
Perustelumuistio

Innovaatiorahastosta rahoitettavaksi esitetyt hankkeet

Hakemuksia on syksyn 2013 rahoituskierroksella tullut 25 kpl, joista kaikki esitetään
hyväksyttäväksi. Hankkeiden rahoitusmäärä jakautuu seuraavasti:

- 4 kpl jatkorahoitushakemusta (uutta rahaa) yhteensä 1 672 400 eur

- 3 kpl sidotun rahoitusosuuden vapauttamista koskevaa hakemusta yhteensä 612 000 eur

- 18 kpl käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa koskevaa hakemusta yhteensä noin
2 189 003 eur

Jatkorahoitushakemukset:

Forum Virium Helsinki perusrahoitus (RI 901 ja RI 943)

Forum Virium Helsinki on vuodenvaihteessa 2014 toiminut kahdeksan vuotta.
Hankeorganisaationa sen ydintoiminta on toteuttaa uusia palveluinnovaatiohankkeita yritysten,
julkisten tahojen ja julkisen sektorin kanssa. Hankkeet ovat tuottaneet palveluita
kaupunkilaisille, liiketoimintaa yrityksille sekä saaneet kansainvälistä näkyvyyttä. Helsingin
kaupungin pitkäjänteinen sitoutuminen toimintaan on ollut onnistumiselle ratkaisevaa. Hyvä
yhteistyö eri hallintokuntien sekä yritysten kanssa on mahdollistanut työn merkityksellisten
haasteiden kanssa. Kehityshankkeet ovat sidoksissa kaupungin strategioihin sekä
toimintasuunnitelmiin. Kotimainen hankeportfolio vuonna 2013 on kokonaissummaltaan noin 14
milj. euroa ja hankebudjettien kokonaissumma ulkomaiset hankkeet mukaan lukien noin 53
milj. euroa. Yhtiön palveluksessa oli marraskuussa 2013 yhteensä 31 henkeä (9 vakinaista, 22
määräaikaista). Kaupunki on myöntänyt toimintaa varten 800.000 - 950.000 euron rahoituksen
innovaatiorahastosta vuosittain vuodesta 2008 lähtien, joka on noin 26 % toiminnan
kokonaisrahoituksesta. Muu rahoitus tulee yritysten jäsenmaksuista, toimeksiannoista sekä
hankerahoituksesta (esim. Tekes ja EU rahoitus). Monipohjainen rahoitusmalli mahdollistaa
jatkuvuuden ja vakaan toiminnan. Vuoden 2013 alkuvuoden hankehaut tuottivat hyvän
tuloksen, ja toiminta on taloudellisesti terveellä pohjalla ainakin vuoteen 2015 saakka.

Kuluneen vuoden toiminta on toteutunut kaikilla toiminta-alueilla suunnitelmien mukaisesti.
Helsinki Region Infoshare -hanke on palkittu sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Jo
kahdeksatta vuotta toimiva kasvuvalmennus on saanut erinomaisen maineen kasvuyritysten
parissa.

Vuoden 2014 tavoitteena on uudistaa yritysjäsenyysmalli sekä saada mukaan toimintaan
erityisesti innovatiivisia pk-yrityksiä. Myös suuria yrityksiä pyritään saamaan toimintaan
mukaan hankeyhteistyön kautta, erityisesti Fiksu Kalasatama – ohjelman kautta.
Kansainvälinen yhteistyö on merkittävä mahdollisuus nostaa toimintaa uudelle tasolle
(hankeyhteistyö mm. Amsterdamin, Barcelonan ja Manchesterin kaupunkien kanssa).
Kotimainen hankeportfolion ennustetaan kasvavan 17 milj. euroon ja hankebudjetin ulkomaiset
hankkeet mukaan lukien 56 milj. euroon. Hankkeita, joita Forum Virium Helsingillä on käynnissä
kaupungin kanssa vuonna 2014 (merkittävämmät hankkeet listattuna, hankkeiden sisältö
tarkemmin kuvattu väliraportissa): Laajamittainen Kalasataman älykäs kaupunki -hanke,
Helsingin elinkeinopalvelun Kasvupolku – projektiin kuuluvan Kasvuvalmennuksen koordinointi,
Stadi.TV, Helsinki Region Infoshare -hanke, CitySDK -hanke, YKÄ -hanke, KÄPI -hanke,
Pohjoismainen VABPRO -hanke, Media Master Plan -hanke, sähköinen opastus -hanke, Linked
Events -hanke, ja INKA hankevalmistelu. Vuonna 2014 alkaen Forum Virium osallistuu myös
alkavaan kuutoskaupunkien 6AIKA-ohjelmaan. Ohjelma laajentaa Forum Virium Helsingin
toimintaa pääkaupunkiseudulta valtakunnalliseksi.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin tytäryhteisö)

Hankkeen hallinnoija: Forum Virium Helsinki

Hakemus koskee: Jatkorahoitus vuodelle 2014



Väliraportti toimitettu: kyllä

Haettu rahoitussumma: 950.000 eur (2014)

Rahoitusehdotus: 950.000 eur (2014)

Perustelu: Toiminta on jatkunut suunnitelman mukaisesti kuluneena vuonna. Väliraportista
ilmenee että toteutuneet hankkeet ovat tuottaneet kaupunkilaisille ja yrityksille aidosti
hyödyllisiä palveluja, ja että hankeportfolion tärkeimmät hankkeet ovat kohdistuneet kaupungin
kannalta tärkeille toimialoille ja tärkeisiin hallintokuntiin. Toiminnan katsotaan edelleen olevan
innovaatiorahaston käyttötarkoituksen mukaista.

Kasvupolku (RI 975)

Kasvupolku-projekti on Helsingin kaupungin elinkeinopalveluun kuuluvan YritysHelsingin
neuvontapalveluja osaltaan tuottavan Helsingin Uusyrityskeskus ry:n (HUK) ja Forum Virium
Helsinki Oy:n (FVH) yhteistyöhanke, jota HUK hallinnoi. Projektille myönnettiin 520 000 eur
rahoitus vuodelle 2013 innovaatiorahaston kautta.

Vuonna 2013 projektissa tiivistettiin Helsingin kaupungin rahoittamien palveluiden yhteistyötä
helsinkiläisten pk-yritysten kasvun edistämisessä. Projektissa rakennettiin osaltaan myös
erityisesti yrityshautomoverkoston uudistamiseen liittyen valittujen kumppanien kanssa laajaa
yhteistyöliikettä, ns. Pääkaupunkiseudun yrityskehityspalveluiden ekosysteemiä. Lisäksi
projektissa rakennettiin ja rahoitettiin osaltaan palvelujatkumoa YritysHelsingin
perustamisneuvonnasta ja kasvuyrityspalveluista FVH:n tuottamaan Kasvuvalmennukseen,
OpenForum - tilaisuuksiin ja muihin soveltuviin jatkopalveluihin. Projektissa edistettiin ja
rahoitettiin osaltaan Helsingin kaupungin rakennemuutoksen hoitamiseksi käynnistämän
YritysHelsingin hallinnoiman ja toteuttaman PKS-muutos - yrittäjyyden edistämisprojektin
NewCo Factoryn palveluita. Lisäksi Kasvupolku – projekti osaltaan rahoitti YritysHelsingin
uusista yhteistyöpalveluista uudenlaista yrityshautomoa, Minimum Viable Officea, sekä
sijoittajatapaamismuotoa PitchHelsinki Onlinea. Projektissa rakennettiin ja testattiin osaltaan
myös yhteistä palveluprosessia tukevaa yhteistä tietojärjestelmää, ns. KasvuTietoa, mikä
rakentuu YritysHelsingin (HUK) ohjelmistoalustalle. Tavoitteena on saada yhteinen tietokanta
asiakasyrityksistä sen elinkaaren eri vaiheissa, mikä tehostaa toimijoiden yhteistyötä yrityksiä
avustaessaan ja mahdollistaa palveluiden kytkennän saumattomasti toisiinsa operatiivisella
tasolla.

Vuodelle 2014 haetulla rahoituksella on tarkoitus jatkaa edellisenä vuonna aloitettua työtä sekä
keskittyä erityisesti YritysHelsingin palvelujen kehittämiseen liittyen työllistymiseen yrittäjyyden
avulla ja työelämässä jatkamiseen uudella uralla yrittäjänä. Lisäksi painopisteenä on jatkajien
löytäminen yrityksille omistajanvaihdoksissa sekä yritysten työvoimatarpeen resursoinnissa.

Yhteistyötahot kaupungilta: Elinkeinopalvelut

Hankkeen hallinnoija: Helsingin Uusyrityskeskus ry

Hakemus koskee: Jatkorahoitus vuodelle 2014

Väliraportti toimitettu: kyllä

Haettu rahoitussumma: 500.000 eur (2014)

Rahoitusehdotus: 500.000 eur (2014)

Perustelu: Hankkeen toiminta on innovaatiorahaston sääntöjen mukaista.

Ryhmätoiminnasta ja ryhmävastaanotoista uusi palvelukonsepti, sähköinen asiointi
ryhmätoiminnan tukena (RI 962)

Hankkeen tavoitteena on kehittää monipuolisia ryhmätoimintamuotoja Helsingin
erikoislääkäripoliklinikoiden ja terveysasemien palveluvalikoimaan. Ryhmätoiminnalla voidaan
parantaa toimintayksiköiden kustannustehokkuutta ja säästää henkilöresursseja. Vuoden 2013
aikana on mm. järjestetty ensitietoryhmiä kardioversioon tuleville potilaille, keliakia- ja



koliittipotilaille sekä muistisairaiden omaisille. Lisäksi on pilotoitu kivunhallintaryhmiä,
painonhallintaryhmiä, painonhallinnan verkkokursseja sekä ryhmävastaanottoa ärtyvä suoli –
oireyhtymästä kärsiville potilaille. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus saattaa loppuun mm.
Lihavuuden hoito Helsingissä –palvelukartan päivittäminen sekä ammatillisten
painonhallintaryhmien koordinointi/sisällön kehittäminen eri yksiköissä. Myös pilottiryhmien
loppuraportit, hyvien ryhmäkäytänteiden käyttöönotto ja koordinointi sekä painonhallinnan itse-
ja omahoitoon tähtäävä verkkosivusto valmistuu vuoden 2014 alussa.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin virasto)

Hankkeen hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

Hakemus koskee: Jatkorahoitus vuodelle 2014 + käyttämättä jääneen määrärahan
siirtohakemus vuodelle 2014

Väliraportti toimitettu: kyllä

Haettu rahoitussumma: 112.000 eur (2014) + vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 35.000 eur

Rahoitusehdotus: 112.000 eur (2014) + käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle
2014 käytettäväksi

Perustelu: Hankkeen toiminta on alkuperäisessä hankehakemuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaista.

Älykäs asemapiirros (RI 972)

Innovaatiorahastosta on myönnetty vuosina 2012 – 2013 yhteensä 150.000 eur hankkeeseen,
jonka tarkoituksena on kehittää sähköinen asiointipalvelu rakennusluvan liitteenä olevan
asemapiirroksen laatimista varten. Tavoitteena on, että palvelun kautta suunnittelija saa
ladattua tarvitsemansa aineistot asemapiirroksen laadintaa varten suoraan erilaisten
rajapintojen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa palvelusta on toteutettu kauppapaikka, jonka
kautta suunnittelijat ja arkkitehdit voivat hankkia tarvittavat aineistot. Tarkoituksena on avata
toteutettu palvelu valituille käyttäjille pilottipalveluna. Koekäytön aikana kerätään
käyttökokemuksia jatkokehitystä varten.

Tunnistettuja jatkokehitystöitä vuoden 2014 aikana ovat mm. suunnitelmien lataaminen
palveluun, vektorimuotoisen lähtöaineiston tukeminen palvelussa, viranomaisen käyttöliittymän
rakentamisen suunnitelmien ja lähtöaineistojen lataamiseksi sekä mm. eHakemus –projektin
vaatimien integrointipalvelujen huomioiminen kehitystyössä.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin virasto)

Hankkeen hallinnoija: Rakennusvalvontavirasto

Hakemus koskee: Jatkorahoitus vuodelle 2014 + käyttämättä jääneen määrärahan
siirtohakemus vuodelle 2014

Väliraportti toimitettu: kyllä

Haettu rahoitussumma: 110.400 eur (2014) + vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 4.215 eur

Rahoitusehdotus: 110.400 eur + käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014
käytettäväksi

Perustelu: Hanke on toteuttanut osan sille asetetuista tavoitteista. Vuoden 2014 osalta on
esitetty selkeät jatkokehitysvaiheet kustannusarvioineen. Hakemuksessa ei ole voitu hyödyntää
järjestelmän ensimmäisen version käyttökokemuksia, koska järjestelmän käyttöönotto tapahtuu
aikaisintaan vuoden 2013 joulukuussa. Palvelun ja sitä tukevan järjestelmän asema
rakennusvalvontaviraston kokonaisarkkitehtuurissa on selkiytettävä (mm. suhde muihin
järjestelmiin kuten Arskaan ja palveluprosessi kokonaisuutena ja asiakkaan näkökulmasta).
Väliraportin yhteydessä tulee olla selkeä hankesuunnitelma sekä arvio koko hankkeen
toteuttamisen kustannuksista ja aikataulusta. Hankkeen valmistuttua tulee huomioida, että
hankkeen kiinteät ylläpitokustannukset ja mm. lisenssikustannukset tulee vakiinnuttaa osaksi
rakennusvalvontaviraston perustoimintaa.



Sidotun rahoitusosuuden vapauttamista koskevat hakemukset:

Digitaaliset pelit (RI 977)

Hankkeessa luodaan nuorten digitaalisen pelaamisen kulttuurin ja toimialan ymmärrystä ja
osaamista lisäävää koulutusta Helsingin kaupungin henkilöstölle, lähinnä kasvatus- ja
opetusalan ammattilaisille. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuorten mahdollisuuksia pelaamiseen
liittyvään monipuoliseen ja yhteisölliseen harrastamiseen sekä mahdollistaa pelitoimialan
edellyttämä osaamisen kehittyminen.

Vuoden 2013 aikana toiminnan yhteistyöverkostoa on koordinoitu ja laajennettu. Lisäksi on
osallistuttu useisiin koulutustapahtumiin sekä suunniteltu ja pilotoitu opetusalan ammattilaisille
suunnattu koulutuskokonaisuus yhdessä opetusviraston mediakeskuksen kanssa sekä
koulutettu terveydenhoitajaopiskelijoita yhteistyössä Verkkoterkkari-toiminnan kanssa.
Toimintavuoden 2013 aikana on myös tuotettu verkko-opiskelumateriaalia ja kehitetty
hankkeen viestintää.

Vuoden 2014 aikana on tarkoituksena jatkaa koulutustoimintaa työyhteisövierailuilla sekä luoda
ja koota itseopiskelumateriaalia koulutusteemoista Pelitalon verkkosivuille. Hankkeen
viimeisenä toimintavuonna on myös tarkoituksena hakea aktiivisesti näkyvyyttä nuorten
pelikulttuurille isojen tapahtumien kautta. Hankkeen toiminnasta tullaan toteuttamaan
ulkopuolinen arviointi.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin virasto)

Hankkeen hallinnoija: Nuorisoasiankeskus

Hakemus koskee: Sidotun rahoitusosuuden maksatus vuodelle 2014 + käyttämättä jääneen
määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Väliraportti toimitettu: kyllä

Haettu rahoitussumma: 150.000 eur (2014) + vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 34.500 eur

Rahoitusehdotus: 150.000 eur (2014) + käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle
2014 käytettäväksi

Perustelu: Hankkeen toiminta on alkuperäisessä hankehakemuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaista.

Stadi.TV (RI 958)

Stadi.TV -hanke on Forum Viriumin hallinnoima hanke, joka on toiminut vuodesta 2009 lähtien.
Stadi.TV on verkko- ja kaapelijakelupohjainen kanavapalvelu, joka on suunnattu Helsingin
kaupunkiyhteisölle. Palvelu tuottaa itse ja yhteistyössä muiden kanssa (esim. Yleisradio ja
kaupungin eri hallintokunnat) paikallistuntemusta lisääviä ohjelmia (Stadi.ON) sekä
lähidemokratiaa edistäviä ohjelmia (Päätöksen äärellä). Livelähetyksiä tehdään ympäri
kaupunkia esim. Kaupunkitalolta ja Musiikkitalolta. Helsingin kaupungin Helsinki-kanavan
kanssa tuotetaan julkista sisältöä mm. kaupunkivaltuuston kokoukset ja ylipormestarin
asukasillat. Muita palveluja, joita Stadi.TV tarjoaa on; koulutuspalveluja (työpajoja ja
työharjoittelupaikkoja opiskelijoille), ohjelmapalveluja (tuotantotyötä ostopalveluna tai
yhteistyöhankkeena) ja kehityspalveluja (viestintäkonseptien luominen). Alkuvaiheessa tv-
kanava toimi pääasiallisesti kaapeliverkossa, mutta 2012 vuoden jälkeen Stadi.TV on toiminut
pääasiassa verkossa ja mobiilijakeluna. Vuodesta 2013 lähtien toiminnalla on ollut oma
tuotantostudio Kalliossa sekä liikkuva monikamerakalusto, jonka avulla voidaan rakentaa
ohjaamo eri tiloihin lähetyksiä varten. Kalustoa vuokrataan myös ulkopuolisille.

Helsingin kaupunki on ollut mukana rahoittamassa hanketta alusta asti ja myöntänyt
innovaatiorahastosta alkuperäiselle hankkeelle 300.000 euroa vuosittain (2009 – 2012) ja
jatkohankkeelle 262.000 euroa vuodelle 2013. Innovaatiorahasto on hankkeen yksittäinen
suurin rahoittaja ja sen rahoitusosuus kokonaisrahoituksesta on noin 48 %.  Alkuperäinen
hanke sijoittui vuosiin 2009 – 2012, jonka aikana kehitettiin Stadi.TV palvelun konsepti ja



sisältö ja rakennettiin verkkopohjainen toimintamalli, jota pilotoitiin kaupunkiyhteisölle. Palvelu
sai erinomaista palautetta ja onnistui luomaan toimivan yhteistyöverkoston.

Hanketta on jatkettu vuoden 2013 aikana, jolloin toimintakonseptia on tehostettu uusimalla
toimijapohja, vuokraamalla oma kaupunkistudio Kalliosta, ja siirtymällä enemmän online-
pohjaiseen tv-tuotantoon ja kevyeen tuotantokalustoon sekä uusiin ohjelmaformaatteihin.
Loppuvuodesta tehdään käyttäjätutkimus, jonka avulla selvitetään Stadi.TV:n tunnettavuutta ja
kaupunkilaisten kiinnostusta paikallista sisältöä kohtaan. Stadi.TV työllistää 6 henkilöä, ja
vuoden 2013 aikana toiminnassa on myös ollut 10 harjoittelijaa.

Päätavoite vuonna 2014 on vakiinnuttaa Stadi.TV kaupungin jatkuvaksi toiminnaksi. Muita
tavoitteita ensi vuodelle on monistaa Stadi.TV:n palvelukokonaisuus muihin kaupunkeihin sekä
tiivistää yhteistyötä pohjoismaiden yhteisömedioiden kanssa. Lisäksi toiminnan avulla halutaan
jatkaa datajournalismin kehittämistä, edistää lähidemokratiaa median keinoin, parantaa
Stadi.TV sivuoston ominaisuuksia (esim. hakutoiminnot ja karttapalvelut), edistää vanhuksille
suunnattuja sisältöpalveluja ja jatkaa avoimen datan, sisällön ja lähdekoodin jalostamista
osaksi palvelua. Edellisten lisäksi yhteistyötä uusien operaattoreiden kanssa pyritään
kehittämään niin, että kaapelijakelua voidaan lisätä. Tavoitteena on, että kaikki Helsingin
seudun kotitaloudet voisivat vastaanottaa Stadi.TV ohjelmia.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin tytäryhteisö)

Hankkeen hallinnoija: Forum Virium Helsinki

Hakemus koskee: Sidotun rahoitusosuuden maksatus vuodelle 2014

Väliraportti toimitettu: kyllä

Haettu rahoitussumma:  262.000 eur (2014)

Rahoitusehdotus: 262.000 eur (2014)

Perustelu: Toiminta on jatkunut suunnitelman mukaisesti kuluneena vuonna. Väliraportista
ilmenee että toteutuneet hankkeet ovat tuottaneet kaupunkilaisille aidosti hyödyllisiä palveluja.
Toiminnan katsotaan edelleen olevan innovaatiorahaston käyttötarkoituksen mukaista.

Yrityskylä Helsinki (RI 976)

Hankkeen tavoitteena on ollut luoda helsinkiläistä elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä mallintava
Yrityskylä, joka kehittää ja vahvistaa yrittäjyys- ja talouskasvatuksen osaamista osana
monipuolista oppimisympäristöä. Tavoitteena on myös vahvistaa opettajien tietoa sekä
osaamista työelämästä ja yrittäjyydestä sekä vahvistaa oppiaineiden välistä integraatiota
yrittäjyys- ja talouskasvatuksessa, oppilaiden osallisuudessa, kestävässä kehityksessä,
globalisaatiokasvatuksessa sekä vahvistaa yhteyttä opetussuunnitelmiin. Hankkeen yhteydessä
on tarkoituksena myös innovoida ja arvioida pedagogista yrittäjyys- ja
talouskasvatusmateriaalia.

Toimintavuoden 2013 aikana Yrityskylässä on järjestetty oppilasvierailuja yhteensä 4680
oppilaalle (yhteensä 74 vierailupäivää) ja opettajien koulutuksia yhteensä 225 opettajalle.
Oppilaiden kokemuksista on tehty seurantaraportti oppimateriaalin ja oppimisympäristön sekä
jatkomateriaalin kehittämiseksi. Opettajien koulutuksen sisältöä, Yrityskylää
oppimisympäristönä ja koulutusmateriaalia on kehitetty. Edellä esitetty toiminnan ja
oppimismateriaalin kehittämisen painopiste ajoittuu vuodelle 2014.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin virasto)

Hankkeen hallinnoija: Opetusvirasto

Hakemus koskee: Sidotun rahoitusosuuden maksatus vuodelle 2014 + käyttämättä jääneen
määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Väliraportti toimitettu: kyllä

Haettu rahoitussumma: 200.000 eur (2014) + vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 36.648 eur



Rahoitusehdotus: 200.000 eur (2014) + käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle
2014 käytettäväksi

Perustelu: Hanke toteuttaa alkuperäisessä hankehakemuksessa asetettuja tavoitteita.

Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemukset vuodelle 2014:

Kohtaamispaikka@lasipalatsi (RI 904)

Kohtaamispaikka on Helsingin kaupunginkirjaston hallinnoimaa toimintaa. Toiminta työllistää 4
henkilöä sekä 1 media-assistentin oppisopimuksella. Henkilöstöresursseja jaetaan Kirjasto
Kympin kanssa, jolla on samantyyppistä toimintaa. Helsingin kaupunki on myöntänyt toimintaa
varten 150.000 - 375.000 euron rahoituksen innovaatiorahastosta vuosittain vuodesta 2005
lähtien, jolloin Kohtaamispaikka perustettiin. Ensimmäisinä vuosina käynnistymisvaiheessa
toiminnalla oli myös muita rahoittajia, jolloin innovaatiorahaston osuus kokonaisrahoituksesta
oli pienempi, mutta viimeiset vuodet toiminta on rahoitettu kokonaisuudessaan
innovaatiorahaston varoilla. Suurin yksittäinen kustannuserä toiminnalle on vuokrakulut jotka
ovat noin 179.000 eur/v.

Kohtaamispaikka@lasipalatsi on Lasipalatsin tiloissa toimiva palvelupiste, josta saa neuvoja ja
opastusta tietotekniikan, omien läppäreiden ja mobiililaitteiden käyttöön sekä kuvankäsittelyyn
ja videoeditointiin. Kohtaamispaikan tiloissa voi käyttää monipuolisilla ohjelmilla varustettuja
mediatyöasemia sekä digitoida tallenteita. Tila on kaikille avoin ja sieltä voi myös varata tiloja
työskentelyyn ja kokouksiin. Tilassa järjestetään säännöllisesti infotilaisuuksia yrittäjille ja
yrittäjiksi aikoville yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa. Tilassa on myös käytettävissä
langaton verkko ja kaupungin langaton virkamiesverkko. Kalustoon kuuluu mm.
asiakastyöasemia (josta osa grafiikka-, media- ja videoeditointiin), virkailijatyöasemia,
kannettavia tietokoneita, tablettitietokoneita, 3D printtereitä ja lainattavia videokameroita.
Asiakkaisiin kuuluu aikuisia, jotka tarvitsevat opastusta uudessa tekniikassa ja yrityksen
perustamisessa ja pienyrittäjiä, jotka tarvitsevat neuvoja sekä tilaa työskentelyyn, kokouksiin ja
asiakastapaamisiin. Tilasta on myös muodostunut viimeisinä vuosina kaupunkilaisaktiivien,
freelancereiden ja erilaisten luovien verkostojen palvelupiste. Innovatiivisuutta luodaan eri
palveluiden kautta. Kohtaamispaikan palveluihin kuuluvat: Urban Office – kaupunkitoimisto
(avoin työskentely- ja kokouspaikka), Kaupunkiverstas (tuotekehitys ja ideoiden
tuotteistamisen työpaja), Läppäritohtori ja Media assistentti (henkilökohtainen neuvonta
ajanvarauksella), Enter ry (seniorineuvonta), Starttitunnit (tietokoneen käytön alkeet), Luova
Kohtaamispaikka -tapahtumat, YritysHelsinki -tapahtumat sekä erilaiset työpajat. Lisäksi
Kohtaamispaikka osallistuu Huomisen arki -hankkeeseen (Valtiovarainministeriö, Forum Virium,
SITRA) sekä CityWorkLife -tutkimusprojektiin (Aalto Yliopisto). Henkilökohtaista
ajanvarauspalvelua on vuoden 2013 aikana lokakuuhun mennessä hyödyntänyt yli 1000
asiakasta, ja erilaisia tapahtumia on järjestetty 19 kpl joihin on osallistunut noin 600 henkilöä.
Urban Ofiice –kaupunkitoimisto palkittiin vuonna 2012 Yhdysvaltain Kirjastoseuran ALA:n
Vuoden ulkomaisella innovaatio -palkinnolla.

Toimintaa kehitetään yhä enemmän tukemaan yrittäjyyttä ja haetaan uusia malleja siihen,
kuinka uudet kirjastopalvelut voivat tukea myös kaupungin elinkeinoelämää. Osa
Kohtaamispaikan testatuista ja vakiintuneista palveluista on siirretty lähikirjastojen palveluksi
vuoden 2012 - 2013 aikana, esim. läppärikerhot ja Enter ry:n seniorineuvonta. Toiminta toimii
myös pilottina tulevaa keskuskirjastoa varten.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin virasto)

Hankkeen hallinnoija: Kaupunginkirjasto

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 424.483 eur (tilanne 27.11.2013)

Rahoitusehdotus: käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi

Perustelu: Toiminta on jatkunut suunnitelman mukaisesti kuluneena vuonna. Väliraportista
ilmenee että toteutuneet hankkeet ovat tuottaneet kaupunkilaisille ja yrityksille aidosti



hyödyttäviä palveluita. Toiminta katsotaan edelleen olevan innovaatiorahaston
käyttötarkoituksen mukaista.

Verkkoterkkari (RI 925)

Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää terveydenhoitajan työtä verkossa yhtenä
tulevaisuuden terveyspalveluiden osana. Alkuperäinen rahoitus myönnettiin vuosiksi 2008 –
2010, jatkorahoitus myönnettiin vuosiksi 2011 – 2012. Hanketoiminta vakinaistettiin osaksi
uuden sosiaali- ja terveysviraston toimintaa vuoden 2013 alusta. Tämän toiminnan
käynnistymisen avuksi saatiin siirtää vuodelle 2012 budjetoidusta hankerahasta käyttämättä
jäänyt osuus. Vuonna 2013 toimintaa on rahoitettu myös terveysasemat ja sisätautien
poliklinikan – tulosyksikön omasta budjetista. Hankkeesta on vastaanotettu loppuraportti, joka
on viety kaupunginhallitukselle tiedoksi. Vuoden 2013 aikana toiminta on siirretty Tietohallinto-
ja viestintäpalvelut osaston sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvontaan. Vuonna 2013
käyttämättä jäänyttä määrärahaa haetaan chat-toiminnan, puhelinpalvelun ja
palautejärjestelmän osaamisen syventämiseen koulutuksen, chat-toiminnan kehittämisen sekä
työyhteisön sisäisen rakenteen vahvistamisen avulla.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin virasto)

Hankkeen hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 32.000 eur

Rahoitusehdotus: käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi

Perustelu: Hanke toteuttaa alkuperäisessä hankehakemuksessa asetettuja tavoitteita. Jatkossa
toiminta pitäisi pyrkiä vakiinnuttamaan osaksi sosiaali- ja terveysviraston perustoimintaa.

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen suun terveydenhuollossa (RI 930)

Hankekokonaisuus on koostunut kahdesta osiosta: digitaalinen itseilmoittautuminen ja
digitaalinen hoitoonohjaus. Innovaatiorahastosta myönnetyillä varoilla on toistaiseksi maksettu
hammashoitoloitten digitaalinen itseilmoittautuminen – järjestelmä, joka on käytössä 24
hammashoitolassa ja laajenee vuosina 2013 – 2014 vielä kuuteen hoitolaan. Toisen osion
aloittaminen on myöhästynyt sekä järjestelmätoimittajan tuotekehityksen viivästymisestä että
Helsingin kaupungin edellyttämän avoimen rajapinnan saatavuudesta johtuen. Hankkeelle on
myönnetty vuonna 2008 194 000 eur. Innovaatiorahaston kautta myönnetystä määrärahasta
jäljellä oleva osuus ei tule riittämään siihen, että kehitteillä olevasta osiosta saataisiin toimiva
kokonaisuus.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin virasto)

Hankkeen hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 74.862 eur

Rahoitusehdotus: käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi

Perustelu: Hankkeen toiminta on alkuperäisessä hankehakemuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaista. Hankkeen jatkorahoitusta ei voida kuitenkaan taata innovaatiorahaston kautta, myös
muihin rahoitusvaihtoehtoihin on syytä varautua. Mahdolliseen jatkorahoitushakemukseen tulee
liittää hankesuunnitelma, joka sisältää päivitetyn kustannusarvion ja aikataulun. Hakemuksesta
tulee käydä selkeästi ilmi mihin innovaatiorahaston rahoitus aiotaan käyttää. Jatkossa myös
innovaatiorahaston rahoituksella toteutettavan hankkeen käyttö- ja tekijänoikeuksista on syytä
huolehtia.



Sähköinen palveluseteli (RI 961)

Sosiaali- ja terveysvirasto on saanut vuonna 2010 innovaatiorahastolta 500 000 eur
palvelusetelitoiminnan sähköistämiseen. Rahoituksella on toteutettu mm. palvelusetelituottajiksi
hakeutumisen sähköinen ilmoittautuminen sekä kehitetty suun terveydenhuollon
tuottajavertailua. Palveluseteli on ollut kokeiluna sosiaali- ja terveysvirastossa, mutta vuonna
2013 kaupunginvaltuusto vakinaisti palvelusetelitoiminnan yhtenä palvelujen
järjestämismuotona oman toiminnan ja ostopalvelujen ohella. Kokeilujen aikana on todettu,
että toiminnan ja prosessien sähköistäminen on välttämätöntä, jotta toiminnan mahdollistamat
kustannussäästöt ja prosessien sujuvoittaminen saadaan aikaan. Prosessin sähköistämiseksi
otetaan käyttöön uusia tai laajennetaan nyt olemassa olevia ratkaisuja, jotka tukeutuvat jo
olemassa oleviin järjestelmiin.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin virasto)

Hankkeen hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 298.000 eur

Rahoitusehdotus: käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi

Perustelu: Hankkeen toiminta on alkuperäisessä hankehakemuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaista.

Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa (RI 969)

Hankkeen tarkoituksena on ollut edistää suun terveyttä sosiaalisessa mediassa. Hankkeelle on
myönnetty vuonna 2011 110.000 eur. Hankkeen aikana on vakiinnutettu suun terveydenhuollon
Facebook –sivut ja niiden sisältöä on suunnattu eri ikäisille kohderyhmille. Vuoden 2013 aikana
on jatkettu toimintaa Facebook –sivuilla. Lisäksi nuoria tavoitettiin mm. Netarissa, IRC-
galleriassa ja Demissä. Koululaisille tarkoitetun, suun terveyttä opettavan hyötypelin
suunnittelu on käynnistynyt hyötypelejä rakentavan yrityksen (Ludocraft Oy) kanssa.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin virasto)

Hankkeen hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 56.000 eur

Rahoitusehdotus: Käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi
ehdolla, että vuoden 2014 aikana sosiaaliseen mediaan liittyvä toiminta vakiinnutetaan osaksi
sosiaali- ja terveysviraston perustoimintaa.

Perustelu: Alkuperäisen hankehakemuksen mukainen toiminta on käynnistetty vuonna 2011 ja
toimintaa on ylläpidetty vuosien 2012 ja 2013 aikana noin 8000 eur/v rahoituksella.
Sosiaaliseen mediaan liittyvä toiminta tulee vuoden 2014 aikana vakiinnuttaa osaksi sosiaali- ja
terveysviraston perustoimintaa. Suun terveyttä opettavan hyötypelin kehittäminen on
alkuperäisen hankehakemuksen mukaista toimintaa, joka voidaan edelleen toteuttaa
innovaatiorahaston rahoituksella.

Opetuskeittiö (RI 971)

Opetuskeittiö on Tukkutorin hallinnoima hanke, joka käynnistyi vuonna 2012.
Innovaatiorahastosta on myönnetty 175.000 euroa vuodelle 2012 ja 115.000 euroa vuodelle
2013 opetuskeittiön rakentamiseen, varustamiseen ja opetustoimintaan. Toiminnalla on haluttu
luoda innovatiivinen oppimisympäristö helsinkiläisille, jonka avulla voitaisiin lisätä helsinkiläisten
ruokaan ja kestävään ruokaketjuun liittyvää tietämystä ja osaamista, sekä pienentää
ruokaketjun ekologista jalanjälkeä. Perustamisvaiheessa tavoitteena oli valmistaa konsepti
toiminnalle, tuotteistaa palvelut eri kohderyhmille sekä löytää rahoitusmalli toiminnan
vakinaistamiselle. Opetuskeittiön kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, sekä erikoisryhmät
(koulujen kerhotoiminnat, työväenopisto, virastot ja yritykset).



Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin virasto)

Hankkeen hallinnoija: Helsingin Tukkutori

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 157.044 eur

Rahoitusehdotus: käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi

Perustelu: Hankkeen toiminta on alkuperäisessä hankehakemuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaista.

Sähköinen terveyskortti (RI 973)

Sosiaali- ja terveysviraston sähköinen terveyskortti – palvelun jatkokehittämiseksi suunniteltu
hanke, jossa on ollut tarkoituksena kehittää palvelun hankintaa neuvottelumenettelyllä ja
toisaalta tavoiteltu uutta palvelua. Alkuperäisessä hakemuksessa on mainittu, että projektissa
on kaksi innovaatiota; hankintamenettelyn toteuttaminen neuvottelemalla ja määrittelemällä
tarjouksen kohde (mitattava terveyshyöty käyttäjätasolla) toimittajien kanssa. Projektin
alkuvaiheessa on myös todettu, että Tekes on ilmoittanut halukkuudesta osallistua projektiin 50
prosentin rahoitusosuudella.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin virasto)

Hankkeen hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 400.000 eur

Rahoitusehdotus: Käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi
ehdolla, että vuoden 2014 ensimmäisen väliraportoinnin yhteydessä tulee esittää hankkeen
hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion ja aikataulun.

Perustelu: Määrärahan siirtohakemuksen yhteydessä hankkeelle on esitetty innovaatiorahaston
näkökulmasta alkuperäisestä hankehakemuksesta poikkeavia, uusia tavoitteita, mm. itsehoidon
ja omahoidon lisääminen ja julkisen terveydenhuollon sähköisen asioinnin uudenlaisen
innovaation toteuttaminen. Projektin valmisteluvaihe on aloitettu 08/2013. Hankkeesta ei ole
esittää työmäärää, kustannusarviota tai aikataulua. Hankkeen toteutumiselle on esitetty useita
riskejä, joiden hallintaa ei ole vielä määritelty. Hanke on riippuvainen Apotti-hankkeen
vaatimuksista, jotka eivät ole vielä tiedossa. Hankkeen ulkopuolisesta rahoituksesta ei ole
varmuutta. Määrärahaa on haettu ensisijaisesti projektin valmisteluun. Vuoden 2014
ensimmäisen väliraportoinnin yhteydessä tulee esittää hankkeen hankesuunnitelma, joka
sisältää kustannusarvion, aikataulun ja henkilöresurssit. Hankesuunnitelmasta tulee käydä
selkeästi ilmi mihin innovaatiorahaston rahoitusta on käytetty tai mihin rahoitusta aiotaan
käyttää. Hanke on käsiteltävä osana IT-hankehallintaa ja ennen toteutukseen ryhtymistä on
tehtävä arvio hankkeen tarkoituksenmukaisuudesta.

Pinta (RI 980)

Forum Virium on työstänyt pitkään hanketta, jonka tavoite on toteuttaa informoivia
kosketusnäyttöjä ja niihin liittyvää hallintajärjestelmää. Kosketusnäytöt sisältäisivät mm.
kaupunkilaisille ja turisteille suunnatun interaktiivisen kartan. Ylläpito on vielä auki, mutta
hallintokeskus on mahdollinen taho. Hankkeen toteuttamista tukee se, että tällä hetkellä
Helsingin kaupungilta puuttuu opastuksen tarvitsema informaation hallintajärjestelmä.
Hankkeesta saadut tulokset ja kokemukset tukevat koko Helsingin opastuksen kehittämistä
sekä matkailupalveluiden tarpeita.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin tytäryhteisö)

Hankkeen hallinnoija: Forum Virium Helsinki

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 40.500 eur



Rahoitusehdotus: käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi

Perustelu: Hankkeen toiminta on alkuperäisessä hankehakemuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaista. Hankkeen viivästyminen on seurausta vuoden 2013 rahoituspäätöksen
viivästymisestä.

Kiinnostava arkkitehtuuri (RI 979)

Openhouse Ry järjestää vuosittaisen Open House Helsinki tapahtuman, jolla halutaan tuoda
kaupunkilaisten tietoisuuteen tiloja joihin ei yleensä pääse. Openhouse Ry hakee nyt rahoitusta
hankkeeseen, jossa suunnitellaan ja toteutetaan mobiili karttasovellus, joka toimisi
opaspalveluna arkkitehtuurikohteiden ja kaupunkitilojen tutustumiseen, oppimiseen ja
tehokkaampaan hyödyntämiseen. Hankkeessa halutaan saada aikaan avoin arkkitehtuurin
tietokanta. Julkaisujärjestelmän ylläpitovastuu tulee olemaan Openhouse Ry:llä.

Yhteistyötahot kaupungilta: Forum Virium Helsinki

Hankkeen hallinnoija: Openhouse ry

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 23.000 eur

Rahoitusehdotus: käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi

Perustelu: Hankkeen toiminta on alkuperäisessä hankehakemuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaista. Hankkeen viivästyminen on seurausta vuoden 2013 rahoituspäätöksen
viivästymisestä.

Linked Events 2 (RI 981)

Forum Virium on toteuttanut tapahtumakalenterisovelluksen ensimmäisen version vuonna 2012
jonka jatkokehitykselle nyt haetaan rahoitusta. Sovellusta testattiin Helsingin Matkailutoimiston
tiedoilla. Sovellus toimi tarkoituksenmukaisesti mutta siinä todettiin myös merkittäviä puutteita,
joita halutaan korjata seuraavaan versioon. Toiseen versioon halutaan lisätä Helsingin
Matkailutoimiston tietojen lisäksi kaupungin muiden tahojen sekä yksityisten tahojen
tapahtumatietoja.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin tytäryhteisö)

Hankkeen hallinnoija: Forum Virium Helsinki

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 31.000 eur

Rahoitusehdotus: käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi

Perustelu: Hankkeen toiminta on alkuperäisessä hankehakemuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaista. Hankkeen viivästyminen on seurausta vuoden 2013 rahoituspäätöksen
viivästymisestä.

Tilaa asumiselle (RI 982)

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy suunnittelee hanketta, jossa halutaan luoda
suunnittelijoiden käyttöön asuinkerrostalon rakenteisiin ja talotekniikkaan liittyviä optimoituja
ratkaisuja, jotka on tutkittu ja testattu yhteistyössä rakennusteollisuuden kanssa. Hankkeen
tuloksena on raportti johon on koottu optimoidut ratkaisut.

Yhteistyötahot kaupungilta: Helsingin Asuntotuotantotoimisto

Hankkeen hallinnoija: Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 30.000 eur



Rahoitusehdotus: käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi

Perustelu: Hankkeen toiminta on alkuperäisessä hankehakemuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaista. Hankkeen viivästyminen on seurausta vuoden 2013 rahoituspäätöksen
viivästymisestä.

Käyttäjälähtöinen hybridikampus (RI 983)

Metropolia suunnittelee monikäyttörakennuksen, hybridikampuksen, rakennuttamista
Myllypuroon ja Arabianrantaan, ja hakee suunnittelutyöhön rahoitusta. Hybridikampus tarjoaisi
mm. asumispalveluja opiskelijoille, 24/7 tutkijakammioita, yrityshautomon, kerhotiloja sekä
erilaisia palveluja lähialueen asukkaiden erityistarpeisiin kuten kahviloita ja ravintoloita jne.
Lähtökohta suunnittelutyöhön on käyttäjäläheisyys eikä kiinteistöläheisyys.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin tytäryhteisö)

Hankkeen hallinnoija: Metropolia

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 20.200 eur

Rahoitusehdotus: käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi

Perustelu: Hankkeen toiminta on alkuperäisessä hankehakemuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaista. Hankkeen viivästyminen on seurausta vuoden 2013 rahoituspäätöksen
viivästymisestä.

Aili - hankkeen valmistelu (RI 984)

Lasipalatsin Mediakeskus Oy valmistelee parhaillaan Aili-hanketta. Aili-hankkeen tavoitteena on
edistää vanhustyön ammattilaisten motivaatiota ja työhyvinvointia sekä edistää vanhusten
terveyttä ja hyvinvointia taidelähtöisiä menetelmiä käyttäen. Hanke tulee olemaan osa sosiaali-
ja terveysministeriön KASTE-ohjelmaa. Rahoitusta haetaan hankkeen suunnittelutyöhön.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin tytäryhteisö)

Hankkeen hallinnoija: Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 10.000 eur

Rahoitusehdotus: käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi

Perustelu: Hankkeen toiminta on alkuperäisessä hankehakemuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaista. Hankkeen viivästyminen on seurausta vuoden 2013 rahoituspäätöksen
viivästymisestä.

Liikkuvan arjen design (RI 985)

Metropolia valmistelee hanketta, jonka tavoitteena on suunnitella pyöräkeskuksia Helsinkiin
(Kampissa jo olemassa olevan lisäksi). Metropolia suunnittelee ja toteuttaa pyöräkeskuksen,
mutta pyöräkeskuksen toimintojen suunnitellaan siirtyvän kaupunkisuunnitteluviraston
vastuulta HKL:lle. Hanke toteutetaan pääosin opiskelijaprojekteina ja tuloksena syntyy
konkreettinen toteuttamissuunnitelma pyöräkeskukselle 2.0.

Yhteistyötahot kaupungilta: - (Hankkeen hallinnoija Helsingin kaupungin tytäryhteisö)

Hankkeen hallinnoija: Metropolia

Hakemus koskee: Käyttämättä jääneen määrärahan siirtohakemus vuodelle 2014

Vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 22.000 eur

Rahoitusehdotus: käyttämättä jäänyt rahoitusosuus siirretään vuodelle 2014 käytettäväksi



Perustelu: Hankkeen toiminta on alkuperäisessä hankehakemuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaista. Hankkeen viivästyminen on seurausta vuoden 2013 rahoituspäätöksen
viivästymisestä.


