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•  Nopeiden Kokeiluiden Ohjelman (2015-2017)  tavoitteena on 
mahdollistaa innovatiivisia kokeiluja kaupunkitilassa. Kokeilujen tulisi 
luoda uusia palveluita Kalasatamaan - ja tarjota palveluita tai 
ratkaisuja asukkaille. 

•  Kokeilut voidaan toteuttaa 1kk-6kk aikana.  

•  Kenelle: Yrityksille, start-upeille, yhdistyksille, tutkimusryhmille ja muille 
pienille toimijoille. Kokeilut voivat saada rahoitusta muistakin lähteistä. 

•  Ensimmäisen kierroksen aikana saatiin 52 tarjousta, 
käynnissä 4 kokeilua keväällä 2016 

NOPEIDEN KOKEILUJEN OHJELMA 



Miten kokeilut valitaan ?  

ARVIOINTIKRITEERIT Arvioidaan	asteikolla	1-5 

Kokeilun	innova;ivisuus		
 

ü  palvelun	tai	tuo>een	uutuusarvo	ja	innova@isuus		
ü  kokeilu	tuo	uudenlaisia	käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia	johonkin	haasteeseen 

Palvelun	skaalautuvuus	 ü  palvelun	toimivuus		
ü  palvelun	liiketoimintamallin	toimivuus	
ü  mahdollisuus	pysyväksi	ratkaisuksi	
ü  pystytään	toteu>amaan	Kalasatamassa/kaupungissa	keväällä	2016 

Toteu=ajat	ja	resurssit ü  osallistuvan	@imin	osaaminen		
ü  toteu>ajan	muut	resurssit	(esim.	rahoitus,	yhteistyö)		
ü  mahdollisuudet	viedä	palvelua	eteenpäin	kokeilun	jälkeen	
ü  toteu>ajana	enemmän	kuin	yksi	organisaa@o 

Fiksu	ke=erä	ja	
käy=äjälähtöinen 

ü  palvelussa/	tuo>eessa	hyödynnetään	ICT-teknologiaa	tai	dataa		
ü  kehityksessä	hyödynnetään	ke>erän	kehityksen	metodeita	
ü  palvelu	vastaa	käy>äjien	tarpeisiin	 

STRATEGINEN SOPIVUUS  
Helsingin kaupungin strategian mukainen   

Fiksu Kalasatama-hankkeen tavoitteiden mukainen 



#UUDENLAISET  
KAUPUNKITILAT,  
JA YHTEISÖLLISYYS 

 #RESURSSIVIISAS    
 ENERGIAKÄYTTÄYTYMINEN 

	
* Aidosti uusi * mahdollisuus oppia paljon * Potentiaalisesti skaalautuva 

*Fiksu, ketterä ja käyttäjälähtöinen 

#INNOVATIIVISET  
LÄHIPALVELUT 

3-4	KIERROSTA	2015-2017		

Teemat 



Nopeiden kokeilujen ohjelma 
Kevät 2016  

Innovatiiviset Lähipalvelut  



Kalasatamaan rakennetaan tulevaisuuden terveys- ja 
hyvinvointikeskusta  

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen  
tulevat palvelut 
•  Avosairaanhoidon	terveysasemapalvelut	
•  Psykiatria-	ja	päihdepalvelut	
•  Nuorten	ja	aikuisten	sosiaalityön	ja	sosiaaliohjauksen	
palvelut	

•  Aikuisten	kuntoutuspalvelut	
•  Suun	terveydenhuollon	palvelut	
•  Ikääntyneiden	palveluohjaus	
•  Tukipalvelut	(esim.	laboratoriopalveluja)	

•  Kalasataman	terveys-	ja	hyvinvoin2keskukseen	tulee	
näiden	lisäksi	myös	maahanmuu8oyksikön	toiminta	



•  Kierrokselle haetaan tarjouksia joissa kokeillaan kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalveluita täydentäviä sosiaalisia ja muita palveluinnovaatioita, 
jotka tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.  

•  Kokeilujen tuloksena yritykset ja kaupunki oppivat siitä miten uudenlaista 
sujuvaa palvelukokonaisuutta rakennetaan Kalasataman terveys - ja 
hyvinvointikeskuksessa.  

•  Kokeilut toteutetaan Kalasatamassa tai lähialueilla syksyllä 2016 
 

Nopeiden Kokeilujen ohjelma  
Kevät 2016: ”innovatiiviset lähipalvelut” 



Kenelle?   
Uusien ratkaisuiden tulisi parantaa sekä kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen saatavuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta että asiakkaan 
palvelukokemusta 
 

–  Paljon palveluita tarvitseville asiakkaille 
•  Asiakkaalla yleensä myös pitkäaikainen palvelutarve 
•  Asiakkaalla tarve palvelukokonaisuuden koordinoinnille 

–  Satunnaisesti palveluita tarvitseville asiakkaille 
•  Asiakkailla yksittäisen palvelun tai lyhyen palveluepisodin tarve  
•  Asiakkaalla nopean ja sujuvan palvelun tarve 

•  Innovatiiviset lähipalveluratkaisut eivät vaadi asiakkaan fyysistä läsnäoloa 
terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. 

 
 



Mitä haetaan?  
Nopeilla kokeiluilla pyritään laajemmin vastaamaan Soten  
palveluvalikoiman kehitystarpeisiin 
 
# Palveluvalikoiman kehittäminen 

–  Löytyykö nykyisen toiminnan tuotantotapoihin sujuvampia ja 
kustannustehokkaampia vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla 
asiakkaiden palvelutarpeet voidaan tyydyttää.  

# Palveluvalikoiman kattavuuden parantaminen 
–  Löytyykö palvelutarpeita, joita nykyinen palveluvalikoima ei 

kohtaa? Voiko uusi  palvelu laajentaa yksittäisen 
asiakasryhmän palveluvalikoimaa? 	

 

•   



. 
 
 
  
Tarjouskierros                Kokeilut  
aukeaa 14.3.   Deadline 30.4.    Valinnat 30.5.    käynnistyvät 

                  15.8. 
 

Mukaan kokeilemaan! 
 
TARJOUSKIERROKSELLA VALITAAN 2-3 KOKEILUA 



Smart Kalasatama Portfolio 

SMART 
KALASATAMA 

PORTFOLIO 

1. Smart 
Mobility 

2. Energy 
behaviour 

3. Smart Living 

4. Well-being 

5. Smart 
economy & 

Learning 

Built 
environme

nt 

5	themes	
20+	projects	
	

@kaisaspilling 
www.fiksukalasatama.fi 
@fiksukalasatama #fiksukalasatama 


