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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? 

 
 

Innovaatiokilpailu: Asumista ja toimintakykyä tukeva 

elinympäristö 7.11.2019 - 15.1.2020  

 

Etsimme 

palveluasumista kehittäviä digitaalisia tuotteita ja palveluja 

 

Haasteena on löytää ratkaisuja, jotka 

- tukevat toimintakykyisyyttä ja osallisuutta asukkaan elinympäristössä 
- parantavat turvallista asumista 
- lisäävät asumisen mielekkyyttä ja hyvää elämää 

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

 

Mitä voit voittaa? 

Voittajat pääsevät mukaan 

- vanhustyön ja asumisen huipputapahtumaan HIPPA-hankkeen kanssa 

- ilmaiseksi HIPPA-hankkeen käyttäjälähtöisiin kehitysprosesseihin: käyttäjälähtöinen 
yhteiskehittely, testaus ja kaupallistaminen (arvoltaan 500 – 5.000 euroa / toimenpide). Palkinto on 
yritykselle EU:n tukea de minimis -ehdon mukaisesti. Toimenpiteet toteutuvat vuoden 2020 aikana.  

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

koulutuksia 
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Aikataulu 

7.11.2019 Kilpailu aukeaa 

15.1.2020 Ehdotusten jättöaika 

31.1.2020 Voittajat ilmoitetaan 

 

 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 

Ehdotuksiasi arvoivat asumisen, palveluasumisen, hyvinvoinnin ja digitaalisaation asiantuntijat 
Helsingistä, Tampereelta ja Oulusta. 

 

Kilpailuun osallistuvien ehdotusten lähettäminen 

Kilpailuun ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 

Varsinaiset ehdotukset pitää lähettää 15.1.2020 mennessä tällä lomakkeella. 

 
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 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Cy_WEteI1Jvp_FsJ4ok9F40EwGenmp-Ceu0KW1GYiEcBxA/viewform?usp=sf_link


     
3 

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. 

 

Lisätietoa 

Toini Harra (toini.harra@metropolia.fi) 
Tarja Heinonen (tarja.heinonen@tuni.fi) 
Kirsi Jokinen (kirsi.jokinen@oamk.fi) 
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