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Täytä lomake huolellisesti, puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Vastaa hake-
muslomakkeen kohtiin tiivisti ja täsmällisesti. Käytä vastaukseen kussakin kohdassa maksi-
missaan 1 000 merkkiä.

Rahoituksen hakija
Hakijan nimi/Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi:
Arjen designilla ja kaupunkisuunnittelulla luovaa yrittäjyyttä kohti
Hankkeen kokonaisaikataulu (kk.vvvv – kk.vvvv):

01.2017–12.2019

2017 2018 2019
Innovaatiorahastosta haettava rahoitus (euroa) 51 200 75 300 63700
Oma rahoitus (euroa) 17066,75 25100 21233
Muu rahoitus (euroa) 0 0 0
Yhteensä (euroa) 68 267 100400 84933

Hankkeen yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppanit Helsingin kaupungilla:
Rakennusvirasto
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Muut yhteistyökumppanit:
Suomen Muotoilusäätiö sekä säätiön yritysverkostot

Kuvaus hankkeesta www.hel.fi/innovaatiorahasto -sivulle
Kaupan murros on haaste kivijalkayrittäjille. Toimintaa uhkaa esimerkiksi se, että asiakas käyttää liikkeen palveluita ko-
keillakseen tuotetta, mutta ostaakin sen lopulta halvemmasta ulkomaalaisesta verkkokaupasta. Kivijalkayrityksille olisi
eduksi erottua selvästi massaliikkeistä ja tarjota palveluita, joita asiakkaat tarvitsevat paikan päällä. Ratkaisuna projek-
tissa kehitetään joukko valmiita palvelukonsepteja, joita kaupunki voi tarjota kivijalkayrityksille niiden ydintoiminnan
oheen (vrt. esim. matkakorttilataus osana ruokakauppojen toimintaa).

Esiselvityksen avulla kartoitettujen tulosten perusteella Metropolian asiantuntijaopettajat ja opiskelijat tuottavat kau-
pungille käyttöönottovalmiita oheispalvelukonsepteja, joiden markkinointi ja tunnetuksi tekeminen yrityksille ja yleisöl-
le on keskeinen osa toimintaa. Kullekin konseptille luodaan erottuva ja yhdenmukainen opaste- logo- ja värimaailma,
joiden avulla asiakkaan on helppo löytää tarvittava palvelu. Tarkoitus on juurruttaa konseptit visuaaleineen osaksi hel-
sinkiläistä yritystoimintaa ja kaupunkibrändiä.
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Kuvaus hankkeen kulusta ja tuotoksista tarkemmin
Hankkeen toimenpiteet vaiheittain

Vaiheen tuotokset Vaiheen ajoitus (kk)

Vaiheen
kustan-
nus (€)

Käynnistys, hankekonsortion järjestäytyminen ja verjosoti-
muminen  esiselvityksen teko

- projektiryhmä kokoontuu 1. kerran, sopii kokoon-
tumisaikataulustaan ja asettaa käynnistysvaiheen
tavoitteet

-  ohjausryhmä kokoontuu 1.kerran
-  asiantuntijaopettajat suunnittelevat kurssisisällöt

yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
- Alkuvaiheen hanketiedotus ja -markkinointi käyn-

nistyy: projektisuunnittelija laatii viestintäsuunni-
telman sekä tiedottaa aktiivisesti projektista orga-
nisaationsa sisällä sekä ulkoisesti eri medioita
käyttäen

- hankkeen viestintäsuunnitelma
- innovaatioprojektien aiheet
- kivijalkayrittäjien vertaisverkosto
- verkkosivut ja esittelyvideo
- sähköiset ja painetut esitteet
- Esiselvitys, johon koottu käyttäjien toiveet

yrityksissä tarjottavista oheispalveluista

1/2017–5/2017 (6 kk) 26400

Väliraportointi ja syksyn innovaatioprojektin suunnittelu
- projektiryhmä tarkistaa väliraportoinnille asetetut

tavoitteet, mittaa niiden täyttymisen sekä tekee
tarvittavat korjaustoimenpiteet

- ohjausryhmä kokoontuu 2. kerran, hyväksyy väli-
raportin

- suunnitellaan innovaatioprojekti-opintojaksolla
suunniteltavien oheistoimintokonseptien aihiot

- Väliraportin palautus 31.8.2017 men-
nessä

- Innovaatioprojektien toteutussuunni-
telma

6/2017 – 8/2017 (3 kk) 13937

Ensimmäinen innovaatioprojekti: konseptointi
- Opiskelijat ideoivat yhteistyökumppaneiden ideoi-

den pohjalta asiantuntijaopettajan johdolla yrityk-
sille sivutoimintokonsepteja sekä niille visuaalisen
ilmeen ja toimintaan perustuvan logovalikoiman

- sivutoiminta-aihiot innovaatioprojektin
tuotoksena

- aihioiden visuaalisen ilmeen luonti
- aktiivinen tiedotus tuloksista

8/2017–12/2017 (5 kk) 27930

Konseptien testaus
- valitaan projektiryhmässä jatkokehittelyyn ja käy-

tännön testaukseen menevät  oheistoiminta-aihiot

- raportit pilotoiduista konsepteista sekä
lopputuloksista

6 kk 42630

Väliraportointi ja syksyn innovaatioprojektin suunnit-
telu
- projektiryhmä tarkistaa väliraportoinnille asetetut

tavoitteet, mittaa niiden täyttymisen sekä tekee
tarvittavat korjaustoimenpiteet

- ohjausryhmä kokoontuu 3. kerran, hyväksyy väli-
raportin

- suunnitellaan innovaatioprojekti-opintojaksolla
konseptoitavien oheistoimintokonseptien aiheet

- Väliraportin palautus 31.8.2018 men-
nessä

- Innovaatioprojektien toteutussuunni-
telma

6/2018 – 8/2018 (3 kk) 15140

Toinen innovaatioprojekti: konseptiointi
Opiskelijat ideoivat yhteistyökumppaneiden ideoiden pohjalta
asiantuntijaopettajan johdolla yrityksille sivutoimintokonsep-
teja sekä niille visuaalisen ilmeen ja toimintaan perustuvan
logovalikoiman

- sivutoiminta-aihioiden luonti ja testaus
- aihioiden visuaalisen ilmeen jatkokehi-

tys sekä kokoaminen manuaaliksi
-

6 kk 42630

Konseptien testaus-
- valitaan projektiryhmässä jatkokehittelyyn ja käy-

tännön testaukseen menevät  oheistoiminta-aihiot

- raportit pilotoiduista konsepteista sekä
lopputuloksista

6 kk 41790

Päätelmät, loppuraportointi ja hankkeen päätös
- jalkauttaminen
- ohjausryhmä kokoontuu 3. kerran, hyväksyy lop-

puraportin sekä sopii jalkauttamistoimenpiteistä

- Loppujulkaisu
- Loppuraportti
- Lopputapahtuma
- Jalkauttamissuunnitelma
- Materiaali verkkoalustoilla

6 kk 43143



•

•

•

•

•



Lisätietoja
www.hel.fi/innovaatiorahasto innovaatiorahasto@hel.fi

Hakemukset kaupungin kirjaamoon
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Tunnista kolme suurinta riskitekijää, jotka saattaisivat estää hankkeen tavoitteiden toteutumista.
Miten riskejä voidaan vähentää?

1) Yritykset eivät innostu sivutoiminta-aihioista: Konseptit suunnitellaan tiiviisti yhteistyötahojen kanssa, jotka ovat ak-
tiivisesti mukana jo suunnitteluvaiheessa. Kaikki aihiot kootaan Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimelle Liikkuvan
Arjen Design -verkkoalustalle, ja mahdolliset toteutumattomat ehdotukset on mahdollista hyödyntää myöhemmässä
vaiheessa ja niitä voi helposti myös jatkokehittää.

2) tuotetut palvelukonseptit eivät toteudu käytännössä. Ohjausryhmä koostuu päätösvaltaisista henkilöistä, joilla on
edellytykset viedä konseptit toteutusvaiheeseen asti ja ymmärrys siitä, millaisia toimenpiteitä pysyvä jalkauttaminen
edellyttää. Yritysyhteistyökumppanilla on valmiudet ja osaaminen käytännön toteutukseen, ja tämä on aktiivisesti muka-
na myös suunnitteluvaiheessa.

3) konseptit toteutetaan väliaikaisesti, mutta niitä ei saada jalkautettua pysyväksi osaksi kaupungin toimintoja . Kon-
septit suunnitellaan yhteistyössä paitsi projekti- ja ohjausryhmissä toimivien kaupungin edustajien, myös tuotteiden lop-
pukäyttäjien kanssa. Tämä toteutetaan käyttäjäkyselyiden sekä asukasfoorumien kautta.

Miten hankkeen loputtua tuotokset viedään käytäntöön ja miten toiminta resursoidaan?
1. Hankkeessa toimivat ohjausryhmän edustajat toimivat konseptien tilaajina ja joilla on valtuudet tehdä työn to-

teutukseen tarvittavat päätökset.
2. Onnistuneet caset mallinnetaan ja kootaan hankkeen keston aikana käsikirjaksi, ja tuloksia voidaan hyödyntää

myöhemmin. Lisäksi yksittäiset designmanuaalit jalkautetaan pysyvästi osaksi kaupungin toimintaa jo hankkeen
toiminta-aikana.

3. Kaikki konseptit myös kootaan Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimelle Liikkuvan Arjen Design - verkkoalus-
talle, joka toimii ja jota päivitetään myöhemmästä hanketoiminnasta riippumatta.  Valittuja otoksia ja caseja
kootaan myös Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun blogiin sekä muihin Metropolian ja sidosryhmien
tiedotuskanaviin.

Mitkä digitaaliset tuotokset julkaistaan avoimena datana ja missä (esim. Helsinki Region Infosharessa (HRI)) hankkeen päätyttyä?
Mikäli hankkeessa tullaan tuottamaan sovelluskehittäjien käyttöön soveltuvaa dataa, julkaistaan se HRI:ssa tai vastaavassa pa lvelus-
sa.

Mitkä digitaaliset tuotokset jäävät julkaisematta avoimena datana ja onko tästä erikseen sovittu hankkeeseen sitoutuneen Hel-
singin kaupungin hallintokunnan kanssa (yhteyshenkilö kerrottava)?
-

Nimeä hankkeelle 2 4 tavoitteiden toteutumisen seurantamittaria. Mikä taho mittareita seuraa?

1) Hanketoiminnan pohjalta syntyneet uudet liiketoimintalaajennukset yrityksille (hallinnoija)
2) yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltujen ideoiden konseptointi ja testaus (hallinnoija)
3) konseptien toteutuminen käytännössä (hallinnoija, yhteistyökumpp.)
4) käytännössä toteutettujen konseptien käyttäjäkyselyiden tulokset (hallinnoija)
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Rahoituksen hakijan tiedot
Y-tunnus:
2094551-1
Toimipaikka (osoite ja postinumero):
PL 4000, 00079 Metropolia

Yhteyshenkilön nimi (hankkeen hankepäällikkö/vastuuhenkilö):
Katri Halonen
Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti):
katri.halonen@metropolia.fi
Pankkiyhteys ja tilinumero:
Danske Bank FI4580001971273918
Sisältävätkö hakemus tai liitteet liike- tai ammattisalaisuuksia? Jos sisältävät, niin miltä osin?
ei

Hankkeen organisointi
Johtoryhmän kokoonpano:
Pekka Koivisto, Muotoilusäätiö
Reetta Keisanen, Kaupunkisuunitteluvirasto
TKI-johtaja tai osaamisaluepäällikkö, Metropolia AMK
Projektipäällikkö
Projektisuunnittelija (siht.)

Projektiryhmän kokoonpano (omat työntekijät/hankkeeseen käytettävä työaika kk/hlö sekä ostopalvelut):
Projektipäällikkö, Metropolia AMK
Projektisuunnittelija, Metropolia AMK
Asiantuntijaopettaja, Metropolia AMK
Petri Arponen, Rakennusvirasto
Reetta Keisanen, Kaupunkisuunnitteluvirasto

Hankkeen hyväksyjä (virastopäällikkö) ja hyväksymispäivämäärä (koskee vain virastoja ja tytäryhteisöjä):
-

Hankkeen yhteistyökumppaniin liittyvät tiedot (ei koske virastoja ja tytäryhteisöjä)
Hankkeeseen sitoutunut Helsingin kaupungin virasto tai tytäryhteisö:
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Sitoutumispäätöksen tekijä ja päivämäärä:
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Reetta Putkonen
Liikennesuunnittelupäällikkö, Kaupunkisuunnitteluvirasto
31.8.2016

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti):
Reetta Keisanen
www.pyöräliikenne.fi
Puh. 09 310 37017
Puh. 040 1821 435
reetta.keisanen@hel.fi

Millä tavalla yhteistyökumppani sitoutuu hankkeeseen (euroa/työmäärä/johtoryhmän jäsenyys)?
Johtoryhmän jäsenyys sekä osallistuminen projektiryhmän kokouksiin

Miten hanke tukee kumppanin ja kaupungin strategisia tavoitteita ja linjauksia tai olemassa olevaa kehitystä? Mitä valmiu ksia
hankkeen tulosten testaamiseen ja käyttöön ottamiseen organisaatiossa on? Onko resursseja työn ohjaamiseen varattu?
Hankkeen tavoitteiden peruspilareina ovat Helsingin kaupungin strategian linjaukset elinvoimaisesta ja toimivasta Hel-
singistä sekä hyvinvoivista helsinkiläisistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on kokenut hankkeiden hallinnoija, jonka projektivastaavilla on valmiudet hanketyön-
tekijöiden riittävään resursointiin ja perehdytykseen. Projekti toteutuu kiinteästi linkitettynä osana ammattikorkeakou-
lun perustehtävää, opetusta.

Hankebudjetissa sekä opettajien työaikasuunnitelmissa on otettu huomioon opettajien ja hallintohenkilökunnan työ-
ajan osittainen resursointi hankkeelle (ks. lisää kohdasta ”Miten hankkeen loputtua tuotokset viedään käytäntöön ja
miten toiminta resursoidaan?”)

Onko yritys saanut valtiontukea tai muuta julkista rahoitusta viimeisen kolmen verovuoden aikana?
Metropolia Ammattikorkeakoulu saa rahoituksensa suoraan valtiolta.

Hankkeen rahoitus- ja kustannuserittelyt

Muu rahoittaja/rahoituskanava (nimi):
Myönnetty rahoitus

(euroa)
Haettu rahoitus

 (euroa)
Haettu rahoitus
varmistuu (pvm)

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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Kuluerittely
Kokonaiskustannukset

 (euroa)
Innovaatiorahaston osuus

(euroa)
Palkkakulut, 250 000 187 500

joista palkan sivukuluja 62500 46875
Matkakulut 800 600
Ostopalvelut, 2000 1500

josta asiantuntijapalveluita 0
Hankinnat/investoinnit, 0 0

joista koneiden ja laitteiden hankintamenoja 0 0
Toimisto- ja vuokrakustannukset 0 0
Muut menot 800 600
Yhteensä

253 600 190 200


