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NOPEIDEN	  KOKEILUJEN	  OHJELMA	  	  

	  
Alustukset	  :	  
	  
Fiksu	  Kalasatama	  kokeilulaboratoriona	  
Veera	  Mustonen,	  Forum	  Virium	  Helsinki	  	  
	  
Helsingin	  sosiaali-‐	  ja	  terveyspalvelut	  uudistuvat	  
	  -‐	  innova4ivisia	  lähipalveluita	  	  haussa	  	  
	  Lars	  Rosengren,	  Helsingin	  kaupungin	  sosiaali-‐&	  terveysvirasto	  
	  
Kalasataman	  REDI	  esimerkkinä	  ympäristöstä	  tulevaisuuden	  palveluille	  	  
Arto	  Huuskonen,	  SRV	  
	  
Nopeiden	  kokeilujen	  ohjelma	  –	  Miten	  mukaan?	  
Kaisa	  Spilling,	  Forum	  Virium	  Helsinki	  	  
	  
Kysymyksiä,	  verkostoitumista	  



	  	  
14.3.2016	  

Veera	  Mustonen,	  Forum	  Virium	  Helsinki	  	  
	  
	  

	  
Fiksu	  Kalasatama	  	  

Helsingin	  
“Smart	  City”	  innovaa%oalusta	  



•  Älykkään kaupunki-
rakentamisen innovaatioalusta 

 
–  20000 asukasta  
–  8000 työpaikkaa 
–  Rakennetaan 2030 asti 
 

•  Kokeilualue uudelle 
digiteknologiaa ja dataa 
hyödyntävälle 
kaupunkikehitykselle. 

 
•  Yhteistyössä kaupungin, 

yritysten, asukkaiden ja 
kehittäjien kesken. 

Kehittäjien klubi –innovaattorit koolla 

Yhteiskehitystä	  
yritysten,	  
kaupungin,	  
järjestöjen,	  
tutkijoiden	  ja	  
asukkaiden	  
kesken.	  
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Tärkeimmät kehitysalustat 

Hyvinvointi- ja 
terveyskeskus 
 
Tulevaisuuden koulu 
 
Yksittäiset asuinkiinteistöt 
 
Teurastamo Tunti lisää aikaa

päivään



 
 

Nopeiden 
kokeilujen ohjelma 

	  	  
14.3.2016	  

Kaisa	  Spilling,	  Forum	  Virium	  Helsinki	  	  
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NOPEIDEN KOKEILUJEN 
OHJELMA  

 
1. kierroksen aikana 52 tarjousta 
Käynnissä on 4 kokeilua keväällä 

2016 
 

•  Nopeiden Kokeiluiden Ohjelman (2015-2017)  tavoitteena on 
mahdollistaa innovatiivisia kokeiluja Kalasatamassa ja 
lähialueella.  

•  Kokeilujen tulisi luoda uusia palveluita Kalasatamaan - ja tarjota 
palveluita tai ratkaisuja asukkaille. 

•  Nopeiden kokeilujen ohjelma ostaa pieniä kokeiluja (1000-8000 
euroa). Keväällä 2016 valitaan 2-3 kokeilua 

 
•  Kenelle: Yrityksille, start-upeille, yhdistyksille, tutkimusryhmille ja 

muille pienille toimijoille 
 
•  Kokeilut voidaan toteuttaa 1kk-6kk aikana.  
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*Aidosti uusi*  

*mahdollisuus oppia paljon * 
*Potentiaalisesti skaalautuva*  

*Fiksu, ketterä ja 
käyttäjälähtöinen* 

*Hyödyntää digitaalisuutta*  

#UUDENLAISET  
KAUPUNKITILAT,  
JA YHTEISÖLLISYYS 

 #RESURSSIVIISAS   
 ENERGIAKÄYTTÄYTYMINEN 

#INNOVATIIVISET  
LÄHIPALVELUT 

CO-CREATION 
YHTEISKEHITTÄMISTYÖPAJAT 

 
MARKKINAREFERENSSI 

NÄKYVYYS FIKSUN 
KALASATAMAN 

VIESTINTÄKANAVISSA 
 

LIVING LAB 
SOPIVAT KOKEILUALUSTAT, 

ASUKKAIDEN TAVOITTAMINEN  

VERKOSTOT 
KAUPUNKI 

KALASATAMAN KV-VIERAILUT 
KEHITTÄJIEN KLUBI 
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1	  
	  

KOKEILUJEN	  
AVOIN	  	  

KILPAILUTU
S	  

2	  	  
VALINTA-‐
PROSESSI	  

3	  	  
KOKEILU-‐
PROSESSI	  	  
Kokeilun	  

toteuOaminen	  
kaupunkiympä

ristössä	  

4	  	  
KOKEILUJEN	  

JA	  
OHJELMAN	  
ARVIOINTI	  

5	  	  
TULOSTEN	  
VIESTINTÄ	  

  Valintaprosessi 
	  
•  Hakemukset arvioi asiantuntijaraati.  

•  Fiksu Kalasatama -hankkeen kaupungin ohjausryhmä 
arvioi ovatko esitetyt kokeilut mahdollisia toteuttaa 
nopealla aikataululla kaupunkiympäristössä. 

•    

•  Forum Virium Helsinki tekee hankintasopimukset 
kokeilijoiden kanssa. Hankintaprosessissa nevotellaan 
kokeilun toteutuksen yksityiskohdat kaikkien 
asianomaisten tahojen kanssa.  
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Miten tarjoukset arvioidaan?  
 

ARVIOINTIKRITEERIT Arvioidaan	  asteikolla	  1-‐5 

Kokeilun	  
innova%ivisuus	  	  
 

ü  palvelun	  tai	  tuoOeen	  uutuusarvo	  ja	  innovaUisuus	  	  
ü  kokeilu	  tuo	  uudenlaisia	  käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia	  

johonkin	  haasteeseen 

Palvelun	  skaalautuvuus	   ü  palvelun	  toimivuus	  	  
ü  palvelun	  liiketoimintamallin	  toimivuus	  
ü  mahdollisuus	  pysyväksi	  ratkaisuksi	  
ü  pystytään	  toteuOamaan	  Kalasatamassa/kaupungissa	  keväällä	  

2016 

Toteu[ajat	  ja	  resurssit ü  osallistuvan	  Uimin	  osaaminen	  	  
ü  toteuOajan	  muut	  resurssit	  (esim.	  rahoitus,	  yhteistyö)	  	  
ü  mahdollisuudet	  viedä	  palvelua	  eteenpäin	  kokeilun	  jälkeen	  
ü  toteuOajana	  enemmän	  kuin	  yksi	  organisaaUo 

Fiksu	  ke[erä	  ja	  
käy[äjälähtöinen 

ü  palvelussa/	  tuoOeessa	  hyödynnetään	  ICT-‐teknologiaa	  tai	  dataa	  	  
ü  kehityksessä	  hyödynnetään	  keOerän	  kehityksen	  metodeita	  
ü  palvelu	  vastaa	  käyOäjien	  tarpeisiin	   

STRATEGINEN SOPIVUUS  
Helsingin kaupungin strategian 

mukainen   
Fiksu Kalasatama-hankkeen 

tavoitteiden mukainen 
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	  Kevään	  aikataulu	  

Tarjouskierros	  
aukeaa	  14.3.

	  	  	  
	  
	  
	  	  

Deadline	  
30.4.	  

Valinnat	  
31.5.	  

Kokeilut	  
käynnistyvät	  
elokuussa	  
2016	  

	  

Mukaan kokeilemaan! 
Lisätietoa ja tarjouslomake:  

www.fiksukalasatama.fi 
 


