


Pohjoismaiden johtava 
opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa
järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 
27.–28.1.2023

Tapahtuma muodostuu Pohjoismaiden suurimmasta alan näyttelystä 
ja Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n järjestämästä korkeatasoisesta, 
kävijöille veloituksettomasta luento-ohjelmasta. Laaja näyttely esittelee 
opetusalan uusimmat innovaatiot, välineet ja tekniset ratkaisut.

Educa on vakiinnuttanut paikkansa opetusalan tärkeimpänä vuosittaisena 
tapahtumana. Se järjestetään jo 27. kertaa ja tuo opetus- ja kasvatusalan 
ammattilaiset Helsingin Messukeskukseen. Vuonna 2023 -tapahtumassa on 
kolmatta kertaa kansainvälinen ohjelmakokonaisuus.



Educa 2023 on suunnattu ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita 
Suomen koulutusjärjestelmästä, alan uusista käytännöistä sekä 
globaaleista trendeistä.

Tapahtuman korkealaatuinen ohjelma esittelee Suomen 
koulutusjärjestelmää, koulutusalan innovaatioita sekä tuo uutta näkökulmaa 
kansainvälisille koulutusalan ammattilaisille. 



KÄVIJÄRYHMÄT

Aineopettajat 20 %

Luokanopettajat 14 %

Erityisopettajat/-luokanopettajat 12 %

Varhaiskasvatuksen opettajat 11 %

Rehtorit/johtajat 8 %

Ammatilliset opettajat 7 %

Opiskelijat 6 %

Opetustoimi 4 %

Aikuisopettajat ja kouluttajat 3 %

Lehtori 3%

TOIMIALAT

Peruskoulu/alakoulu 23 %

Peruskoulu/yläkoulu 16 %

Yhtenäinen peruskoulu 12 %

Ammatillinen oppilaitos 13 %

Varhaiskasvatus/päivähoito 17 %

Yliopisto 2 %

Lukio 6 %

Aikuiskoulutus 3 %

Ammattikorkeakoulu 3 %

Koulutus-/Opetushallitus 1 %

Taiteen perusopetus 1 %

Kävijöitä 19 338

Näytteilleasettajia 348

Näyttelypinta-ala 4 076 m²

Tutkittua tietoa Educasta 2020



100% näytteilleasettajien mielestä kävijät 

vastasivat tavoiteltua kohderyhmää

93% näytteilleasettajista oli tyytyväisiä 

tapahtumaan

90% näytteilleasettajista aikoo osallistua 

ensi kerralla

100%

93 %

90 %

Tutkittua tietoa Educasta

NÄYTTEILLEASETTAJATYYTVÄISYYSTAPAHTUMASSA ESILLÄ

Ammatillinen koulutus | Henkilöstökoulutus ja -rekrytointi | 
Julkinen sektori ja viranomaiset | Kerho- ja harrastus-
toiminta | Korkea-aste | Koulurakentaminen ja 
sisustaminen | Koulutuspalvelut | Luonto ja ympäristö | 
Mediakasvatus | Musiikki ja liikunta | Muut toimialaan 
liittyvät tuotteet ja palvelut | Opetusteknologia ja 
digitaalisuus | Opintomatkat ja leirikoulut | Oppimateriaalit 
ja opetusvälineet | Toimialan liitot ja järjestöt | Toisen 
asteen koulutus | Työhyvinvointi | Vapaa sivistystyö ja 
aikuiskoulutus | Varhaiskasvatus | Yleissivistävä koulutus



KÄVIJÖIDEN TÄRKEIMMÄT SYYT TULLA MESSUILLE

90 % Uusien virikkeiden hakeminen omaan työhön

89 % Oman ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen

87 % Alan uusiin tuotteisiin ja palveluihin tutustuminen

81% Helppo tutustua useisiin toimijoihin yhdellä 
messukäynnillä

Tutkittua tietoa Educasta

KÄVIJÄRYHMÄT

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalan ammattilaiset | 
rehtorit | kunta- ja koulutusalan johtajat | 
opettajat ja opettajaksi opiskelevat



OSALLISTUMISVAIHTOEHDOT
ProspectumLIVE virtuaalialustalla



Tavoita Educan kansainvälinen kohderyhmä

Educa 2023, Helsingin Messukeskus, 27.–28.1.2023

Kansainvälinen osio toteutetaan osana Educa-messuja nyt kolmatta kertaa. 
Kansainvälisen osion kumppaneina ovat Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry, 
Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden näkyä verkossa, verkostoitua 
kansainvälisten ammattilaisten kanssa ja tavoittaa Educa 2023 –tapahtuman 
kansainvälisen kävijät. Myös ne jotka eivät mahdollisten matkustusrajoitusten takia pääse 
vielä matkustamaan Suomeen.

Käytössämme on ProspectumLIVE virtuaalinen tapahtuma-alusta, jonne 
striimataan Equity-lavan ohjelma suorana Educasta ja joka tarjoaa kaikki 
verkostoitumistoiminnot verkossa. Alustan avulla osallistujalle voidaan tarjota aito 
tapahtumakokemus ja sisältö laadukkaasti ja visuaalisesti verkon avulla. Mukana olevilla 
yrityksillä on mahdollisuus ehdottaa ohjelmaa Equity-lavalle (näkyvyys paikan päällä 
Messukeskuksessa + verkossa).



Näyttelyn kokonaisuus

1. Kumppanien logot
Logon tiedostomuoto .jpg, .png or .svg
Logon korkeus 60px
(Jokainen näyttelyosaston tai oman ohjelmahuoneen 
ostanut yritys/toimija näkyy logollaan näyttelyssä)

Saatavilla kaksi eri näyttelypakettia:
• Näyttelyosasto 1850 € + alv
• Oma ohjelmahuone 5950 € + alv
+ Henkilökohtainen chat-edustaja (lisäoptio) 250 € + alv.
+ Kohtaamistyökalu:

varaaminen tapaamiseen netin kautta 

Educa 2023 näytteilleasettajat (joilla on osasto hallissa) 
alennus verkkonäkyvyydestä -30%

Mahdollisuus ehdottaa ohjelmaa Equity-lavalle.
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Näyttelyosasto 1850 € + alv

1. Kumppanin logo
Logon tiedostomuoto .jpg, .png tai .svg
Logon korkeus 60 px

2. Kumppanin esittely
Esittelyn pituus MAX 3000 MERKKIÄ
Yhteystiedot (verkkosivut, sähköposti, 
puhelinnumero)
3 hyperlinkkiä (verkkosivu, verkkokauppa jne.)

3. Video (Yritys esittely / mainos)
Video Youtube tai Vimeo linkkinä tai iframe
upotuksena, kesto max 2min

4. Henkilökohtainen chat-edustajille (lisäoptio)
Hinta: 250 € +alv.

Kohtaamistyökalu: kts. Seuraava sivu
Varaaminen tapaamiseen netin kautta

Educa 2023 näytteilleasettajat (joilla on osasto hallissa) 
alennus verkkonäkyvyydestä -30%

Mahdollisuus ehdottaa ohjelmaa Equitylle.
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Oma kustomoitu ohjelmahuone
5950 € + alv

1. Kumppanin logo ja esittely (Kts. Edellinen slide)

2. Oma stream
Livestream YouTube tai Vimeo linkkinä 
tai iframe upotuksena, kestoa ei rajoiteta
Julkinen chat –palsta

3. Custom välilehdet
1-5 välilehteä HTML sisällöillä
Tekstiä, linkkejä, kuvia ja video upotuksia

Custom visualisointi
Taustakuvan tiedostomuoto .jpg tai .png
Taustakuvan koko 2000 x 1000px tai taustaväri HEX koodina
Välilehtien nimien & taustan värit HEX koodeina
Yläpalkin väri HEX koodina, Alapalkin väri HEX koodina

4. Henkilökohtainen chat-edustajille (lisäoptio)
Hinta 250 € +alv.

Kohtaamistyökalu: kts. Seuraava sivu
Varaaminen tapaamiseen netin kautta

Educa 2023 näytteilleasettajat (joilla on osasto hallissa) alennus 
verkkonäkyvyydestä -30%

Mahdollisuus ehdottaa ohjelmaa Equity-lava.
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Networking & Pre-booked meetings

• Voit aloittaa chat-keskustelun tai 
videopuhelun  osallistujien/kävijöiden 
kanssa tällä alustalla

-> Valitse Chat löytääksesi kiinnostavat 
osallistujat/kävijät joiden kanssa verkostoitua

-> Aloita keskustelu / videopuhelu

• Voit varata tapaamisia muiden 
osallistujien/kävijöiden kanssa 

-> Valitse Tapaamiset / Meetings löytääksesi 
kiinnostavat osallistujat/kävijät ja tavataksesi 

heidät.

-> Lähetä kutsuja kiinnostaville 
osallistujille/kävijöille tavataksesi heidät

-> Huolehdithan, että oma profiilisivustosi on 
ajan tasalla, jotta sinut tavoitetaan



Sisäänpääsy 

Sisäänpääsy

Tapahtumaan rekisteröityminen on maksutonta. Ennakkorekisteröinti aukeaa sivulle 
educafair.fi



Tervetuloa kansainväliseen Educaan!

Järjestäjät: Helsingin Messukeskus yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

Helsingin Messukeskus: Puh. 040 450 3250, asiakaspalvelu@messukeskus.com,
www.messukeskus.com

Ota yhteyttä!

Johanna Juurus, myyntipäällikkö

johanna.juurus@messukeskus.com
+358 50 522 9569


