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Kokeilualustat (HKI)
•Toiminta vakiintumassa Helsingissä
●

6Aika-strategian hankkeet ovat kasvattaneet kaupungin osaamista
kokeilualustatoiminnassa sekä luoneet yhteistä käsitteistöä ja menetelmiä.

●

Uusi työkalu tukea alueen yritysten kehitystä, mutta samalla mahdollisuus
nostaa uudenlaisia ratkaisuja kaupungin toimintaan ja edistää strategisia
tavoitteita.

●

Vielä jatkuvien hankkeiden rinnalla kaupungin elinkeino-osaston johdolla
rakennetaan systemaattista kokeilualustamallia, jolle osoitettu rahoitusta
kaupungin innovaatiorahastosta.
🡪 Kokeilualustatoimintaan yhteenkokoava verkkosivu avautumassa syksyllä!
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Onnistumisia ja mahdollisuuksia
●

Toimintaa ei toteutettu vain elinkeino-osastolla, vaan ”innovaatioagentit”
istutettiin toimialoille – luottamuksen rakentaminen vie aikaa ja vaatii
paljon muutakin kuin kokeilujen organisointia (autetaan ylipäätään
yritysyhteistyössä).

●

Toimintatapaa rakennettu hankkeissa (prosessit, sopimukset, tietoturva
jne.) – tärkeää, että kehitettyjä toimintamallien hyödyntämistä voidaan
jatkaa.

●

Forum Virium Helsingissä on ollut iso rooli – rohkeita avauksia,
menetelmien kehittämistä (nopeat kokeilut), hyvää viestintää, eteenpäin
katsovaa toimintaa.

●

Edelleen tarpeen kehittää verkostoja ja työnjakoa korkeakoulujen kanssa
(esim. Metropolia) ja rakentaa yhteyksiä yrityspalveluihin.
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Pohdintaa tavoitteista ja
lisäarvosta
- Yrityshyötyjen osoittaminen haaste. Millaiset tulokset ovat riittäviä?
- Kuinka monta merkittävää onnistumista tarvitaan vuodessa (esim. Sensible4
Mobility-teemassa)?
- Toiminnalle on kysyntää – helpompi hallita osallistujamäärää kuin tuloksia.

- Lisäarvo syntyy mahdollisimman laadukkaasta prosessista.
- Saadaan avattua vaikeita ympäristöjä (resurssi yritysyhteistyöhön).
- Todelliset ongelmat esiin; ilmiön ymmärtäminen; asiakastarpeen kuvaaminen.
- Haetaan ratkaisuja totutun ulkopuolelta – teknologiat uudessa kontekstissa.

- Uusien sovellusten muut yhteiskunnalliset vaikutukset voivat olla
merkittäviä.
- Kokeilutoiminnan tavoitteet eri teemoissa pitää asettaa eri tavoilla.
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Lisätietoja
- Jätkäsaari Mobility Lab:
- https://mobilitylab.hel.fi/
- Forum Viriumin käsikirja nopeiden kokeilujen toteuttamisesta:
- https://forumvirium.fi/en/the-guidebook-for-urban-developers-sums-up
-learnings-and-experiences-from-agile-piloting-in-helsinki/
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BusinessAsema (Oulu)
• BusinessAsema on kaikille avoin kohtaamispaikka, josta saa yrittäjyyteen, osaamisen
kehittämiseen ja työllistymiseen liittyvät palvelut.
• Älykäs kiinteistö toimii myös uusien ratkaisujen yhteiskehittämis- ja kokeilualustana.
• BusinessAsemalla on yhteensä 2000m2 vapaasti käytettäviä työskentelypisteitä sekä
erikseen varattavia neuvotteluhuoneita ja tapahtumatiloja. Lisäksi tiloista löytyy
Cave-virtuaalitila.
• Hautomo- ja esihautomotilat avautumassa, mahdollisuuksien mukaan mukana myös
teollinen muotoilija
• Digipajassa järjestetään erilaisia koulutuksia ja valmennuksia, joilla
parannetaan digitaalisia taitoja ja yritysten digitaalisen liiketoiminnan
valmiuksia. FabLabin digitaalisen pienvalmistuksen laitteita voi kokeilla ja
käyttää veloituksetta.
• BusinessAsemalla palvelevat BusinessOulun elinkeino- ja työllisyyspalvelut, TE-palvelujen
yrityspalvelut, OSAO Ovi, Yrityskylä Yläkoulu, 4H Business Lab ja Oulun Seudun
Uusyrityskeskus sekä kahvilaravintola Antell Asema.
• BusinessAseman käyntiosoite on Hallituskatu 36 B. www.businessasema.com
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BusinessAsema – maksuton
kokeilualusta yrityksille
• BusinessAsema on uusien ratkaisujen kokeilu-, testausja yhteiskehittämisalusta yrityksille.
• Yritys voi tuoda oman tuotteensa tai prototyyppinsä aitoon ympäristöön
oikeiden käyttäjien testattavaksi. (Valintaprosessi BO:ssa)
• Patiolla.fi-palvelussa voi toteuttaa käyttäjälähtöistä kehittämistä
yhteistyössä BusinessOulun kanssa.
- Avoimen käyttäjäfoorumin idea on tuotteiden ja palveluiden testaus niiden eri
kehitysvaiheissa. Patiolla.fi mahdollistaa loppukäyttäjien osallistamisen tuotteiden ja
palveluiden kehittämiseen. Testikäyttäjien joukosta haetaan juuri oikeanlaiset ihmiset
testaajiksi.

• Kehitteillä: Data-allas
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Seuraavat stepit
• Kokeilualustatoiminnan vakiinnuttaminen on hyvässä vauhdissa
• BusinessAsema ei ole ainoa kehitys- ja kokeilualusta Oulussa, vaan alustoja on
useita
- Kokeiluja on tehty/tehdään mm. kouluissa, terveys- ja hyvinvointisektorilla,
liikenneratkaisuissa…
- Alustoja löytyy mm. OuluHealthLabs, OuluZone, 5G, Oulun Satama, PrintoCent, ,
SmartCampus Linnanmaa…
- Meneillään alustojen tuotteistaminen -> tavoitteena on tarjota yrityksille
systemaattinen kokeilualustojen toimintamalli (vrt HKI), joka edistää ketterää
kokeilua ja palautteensaantia
• Oulun alueen palveluympäristöt yrityksille:
https://www.businessoulu.com/fi/palvelut-yrityksille/sahkoiset-palvelut-ja-tyokalut/pal
veluymparistot
• SmartCityOulu-sivusto: https://smartcityoulu.com/
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Kehitystä alustoilla (Tampere)
Kaupungin, kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen yhteen saattaminen
Tampereen strategian ytimessä.
Smart Tampere -ohjelmassa (Digi, Eko, Kestävä) yhteiskehittämisen
tuloksena on tehty jo yli 50 erilaista ratkaisua.
Ratkaisut ovat olleet muun muassa arkea sujuvoittavia teknologisia
ratkaisuja ja palvelukonsepteja.
Menetelmät vaihtelevat, yhdistävänä tekijänä:
•
•
•

haasteiden avaaminen yritysten ja yhteisöjen ratkottavaksi
tavoite parempien ratkaisujen luomisesta kaupungin tai
kaupunkilaisten tarpeisiin
innovatiivisten hankintojen kehittäminen ja kokeileminen parantaa
organisaation hankintaosaamista

https://smarttampere.fi/kehita/

Kokeilualustoja

Hervannan
5G-testiverkko

Drone-testialusta

LoRaWAN-verkko

Viinikan IoT-valaisinverkko
Vuores

Hiedanranta

Menetelmä - Nopeat kokeilupalveluhankinnat,
eli Nopeat kokeilut
Hankkeissa, alustoilla
Nopeat kokeilut auttavat luomaan hyödyllisiä palveluja.
Hyvä oppimismahdollisuus:
•
•
•

nähdään käytännössä, miten ketterät menetelmät toimivat kaupungin
ja yrityksen yhteistyössä
millaiset ovat kunkin ratkaisun mahdollisuudet
yritykset pääsevät pilotoimaan palvelujaan ja tuotteitaan aidossa
kaupunkiympäristössä

Tietoa olemassa olevista ratkaisuista
Referenssi yrityksille
Kehittäminen ja skaalautuminen

Menetelmä - Nopeat kokeilut
Haasteellisuus kuuluu nopeisiin kokeiluihin. Kokeiltavat palvelut ja
tuotteet ovat vielä kehitysvaiheessa, joten kaikki ei aina suju
suunnitelmien mukaan tai ajatellussa aikataulussa.
Kokeilu voi olla onnistunut, vaikka tulokset eivät aina vastaa odotuksia.
Opitaan myös, milloin kannattaa miettiä toisenlaista lähestymistapaa.
Yhteiskehittäminen kokeillen hankkeissa tuottaa kaupunkien kesken
jaettavaa tietoa.
Tampereella menetelmä otettu osaksi innovatiivisten hankintojen
työkalupakkia - ensimmäinen kaupungin hankkeista erillinen
kokeilupalveluhankinta tehtiin kasvatus- ja opetuspalveluissa
Huomattava, että nopeissa kokeiluissa on kyse pilotoinnista, hankinnat
kaupungit tekevät erikseen.
Mitä kokeilun jälkeen? -> Apua Espoon hackathon-jatkokehitysmallista

Menetelmä - Hackathon
Hackathonissa kaupunki avaa tarpeitaan haasteina
osallistujien ratkottavaksi.
Osallistujille mahdollisuus päästä ideoimaan
vaikuttavia ratkaisuja.
Ideoiden myöhempää testausta ja jatkokehittämistä varten hackathon voidaan
nivoa osaksi julkista hankintamenettelyä. Tällöin ratkaisua voidaan kokeilla
ketterästi suoraan idean kehittäneen tiimin kanssa.
Riittävä ennakointi mahdollistaa kokeilun jälkeisen yhteisen jatkokehittämisen
ja tilausvaiheen. Paras toimintatapa valitaan tapauskohtaisesti tarpeiden ja
tavoitteiden mukaan.
Jälkihoitoon kehitetty prosessi (Espoo, 6Aika:KESY), jota voi hyödyntää myös
nopeiden kokeilujen kanssa.

Menetelmä - Palvelumuotoilu
Palvelumuotoilulla tuotetaan palveluja käyttäjälähtöisesti sekä
varmistetaan, että käyttäjien tarpeet ja palveluja tuottavan organisaation
kyvykkyydet kohtaavat.
Prosessi, jossa luovat ja analyyttiset työtavat yhdistetään.
Ennen kaikkea yhteiskehittämistä sidosryhmien kanssa.
Hankkeissa käytetty palvelujen kehittämiseen, mm. Fennia Prize
-muotoilupalkinnon saaneen Turun kävelyopastuskonseptin
toteuttamisessa palvelumuotoilulla keskeinen rooli.
Voidaan hyödyntää myös esimerkiksi nopeiden kokeilujen
toteuttamisessa.

