
EAC Easy Access
Co-Development
Yritysten ja koulujen yhteiskehittämismalli

Raigo Megerild
Helsingin kaupunki
Elinkeino-osasto

25.4.2019



6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

2



EAC = koulujen ja yritysten
välisen yhteiskehittämisen
toimintamalli

Tavoitteena on helpottaa
opetusta tukevien työkalujen
kehittämistä ja testaamista
aidossa ympäristössä



Easy
Access

Co-
Development

Valta opettajilla ja yrityksillä –
yhteinen intressi riittää

Ei dataa – ei
tietosuojavaatimuksia

Tavoitteena osaavat opettajat
ja kukoistava elinkeinoelämä

Kehitetään yhdessä aidossa
ympäristössä – koulussa

Tavoite voi olla tuotekehitys,
hyödyn todentaminen,
käyttötavan löytäminen,
tutkimus



Reunaehdot
• Projekti perustuu yrityksen ja opettajan

yhteiseen kiinnostukseen ja intressiin
• Projektin pitää tukea opetusta eikä se saa

häiritä opetussuunnitelman mukaista
opetuksen tarjoamista

• Ei rahaa, ei henkilötietoja
• Vetovastuussa yritys ja opettajat
• Helsingin peruskoulut ja lukiot



Miten edetään
1) Valmisteluvaihe

• Yritys voi vapaasti pyytää mukaan kiinnostuneita opettajia
• Yritys ja opetta laativat alustavan sopimuksen, EAC-yhteyshenkilö tsekkaa ja

koordinoi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa
• Jos kaikki on ok, niin sopimus allekirjoitetaan ja homma on virallista

Oleellista on varmistaa, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet projektin
kulun ja tavoitteet samalla tavalla

Materiaalit: EAC-sopimusluonnos (myös englanniksi), EAC-esite opettajille,
kokeiluohje, joka sisältää suunnittelutyökalun
https://www.oppimisenuusiaika.fi/EAC/



Hyödyt kouluille
• Saat hyvän projektin, joka tuo

vaihtelua opetukseen ja sopii
opetussuunnitelmaan

• Vaikutat uusien työkalujen
ominaisuuksiin

• Oman ammatillisen osaamisen ja
verkoston kehittäminen

• Uusia ideoita ja työvälineitä





Miten edetään
2) Projektivaihe

• Opettajan/kuraattorin/erityisopettajan/rehtorin/koulupsykologin ja yrityksen
sopimalla tavalla. Opettajilla ja yrityksellä on melko vapaat kädet em.
reunaehtojen sisällä.

• On hyvä järjestää ainakin yksi tai kaksi välitsekkausta, joiden aikana
pysähdytään vertaamaan etenemistä alkuperäiseen suunnitelmaan. Voi
kutsua ulkopuolisia osapuolia.

3) Jälkipyykki
• Lopuksi käydään läpi projektin aikaiset kokemuksen ja opit.
• Lopuksi yritys laatii loppuraportin valmiiseen raporttipohjaan.
• Seurantakysely yritykselle vuoden päästä kokeilun päättymisestä.



http://eepurl.com/goWCYD

Opettaja, kiinnostaako kuulla yritysten yhteydenotoista ja
EAC –projektimahdollisuuksista? Liity sähköpostilistalle!



Elinkeino-osasto

Yksityisten työpaikkojen synnyttäminen
kaupunkiin

Innovaatioiden ja kokeilutoiminnan
edistäminen, lisäarvo elinkeino-elämälle

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Laadukkaiden kunnallisten kasvatus- ja
opetuspalveluiden tarjoaminen yli 180 000
oppijalle, ikähaitarissa 1-100 vuotta

Opetuksen kehittäminen, digitalisaatio-ohjelma,
hankinnat

Digitaalisissa oppimisympäritöissä kouluilla ei
toimivaltaa hankintaan tai sopimuksiin

EAC-projektit eivät ole keino myydä tuotteita/palveluita kaupungille
(ei johda hankintaan, ei edellytyksiä suorahankinnalle, ei välttämättä omistajaa toimialalla)

EAC-projektit koordinoidaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa



Tavoite: Euroopan paras kokeilualusta
yrityksille vuonna 2025

Kokeilu- ja kehittämisympäristöjen
tarjoaminen yrityksille mm. seuraavilla
alueilla:

• ilmanlaatu
• liikenne
• sote-palvelut
• urbaani ruokatuotanto
• kasvatus- ja koulutuspalvelut
• kestävä rakentaminen

Kokeilualustatoiminta: 50/200 kokeilua tähän
mennessä



Innostavia yhteisiä
projekteja!

https://www.oppimisenuusiaika.fi/EAC/
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