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Palveluasumisen digitalisaation

pilotointiympäristö - Tavoite
 Suunnitella ja toteuttaa Metropolian uudelle kampusalueelle Myllypuroon 

palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö, jossa eri toimijat voivat 

testata ja pilotoida omia ratkaisujaan ja niiden toimintaa osana palveluasumisen 

ja mielekkään kotona asumisen ympäristöä. Pilotoitavia ratkaisuja voivat olla 

esimerkiksi: 

 Erilliset henkilökohtaiset tietotekniset ratkaisut ja niiden kommunikointi 

keskenään ja asunnon / rakennuksen automaatio- ja turvateknisten 

ratkaisujen kanssa.

 Usean eri kanavan kautta tulevien tietojen yhdistely ja analysointi 

pilvipalvelussa. 

 Uuden teknologian mahdollistamat kustannustehokkaat palvelumallit.

 Uusien palvelujen ja ratkaisujen tarvitsemat uudenlaiset liiketoimintamallit.



Tavoitteena oleva toimintamalli

 Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa yhdistetään alan 

teknologiayritykset, tutkimusorganisaatio, palveluntuottajat ja 

asukkaat siten

 Ratkaisujen ensimmäisen vaiheen pilotointi tapahtuu tässä 

hankkeessa kehitettävässä digilaboratoriossa 

 Toisena vaiheena voidaan pilotointia jatkaa 

simulaatiokodissa 

 Kolmantena vaiheena ratkaisua testataan aidossa 

ympäristössä. esimerkiksi Myllypuron palvelukeskuksessa 



412.5.2017

Kustannusarvio 
165 milj.€
40 000 hum²
6000 opiskelijaa
500 henkilökuntaa
Valmistuu 2018-19

Myllypuroon siirtyvät seuraavat 
toiminnot:
• sosiaali- ja terveysala
• rakennusala
• korkeakoulun johto
• keskitetyt yhteiset toiminnot

Metropolia Myllypuron kampus
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Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö

Uudet 
palvelut ja 
tuotteet

Myllypuro Campus

Palveluasumisympäristö

Simulointiympäristö



Sidosryhmien tarpeiden selvitys
Sidosryhmien tarpeita ja toiveita pilotointiympäristölle selvitetään 

 haastattelujen avulla 

 1 vaiheena selvitetään loppukäyttäjien (senioriasukkaat ja 

palveluhenkilöstö) tarpeita (Tämä vaihe on tehty keväällä 2017)

 Helsingin kaupungin palveluasumisyksiköissä

 Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa

 2. vaiheena selvitetään palvelutarjoajien mahdollisuuksia tyydyttää 

loppukäyttäjien tarpeita (Tästä oli yhteiskehitystyöpaja 30.10.2017)

 rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä

 terveysteknologian yrityksissä 

 palvelutalojen operaattoreilla

 terveysalan yrityksissä

 Julkisen sektorin toimijoilla



Yhteiskehitystyöpaja 30.10.2017
 37 osallistujaa

 Käyttäjiä

 Palveluntarjoajia

 Teknologia, sovellusten 

kehittäjiä 

 Kolmannen sektorin 

toimijoitya

 Kuntia

 Globaaleja toimijoita

 Konsultteja

 Suunnittelijoita

 Tavoitteita 

 Toiminnalle

 Liiketoiminnalle

 Pilotointiympäristölle



Testausympäristön ominaisuuksien määrittely

 Määritellään vaatimukset pilotointiympäristölle ja sen 

rajapinnoille siten, että palvelujen käyttäjien ja sidosryhmien ja 

digitalisaation edellyttämät tekniset ja käytettävyysvaatimukset 

toteutuvat.

 Pilotointiympäristön määrittely etenee nopeiden testausten ja 

pilotointien avulla, joilla testataan erilaisten ratkaisujen 

toimivuutta ja soveltuvuutta 

 Ratkaisujen toimivuutta testataan ja havainnollistetaan jo nyt 

Metropolian Leppävaaran toimipisteessä



PaDigi (Positively Assisted Living Digitalisation) Pilotointia Leppävaaran kampuksella 



KIITOS!

• www.metropolia.fi

• www.facebook.com/MetropoliaAMK

• etunimi.sukunimi@metropolia.fi


