
24.10.2012  

Uudet käyttäjät, uusi yleisö, uusi asenne –seminaari 
Terhi Vilkman, Huomisen arki -hanke 



Kokeilupiste 
 Huomisen arki –hanke 

 03/2012 - 03/2014 

 Rahoittajana Euroopan aluekehitysrahasto sekä 
Helsingin kaupunki 

 Hankebudjetti 634 600 € 

 Hanketta koordinoi Helsingin kaupunginkirjasto 

Mitä tehdään käytännössä?: tuodaan innovaatiot 
kirjastoihin ja muihin julkisiin tiloihin kävijöiden 
kokeiltavaksi. 

 

http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www


Hankkeen pääteemat 
 

 

 

 

 

Mukaan valitaan innovaatioita, jotka liittyvät näihin 
teemoihin → Huomisen arkea helpottavia tuotteita ja 
palveluja 

http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www


Hankkeen taustaa 
 Innovaatioprosessissa usein haasteena uusien ratkaisujen 

tuominen käyttäjien tietoisuuteen 

 On paljon ratkaisuja, joita kuluttajan ei tule mieleenkään 
itsenäisesti etsiä, ja toisaalta ratkaisun kehittäjällä ei 
välttämättä riitä tarpeeksi resursseja sen markkinointiin ja 
kaupallistamiseen               

    → Hyödyntämättä voi jäädä innovaatioita, joilla olisi 
positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia 

Ratkaisu: ”törmäytetään” kehittäjät ja potentiaaliset 
loppukäyttäjät Kokeilupisteissä 

http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www


Hankkeen tavoitteet 
 Auttaa kansalaisia löytämään ja kokeilemaan uusia 

ratkaisuja arjen haasteisiin 

 Rohkaista kehittäjiä käyttäjälähtöiseen 
kehittämistyöhön ja aikaisen vaiheen kokeiluihin 

 Juurruttaa kokeilutoiminta pysyväksi palveluksi 
kansalaisille ja kehittäjille 

http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www


Hankkeen toteutus 
 10-15 kiertävää Kokeilupistettä Uudenmaan alueen 

kirjastoissa ja muissa julkisissa tiloissa 

 Pysyvä kokeilupiste Helsingin Lasipalatsissa toimii 
näyteikkunana toimintaan 

 Kokeilupisteissä kävijöiden testattavissa erilaisia tuotteita 
sekä palveluja. Palautejärjestelmän kautta kokeilija voi 
välittää kommenttinsa tuotteen kehittäjälle. 

 Tavoitteena 20 000 innovaatiokokeilua ja 50 osallistuvaa 
innovaatiota 

http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www


Hyöty kaikille sidosryhmille 
 Kansalaiset: Saavat tietoa uusista arkea helpottavista 

ratkaisuista ja voivat osallistua tulevaisuuden tuotteiden 
ja palvelujen kehittämiseen 

 Kehittäjät: Saavat näkyvyyttä sekä 
käyttäjälähtöistä palautetta 
tuotekehityksen tueksi 

 Kirjastot: Saavat uutta kiinnos-
tavaa sisältöä sekä uudenlaisen 
roolin yhteiskunnassa  

http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www


Miksi kirjastot? 
 Innovaatioiden tekeminen helposti lähestyttäväksi: 

Kirjastot matalan kynnyksen paikkoja, joihin helppo 
tulla 

 Uuden, ehkä yllättävänkin sisällön löytäminen 
kirjastoista 

 Sivistetään ihmisiä ratkaisuista yhteiskunnallisiin ja 
arkielämän haasteisiin 

 Madalletaan ihmisten kynnystä ottaa uusia 
innovaatioita käyttöön tarjoamalla mahdollisuus 
kokeilla niitä tutussa ympäristössä 

 Kirjasto ideoiden ja ajatusten rikastamona 

 

 

http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www


Näin se toimii 

http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www


Esimerkkejä kokeiltavista ratkaisuista 

http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www


http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www


Kokeilupisteet kirjastoihin 

 Sovitut toimitukset 

• Kirjasto 10 1.11.2012 
(kitaransoiton oppimispeli) 

• Töölön kirjasto vko8/2013 
(kokeiluviikko) 

 

 19 kirjastoa tilannut 
Kokeilupisteen 

 Espoo 1 

Helsinki 11 

Kirkkonummi 1 

Mäntsälä 1 

Porvoo 1 

Raasepori 1 

Vantaa 2 

Vihti 1 

http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www


Kommentteja kokeilijoilta 
”Hienoa – näitä lisää!” 

”Tämä on jotain uutta – Wau!” 

”Tätä minä / omaiseni 
tarvitsisi!” 

”Mitä tämä maksaa? Ai ei 
mitään – Wau!” 

”Saadaanko tämä meidän 
kirjastoon?” 

”Äiti, mä sain 15 norsua!” 

http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www


KIITOS! 
Terhi Vilkman 

Kokeilupiste Lasipalatsi / Huomisen arki -hanke 

terhi.vilkman@hel.fi 

Puh. 040 654 0372 

Mannerheimintie 22-24 

PL 4200 

00099 Helsingin kaupunki 

www.kokeilupiste.fi 

http://www.uudenmaanliitto.fi/?l=fi&c=www

