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● Onko yrityksenne kiinnostunut kehittämään käyttäjälähtöisesti älykkäitä palveluita tai 
tuotteita, jotka tukevat palveluasumista sekä kotona-asumista? 

● Kaipaavatko tuotteenne tai palvelunne testausta?  
● Tähtääkö yrityksenne kasvuun tai kansainvälisille markkinoille? 

 
 

Osallistu Älykkään palveluasumisen innovaatiokilpailuun! 

 

Oulun ammattikorkeakoulussa järjestetään 28.1.2019 – 15.2.2019 innovaatiokilpailu älykästä 
palveluasumista kehittäville pk-yrityksille ja start upeille. Kilpailussa etsitään ratkaisuja 1) aktivointi 
turvalliseen ulkona liikkumiseen sekä 2) asukkaiden, ammattilaisten ja koko asumisyhteisön 
turvalliseen, digitaaliseen viestintään. 

Osallistuvat yritykset lähettävät kilpailun järjestäjälle esityksen innovatiivisesta tuotteesta tai 
palvelusta, joista raati valitsee parhaan ehdotuksen. Voittajainnovaation kehittäjäyritys pääsee 
yhteiskehittämään ja testaamaan ratkaisua Oulun kaupungin, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun 
Palvelusäätiön ympäristöihin. 

Innovaatiokilpailu järjestetään osana 6Aika: HIPPA- hyvinvointia ja parempaa palveluasumista 
digitalisaation avulla -hanketta, joka tarjoaa yritysten käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen ja 
kaupallistamiseen ilmaisia tukipalveluja EU:n rahoittamana. 

Kilpailuun tulee ilmoittautua 7.2.2019 mennessä. Kilpailun järjestäjä tarvitsee vapaamuotoisen 
ennakkotiedon osallistumisesta. 

Kilpailuun osallistuvien ehdotusten tulee olla Oulun ammattikorkeakoululla viimeistään 
15.2.2019. Voittaja(t) valitaan helmikuussa 2019. 

 

Ohjeet osallistujalle 

Kuka voi osallistua? 
 
Kilpailu on avoin kaikille älykkäitä palveluja tai tuotteita kehittäville pk-yrityksille ja start upeille, joilla 
on voimassa oleva Y-tunnus. 
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Millaisia innovaatioita kilpailussa etsitään? 
 
Kilpailun tavoitteena on löytää älykkäitä palveluja ja tuotteita seuraaviin asumisen tarpeisiin: 

1) Aktivointi turvalliseen ulkona liikkumiseen / älykäs pihapiiri 

Liikkumisen, näkemisen, kuulemisen, muistamisen, hahmottamisen tai kommunikoinnin 
vaikeuksista huolimatta henkilöllä on halu ulkoilla, käydä postilaatikolla, hoitaa puutarhaa, viedä 
roskat tai käydä lähikaupassa. Kaatumisen ja eksymisen pelko tuovat turvattomuutta ulkona 
liikkumiseen estäen kotoa poistumisen. 

2) Asukkaiden, ammattilaisten ja koko asumisyhteisön turvallinen, digitaalinen viestintä 
vastaten mm. seuraaviin tarpeisiin 

* Liikkumisen, näkemisen, kuulemisen, muistamisen, hahmottamisen tai kommunikoinnin 
vaikeuksista huolimatta henkilöllä on halu saada tietoa talon tapahtumista ja olla yhteydessä muihin 
asukkaisiin joko kahden kesken tai erilaisissa ryhmissä. 

* Asukkaan ja kotiin tulevan työntekijän luottamuksellisen kohtaamisen mahdollistamiseksi tulisi 
työntekijän päästä helposti ja nopeasti tutustumaan asukkaan tapoihin ja tottumuksiin sekä hänelle 
merkityksellisiin asioihin etukäteen. Myös asukkaan tulisi päästä helposti tutustumaan kotiin 
tulevaan työntekijään. Työntekijöiden vaihtuvuus aiheuttaa asukkaalle turvattomuutta ja heikentää 
asioiden sujuvuutta. 

Kilpailuehdotus voi olla alustava idea tai jo pidemmälle mietitty tuote- tai palvelukonsepti. 

 

Arviointikriteerit 

 
Ehdotuksia arvioidaan toteutuskelpoisuuden, käyttäjälähtöisyyden ja hyödyn perusteella. 
Ratkaisujen arvioinnissa painotetaan sitä, miten ne vastaavat esitettyyn tarpeeseen. 
 
Palveluasumiseen tai iäkkäiden ihmisten kotona asumiseen tarkoitettu ratkaisu voi olla kehittelyä 
vaativa digitaalinen tuote tai palvelu tai jo valmis tuote, mutta sovellusalueen tai käyttötarkoituksen 
tulee olla uusi. Ratkaisu voi olla myös asukkaalle hyvinvointia tuottava palvelu, ei pelkästään 
asumisen tuki tai apu. 
 

Raati 

Innovaatioita arvioiva raati koostuu Oulun kaupungin, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun 
Palvelusäätiön edustajista sekä alueen muista sidosryhmistä. 
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Palkinto 

Palkintona yritys pääsee ilmaiseksi mukaan tuote- ja palveluratkaisujen yhteiskehittämis-, testaus- 
ja kaupallistamistoimenpiteisiin (arvoltaan 500 – 5.000 euroa / toimenpide). Palkinto on yritykselle 
EU:n tukea de minimis -ehdon mukaisesti. Toimenpiteet toteutuvat vuoden 2019 aikana. Tarpeen 
mukaan tukea voidaan järjestää myös Tampereella tai Helsingissä. 

● käyttäjälähtöisiä ja monialaisia yhteiskehittelyprosesseja 
● testausmahdollisuuksia digitaalisissa, vakioiduissa ja autenttisissa ympäristöissä 
● kaupallistamisen ja markkinoinnin tukea, sparrausta, benchmarkkausta, työpajoja ja 

koulutuksia 

 
Aikataulu 

● 28.1. Innovaatiokilpailu aukeaa ja tarkempi haaste ilmoitetaan 
● 5.2. Mahdollisten kilpailuun liittyvien kysymysten viimeinen jättöaika (klo 23.59) 
● 6.2. Kysymyksiin vastataan 
● 7.2. Ilmoittautuminen kilpailuun viimeistään (klo 23.59) 
● 15.2. Kilpailuehdotusten viimeinen jättöaika (klo 23.59) 
● 22.2. Voittaja(t) julkaistaan sivuilla hippa.metropolia.fi 
● Maaliskuu 2019 Kehittämiseen ja testaamiseen liittyvät sopimukset allekirjoitetaan 
● Vuoden 2019 aikana Innovaatioiden kehittäminen ja testaaminen 

Kysymykset, ilmoittautuminen ja kilpailuehdotukset sähköpostitse: kirsi.jokinen@oamk.fi. 

 

Kilpailuun osallistuvien ehdotusten lähettäminen 

Ehdotukset pitää lähettää viimeistään 15.2.2019 sähköpostilla otsikolla Innovaatiokilpailu 1 2019 
osoitteeseen kirsi.jokinen@oamk.fi. Suuret tiedostot kannattaa lähettää pakattuina tai erillisen 
latauslinkin avulla. 

Lähetetyn ehdotuksen yhteyteen pitää lisätä 
● osallistujayrityksen nimi 
● Y-tunnus 
● liikevaihto 
● henkilöstömäärä 
● vähintään yhden kilpailuun osallistuvan henkilön yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero). 
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Ehdotuksessa tulee kuvata ratkaisun: 
● toteutuskelpoisuus 
● käyttäjälähtöisyys 
● hyödyt 
● yrityksen arvio kehittämisen ja testaamisen vaatimasta työmäärästä ja aikataulusta 

Innovaatio pitää esitellä selkeästi suomen kielellä ja sen verran yksityiskohtaisesti, että raati saa 
käsityksen sen sisällöstä ja käytännön hyödyntämisestä. Lähetettävää ehdotusta tulee 
havainnollistaa kuvilla, videoilla tai muilla visuaalisilla esimerkeillä, joiden avulla idean toteutus ja 
käytettävyys tulevat paremmin esille. 
 

Vaatimukset osallistujille 

● Osallistujayrityksen tulee olla Suomen kaupparekisterissä. 
● Veronmaksutiedot sekä työntekijöiden tai yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkemaksut ovat kunnossa. 
● Tuotteen tai palvelun ominaisuudet vastaavat lainsäädäntöä (esimerkiksi tietosuoja 

henkilötietojen käsittelyssä). 
● Yritys on halukas kehittämään tuotetta tai palvelua yhdessä asukkaiden, ammattilaisten ja 

läheisten kanssa. 
● Yrityksen vastuulla on varmistaa tuotteen tai palvelun kehittäminen ja testaaminen 

kilpailuehdotuksen ja aikataulun mukaisesti. 
● Yrityksen EU:n de minimis -tukikiintiössä on tilaa (kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa alle 

200.000 euroa). De minimis -tukea myönnettäessä seurataan tuen kasautumista yritykselle. 

 

Osallistujien henkilötietojen käsittely 

Kilpailussa kerättävät henkilötiedot tallennetaan HIPPA-hanketta varten. Henkilötietoja ei tallenneta 
kilpailutöistä mihinkään erilliseen järjestelmään. Henkilötietoja voidaan siirtää kilpailutöiden mukana 
hanketoimijoiden kesken. Jokainen hanketoimija vastaa tietosuojalainsäädännön nojalla siitä, ettei 
henkilötietoja eroteta kilpailutöistä muuhun käyttöön. 

 

Lisätietoa 
Kirsi Jokinen, projektipäällikkö, Oulun ammattikorkeakoulu 
kirsi.jokinen@oamk.fi 

https://hippa.metropolia.fi 
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