WWW.COHEWE.EU

KUKA
• CoHeWe-hanke kuuluu 6Aika-ohjelmaan. Hanketta rahoitetaan
Euroopan aluekehitysrahastosta, jota kanavoi Uudenmaan liitto
• CoHeWe-hankkeessa on seitsemän toteuttajaa neljästä kaupungista.
Tampere
• Tays TKI-keskus, Tampereen kaupunki

Helsinki
• Forum Virium Helsinki, (Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto)

Oulu
• Oulun yliopisto, Oulun kaupunki, (BusinessOulu)

Vantaa
• Laurea ammattikorkeakoulu, Vantaan kaupunki

MIKSI
• Nykyisen sote-palvelutason ylläpitäminen yhä hupenevilla resursseilla
vaatii palvelujen ja palvelujärjestelmän radikaalia uudistamista
• Kuntien rooli tulee muuttumaan tulevaisuudessa, koska sote-uudistuksen
ja erityisesti valinnanvapauslain yksi keskeinen muutos on kilpailun
lisääminen markkinoille
• Tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja, jotka mahdollistavat yritysten
osallistumisen entistä tiiviimmin uusien palveluiden kehittämiseen

MITÄ
• CoheWessa tavoitteena on sosiaali-, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittäminen
• CoHeWessa keskitytään erityisesti sairauksia ennaltaehkäiseviin ja aktiivista
hyvinvointia edistäviin ratkaisuihin, kuten
• Uudet digitaaliset ratkaisut
• Terveyttä edistävät koti-, etä- ja omahoitoratkaisut
• Ennaltaehkäisevät liikunta- ja terveyspalvelut, sekä kuntoutusratkaisut
• Uudistetaan kaupunkien roolia palveluntuottajasta kohti innovatiivisten palvelujen
mahdollistajaa, mistä hyötyvät yritykset, kunnat ja kuntalaiset.
• Yritykset pääsevät tiiviisti mukaan uusien palveluiden kehittämiseen
• Tehostetaan ja parannetaan kuntien tarjoamia palveluita
• Uusia ja parempia asiakas- ja tarvelähtöisiä palveluita kuntalaisten käyttöön

MITEN
CoHeWen toimintamalli tiivistetysti:
1. Hyödynnetään aiemmin kaupungeissa luotuja ja käytettyjä yritysyhteistyömalleja ja
kehitys- ja kokeilualustoja, joista muodostuu hankkeelle yksi yhteinen yhteiskehitysmalli
2. Kaupunkien asiakastarpeiden identifiointi, priorisointi ja valinta yrityskokeiluille
Luodaan asiakastarpeista liiketoimintamahdollisuus yrityksille
3. Yhteiskehitystyöpajat yhdessä sote-alan ammattilaisten, kuntalaisten ja yritysten kanssa
4. Kokeilut neljässä kaupungissa (Helsinki, Tampere, Oulu ja Vantaa)
5. Tuki kaupunkien ja yritysten yhteistyölle, millä varmistetaan että uudet kokeilut sopivat
kaupungin toimintaan ja miten kokeilut voidaan juurruttaa pysyväksi toiminnaksi
6. Kokeilujen arviointi (toiminnallisuus, soveltuvuus, vaikuttavuus)

MITEN
YHTEISTYÖMALLI YRITYSTEN KANSSA
ASIAKASTARPEET
• Kerätään ideoita
asiakkailta ja sotealan ammttilaisilta
• Tunnistetaan
kipupisteet ja
muutostarpeet
• Muokataan
vaatimuksista
liiketoimintamahdollisuuksia

YHTEISKEHITYS

KOKEILUT

• Syventää yritysten
ymmärrystään sotesektorin tarpeista
• Yrityksille uusia
liiketoimintamahdollisuuksia
• Yhdessä
ammattilaisten
kanssa kehitetyt
palvelut vastaavat
asiakastarpeisiin

• Sama kokeilumalli
neljässä kaupungissa
• Yritykset saavat
referenssejä sekä
validointia uusille
tuotteille ja
palveluille
• Yhteisen
kokeilumallin avulla
yritysratkaisut
voidaan skaalata
toiseen kaupunkiin

KOKEILUJEN
JALKAUTUS
• Ketterä kehitys- ja
kokeilumalli
kaupunkien ja
yritysten yhteistyölle
• Tuetaan, että tehdyt
kokeilut voidaan
implementoida
kaupungin sotepalveluihin

YRITYSKOKEILUT NELJÄSSÄ KAUPUNGISSA (1.8.2018-31.12.2020)

KOKEILUJEN
ARVIOINTI
• Arvioidaan
kokeilujen
onnistuminen ja
vaikuttavuus.
• Kaupungit voivat
oppia toisiltaan ja
hyödyntää toisen
kaupungin tuloksia

MIKSI MUKAAN
• Tule mukaan kehittämään yhdessä kaupunkien kanssa uusia palveluita
• Saat tiedon neljän suuren kaupungin asiakastarpeista ja tapahtumista
• Pääset mukaan yhteiskehityspajoihin
• Saat uusia kumppaneita

• Mahdollisuudet yrityksille:
•
•
•
•
•

Yrityksille suunnattuihin yhteiskehitystyöpajoihin toivotaan mukaan yli 300 yritystä
Yhteensä 50 yhteiskehittämistyöpajaa toteutetaan neljässä kaupungissa
Yhteiskehitetään 35 uutta palvelua tai niiden aihiota.
Hankkeen kokeiluihin on varattu yhteensä yli 300 000 euroa.
Kaupunkeja tarjotaan myös alustana yritysten olemassa olevien tuotteiden ja
palvelukonseptin validointiin

OULUHEALTH COHWESSA
Kohteena mobiilisovellukset tai -ratkaisut
• Tarvekartoitus ja ideoidenkeruu sote-sektorilta
• tulossa rokotuskampanja marraskuussa
• yhteiset prosessit ja työkalut
• työpajat ammattilaisten ja kuntalaisten kanssa

• Innovaatiokilpailut (4 kpl)
• kuljetuspalvelusovellus (kartoitusvaiheessa)

• Nopeat kokeilut, testaukset
• OuluHealth osuus yrityksille 50 000 e
• testaukset toteutetaan pääosin Oulu WelfareLab:ssa

• Arviointi
• HTA Health Technology Assesment

• Käyttöönotto
• tuloksena mahdollinen käyttöönottoehdotus, -päätös?

OULUHEALTH TOIMIJAT
• Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta:
• Jarmo Pääkkönen, CHT
• Niina Keränen, MIPT-tutkimusyksikkö

• Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut
•
•
•
•
•

Jaana Kokko, Oulu WelfareLab
Miia Ahlroth, Sosiaalipalveluiden asiantuntija
Riku Hämeenniemi, Logistikko, joukko- ja henkilöliikenne
Jenni Konttila, sairaanhoitaja, Psykiatriset aluetyöryhmät
Anna Herukka, sairaanhoitaja, Haukiputaan hvk

KUINKA MUKAAN
• Viesti jokaisen kaupungin asiakastarpeista ja tapahtumista välittyy
hankkeen toteuttajien kautta kaikkien neljän kaupungin yritysverkostoille
• Kutsumme yrityksiä mukaan yhteiskehitystyöpajoihin. Yhteiskehitystyöpajat
ovat avoimia kaikille
• CoHeWe nettisivu - https://cohewe.eu/
• CoHeWe-tiimin yhteystiedot
• Kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset. Hyödymme myös muita kanavia
• Liity mukaan postituslistalle, niin saat ajankohtaista tietoa ensimmäisten joukossa

