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Innovaatiorahastosta rahoitettu hanke
Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):
Anu-Katriina Pesonen ja Helsinki Sleep Factory –tiimi (Timo Partonen, Anna Sofia Urrila, Liisa Kuula-Paavola, Joel Sam-
mallahti/ Helsingin yliopisto)
Hankkeen nimi:
Helsinki Sleep Factory/Helsingin unitehdas
Raportointikausi (kk/vuosi kk/vuosi)
1.1.2016 – 31.8.2016

Muutokset hankkeen perustiedoissa
(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, …)

Seurantaryhmän jäsen Arja Kukkonen Opetusvirastosta on vaihtunut Opetusviraston työtehtävien muututtua. Uusi seu-
rantaryhmän kokouksessa vahvistettu jäsen on ohjauspalveluiden päällikkö Crister Nyberg, yhteyshenkilönä jatkaa
Anna Lyra-Katz

Muutokset sisällössä
(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, …)

Ei muutoksia varsinaiseen sisältöön. Aikatauluissa pieniä siirtymiä; hanke saatiin käyntiin ja rahoitus tilille muutama
kuukausi myöhässä. Gyllenbergin säätiöltä saadulla lisätuella on voitu myös hiukan laajentaa erityisesti psykoedukaati-
oon liittyviä tavoitteita (yhteistyö Suomen Mielenterveysseuran kanssa); yhteistyön sisältöjä ja prosessia kehitellään
Opetusviraston oppilashuollon toimijoiden kanssa laajemmin kuin mitä alun perin suunnitteltiin. Osa ostopalveluihin
tarkoitettua rahaa applikaation tuotannossa on käytetty pelisuunnittelijan palkkaan osa-aikaisessa työsuhteessa. Koo-
daaminen on ostettu kokonaan, ja pelisuunnittelija on valvonut ja ohjannut prosessia.

Kuvaus hankkeen kulusta ja tuotoksista (toteutetut ja tulevat)
Hankkeen toimenpiteet vaiheittain

Vaiheen tuo-
tokset Vaiheen ajoitus (kk/v)

Vaiheen kustannus (€)
*summat sisältävät yli-
opiston overheadin

1. Pelillisen uni-intervention toteuttami-
nen/koodaaminen/implementaatio ko-
keilukäyttöön. Betaversio on nyt valmis.

Uniapplikaatio 1.1.2016 - 31.7.2016 65 000
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Suunnittelu tehty tiimissä, koodaami-
nen tehty yhteistyössä Good Life Tech-
nologyn kanssa

(peliä parannellaan vielä
syksyn aikana)

Implementaatio kokei-
luun alk. 1.10.2016

Implementaatio tutki-
mukseen alk 1.1.2017

2. Interventiota tukevien unitehtaan verk-
kosivujen kehittely – yhteistyössä Ope-
tusviraston, ja Suomen mielenterveys-
seuran kanssa. Tekstit ovat valmiit,
verkkosivujen (ensimmäinen versio)
avautuminen syyskuussa.

Verkkosivut ensimmäinen vaihe
1.1.2016 - 31.8.2016

Implementaatio ja jatko-
kehittely 1.9.2016-
31.12.2017

6000 (käytetty Gyllen-
bergin säätiön avus-
tusta tiedetoimittajan
palkkaamiseen). Loput
avustuksesta käyte-
tään jatkokehittelyyn
2017.

3. Innojok Oy:n itsenäinen projekti: älyk-
kään kirkasvalotuotteen prototyypin
valmistus

Kirkasvalo Aikatauluneuvottelut
käynnissä

Innojokin työpanos

4. Pelin implementaatio ja kokeiluvaihe
kouluissa

Käyttäjäkoke-
mukset

1.10.-31.12.2016 kustannus sisältyy
vaihe 1

5. Pelin jatkokehittely Lopullinen
tuote

1.1.2017 – 31.3.2017 30 000

6. Malli unihäiriöisten nuorten tukemiseen
koulutoimessa

Toimintamalli Koko rahoitusjakso, pi-
dennetty toteutusaikaa,
riippuvainen hankkeen
rinnalla kulkevan tutki-
muksen tuloksista, jossa
tutkitaan uutta unival-
mennusmallia.

15 000

7. Nukahtamishetken määrittelevä ran-
neke

Kaupallinen
tuote

Patenttihakemus me-
nossa – HSF mukana ha-
kemuksessa

-
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Onko hakija saanut julkista tukea viimeisen kolmen verovuoden aikana? jos on, niin mitä ja mistä?
Suomen Akatemian rahoitus 600 000

Mistä muualta hanke on saanut tai saamassa rahoitusta?
Gyllenbergin säätiö, tukea internet-sivustojen kirjoitukseen 12 000

2016
(euroa)

2017
(euroa)

2018
(euroa)

Innovaatiorahastosta myönnetty ja sidottu rahoitus 80 000 30 000

Kuluvana vuonna käytettävä määräraha 80 000 30 000
Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha
Jatkossa innovaatiorahastosta tarvittava rahoitus
(sisältäen käyttämättä jäävän määrärahan)

30 000

2016
(euroa)

2017
(euroa)

2018
(euroa)

Muualta saatu rahoitus 6000 6000
Muualta haettava rahoitus
Oma rahoitus

Liitteet
1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen etenemisestä
(Lausunnossa tulee käydä ilmi mm. miten hanke on edennyt, miten yhteistyö on sujunut, onko tuloksia pystytty jo hyödyntämään, mitä tuloksia
odotetaan hankkeen seuraavasta vaiheesta, ja onko syytä ottaa mukaan muita toimijoita. Lausunnossa tulee myös käydä ilmi jos hanketta on
syytä muokata tässä vaiheessa.)

2. Ohjausryhmän pöytäkirjanote, jossa väliraportti hyväksytty




