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KYKY- projekti 2016

• Projektissa selvitettiin miten koulut ja 

yritykset voivat kehittää yhdessä tuotteita 

ja palveluita

• Yhteiskehittäminen on jo nykypäivää 

Espoossa, tällaiselle kumppanuudelle 

tarvittiin selkeät pelisäännöt

• Projektin tavoitteena oli kuvata 

yhteistyöprosesseja ja testata käytäntöjä.

• Projektin lopputuloksena syntyi 

toimintamalli, sopimuspohjat ja 

pelisäännöt

• Projektiin osallistui yhteensä 23 koulua ja 

10 yritystä, yhteensä yli 100 toimijaa.



KYKY- toimintamalli 

https://www.youtube.com/watch?v=9RgGkoS9ZH8

• Kuvatut prosessit kouluille ja yrityksille/ yhteisöille

• Pelisäännöt ja periaatteet

• KYKY-torilla tavataan! http://kykytori.espoo.fi/

• Välittäjärinki muodostettiin tukemaan

levittämistä ja käytäntöön viemistä

• KYKY- vastuuhenkilö Minna Kukkonen on 

palkattu kiihdyttämään ja tukemaan 

yhteiskehittämistä

Minna.a.kukkonen@espoo.fi

https://www.youtube.com/watch?v=9RgGkoS9ZH8
http://kykytori.espoo.fi/
mailto:Minna.a.kukkonen@espoo.fi


Yhteiskehittämisen hyödyt

kouluille ja yrityksille

Koulut

• Syntyy uusia ratkaisuja oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseen 

• Yhteiskehittämisen prosessi vahvistaa laaja-alaista osaamista.

• Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa vahvistaa yrittäjyysosaamista.

• Oppijoista kasvaa aktiivisia kansalaisia, joilla on valmiudet innovoida ja 

kehittää uusia ratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Yritykset

• Ymmärrys koulun, oppilaan ja opettajan arjesta kasvaa.

• Yhdessä kehitetyt tuotteet ja palvelut ovat kilpailukykyisempiä, sillä 

kehitystyötä on ohjannut asiakkaan kokema arvo.

• Yhteiskehittämiskumppanuus edelläkävijän kanssa on meriitti. Yritys 

saa luvan käyttää Kehitetty yhdessä Espoon koulujen kanssa-

tunnusta.



KYKY-toimintaa

• Ainakin 34 koulua ja lukiota 

yhteiskehittämisessä mukana (15.5. 

mennessä ilmoitetut)

• Ruotsinkieliseltä puolelta 5 koulua, 18 

luokkaa, 2 päiväkotia

• Varhaiskasvatus: 1 päiväkoti

• Yhteensä 22 yritystä mukana

• Ainakin 2 uutta työpaikkaa

• Kansainväliset markkinat 

– 3DBear Oy; USA:n laajuinen 

jälleenmyyntisopimus Junior Library Guild:in

kanssa.

– Mightifier; markkinat Aasiassa
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CHECKLIST

• Lähtökohtana kaupungin omat intressit ja tarpeet

• Toteuttaa strategiaa

• Megatrendit -> ennakointikartta -> teemat  -> ideat

• Palvelu, laatu ja kustannus tasapainossa

• Kaupungin rooli on mahdollistaja

• Ansaintalogiikka ( liiketoiminnan määrittely)

• Oikeuksista sopiminen

• Mikä on avointa?

• Hyötytavoitteet ja kypsyysaste – jatkuvaa arviointia



Jatkuva 
kehittyminen
Kypsyystaso

Living Lab toiminnasta 
kannattavaa liiketoimintaa

SKAALAUTUVUUS

Espoon koulut 
Living Lab
ekosysteeminä

Espoon kaupunki

Living Lab
ekosysteeminä

6Aika kaupungit 
Living Lab
ekosysteeminä

SUOMI Oy Living lab

Yhteiskehittämisen 
toiminnan kuvaus  
suomenkielisen 
opetustoimen 
näkökulmasta

Yhteiskehittämisen 
toiminnan kuvaus koko 

Espoon kaupungin tasolla

Yhteiskehittämisen 
laajentaminen kansallisesti 

ja kansainvälisesti

INVESTOINNIT

KANSAINVÄLINEN 
KIINNOSTUS

MUUTTOLIIKE ESPOOSEEN 
VEROTULOT

Espoo kansainvälisen tason 

referenssialustana KOULUTUSVIENTI

YRITYSTEN KASVU
UUSI TYÖ



Kiitos!


