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Lyfta Oy:n nopea kokeilu
Helsingin kouluissa
Helsingin koulujen nopeiden kokeilujen
ohjelma I, syyslukukausi 2018



Kokeilun tavoitteet
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Yrityksen näkökulmasta tavoitteena on saada
ensimmäistä käyttäjäpalautetta ja kartoittaa mahdollisia
kehittämiskohteita tuotteen uudesta beta-versiosta.
Samalla kerätään tietoa ja kuvauksia siitä, miten
tuotetta käytetään oppilasryhmissä. Lisäksi tavoitteena
on selvittää tuotteen immersiivisten elementtien
mahdollisuuksia ja niiden tuomaa lisäarvoa
oppimiskokemuksen elämyksellisyyden kannalta.



Eteneminen
Kokeilut käynnistettiin Lyftan pitämillä perehdytys-
workshopeilla opettajille ja oppilaille. Tarkoituksena oli, että
workshopien jälkeen opettajat käyttäisivät tuotetta itsenäisesti
osana opetusta.

Koulut ja opettajat
Hiidenkiven peruskoulu:
Laura Kahlos, Anu-Mari Vierikko, Laura Kahlos, Irene
Nyholm, Mari Heikkilä
Kalasataman peruskoulu:
Perttu Kuronen, Babak Issabeigloo

Arvio käytetystä ajasta
Suunnittelu & arviointi: 40 tuntia
Osana opetusta: yhteensä 20 oppituntia
Osallistunut henkilömäärä Helsingin kaupungin puolesta: 8
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Kokemukset
Onnistuneen kokeiluprosessin kannalta on tärkeää, että sekä yritys
että koulut kokevat saavansa kokeilusta lisäarvoa. Kokemuksen
perusteella mukana olevat opettajat perustellusti etsivät ensisijaisesti
omiin pedagogisiin tavoitteisiinsa sopivia tuotteita. Koulujen haasteet
yrityksille on kuitenkin muotoiltu yleisemmällä tasolla. Selkeistä
tavoitteista sopiminen kokeilun aluksi on siksi tärkeä tapa sitouttaa
opettajat mukaan kokeiluun ja varmistaa, että yrityksellä ja koululla on
yhteinen päämäärä. Tässä kokeilussa tuotteen keskeneräisyys
muodostui ennakoitua suuremmaksi haasteeksi. Yritys ei voinut
kaikilta osin toteuttaa alkuperäistä visiota kokeilusta, ja toisaalta
käyttäjäkokemuksen keskeneräisyys koettiin kynnykseksi tuotteen
laajamittaiselle itsenäiselle opetuskäytölle kouluissa. Havaintoon
reagoitiin kokeilun aikana tekemällä suunniteltua enemmän yhteistyötä
sellaisten opetustilanteiden muodossa, joissa yrityksen edustajia oli
mukana fasilitoimassa oppilaiden ja opettajien luokkatyöskentelyä.

Lisätietoja
Lyftan pedagogisen kehittämisen johtaja Katri Meriläinen
katri@lyfta.com
Lyftan operatiivinen johtaja YC Felin yc@lyfta.com
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Kokemukset
Kokeilun aikana kerätty palaute ja havainnointimateriaali tukee
yrityksen tuotekehitystyötä. Kokeilun tavoitteet muuttuivat kokeilun
aikana jonkin verran, sillä ennakoidusta poiketen tuotteen
mahdollisuudet opettaa maailmankasvatusnäkökulmaa ja
tunnetaitoja korostuivat 360°- ja VR-sisältöjen sijaan. Osaselitys tälle
on se, että toiseen kouluista keväällä 2019 valmistunut
immersiivinen huone, jossa koululla oli erityinen intressi käyttää
tuotetta syyslukukaudella 2018, valmistui kuukausia
alkuperäisarviosta myöhässä. Yrityksen kannalta keskeisimmät
tavoitteet kuitenkin saavutettiin. Tärkein kokemus yhteistyöstä on
mukana olleisiin kouluihin ja erityisesti opettajiin ja oppilaisiin
tutustuminen. Suora keskusteluyhteys ja mahdollisuus seurata
tuotteen käyttöä sekä saada siitä välitöntä palautetta mahdollistavat
hyvin käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin.

Nopea kokeilu on yrityksen kannalta ketterä ja joustava malli, jonka
avulla on helppo testata hyvin erityyppisiä tuotteita ja
tuotekehityksen vaiheita. Yrityksen näkökulmasta prosessin eri
vaiheet ja yhteydenpito sujuivat erinomaisesti ja tukea oli tarvittaessa
hyvin saatavilla
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Taustaa Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen tavoitteena on vahvistaa
liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin
ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Hanke tukee
Helsingin kaupungin tavoitetta olla kokeilu- ja kehittämisalustana yritysten palveluille ja
tuotteille. Osana hankkeen toimintaa yrityksille tarjotaan mahdollisuus kehittää tuotteitaan
yhdessä Helsingin opettajien ja oppilaiden kanssa nopeiden kokeiluiden ohjelman kautta.

Nopeat kokeilut saavat rahoituksensa pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta ja nopeiden
kokeiluiden rahoitus on vuoteen 2020 asti. Lisätietoja: raigo.megerild@hel.fi


