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73 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle REDI Sote - Re-
surssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut

HEL 2021-006527 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää elinkeino-
osastolle enintään 4074 euroa vuodelle 2021 hankkeen ” Resurssivii-
saat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut REDI SOTE” (projektinume-
ro 1098088001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki 
Oy:lle.

Päätöksen perustelut

REDI SOTE -hanke edistää sosiaali- ja terveysalan digitalisaatiota eri-
tyisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta. Useat yritykset 
ovat kehittäneet digitaalisia ratkaisuja COVID-19:n tuomiin haasteisiin 
sosiaali- ja terveysalalla. Hanke tukee näiden ratkaisujen kehitystä ja 
käytön vakiinnuttamista sosiaali- ja terveysalalle Suomessa ja kansain-
välisesti. Hankkeen päätavoitteita ovat yhteiskehittämisen prosessimal-
lin täydentäminen systeemisen ajattelun näkökulmasta ja yritysten val-
miuksien edistäminen digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi sosiaali- 
ja terveysalalle. Lisäksi hankkeen avulla halutaan edistää yritysten 
valmiuksia tarjota kehittämään digitaalisia ratkaisuja kansainvälisille 
markkinoille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 28.5.2021 § 126 hyväksynyt kau-
pungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen ra-
hoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 29.6.2021 hankekoodilla A77593.

REDI SOTE -hankkeessa tunnistetaan ja kartoitetaan yritysten sosiaali- 
ja terveysalan palveluekosysteemien toimintaan osallistumisen edelly-
tyksiä ja tavoitteita, joita voidaan hyödyntää alan palveluekosysteemien 
toiminnan kehittämisessä, kehitetään yritysten valmiuksia innovaatioi-
den kaupallistamisen näkökulmasta ja parannetaan yritysten valmiuk-
sia toimia yhteiskehittämisen palveluekosysteemissä. Lisäksi hank-
keessa toteutetaan eri koulutusalojen korkeakouluopiskelijoille tarkoi-
tettu Uusi innovatiivinen terveysteknologiaratkaisu –kilpailu sekä esi-
merkiksi kokeiluhankintana yhteiskehittämiseen perustuvia pilotteja eri-
laisissa sote-alan palveluekosysteemeissä. Lopuksi hankkeen tuloksia 
tuotteistetaan, arvioidaan hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja viesti-
tään tuloksista. Hanke toteutetaan 1.8.2001-31.8.2023 välisenä aikana. 
Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.
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Hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy. Forum Virium Hel-
sinki, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto ja Åbo Akademi 
ovat mukana hankkeessa osatoteuttajina. Helsingin kaupungin elinkei-
no-osasto toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja maksaa hank-
keen kuntarahaosuuden erikseen sovitulla tavalla. Hankkeen kokonais-
kustannukset ovat 1 016 635 euroa, josta EU-tuen osuus on 813 308 
euroa (80 %). Kuntien rahoitusta ja muuta julkista rahoitusta hankkeelle 
saadaan yhteensä 203 327 euroa. Forum Virium Helsingin osuus 
hankkeesta on 250 650 euroa, jolle saadaan EU-tukea 200 520 euroa. 
Helsingin kaupungin vastinrahoitusosuus, joka maksetaan keskitettyyn 
talousarviokohtaan varatusta määrärahasta (ta 1 50 04), on enintään 
48 630 euroa koko hankkeessa. Vuoden 2021 osalta Forum Viriumin 
kustannukset ovat 28 869 euroa. Helsingin kaupungin vastinrahoituso-
suus vuonna 2021 on enintään 4074 euroa, joka maksetaan keskitet-
tyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 
50 04.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ul-
koisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Uudenmaan liitolta saadun päätök-
sen sisältämiin tietoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituk-
sessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee 
ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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