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HyTeLab-hanke (2018–2020) on Päijät-Hämeen alueella 
toteutettava EAKR-rahoitteinen kehittämishanke, 
jonka tavoitteena on hyvinvointiteknologiaan liittyvän 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vah-
vistaminen alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi, 
käyttäjälähtöisten tuotteiden ja palvelujen kehittämi-
seksi sekä hyvinvointiliiketoiminnan edistämiseksi. 
Hankkeen koordinoinnista vastaa LAB-ammatti-
korkeakoulu ja hankekumppanina on LUT-yliopisto. 

Tähän HyTeLab-toiminnan mallinnukseen on koottu 
yksinkertaistetun asiakaspolun muotoon kuvaus siitä, 
millaiseksi HyTeLab-toiminta on hankkeen aikana 
muotoutunut. Asiakaspolun varrelle on koottu myös 



Asiakaspolku

Otsikoita 
klikkaamalla 

pääset siirtymään 
suoraan  sisältöön



HyTeLab-
toiminnan 

tavoite
Vahvistaa Päijät-Hämeen käytäntö- ja 
käyttäjälähtöistä kehittämistyötä ja luoda 
edellytyksiä hyvinvointi- ja teknologia-alojen 
liiketoiminnan vahvistamiseen alueella.

Lisätä hyvinvointiteknologian käyttöä ja 
hyödyntämistä Päijät-Hämeen hyvinvointisektorilla 
sekä vahvistaa hyvinvointiteknologiaan 
liittyvää innovaatio- ja T&K-toimintaa.

Täältä pääset takaisin 
asiakaspolkuun



Huomioita 
ja hyviä 
kokemuksia 
tavoitteiden 
määrittelystä

Kokeilua, kehittämistä sekä tiedon levittämistä 
tehtiin hankkeessa paljon. Hanke on toiminut 
myös eri toimijoiden yhteen saattajana.

Liiketoiminnan vahvistaminen on ollut välillistä 
ja tapahtunut yritysten kanssa tehtyjen erilaisten 
kehittämisprojektien kautta. Liiketoiminnan 
vahvistamisen tavoite on relevantti, mutta 
HyTeLab-toiminta nimenomaan luo edellytyksiä 
liiketoiminnan vahvistamiselle, loppu on 
kunkin yrityksen omalla vastuulla.

Loppukäyttäjän näkökulman ja kehittämisryhmien 
moniammatillisuuden vahva mukana pitäminen 
koettiin asiaksi, joka tulisi säilyttää HyTeLab-
toiminnan tavoitteena myös jatkossa.

HyTeLab-
toiminnan tavoite



Kehitettävää 
tavoitteiden 
määrittelyssä

Tavoitteiden kirkastamiselle on tarvetta,  
samoin HyTeLab-toiminnan linjaamiselle suhteessa 
muuhun vastaavaan toimintaan alueella. Tarkemmat 
tavoitteet on kuitenkin mahdollista määritellä vasta 
siinä vaiheessa, kun toiminnan jatkon perusrakenne 
ja logiikka ovat tiedossa. Tavoitteiden kirkastaminen 
auttaa myös toiminnasta viestimistä ulospäin.

Opiskelijat ovat olleet hankkeen aikana 
merkittävässä roolissa HyTeLab-toiminnassa. 
Pitäisikö opiskelijoiden mukanaolo ja 
osallistaminen sanallistaa myös tavoitteisiin?

HyTeLab-
toiminnan tavoite



Toimijat ja 
käyttäjäryhmät

• Hyvinvointi- ja teknologia-alan 
yritykset ja yritysverkostot

• Julkisen sektorin toimijat

• Kolmannen sektorin toimijat

• Korkeakoulujen opiskelijat ja opettajat

• Tutkijat ja TKI-henkilöstö

• Erilaiset käyttäjäryhmät, loppukäyttäjät 
ja heidän läheisensä



Huomioita 
ja hyviä 
kokemuksia 
toimijoiden ja 
käyttäjäryhmien 
määrittelystä

Määritelty toimijoiden joukko oli hyvin laaja, 
mitä pidettiin hyvänä asiana. Vaikka yhteistyö 
joidenkin toimijoiden kanssa jäi vähäisemmäksi, 
hanketoiminta kattoi kaikki hankkeen alussa 
määritellyt hanketoiminnan kohderyhmät.

Käyttäjäryhmien lisäksi  on hyvä muistaa, että 
esimerkiksi kokeiluissa ja laitetestauksissa 
on kyse myös yksittäisistä käyttäjistä. 
Käyttäjien kirjo on laaja, mikä tulisi huomioida 
kohdetoimijoita määriteltäessä, eikä 
ajatella heitä vain erilaisina ryhminä.

Toimijat ja 
käyttäjäryhmät



Toimijoiden ja 
käyttäjäryhmien 
määrittelyyn 
liittyviä 
kehittämis kohtia

Julkisen sektorin rooli jäi HyTeLab-toiminnassa 
vähäisemmäksi kuin alun perin ajateltiin ja 
toivottiin. Julkisen sektorin toimijoiden kautta 
saatiin toteutettua esimerkiksi laitekokeiluja, 
mutta vakiintuneemman HyTeLab-yhteistyön 
rakentamista ja yhteisen toimintamallin luomista 
julkisen sektorin (kaupunki ja kuntayhtymä) kanssa 
ei hankkeen aikana tapahtunut kovinkaan paljon.

Järjestökenttä jäi hankkeen aikana hieman 
vähemmälle huomiolle, mikä johtui osin 
hankkeen rahoitusinstrumentista.

Toimijat ja 
käyttäjäryhmät



Toimijoiden ja 
käyttäjäryhmien 
määrittelyyn 
liittyviä 
kehittämis kohtia

Yrityksiä oli helpompi saada mukaan toimintaan 
jalkautumalla itse yrityksiin kuin kutsumalla 
heitä esimerkiksi tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 
Tähän vaikuttavat paljon myös käytännön 
järjestelyt ja tilaisuuksien ajankohdat.

Laajemman kehittämisverkoston näkökulmasta 
kansallisen tason toimijat jäivät puuttumaan 
varsinaisesta yhteiskehittämistoiminnasta, 
mutta näitä toimijoita oli mukana esim. 
hyvinvointiteknologian tulevaisuustarkastelussa. 
Kansallisen tason toimijoiden vähäisyys 
varsinaisessa hanketoiminnassa liittyi osin 
myös hankkeen rahoitusinstrumenttiin.

Toimijat ja 
käyttäjäryhmät



Miten asiakkaat 
löysivät 

HyTeLabin?
• Henkilökohtaisten verkostojen ja aiempien 

yhteistyökumppanuuksien kautta

• Organisaatiotason verkostojen ja aiempien 
yhteistyökumppaneiden kautta

• HyTeLabin yleisen viestinnän, markkinoinnin 
ja mediassa näkymisen kautta

• Sellaisten tapahtumien, tilaisuuksien 
ja messujen kautta, joissa 
HyTeLab-hanke oli esillä



Huomioita 
ja hyviä 
kokemuksia 
asiakas-
hankinnasta

Olemassa olevat henkilökohtaiset verkostot olivat 
hankkeen aikana ehkä tärkein väylä asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden löytämiseen. Verkostojen 
kautta tieto hankkeesta on levinnyt usein Päijät-
Hämettä kauemmaksikin ja herättänyt kiinnostusta.

Messuilla ja muissa tapahtumissa mukana 
ja esillä oleminen oli tärkeä osa HyTeLab-
toiminnan näkyväksi tekemistä. Varsinaisia 
asiakkaita tapahtumien kautta löytyi vain 
muutamia, mutta viesti HyTeLab-toiminnasta 
kulkeutui myös Päijät-Hämeen ulkopuolelle.

Miten asiakkaat 
löysivät HyTeLabin?



Kehitettävää 
asiakas-
hankinnassa

Markkinointi ja näkyvyys olivat hankkeen alussa 
aika vähäisiä johtuen mm. siitä, ettei hankkeella 
ollut nimettyä viestinnän ammattilaista, joka olisi 
voinut keskittyä nimenomaan tähän tehtävään. 
Jatkossa HyTeLab-toiminnan markkinoinnilla ja 
viestinnällä tulisi olla oma vastuuhenkilönsä.

Olemassa olevien kontaktien kautta saatiin 
monia eri tahoja mukaan hanketoimintaan. 
HyTeLab-toiminnan jatkumon kannalta 
on kuitenkin olennaista luoda jatkuvasti 
myös aivan uusia asiakaskontakteja.

Näkyvyys ja viestintä vaativat ylipäänsä 
viestin kirkastamista ja kehittämisyhteistyön 
toimintatapojen hiomista.

Miten asiakkaat 
löysivät HyTeLabin?



Asiakastarpeen 
määrittely 

ja yhteistyön 
käynnistäminen

Yhteistyöneuvottelujen alussa käytiin 
organisaation kanssa yhdessä läpi 
heidän kehittämistarpeensa ja se, 
miten siihen pystytään parhaiten 
HyTeLab-toimintaympäristössä 
vastaamaan. Neuvotteluissa 
käytiin läpi yksityiskohtaisesti se, 
mitä kehittämisprojektin aikana 
voidaan tehdä ja miten.

Testaus- ja kehittämisprojekteista 
laadittiin yhteistyön alussa yhteinen 
kirjallinen suunnitelma ja sopimus, 
johon kirjattiin mm. kunkin osapuolen 
vastuut, oikeudet ja aikataulu, 
sekä se, miten HyTeLab pystyy 
auttamaan kehittämistyössä. 



Huomioita ja 
hyviä kokemuksia 
asiakas tarpeen 
määrittelystä 
ja yhteistyön 
käynnistämisestä

Tarpeen määrittelyssä ja yhteistyöstä 
neuvoteltaessa mukana oli usein HyTeLabin 
hyvinvointialan ja hyvinvointiteknologian 
asiantuntijoiden lisäksi myös tekniikan ja muotoilun 
asiantuntijoita. Laaja-alaisen asiantuntijuuden 
hyödyntäminen koettiin erittäin positiiviseksi.

Laitekokeilun toteuttaminen koettiin erityisen 
onnistuneeksi yrityksessä, jossa prosessissa oli 
alusta lähtien mukana yhteistyöorganisaation 
johto- ja esimiestaso. Organisaation johto 
osoitti näin selvän kiinnostuksensa ja 
sitoutuneisuutensa kokeiluun, mikä sujuvoitti 
ja helpotti kokeilun käytännön toteutusta.

Asiakastarpeen määrittely ja 
yhteistyön käynnistäminen



Huomioita ja 
hyviä kokemuksia 
asiakas tarpeen 
määrittelystä 
ja yhteistyön 
käynnistämisestä

Kokeilujen ja kehittämistyön koettiin onnistuneen 
parhaiten silloin, kun yhteistyöorganisaation johto 
oli motivoitunut ja sitoutunut projektiin ja osallisti 
työn käytännön toteutukseen organisaationsa 
henkilöstöä niin, että myös henkilöstö ymmärsi, 
mistä projektissa on kyse ja mihin sillä tähdätään.

Yhteistyöorganisaatioiden näkemykset yhteistyön 
tavoista ja tavoitteista vaihtelevat suuresti, ja 
siksi yhteistyötä käynnistettäessä olisi hyvä 
käydä ajan kanssa yhdessä läpi, millaista 
HyTeLab-toiminta (tai hanke- ja tutkimustoiminta) 
on luonteeltaan ja mitä se sisältää. 

Asiakastarpeen määrittely ja 
yhteistyön käynnistäminen



Kehitettävää 
asiakas tarpeen 
määrittelyssä 
ja yhteistyön 
käynnistämisessä

Vaikka kehittämistarve määriteltäisiin nimenomaan 
yhteistyöorganisaation johdon ja esimiestason 
kanssa, on erittäin tärkeää saada myös muu 
henkilöstö ymmärtämään, miksi kehittämistyötä 
tehdään ja miksi sitä tehdään valitulla tavalla. 
Näin kaikki työntekijät saadaan ymmärtämään 
kehittämistyön hyöty, hyväksymään sen 
toteuttaminen omassa työympäristössä ja 
antamaan siihen myös oma panoksensa.

Asiakastarpeen määrittely ja 
yhteistyön käynnistäminen



Mitä HyTeLab 
tarjoaa?

• Kehitettyjen ja kehitteillä olevien 
teknologiaratkaisujen esitteleminen, 
kokeileminen ja testaaminen

• Hyvinvointiteknologiaa hyödyntävien 
ratkaisujen kehittäminen

• Uusien palveluiden ja 
tuotteiden ideoiminen

• Ammattilaisten osaamisen lisääminen

• Eri toimijoiden välisen 
yhteistyön lisääminen



Ehdotuksia 
tarjooman 
kehittämiseksi

Kehittämisprosesseissa tulisi korostaa 
käyttäjälähtöistä suunnittelua ja 
palvelumuotoilun näkökulmaa.

Tarjooman osalta olisi hyvä täsmentää, että 
uusien palveluiden ja tuotteiden ideoimisella 
viitataan siihen, että HyTeLab-toiminta voi 
tarjota syötteitä ideointiin, löytää kehittämisen 
pullonkauloja tai toteuttaa opiskelijoiden 
kanssa erilaisia ideointityöpajoja.

HyTeLab voisi toimia aiempaa enemmän 
myös ideoiden eteenpäin välittäjänä. 
Esimerkiksi hankkeen aikana YAMK-opiskelijat 
toteuttivat Leijonanluola-konseptin mukaisen 
ideointikilpailun, mutta ideat eivät kulkeutuneet 
yrityksille tai muille yhteistyökumppaneille 
hedelmälliseksi kehittämisen pohjaksi, vaan jäivät 
opiskelijaryhmän ja HyTeLab-toimijoiden tietoon.

Mitä HyTeLab tarjoaa?
?



Havaittuja 
haasteita

Tarjooman osalta viestintään tulisi kiinnittää 
huomiota ja miettiä, mistä asioista viestitään 
yleisemmin ja mitä sanamuotoja pitäisi täsmentää 
tarkentaen näin HyTeLab-palveluiden tarjoomaa.

Hankkeen aikana lähdettiin hyvin avoimesti 
ideoimaan ja kehittämään monenlaista 
HyTeLab-toimintaa. Tarjooman ja yhteistyön 
suunnittelussa tulisi myös pitää mukana tiettyä 
kriittisyyttä ja keskittyä siihen, millainen 
toiminta vastaa asetettuihin tavoitteisiin ja 
ylläpitää HyTeLab-toiminnan laatua.

Mitä HyTeLab tarjoaa?



Opiskelijoiden integroiminen HyTeLabin toimintaan 
on toiminnan jatkumon kannalta hyvin olennaista. 
Hankkeen aikana LUTin toimijoilla ei ollut 
kosketuspintaa LABin opetustoimintaan, mikä 
aiheutti haasteita opiskelijayhteistyön liittämisessä 
kehittämisprojektien suunnitteluun ja toteutukseen. 
Tätä prosessia tulisi kokonaisuudessaan 
kehittää, jotta opiskelijayhteistyö olisi entistä 
sujuvampi osa kaikkea HyTeLab-toimintaa.

Havaittuja 
haasteita

Mitä HyTeLab tarjoaa?



Tarve 1: 
Kehitettyjen ja 

kehitteillä olevien 
teknologia-

ratkaisujen 
esitteleminen, 

kokeileminen ja 
testaaminen

Käyttäjäkokemuksen kerääminen sekä 
laitteen käyttöönottoon, perehdyttämiseen 
ja tuotekehitykseen liittyvien 
kehittämisehdotusten esiin tuominen 

• Gyenno-älylusikka

• JustoCat-seurakissa

• Laevo-voimaliivin käyttö sote-kentällä

• Laevo- ja Skelex-voimaliivien 
käyttö tehdasympäristössä

• MotoTiles-liikuntalaatat

• Somnox-unirobotti



Tarve 1: 
Kehitettyjen ja 

kehitteillä olevien 
teknologia-

ratkaisujen 
esitteleminen, 

kokeileminen ja 
testaaminen

Uuden tuotteen kokeileminen ja testaaminen 
autenttisessa palvelutaloympäristössä 

• Solintech Oy

Sote-kentän esimiesten, hoitotyöntekijöiden 
ja loppukäyttäjien teknologian 
käyttöönottoon ja perehdyttämiseen 
liittyvien ajatusten esiin tuominen

• Teknologiatyöpajat



Hyviä 
kokemuksia

Kokeilujen perusteella saatiin tietoa mm. 
siitä, millaisen käyttäjäryhmän tarpeisiin 
ja käyttöympäristöön tuote sopii. Tämä 
tuotti uutta arvokasta tietoa, sillä osin 
käyttäjäkokemusten perusteella saatu tieto 
saattoi poiketa yrityksen olettamuksista. 

Kokeilujen kautta saatiin hyvin konkreettisia 
laitteeseen liittyviä kehittämisehdotuksia käyttäjiltä.

Kokeilut toivat esiin myös käyttäjien laitteeseen 
kohdistamia ennakko-odotuksia.

Kokeilut eivät tuottaneet vain laitteiden käyttöön 
liittyviä kokemuksia ja huomioita, vaan myös 
niiden käyttöönottoon ja perehdyttämiseen liittyviä 
asioita saatiin esiin. Tällainen tieto hyödyttää sekä 
laitevalmistajaa että kokeilevaa organisaatiota.

Tarve 1



Laitetta kokeilevalle organisaatiolle arvokas 
hyöty voi tulla jo siitä, että päästään helposti ja 
vaivattomasti näkemään ja kokeilemaan, millaisia 
vaihtoehtoja markkinoilla on. Kokeilemisesta voi siis 
olla hyötyä, vaikka itse kokeiltava laite todettaisiin 
epäsopivaksi kyseiseen käyttötarkoitukseen.

Myös yksittäiselle laitetta kokeilevalle henkilölle 
voi olla merkittävää hyötyä siitä, että ylipäätään 
ymmärrys ja tieto erilaisista teknologioista 
lisääntyy. Tämä voi lisätä rohkeutta ja kiinnostusta 
kokeilla uutta teknologiaa jatkossakin.

Hyviä 
kokemuksia

Tarve 1



Haasteita, 
huomioita ja 
kehittämisen 
paikkoja

Yritysyhteistyökumppaneille on hyvä korostaa 
avoimuuden ja vastaanottavuuden merkitystä 
testauksissa ja kokeiluissa. Palaute ja käyttäjien 
suhtautuminen laitteeseen voivat olla hyvinkin 
kriittisiä, jolloin yrityksellä tulisi olla kykyä 
ottaa vastaan ja käsitellä tätä tietoa niin, että 
se hyödyttää aidosti tuotteen tai palvelun 
jatkokehittämistä. Testauksissa ja kokeiluissa 
korostui se, että HyTeLab-toiminta ei ole tuotteiden 
markkinointia, vaan aitoa käyttäjäkokemusta 
hyödyntävää kehittämistoimintaa.

On hyvä huomioida, että testausten ja kokeilujen 
ajankohta organisaatiossa voi vaikuttaa 
paljonkin kokeilusta saatuihin kokemuksiin. 
Kokeilun toteutusajankohta tulisi miettiä 
tarkoin yhteistyökumppanin kanssa.

Tarve 1



Tarve 2: 
Hyvinvointi-
teknologiaa 

hyödyntävien 
ratkaisujen 

kehittäminen

Olemassa olevan tuotteen kehittäminen 
ja uusien konseptien tuotteistaminen

• Dose Control -älydosetti

Uuden tuotteen kokeileminen ja testaaminen 
autenttisessa palvelutaloympäristössä

• Solintech Oy

Rakenteilla olevan monisukupolvisen 
korttelin digitaalisen palvelualustan 
yhteissuunnitteluprosessin tukeminen

• Lahden Ranta-Kartanon alue: Lahden 
vanhusten asuntosäätiö sr, Avain 
Yhtiöt Oy ja One4all Finland Oy

Teknologian hyödyntämiseen ja 
käyttöönottoon liittyvän prosessin tukeminen 
palveluliiketoimintaympäristössä

• Vetrea Oy



Hyviä 
kokemuksia

Opiskelijayhteistyö toi monipuolisuutta ja 
raikkautta ideointiin. Kehittämisprosessiin on 
mahdollista osallistaa opiskelijoita alkuideoinnista 
aina valmiin konseptin tuotteistamiseen asti.

Palvelumuotoilun keinoin pystyttiin 
tuomaan esiin erilaisia näkökulmia sekä 
laajempi kokonaisnäkökulma kuin mitä 
yritys yksin pystyisi tunnistamaan.

Opiskelijayhteistyö paransi myös opiskelijoiden 
työelämä- ja yrityskontakteja ja lisäsi heidän 
kehittämisvalmiuksiaan. Samalla opiskelijoille sekä 
yhteistyökumppaneille konkretisoitui se, mitä hyötyä 
kehittämisprosessiin osallistuvien monialaisesta 
taustasta on esimerkiksi tuotekehitysprosessissa.

Tarve 2



Hyviä 
kokemuksia

Yritysyhteistyössä opiskelijoiden 
toteuttama ideoiminen ja innovoiminen on 
omiaan ylipäätään vahvistamaan tulevien 
ammattilaisen kehittämismyönteisyyttä 
ja kykyä tarttua kehittämiseen.

Kehittämisprojektin hyöty yhteistyöorganisaatiolle 
voi olla jo sekin, että kehittämisen kohde 
pysyy organisaation agendalla eikä hautaudu 
muuhun arkityöhön. Hankkeen aikana 
saatiin yhteistyökumppanilta palautetta, että 
HyTeLab-yhteistyön ansiosta asiaa vietiin 
kohdeorganisaatiossa koko ajan hiljalleen 
eteenpäin, vaikka valtavia harppauksia ei tehtykään. 
Kehittämisprosessin tukeminen ja sen eteenpäin 
vieminen olivat jo tärkeäksi koettuja hyötyjä.

Tarve 2



Haasteita, 
huomioita ja 
kehittämisen 
paikkoja

Kehittämisprosessin omistajuuden tulisi olla selkeä. 
Jos omistajuus kytkeytyy organisaatiossa vain 
yksittäiseen henkilöön, henkilövaihdokset voivat 
aiheuttaa merkittäviä katkoksia ja viivästyksiä 
kehittämisprosessiin. Yhteistyötahon olisi 
mahdollisuuksien mukaan suositeltavaa nimetä 
useampi prosessiin osallistuva vastuuhenkilö.

Tarve 2



Tarve 3:  
Uusien 

palveluiden 
ja tuotteiden 

ideoiminen

Rakenteilla olevan monisukupolvisen 
korttelin digitaalisen palvelualustan 
yhteissuunnitteluprosessin tukeminen

• Lahden Ranta-Kartanon alue: Lahden 
vanhusten asuntosäätiö sr, Avain 
Yhtiöt Oy ja One4all Finland Oy

Sellaisten koulutusmateriaalien ja 
käytännön työkalujen tuottaminen, 
joiden avulla yritys pystyy palvelemaan 
asiakkaita turvallisesti sekä takaamaan 
työturvallisuuden myös poikkeustilanteessa

• Pankki- ja vakuutusalan yritys



Hyviä 
kokemuksia

HyTeLabin asiantuntijoiden avulla oli mahdollista 
tarttua myös hyvin nopealla aikataululla 
yrityksen tarpeeseen. Teknologiaa hyödyntäen 
tuotettiin yritykselle koulutuksellinen 
hyvinvointiteemaan liittyvä palvelutuote.

Tarve 3



Haasteita, 
huomioita ja 
kehittämisen 
paikkoja

Yhteistyökumppanin kanssa olisi hyvä sopia 
etukäteen myös organisaation muun henkilöstön 
kuin johtajien osallistamisesta ja sen tarpeesta. 

Samoin olisi hyvä sopia etukäteen, 
kuka kohdeorganisaatiossa vastaa 
kehittämisyhteistyön viestinnästä sekä 
tulosten laajemmasta hyödyntämisestä.

Tarve 3



Tarve 4:  
Ammattilaisten 

osaamisen 
lisääminen

Opiskelijoiden tiedon ja ymmärryksen 
lisääminen teknologian roolista ja 
mahdollisuuksista hoiva- ja hoitotyössä

• Teknologiapäivät

Sellaisten koulutusmateriaalien ja 
käytännön työkalujen tuottaminen, 
joiden avulla yritys pystyy palvelemaan 
asiakkaita turvallisesti sekä takaamaan 
työturvallisuuden myös poikkeustilanteessa

• Pankki- ja vakuutusalan yritys

HyTeLabin järjestämät tutustumisvierailut, 
joiden aikana hyvinvointialan 
ammattilaisille on esitelty mm. 
erilaisia laitteita ja simulaatiotiloja



Hyviä 
kokemuksia

Teknologiapäivät todettiin hyväksi keinoksi 
lisätä opiskelijoiden tietoisuutta käytössä ja 
kehitteillä olevasta hyvinvointiteknologiasta 
sekä vaikuttaa tulevien ammattilaisten 
teknologian käyttöön liittyviin asenteisiin.

Mikäli hyvinvointiteknologia on kohderyhmälle 
ammatillisesti uusi asia, aihetta olisi hyvä lähestyä 
kokonaisuutena. Pelkkä laitteisiin tutustuminen 
voi jättää kokemuksen hyvin pintapuoliseksi.

Tarve 4



Hyviä 
kokemuksia

Teknologiapäivien asiantuntijapuheenvuorot 
herättelivät aiheeseen laajemmin ennen 
varsinaista laitteisiin tutustumista. Vastaava 
lähestymistapa voisi olla hyödyllinen myös 
muunlaisten käyttäjäryhmien kohdalla.

Hyvinvointiteknologiapäivissä oli mukana 
myös yrityksiä, jotka kokivat hyötyneensä 
tilaisuudesta, vaikka ensisijaisesti päivät 
järjestettiin opiskelijoiden hyötyä ajatellen.

Tarve 4



Haasteita, 
huomioita ja 
kehittämisen 
paikkoja

Yritysten saaminen mukaan koulutuksellisiin 
tilaisuuksiin on haasteellista, mikäli yrittäjät 
eivät näe tilaisuuksista koituvan suoraa 
yritystoiminnallista hyötyä (esim. markkinointihyöty). 
Esimerkiksi jonkinlainen yrityksiä hyödyttävä 
ideointipaja osana päivää voisi houkutella 
enemmän yrityksiä mukaan teknologiapäivään.

Tarve 4



Tarve 5:  
Toimijoiden 

välisen yhteistyön 
lisääminen

Mikään hankkeen aikaisista 
kehittämisprojekteista ei keskittynyt erityisesti 
eri toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseen, 
vaan tämä elementti oli olennainen osa 
kaikkea toteutettua HyTeLab-toimintaa.

Hankkeen aikana saatettiin yhteen 
myös sellaisia tahoja joilla ei 
ollut aiempia kontakteja.

Hankkeen aikana luotiin kontakteja myös 
HyTeLabin ja muualla Suomessa toimivien 
hyvinvointiteknologiaan keskittyvien 
testi- ja kehittämisympäristöjen välille.



Hyviä 
kokemuksia

Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen 
on hyvä tavoite, mutta sellaisenaan hieman 
epämääräinen. Millaista yhteistyötä 
erityisesti tulisi lisätä ja keiden välillä? 

Hyvinvointikuntayhtymä koettiin erityisen 
tärkeäksi tulevaisuuden yhteistyökumppaniksi, 
ja jonkinlaisen yhteistyömallin rakentaminen 
hyvinvointikuntayhtymän kanssa olisi olennaista 
HyTeLab-toiminnan tulevaisuuden kannalta.

Tarve 5



Haasteita, 
huomioita ja 
kehittämisen 
paikkoja

Epämuodollista yhteistyötä voidaan lisätä 
tilaisuuksien ja yhteistyöhankkeiden kautta, 
mutta formaalimpi yhteistyömalli ja sen 
rakentaminen vaatii organisaation johtotason 
sitoutumista ja osallistumista prosessiin.

Jotta yhteistyön aloittaminen olisi 
mielekästä, tulisi taustalla olla tunnistettu 
tarve ja yhteinen intressi, jonka pohjalta 
yhteistyötä voidaan lähteä rakentamaan. 

Kuten HyTeLab-toiminnan aikana 
huomattiin, sama kehittämisprojekti voi 
vastata myös useampaan tarpeeseen.

Tarve 5



Arviointi
HyTeLab-toimintaan olisi hyvä 
sisältyä jonkinlainen toiminnan ja sen 
tuloksellisuuden arviointi. Arviointia 
voidaan tehdä kahdella tasolla:

1. arvioida HyTeLab-konseptia 
ja sen tuottamia hyötyjä

2. tuottaa kehittämisprojektikohtaista 
arviointitietoa testaus- ja 
kehittämisprojektien sisällä



Hankkeen 
aikana

Hankkeen aikana HyTeLab-konseptin 
kokonaisarvioinnin muodostivat hanketoimijoiden 
ryhmähaastattelut (toiminnan itsearviointi), 
ohjausryhmän keskustelut, sekä hankkeen 
aikana tuotetusta materiaalista koottu 
HyTeLab-toiminnan mallinnus.

Hankkeen aikana tuotettiin 
kehittämisprojektikohtaista arviointitietoa:

• Osallistujapalaute tilaisuuksista

• Haastattelut ja käyttöpäiväkirjat laitetestauksista

• Kehittämisprojektien yhteistyöorganisaatioiden 
loppuhaastattelut

Arviointi



Huomioita 
arvioinnin 
kehittämiseksi

Arvioinnin tulisi olla systemaattista, jotta se 
kerryttäisi tietovarastoa valituista asioista 
pidemmältä aikaväliltä. Jonkin osan arvioinnista olisi 
hyvä olla kehittämisprojektiperustaista arviointia, 
joka voidaan muokata aina tapauskohtaisesti.

Arvioinnissa tulisi olla riittävästi eri ulottuvuuksia 
ja siinä tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida 
sekä pitkän että lyhyen aikavälin vaikutuksia. 
Tämä parantaa myös tiedon hyödynnettävyyttä.

Arviointi
!



Huomioita 
arvioinnin 
kehittämiseksi

Arviointitiedon tuottamisessa tulisi hyödyntää 
niitä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet 
toimintaan. Toisaalta kehittämisprojektien 
arviointien toteutuksessa tulisi pyrkiä neutraaliin 
lähestymistapaan jossa jokin muu taho kuin 
kehittämisprojektin toteuttamisen HyTeLab-
vastuuhenkilö toteuttaa arvioinnin.

Arviointiin liittyvien prosessien tulisi olla etukäteen 
kaikkien tiedossa ja hyvin suunniteltuja.

Arviointi
!



HyTeLab-
toiminnan 

vaikutuksista

Hanketoiminnan aikana HyTeLab-toimintaa 
lähdettiin rakentamaan aivan alusta. Tietoisuus 
HyTeLab-toiminnasta on alkanut levitä, ja samalla 
on alkanut konkretisoitua se, millaisia vaikutuksia 
HyTeLab-toiminnalla on mahdollista saavuttaa.

Tärkeää nähdä toiminnan eri tasoilla 
ilmenevät vaikutukset: 

1. Yksittäisiä laitteita koskevat vaikutukset 
ja laitteiden käyttöpotentiaali 
tietyssä käyttöympäristössä

2. Ylempien tasojen (esim. organisaatio, 
alue, yhteiskunta) vaikutukset



HyTeLab-
toiminnan 

vaikutuksista

Yhdistävä tekijä näiden eri tasojen välillä ovat 
reunaehdot: ne ehdot, joita toiminnalla ja sen 
kehittämisellä on. HyTeLab-toiminnassa tulisi 
jatkossakin tunnistaa, sisäistää ja tuoda esiin näitä 
reunaehtoja. Reunaehtojen sisäistäminen auttaa 
muokkaamaan ja kehittämään toimintatapoja. 
Nämä muutokset ja niiden vaikutukset näkyvät 
vasta pidemmällä aikavälillä ja eri tasoilla.



HyTeLab-toiminnan 
tulevaisuuden ja 

toimintamallin jatko-
jalostamisen kannalta 

hankkeen aikana 
avoimeksi jääneitä 

kysymyksiä

• Koordinointi ja vastuunjako

• Rahoitus

• Tila/paikka

• Toiminnan arviointi 
ja kehittäminen

?



• Kuka/ketkä vastaavat toiminnasta jatkossa ja 
kuka koordinoi toimintaa? Organisaatioiden 
päätösvaltaisen johdon tulisi olla mukana 
ratkomassa näitä kysymyksiä. HyTeLab-toiminnan 
jatkoa määrittää erityisesti se, miten se istuu 
kunkin organisaation ydintoimintaan jatkossa.

• Ketkä ovat tulevaisuuden kannalta 
avainyhteistyökumppanit ja miten nämä tahot 
saadaan sitoutettua HyTeLab-toimintaan?

Koordinointi ja 
vastuunjako

Avoimeksi jääneitä kysymyksiä



Koordinointi ja 
vastuunjako

• Kuka vastaa kokonaisuuden konseptoinnista 
ja miten se toteutetaan?

• Miten tehdään yhteistyötä ja toteutetaan 
työnjako alueella mahdollisesti toimivien 
muiden vastaavien alustojen kanssa?

• Mikä on osaamisyhteisöjen rooli ja 
miten niitä voidaan rakentaa?

Avoimeksi jääneitä kysymyksiä



Rahoitus
• Miten toiminta rahoitetaan?

• Millainen ansaintalogiikka soveltuu 
HyTeLab-toiminnalle?

• Miten palveluiden mahdollinen 
hinnoittelu toteutetaan?

• Mistä HyTeLab-palveluista yhteistyökumppanin 
tulisi maksaa ja mitkä saada maksutta? 

• Mikäli tuotetaan maksullisia palveluja, 
miten mahdollistetaan opiskelijayhteistyö 
ja yksityisten käyttäjien laitetestaukset?

Avoimeksi jääneitä kysymyksiä
€



Tila/paikka
• Onko HyTeLabillä yksi fyysinen 

tila vai kenties useampia?

• Missä tämä tila tai tilat sijaitsevat?

• Mitä tiloissa tehdään? Toimiiko sama tila sekä 
innovointitilana, esittelytilana, että laitteiden 
säilytyspaikkana? Aiheuttaako käyttötarkoitus 
joitakin erityisiä vaatimuksia tiloille?

• Ketkä tiloja käyttävät ja millä periaatteilla käyttö 
on mahdollista? Sisältääkö HyTeLabin tarjooma 
yhteistyökumppaneille myös tilan kehittämiselle?

Avoimeksi jääneitä kysymyksiä



Toiminnan arviointi 
ja kehittäminen

• Miten toimintaa arvioidaan?

• Kuka vastaa toimintaan liittyvän arviointitiedon 
tuottamisesta, keräämisestä ja analysoinnista?

• Miten toimintaa kehitetään 
arviointitiedon perusteella?

• Kuka vastaa arviointitietoon perustuvasta 
toiminnan kehittämisestä?

Avoimeksi jääneitä kysymyksiä
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