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Rahoituksen hakija (www-sivulle)
Hakijan nimi/Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):
Aalto-korkeakoulusäätiö
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Arkkitehtuurin laitos
Sotera Instituutti

Hankkeen perustiedot (www-sivulle)
Hankkeen nimi:
Muistikylä –konsepti Helsinkiin
Hankkeen kokonaisaikataulu (kk.vvvv – kk.vvvv):

 Kokonaisaikataulu 1.1.2016 – 30.06.2018. Hankeen tutkimusosio on kaksi vuotinen, hankkeen raportointi ja julkaisu-
toiminta painottuvat viimeiselle kuudelle kuukaudelle.

(www-sivulle) 2016 2017 2018
Innovaatiorahastosta haettava rahoitus (euroa) 112000 112000
Oma rahoitus (euroa) 48000 48000
Muu rahoitus (euroa)

Yhteensä (euroa) 160 000 160 000

Hankkeen yhteistyökumppanit (www-sivulle)
Yhteistyökumppanit kaupungin sisällä:
Sosiaali- ja terveysvirasto,
Eteläinen palvelualue, johtaja Arja Peiponen

Yhteistyökumppanit kaupungin ulkopuolella:
Aalto-yliopisto:
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos, Muotoilun laitos
Kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin laitos

Hanke kytkeytyy suunnitteilla olevaan laajaan Palvelukortteli-hankkeeseen, joka sisältää yhteistyötä n. kymmenen eri
kunnan kanssa. Hanketta koordinoi sen toteutuessa Aalto-yliopiston Sotera Instituutti.

Suunnitteilla yhteistyö asiantuntijatahojen kanssa esim. Muistiliitto, Alzheimer keskusliitto, Vanhustyön keskusliitto

Tiivis kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä (www-sivulle)
Hankkeen tärkeimmät tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uusia asumisen konsepteja ja pal-
veluita muistisairaille ikääntyneille asukkaille. Tavoitteena on tarkastella Muistikylä-konseptia, siihen liittyviä tiloja (sisä-
ja ulkotilat), palveluita ja toimijaverkostoja mm. palvelumuotoilun keinoin. Muistikylä-konsepti on osa Monipuolista
vanhustenkeskusta. Muistikylää tarkastellaan hankkeessa kiinteänä osana kaupunkirakennetta ja sen palveluekosys-
teemiä. Koskelan sairaala-alue sekä myöhemmin Marian sairaalan alue toimivat kehitystyön alustana ja pilottikohteena.
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Hankkeen konkreettinen sisältö lyhyesti:
Hankkeessa tutkitaan ja analysoidaan Keski-Euroopassa kehitettyä Muistikylän mallia ja sen soveltuvuutta Suomeen ja
Helsinkiin. Hankkeessa tutkitaan Muistikylä-konseptin fyysisiä edellytyksiä ja liittymistä kaupunkirakenteeseen. Lisäksi
tutkitaan Muistikylä-konseptiin liittyviä palveluja kattaen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluverkostot.
Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen asiakaslähtöinen palvelu.  Palveluja lähestytään sekä loppukäyttäjän, (asiakas),
välittäjän (Muistikylä-toimijana), että palveluntuottajien näkökulmista. Hankkeessa analysoidaan palveluverkostoa, kat-
taen yritykset, kaupungin ja kolmannen sektorin palveluntuottajat. Hankkeessa pyritään tunnistamaan palveluinnovaa-
tioita ja innovatiivisia malleja tuottaa palveluja verkottuneesti yhteistoiminnassa. Palveluntuottajia analysoidaan erityi-
sesti verkosto- ja palveluinnovaatio-näkökulmasta. Palvelun muotoilua hyödynnetään loppukäyttäjien ja yhteistoimin-
nan analysoimisessa. Hankkeessa pyritään myös tunnistamaan eri toimijoiden toimintatapojen tuomat haasteet koor-
dinoivalle taholle (Muistikylä).
Muistikylä -konsepti tutkimuksen kontekstina tuottaa erityisiä haasteita, joiden ymmärryksen ja analysoinnin kautta
hanke tuottaa uutta ymmärrystä ja tietoa sekä käytännön toimintaan että tieteelliseen keskusteluun.  Esimerkiksi va-
paaehtoisten laaja osallistuminen toimintaan on tehnyt de Hogewey (Hollanti) muistikylän toiminnasta mahdollista.
Vapaaehtoisten motivointi ja johtaminen verkottuneessa yhteistyössä on tunnistettu aiemmassa kirjallisuudessa kes-
keiseksi haasteeksi. Muistikylä-konseptissa myös asiakas on haasteellinen ja palveluiden sekä asiakkaan toimintakykyä
tukevan ympäristön kehittäminen on tärkeää. Aikaisemman tutkimuksen mukaan erityisesti palvelumuotoilun keinot
mahdollistavat asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen.
Mitkä elementit hankkeessa ovat uusia ja innovatiivisia?
Muistioireisten hoito on ollut Suomessa hyvin laitosmaista ja suljettua. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Suomessa
uudenlaista kokonaisvaltaista hoitokulttuuria ja –ympäristöä joka ottaa paremmin muistisairaiden, heidän omaistensa
ja hoitohenkilökunnan tarpeet huomioon. Tavoitteena on turvallinen ja kodikas ympäristö. Hankkeessa aihepiiriä lähes-
tytään monialaisen tutkimuksen ja suunnittelun (arkkitehtuurin, palvelumuotoilun ja palveluverkostojen) kautta ja näitä
näkökulmia yhdistäen yhdessä hoito- ja muistisairaus asiantuntijoiden kanssa, sekä osallistamalla potentiaalisia käyttä-
jiä, asiakkaita ja palveluntarjoajia yhteissuunnitteluun. Hanke analysoi Muistikylä-konseptin pohjalta laaja-alaisesti ko-
konaisuutta, sekä tilallisia ympäristöön liittyviä elementtejä, palveluja ja palveluntuottajia että loppukäyttäjiä. Erityistä
huomiota tullaan kiinnittämään myös koordinoivan tahon toimintaan verkostojohtajana.  Eri näkökulmien yhdistämi-
nen tuottaa uudenlaista kokonaisvaltaista ymmärrystä. Jokaisessa osa-alueessa lisäksi tunnistetaan jo olemassa olevat
uudet innovatiiviset ratkaisut kansainvälisesti. Lisäksi hankkeen analyysin pohjalta luodaan uusi innovatiivinen Muisti-
kylä-konsepti, joka kattaa kaikki sen eri osa-alueet. Konsepti on sovellettavissa eri kohteisiin.
Millä tavalla hanke tukee tulevaisuuden osaamis- ja elinkeinoperustaa?
Helsingin kaupungin Monipuolinen palvelukeskus –malli on kehitetty tukemaan ikääntyneitä helsinkiläisiä. Keskukset
tarjoavat palveluita asukkaille ja keskuksen lähistöllä omassa kodissa asuville ikääntyneille.  Väestön ikääntyessä erityi-
sesti hyvin iäkkäiden, yli 85-vuotiaiden määrä oletetaan kasvavan. Seuraavan vuosikymmenen aikana heidän määränsä
arvioidaan yli kaksinkertaistuvan ja kaupungin tulee varautua kasvavaan palvelutarpeeseen. Ikääntymisen myötä to-
dennäköisyys sairastua muistisairauteen kasvaa. Esimerkiksi Finne-Soverin tekemän selvityksen1 mukaan keskivaikean
tai sitä vaikeamman dementian esiintyvyys on 85-89-vuotiailla 25,3% ja 90-vuotiailla tai sitä vanhemmilla jo 33,5%.
Suomessa on vuonna 2030 arvioitu olevan lähes 178 000 muistisairasta, joista 85 000 on yli 85-vuotiaita2. Muistisairaus
on suurin ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeeseen vaikuttava tekijä.
Sosiaali- ja terveysministeriön Kansallisen Muistiohjelman 2012 -20202 yhtenä keskeisenä tavoitteena on muistisairaan
ihmisen toimintakyvyn ja kotona asumisen tukeminen. Palveluohjaus ja kuntouttava turvallinen toimintaympäristö aut-
tavat muistisairasta henkilöä ja hänen omaisiaan selviämään arjesta. Suomessa on tilastollisesti huomattava määrä
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muistisairaita sairaaloissa. Kuitenkin tiedetään, että kodikas ja pienimittakaavainen, turvallinen ympäristö lisää muisti-
sairaan turvallisuuden tunnetta ja tukee hänen sosiaalisia taitojaan. Kansallisen Muistiohjelman toimenpide-
ehdotuksen mukaisesti hankkeen avulla edistetään laitoshoidon vähentämistä sekä lisätään asumisen ja yksilölliset pal-
velut sisältävien palveluvaihtoehtojen määrää.
Muistikylä-konseptin avulla tarkastellaan muistisairaan henkilön hoitopolkua ja palveluntarvetta varhaisesta diag-
nosoinnista raskaaseen, ympärivuorokautiseen hoivaan. Muistipoliklinikoita, muistikahviloita ja muistikoordinaattorei-
ta pidetään tärkeänä väestön ikääntymiseen liittyvänä uutena toimintana. Palveluiden tarjoajien verkottuminen lisää
asiantuntemusta. Hankkeen aikana tutkitaan kuntouttavia sisä- ja ulkotiloja, muistisairaan palvelutarvetta. Alustavasti
pilottikohteeksi valitun Koskelan alueen liittymistä muuhun alueen arjen palveluverkostoon tarkastellaan kokonaisuu-
tena. Samalla tarkastellaan olemassa olevien sekä uusien yrityksien ja toimijoiden liittymistä ja mahdollisuuksia palve-
luverkostossa. Kehitettyä konseptia voidaan soveltaa muualle Helsinkiin (Marian sairaala, Vuosaari) tai Suomeen.

Hanke tuottaa uusia innovatiivisia malleja uudelle yritystoiminalle muistisairaiden palvelutoimialalle sekä tukee jo ole-
massa olevien yritysten ja kolmannen sektorin asiakasymmärrystä.  Hankkeessa luodaan myös uudenlaisia toimintamal-
leja verkottuneeseen yhteistoimintaan, erityisesti Muistikylä-konseptin kontekstissa. Hanke tuottaa myös arvokasta
tietoa kaupungilla niistä elementistä joita tällä palvelutoimialla tulisi tukea tai mahdollistaa. Hanke analysoi ja tuottaa
mallin, joka kattaa kaupungin, yritykset että kolmannen sektorin toimijat, ja joka mahdollistaa elinvoimaisen palve-
luekosysteemin muistisairaiden hoitoon.

1. Finne-Soveri, H. 2010. Vanhuuteen varautuva kaupunki, THL
2. Nordens Välfärdscenter. 2013. Så bor 80+ i Norden
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Kuvaus hankkeen taustasta ja toimintakentästä
Hankkeen taustaa, miksi hankkeeseen ryhdyttiin, mikä ongelma hankkeen taustalla on?
Väestön ikääntyminen jatkuu myös Helsingin alueella.  Muistioireiset joutuvat tällä hetkellä usein sairaaloiden vuode-
osastolle, jotka eivät tue heidän pärjäämistään tai kuntoutustaan. Tarvitaan uusia hoitopalveluita ja -ympäristöjä, joissa
muistisairas voi vapaammin liikkua turvallisesti sisällä ja ulkona. Nykyisin muistisairaiden palveluntarjonta on hajanaista
eikä heidän erityispiirteitään ja tarpeitaan ole riittävästi huomioitu palveluntarjonnassa. Hankkeessa alan osaamista
kehitetään monitieteisesti eri toimijatahoja kuunnellen.
Onko hakija tai muut tahot aikaisemmin edistäneet hankkeeseen liittyviä asioita ja miten mahdollisia aikaisempia tuloksia aio-
taan hyödyntää?
Aalto-yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon rakentamisen ja tekniikan Instituutilla (Sotera) on pitkä kokemus ikäänty-
neiden asumiseen ja hoivaympäristöihin liittyvästä tutkimuksesta. Muotoilun laitoksella on useita hankkeita erityisesti
palvelumuotoilun keinoista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Muun muassa yhteistyössä Muotoilun laitoksen kanssa teh-
tyä Palveluluotainta voidaan käyttää hankkeen vaikutuksien arvioinnissa. Muistisairaiden asumista on tutkittu Sotera
Instituutissa aikaisemmin muun muassa Innovaatiorahaston Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaym-
päristöt –hankkeessa (IKU), vuosina 2006-2008. Markkinoinnin laitoksella on tehty palveluverkostoihin liittyvää tutki-
musta, joka tukee hankkeen tavoitteita. Terveys ja hyvinvointi ovat yksi Aalto-yliopiston tutkimuksen painopisteistä.
Mitä vastaavia hankkeita on meneillään muualla?
Sotera Instituutissa on valmisteilla valtakunnallinen Palvelukortteli –hanke, jossa kehitetään kuntien kanssa yhteistyös-
sä Palvelukortteli –mallia ikääntyneiden itsenäisen asumisen tukemiseen. Hankkeeseen osallistuu noin kymmenen eri-
kokoista kuntaa eri puolelta Suomea itsenäisten kehityshankkeiden kanssa. Hankkeessa kehitetään mallia sovelletta-
vaksi erikokoisiin taajamiin ja kaupunkeihin. Hanke toimii toteutuessaan rinnakkaishankkeena ja sillä on oma budjetti.
Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella on syvällinen osaaminen palvelujen markkinoinnista ja
liiketoimintamallien analysoimisesta sekä verkostoanalyyseistä. Markkinoinnin laitoksella on myös sosiaali- ja terveys-
alan sekä kaupungin palvelujen tutkimusosaamista pohjautuen aikaisempiin hankkeisiin. (kts. esim. Palvelumuotoilu
saapuu verkostojen kaupunkiin –kirja)

Kuvaus hankkeen kulusta ja lopputuloksista tarkemmin
Hankkeen yksilöidyt toimenpiteet vaiheittain/osakokonaisuuksittain (kustannuserittely jäljempänä):
Hankkeessa kehitetään tiiviissä yhteistyössä kolmea osa-aluetta, jotka täydentävät toisiaan:
Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen osuudessa tarkastellaan Helsingin kaupungin Monipuolisen vanhustenkeskuksen
asiakkaiden palvelupolkuja palvelumuotoilun näkökulmasta, soveltaen eri toimijoita osallistavaa muotoilullista lähes-
tymistapaa palvelujen kehittämiseen. Aluksi kartoitetaan keskeiset nykyiset palvelupolut esteineen ja katkoskohtineen
erilaisten asiakkaiden näkökulmasta. Sen jälkeen ideoidaan palvelumuotoilun menetelmin vaihtoehtoisia uusia palvelu-
polkuja muistisairaiden asiakkaiden tarpeisiin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on eri toimijoiden ja vapaaehtoistyön
yhteistyön kehittäminen (kaupunki, järjestötoiminta, yksityiset palvelut, omaiset). Seuraavaksi osallistutaan Muistikylä -
konseptin kehittämiseen asiakastarpeiden ja palvelupolkujen näkökulmasta, hyödyntäen konseptisuunnittelun mene-
telmiä. Kiinnostuksen kohteena ovat uudenlaisen muistisairaiden asuin- ja hoitoympäristön tilat, palvelut ja toimijat
sekä konseptin skaalautuvuus, monistettavuus ja personoitavuus erilaisille asiakkaille.

Tutkimuskysymykset:
– Millaisia muistisairaiden asiakkaiden nykyiset palvelupolut ovat ja miten niitä voisi kehittää asiakaslähtöisemmiksi
palvelumuotoilun keinoin?
– Millaisilla uusilla palvelukonsepteilla voidaan vastata muistisairaiden asiakkaiden tarpeisiin?
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Pilottikohteeksi valittujen Koskelan ja Marian sairaalan alueen ympäristön ja palveluiden saavutettavuutta sekä sovel-
tuvuutta muistioireisten hoivaan kehitetään Arkkitehtuurin laitoksella, Soterassa. Tutkimuksessa tarkastellaan pilotti
kohteiksi valittujen historiallisesti arvokkaiden sairaalaympäristöjen haasteita ja mahdollisuuksia asukkaiden kuntoutta-
van toiminnan tukena. Tavoitteena mahdollisimman hyvä asuinympäristö joka mahdollistaa uudenlaisen hoitokulttuu-
rin. Hankkeen aikana tarkastellaan julkisen liikenteen, täydentävien palveluiden sijaintia ja saavutettavuutta. Tarkoituk-
sena on edistää alueen liittymistä osaksi kaupunki- ja palvelurakennetta.
Tutkimuskysymykset:
Miten kehittää alueelle turvallinen ja toimintakykyä tukeva hoivaympäristö?
Miten Muistikylän palveluiden ja ympäristön saavutettavuutta voidaan parantaa?

Markkinoinnin laitoksen osiossa perehdytään erityisesti etenevästä muistisairaudesta kärsivien henkilöiden ja heidän
perheidensä tarvitsemien palvelujen laaja-alaiseen analysoitiin. Tutkimuksessa kartoitetaan kansainvälisesti erilaisia
palveluinnovaatioita sekä verkottuneita palvelutarjoamia. Analyysissä tarkastellaan muistisairaiden haasteellista roolia
asiakkaina ja sen tuomia erityisvaatimuksia palveluntarjoajille. Tässä tutkimuksessa painotetaan palveluntarjoajien nä-
kökulmaa, analysoiden (liike)toimintamalleja tunnistaen kannattavan ja skaalautuvan toiminnan edellytykset ja esteet
sekä uudet palveluinnovaatiot. Tutkimuksessa katetaan erilaiset toimijatahot; yritykset, kolmannen sektorin toimijat
sekä kaupungin omat palvelut. Tutkimuksen pohjalta luodaan suosituksia verkottuneen toimintamallin ja elinvoimaisen
palveluekosysteemin edellytyksistä erityisesti muistisairaiden palvelujen kontekstissa. Tutkimus tuottaa myös uutta
ymmärrystä palvelujen markkinoinnin, palveluinnovaatioiden ja verkostotutkimuksen keskusteluihin.
Tutkimuskysymykset:
Miten luoda elinvoimainen verkottunut palveluekosysteemi muistisairaiden kontekstissa?
Millaisia esteitä ja edellytyksiä on palveluinnovaatioiden skaalautuvuudelle kyseisessä kontekstissa?
Mitä erityispiirteitä konteksti tuottaa palveluekosysteemin ja palveluinnovaatioiden toimintaan?

Hankkeen keskeiset lopputulokset:
Muistikylä –malli
Vaihtoehtoisia käytännön konsepteja asiakaslähtöisen hoitopolun ja palveluiden sekä palveluekosysteemin kehittämi-
seksi.
Ohjeistusta ympäristön kehittämiseksi muistioireisten asumista tukevaksi.
Ehdotuksia järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan liittämiseksi osaksi Muistikylä-toimintaa
Ehdotuksia/Malli palveluinnovaatioiden skaalautumisen tukemiseksi kyseisessä kontekstissa.

Hankkeessa tehdään 2-3 opinnäytetyötä. Lisäksi tutkimustuloksia raportoidaan työpajoissa ja seminareissa sekä jalkau-
tuen (road show) alan toimijoille. Tutkimustuloksia tullaan esittelemän myös tieteellisissä konferensseissa.
Miten tuloksia viedään käytäntöön ja kuka vastaa niistä hankkeen loputtua?
Hankeen tuloksia hyödynnetään Sosiaali- ja terveysviraston muistisairaiden palveluiden ja asumisen kehittämisessä.
Hankkeen avulla tunnistetaan uusia hyvinvointipalveluiden liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke edistää alan toimijoi-
den; julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin verkostoitumista ja yhteistyötä sekä palveluliiketoiminnan kehittämistä.
Kuka on hanketulosten loppukäyttäjä ja miten käyttäjää osallistetaan hankkeeseen?
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto voi soveltaa suoraan tutkimuksen tuloksia käytäntöön. Hankkeen tulok-
sia voidaan yleistää myös muualle Suomeen.
Miten hankkeen päätyttyä resursoidaan ylläpito?
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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto omaksuu soveltaen keskeisimmäksi katsomansa uudet toimintatavat se-
kä pyrkii tukemaan omalla toiminnallaan esimerkiksi mahdollista uudenlaista palveluekosysteemiä
Mitkä ovat hankkeen hyötyjen merkitykset hakijan kannalta? Missä määrin tehdään omaa tuotekehitystä ja missä määrin hanke
hyödyntää kaupunkia ja kuntalaisia?
Hanke auttaa saamaan uutta tietoa ikääntyneiden ja erityisesti muistisairaiden tueksi. Hyvän ympäristön ja oikea-
aikaisten palveluiden avulla pystytään pidentämään omassa kodissa vietettyä aikaa. Asukkaiden toimintakyvyn ylläpi-
don kannalta asuminen omassa kodissa on yleisesti paras vaihtoehto. Monipuolinen vanhustenkeskus toimii muistisai-
raan asukkaan kiintopisteenä  .
Se on myös taloudellisesti kestävämpi ratkaisu. Hoivan ja hoidon järjestämisen kannalta on hyvä keskittää palvelut ja
asiantuntemus Monipuoliseen palvelukeskukseen, joka Muistikylä –konseptissa on erikoistunut muistisairaiden asuk-
kaiden palveluihin.
Tunnista 2 4 mittaria, joilla voidaan seurata ja mitata hankkeen vaikuttavuutta hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen.
Kerro myös miten näitä tietoja tullaan keräämään.
Aalto-yliopiston Muotoilunlaitoksella kehitetty ja Helsingin kaupungin käyttämä palveluluotain voi toimia asiakkaiden
kokeman palveluntarpeen mittarina.
Yritysten ja muiden palveluntarjoajien näkökulmaa tullaan mittaamaan kvalitatiivisesti. Palveluekosysteemin syntyä ja
hankkeen mahdollista vaikuttavuutta voidaan mitata palvelutarjoajien määrällä ja laadulla – tätä tullaan mittamaan
asiantuntijapaneelilla.
Palveluiden saavutettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi aikaan ja matkaan liittyvillä mittareilla.
Tunnista kolme suurinta riskitekijää, jotka saattaisivat estää hankkeen tavoitteiden toteutumista. Kerro myös miten näitä riskejä
voidaan vähentää.
Asiakkaiden (muistisairaiden ja heidän omaistensa) sekä yritysten tavoittaminen –Kaupungin sitoutuminen vähentää
riskiä.
Koskelan ja Marian sairaala-alueen käyttötarkoituksen muutos. Malli toteutetaan siten, ettei se ole paikkasidonnainen.
Malli pyritään toteuttamaan siten, ettei se ole palvelun tuottajasta tai rahoittajasta riippuvainen.

Rahoituksen hakijan tiedot
Y-tunnus:
2228357-4
Toimipaikka (osoite ja postinumero):
PL 16500, 00076 Aalto
Yhteyshenkilön nimi (hankkeen hankepäällikkö/vastuuhenkilö):
Ira Verma, projektipäällikkö
Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti):
050 -369 3226, ira.verma@aalto.fi
Pankkiyhteys ja tilinumero:
Nordea
     IBAN: FI55 1660 3000 0604 60
     BIC/SWIFT: NDEAFIHH

viitetiedoksi: T20112/ Sotera/ Verma
Onko yritys saanut valtiontukea viimeisen kolmen verovuoden aikana?
Sotera on osa Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitosta.
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Hankkeen organisointi
Ohjausryhmän kokoonpano:
Hankkeeseen ehdotetaan ohjausryhmää, joka kokoontuu n. kaksi kertaa vuodessa. Alustava kokoonpano

Aalto-yliopisto
Prof. Pirjo Sanaksenaho
Prof. Tuuli Mattelmäki
Dosentti Annukka Jyrämä

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveysvirasto, Eteläinen palvelualue, palvelualueen johtaja Arja Peiponen
Mahdollisia kumppaneita:
Kaupunkisuunnitteluvirasto N.N.
Elinkeinopalvelu N.N.
Projektiryhmän kokoonpano:
Projektin vastuullinen johtaja:
Professori Pirjo Sanaksenaho, Rakennussuunnittelu, Arkkitehtuurin laitos

Tutkimusryhmä:
Projektipäällikkö, tutkija Ira Verma, Arkkitehtuurin laitos
Tutkija Antti Pirinen, Muotoilun laitos
Vanhempi lehtori, tutkija Sami Kajalo, Markkinoinninlaitos
Tutkimusapulainen N.N.
Tutkimusapulainen N.N.
Hankkeen hyväksyjä, virastopäällikkö, hyväksymispäivämäärä (koskee vain virastoja ja tytäryhteisöjä):
Alustava lupa lähteä laatimaan hankehakemusta on saatu Sosiaali- ja terveysviraston, Sairaala-, kuntoutus ja hoivapal-
veluiden (SKH) osastopäällikkö Juha Jolkkoselta 21.8.2015

Hankkeen yhteistyökumppaniin liittyvät tiedot (ei koske virastoja ja tytäryhteisöjä)
Hankkeeseen sitoutunut Helsingin kaupungin virasto tai tytäryhteisö:
Sosiaali- ja terveysvirasto, Eteläinen palveluyksikkö
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti):
Sosiaali- ja terveysvirasto, Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelut, Eteläinen palvelualue
Arja Peiponen, palvelualueen johtaja
arja.peiponen@hel.fi
puh. 43180
Malminkatu 3 F, 3 krs

Sosiaali- ja terveysvirasto, Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelut
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö
juha.jolkkonen@hel.fi
puh. 52482
Päätös sitoumuksesta tehty (päivämäärä ja kenen päätöksellä):
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Millä tavalla yhteistyökumppani sitoutuu hankkeeseen (euroa/työmäärä/ohjausryhmän jäsenyys)?
Ohjausryhmän jäsenyys, muu osallistuminen arvioidaan myöhemmin
Miten hanke tukee kumppanin ja kaupungin strategisia tavoitteita ja linjauksia tai olemassa olevaa kehitystä? Mitä valmiuksia
hankkeen tulosten testaamiseen ja käyttöön ottamiseen organisaatiossa on? Onko resursseja työn ohjaamiseen varattu?
Sosiaali- ja terveysvirastossa kehitetään kolmea päätoimintakonseptia toiminnan organisoinnin pohjaksi jatkossa.
Ikäihmisten palveluiden toimintakonseptiksi on valittu Monipuolinen palvelukeskus MPK. MPK:n toiminnan sisällön ja
fyysisten rakenteiden kehittämiseksi tarvitaan usean eri toimialan asiantuntijuutta. Virastolla on hyvät valmiudet testa-
ta hankkeessa syntyviä tuloksia, ensimmäinen pilottikohde on jo tiedossa (=Koskelan alue).
Ohjausryhmän toimintaan on varattu resursseja.
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Hankkeen rahoitus- ja kustannuserittelyt

Muu rahoittaja/rahoituskanava (nimi):
Myönnetty rahoitus

(euroa)
Haettu rahoitus

 (euroa)
Haettu rahoitus
varmistuu (pvm)

Aalto yliopisto, omakustannusosuus 30% 96 000

Kuluerittely
Kokonaiskustannukset

 (euroa)
Innovaatiorahaston osuus

(euroa)
Palkkakulut, 155 000 108 500

joista henkilöstösivukuluja 55 000 38 500
Matkakulut 20 000 14 000
Ostopalvelut, 14 000 9 800

josta asiantuntijapalveluita
Koneiden ja laitteiden hankintamenot

Toimisto- ja vuokrakustannukset
Muut menot 131 000 91 700
Yhteensä 320 000 224 000

Kustannusten jakautuminen vuosille ja erittely
hankkeen vaiheittain/ osakokonaisuuksittain

2015
(euroa)

2016
(euroa)

2017
(euroa)

osa 1: 64 000 64 000
osa 2: 53 000 53 000
osa 3: 43 000 43 000
…
Yhteensä: 160 000 160 000


