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PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEINEN VISIO JA STRATEGIA

VISIO
Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien
palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka
menestys koituu asukkaiden hyvinvoinnin ja koko Suomen hyväksi. Metropolialuetta
kehitetään yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen ympäristö ja hyvä
asua, oppia, työskennellä sekä yrittää.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Hyvinvoinnin 
parantaminen ja 
palvelutoiminnan 
tehostaminen erilaisilla 
yhteistoimintamuodoilla

Hyvinvoinnin 
parantaminen ja 
palvelutoiminnan 
tehostaminen erilaisilla 
yhteistoimintamuodoilla

Pääkaupunkiseudun 
kilpailukyvyn 
parantaminen

Kaupunkirakenteen ja 
asumisen kehittäminen

Lähde: Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta





Helsingin seudun innovaatiostrategia    

Pääkaupunkiseudun menetyspotentiaali ja 
tulos eivät kohtaa

Mittareiden mukaan Helsingin 
seutu on Euroopan johtavia 
innovaatioalueita

Tulevaisuuden haasteena 
kilpailukyvyn muuttaminen 
hyvinvoinniksi 

Suurimmat vaikeudet ja 
mahdollisuudet ovat  
yhteistyön tehostamisessa 
kaikilla tasoilla 

Menestyksellinen yhteistyö vaatii 
tahtoa, taitoa ja 
pitkäjänteisyyttä



Helsingin seudun innovaatiostrategia    

Innovaatiostrategian neljä painopistealuetta

1. Tutkimuksen ja osaamisen kansainvälisen vetovoiman lisääminen
2. Osaamiskeskittymien vahvistaminen ja yhteisten kehitysalustojen 

luominen
3. Julkisten palveluiden uudistaminen ja innovaatiot
4. Innovaatiotoiminnan tuki



Helsingin seudun innovaatiostrategia    

2. Osaamiskeskittymien vahvistaminen ja yhteisten 
kehitysalustojen luominen – FVH megaluokan kehitysalustana



3. Julkisten palveluiden uudistaminen ja innovaatiot

• FVH tarjoaa julkisten palvelujen tuottajille mahdollisuuden päästä 
mukaan merkittäviin kehityshankkeisiin

• Kaupungit voivat tarjota FVH:n kehityshankkeille tosielämän 
kehitysalustoja
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tulevaisuuden digitaaliset palvelut
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veturiyritykset kumppaniyritykset

julkiset tahot



Innovaatiomallit

Perinteinen: 
laboratoriomalli
Yrityksiltä passiivisille kuluttajille
Yksisuuntainen virta

Avoin:
Innovaatio vuoropuheluna
Ideoita mistä vain
new sources of knowledge; sharing
modular projects / products / services



Avoin innovaatio

Monialaiset tutkimusryhmät – eri yritykset ja 
tutkimustahot
Markkinalähtöinen toimintatapa
Portaittainen kehitysmalli
Testialustat; jatkuva testaus; oikeat yleisöt
Systeemi-innovaatiot; markkinat ja palvelu
kehittyvät yhtä aikaa
Tuotteistaminen nopeutuu
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mahdollistavat palvelut
1. Asiakkaan elämän ja palvelutarpeiden ymmärtäminen

kokonaisvaltainen “kalansilmäobjektiivi”
nopea uusien palveluiden testaus
uusia työkaluja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun

2. Tekijänoikeuksien hallinta palvelukehityshankkeissa, 
pysyvä yhteistyö tekijänoikeusjärjestöjen kanssa

3. Ubiikki Helsinki
• Saumaton, langaton testiympäristö
• Julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyö

13.3. neuvonpito kaupungin ja FVH-yritysten kesken



monikanavajakelu
4 - 6. Käyttäjien tuottaman median palvelukonseptit

Useita hankeaihioita mm. yhteisömedian ja pelaamisen 
alueilta 
HP, YLE, Veikkaus

7. Finnish Mobile TV
innovatiivisia ja menestyviä mobiili-TV –palveluja
tiiviis yhteistyö PK-yritysten kanssa
Elisa, Digita, TietoEnator, Hgin kaupunki

8. Monimediaiset tapahtumapalvelut (YLE)



tieto ja viihde kotona, 
vähittäiskauppa
Digitaalisen kodin arkea helpottavat palvelut (YIT)

9. monipuolinen palveluiden kokonaisuus sekä
luotettava ja helppo toimintamalli palveluiden
käyttöönottoon

Vähittäiskauppa (SOK)
10. Asiakkaan ja kaupan vuoropuhelun

tukeminen
11. Palveluiden saatavuuden helpottaminen
12. Tuotteiden ja palveluiden lisäpalvelut

- RFID:n hyödyntämistavat
- Älykäs ruokavalio



Terveydenhuolto ja koulutus 
lähtevät liikkeelle asiakkaan 
kuuntelemisella

hankekokonaisuuksien valmistelu käynnistyy 
tapaamisilla ja aivoriihillä keskeisten julkisten 
organisaatioiden (Terveyskeskus, opetusvirasto) 
kanssa kevään aikana



Liikenne metropolissa käynnistyy 
nopeasti lukuisten hankkeiden 
myötä
13. Vuorovaikutteisuus liikennesuunnittelussa

Digitaalisilla ratkaisuilla tuetaan
liikenneratkaisujen suunnittelua.

14. Älykäs liikkumisen ohjaus
Hyödynnetään liikennejärjestelmää
opastamalla kuluttajia ruuhkasta tyhjille väylille
tai joukkoliikenteeseen

15. Älykkäät palvelut
liikennetietoalustaa ja monikanavaisuutta
hyödyntäviä, kuluttajille ja palvelun tarjoajille
suunnattuja palveluja
Tieliikelaitos, WM Data, Hgin kaupunki



Helsingin toinen keskusta



Helsingin toinen keskusta

Keski-Pasilan toteuttaminen
Eurooppalaisittain erittäin suuri työmaa
Tiheä kaupunkitila – oiva alusta digitaalisille 
palveluille
Living lab –alue FVH-hankkeille



FORUM VIRIUM HELSINKI
Hyödyt Helsingin kaupungille:

• Yritysvetoinen yhteistyöalusta innovaatiostrategian toteuttamiseksi
• Vetovoimatekijä kansainvälisten yritysten ja osaajien saamiseksi Helsinkiin
• Vahva yrityskumppani kaupungin perustoimintojen (terveydenhuolto, 

oppimispalvelut) uudistamisessa
• FVH vauhdittaa osaltaan Pasilan alueen kehittämistä Helsingin toiseksi

keskukseksi.

Tuloksena
• Yritystoiminnan kasvu ja työpaikkojen lisääntyminen
• Helsingin kansainvälinen tunnettuus maailmanluokan innovaatioympäristönä



Organisaatio

Perusrahoitus 1,4 milj.€ / vuosi; yritykset 30%, 
Helsinki 60%, muut 10% 
Projektirahoitus yritykset 50%, tutkimusrahoittajat 
50%
Verkosto-organisaatio; henkilöstö 5 hlö
Osa RTT Oy:tä


