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Saimaa Stadiumi
• Areenan kokonaispinta-ala lähes 

11.000m2 
• Kustannusarvio noin 18.000.000 euroa
• Tilat monikäyttöiset ja muunneltavat
• Energiatehokas kiinteistö ja 

nykyaikainen tekniikka
• Digitaaliset ratkaisut
• Valmistuu keväällä 2018



Active Life Lab
• XAMK:n TKI-toimintaa varten 

perustettu uusi tutkimusyksikkö
• Uuden YAMK-koulutuksen ” 

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen 
kehittäminen” sekä uuden 
tradenomipohjaisen AMK-koulutuksen 
”Hyvinvointituottaja” hermokeskus

• Toiminnan keskiössä dataperusteisten 
hyvinvointipalveluiden kehittäminen 
yhteistyössä koulutuksen, 
tutkimuksen, kumppaneiden ja 
loppukäyttäjien kanssa



• Yli 700 neliömetrin tilat 
sijaitsevat Saimaa Stadiumin
toisessa kerroksessa

• Laboratorion ovet aukeavat 
maaliskuussa 2018



Kognitiivinen
kuntosali
Kuntosaliharjoittelun yhdistäminen
kognition edistämiseen

1. Turvallisuus
2. Automaattinen ohjaus
3. Mitattavuus
4. Esteettömyys
5. Reaaliaikainen palaute
6. Avoin rajapinta pelikehitykseen



Kuntotestaus-
laboratorio
Ensimmäinen Suomessa: Motek
Forcelink C-Mill VR
• 6 x 1D Voimasensorit
• VR-ympäristö
• Lisätty todellisuus projisoimalla 

matolle – mahdollisuus muokata 
objekteja ja pelillistää kuntoutusta

• Mahdollisuus käyttää potilaan omia 
ympäristöjä kuntoutuksessa



Hyvinvointitila
Virtuaalitodellisuuden
mahdollisuudet koulutukseen, 
terveyden edistämiseen ja 
tutkimukseen

• Tila mittaa ja reagoi käyttäjein
toimintaan



• Älykäs 
ravintolaympäristö

• Tilat katettu 
paikannusteknologialla

• Suunnittelun 
lähtökohtana 
”startupmainen” 
yhteiskehittäminen



• Kuntotestauslaboratorio, sis ergospirometri, 
juoksumatto ja kuntopyöriä jne.

• Kehonkoostumus
• Valtimojäykkyyden mittaus
• Jatkuva glukoosimonitorointi
• Jatkuva verenpaineen monitorointi
• Happisaturaatio; esim. aivojen verenvirtaus
• Istumisen ja fyysisen aktiivisuuden mittaus, 

inklinometria, kiihtyvyysanturiteknologia ja 
emg

• Syke ja sykevälivaihtelu
• Ultraääni
• VR-tila + Microsoft hololens
• Silmänliikkeitä analysoivat kamerat
• Paikannusteknologia



Hyvinvointi

Liikunta

Ravinto

Uni

Henkinen 
hyvinvointi



Dataperustaiset hyvinvointipalvelut



Ennaltaehkäisy 
elintapoja 

muuttamalla

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Biopankit

”Fokus sairausriskien paremmassa 
tunnistamisessa”
Markus Kalliola
Terveysteknologian asiantuntija, Sitra

”Antaako datapankkinne vastauksia kysymykseen: millä 
tavalla voimme muuttaa ihmisen käyttäytymistä jotta 
näiltä sairauksilta vältytään?”



Haluamme olla asiantuntija ja osaava kumppani 
ennaltaehkäisevien dataperusteisten hyvinvointipalveluiden 

kehittämisessä ja vaikuttavuuden osoittamisessa
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”Onko se tehokasta?”

Vaikuttavuus
”Toimiiko se tosielämässä?”



Case: työhyvinvointipalveluiden vaikuttavuus

“Ei näyttöä vaikuttavuudesta poissaoloihin; epäselvä näyttö vaikutuksista työtyytyväisyyteen, 
stressiin ja työntekijöiden vaihtuvuuteen; ei vaikutuksia tuottavuuteen.” (Sockoll, 2009). 

“Epäselvä vaikuttavuus tuottavuuteen ja selvästi ei näyttöä vaikutuksista sairauspoissaoloihin.” 
(Pereira, 2015).

 Nykyiset työhyvinvointipalvelut eivät ole vaikuttavia

Miksi?



“Työhyvinvointipalveluiden vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus riippuu
siitä, onko työntekijöiden terveystarpeet huomioitu huolellisesti, ja onko

ohjelma suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin tarpeisiin”

Mitä, milloin, missä, kuka, kenelle, miten?

 Kaikille jotain = ei kenellekään mitään
 Riskitekijöiden määritys, muutosvalmiuden kartoitus ja ohjelman 

kohdentaminen ja räätälöinti tekee palvelusta vaikuttavaa



Easy wrong way or difficult right way?

Me haluamme olla tekemässä vaikeasta oikeasta tiestä 
helpompaa



Yritykset

Yritykset

Koulutus-
ohjelmat

Kumppaneilta saatava data

Avoimesti saatavilla oleva data

Tutkimusrekisterit

Muutos-
valmius

Työkyky

Kuntola

Mylly

Datala



Viritteillä olevia hankkeita
• Superparkissa liikkumisen fysiologia ja vaikuttavuus

– Toteutunut tilaustutkimus: SuperPark Oy, yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa
• Sylkinäytteestä otetun asetonitestin fysiologinen validiteetti terveyden edistämisessä ja painonpudotuksessa

– Yhteistyökumppanit: AMA Med & Miksei
• AI-pohjaiset kansalliseen dataan perustuvat personoidut hyvinvointipalvelut

– Yhteistyökumppani: JYU Value from public health data –hanke
• Digitalisaatio sosiaalialan työhyvinvoinnin kehittämisessä

– Yhteistyökumppanit: Itä-Suomen yliopisto, Turun ja Lapin AMK, DIAK, Talentia
• Arviointijärjestelmän mallintaminen SOTE-kentällä

– Yhteistyökumppanit Oulun yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
• Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuspankki: avoin datapankki palveluiden hankinnan ja kehittämisen tueksi

– Yhteistyökumppaneina työhyvinvointipalveluyrityksiä
• Personal training –palveluiden saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen eri kohderyhmillä 

digimarkkinoinnin ja personoinnin avulla
– Yhteistyökumppaneina kuntokeskuksia

• Liikuntaneuvottavien itsemonitorointi & edistymisen kuvaaminen motivoinnissa
– Yhteistyökumppani: VESOTE-hanke (ESSOTE)



Liiketoiminta

Tutkimus 
ja 

koulutus

DataMe ostetaan 
jos tämä on 
vaikuttavaa
”







VISIO
Xamk Active Life Lab on 
laajalle verkostoitunut ja 
ketterä alueellinen tutkimus-, 
kehittämis- ja 
innovaatioympäristö, jonka 
toimijat tuottavat 
hyvinvointidataa hyödyntäviä 
palveluinnovaatioita 
kansallisille ja kansainvälisille 
kohderyhmille.



Tule mukaan yhteiskehittämiseen

Viljo Kuuluvainen, KTM, LitM, tki-asiantuntija



Tavoite

Tulevaisuudessa Active Life Labin toimii paikkana, jossa 
alueen asukkaat, yritykset, järjestöt, julkinen sektori, 
opiskelijat, tutkijat ja kehittäjät ratkaisevat alueen 
hyvinvoinnin edistämisen haasteita



Yhteiskehittäminen?
• Kehittämistoiminta ei tapahdu suljetusti organisaation sisällä

• Ongelmien asettamista ja ratkaisemista yhdessä käyttäjän, palvelun 
tuottajan ja muiden sidosryhmien välillä kaikkia osapuolia hyödyttäen

• Motiivina usein liiketoiminnan tai uusien toimintamallien synnyttäminen 
muusta kuin organisaation ydinosaamisesta

• Avoimuus ei tarkoita, että prosessi olisi aina avoin kaikille tai sen 
lopputulos kaikkien käytettävissä



• Tavoitteena tuottaa yhteistyössä uusia palvelukonsepteja hyvinvoinnin edistämiseen
• Ideointi ja ensivaiheen testaus nopealla syklillä
• Teemoina dataperusteisuus ja ketterä kehittäminen

Mylly on yhteiskehittämisen palvelu 
hyvinvoinnin edistämisen toimijoille

Kehittämishaasteet

Yritykset
Järjestöt

Julkinen sektori
Opiskelijat

Loppukäyttäjät

Mylly
Active Life Lab

Ideointi ja konseptointi
Testaaminen ja mittaaminen

Vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavia 
hyvinvoinnin 
edistämisen 
konsepteja



Mylly-työpajat keväällä 2018

Konseptin 
rakentaminen
22.2. Mikkeli

Testaus ja mittaaminen
22.3. Mikkeli

Ideointi ja 
asiakasymmärrys

24.1. Mikkeli

Opiskelijatiimit kehittäjinä



Miksi Myllyyn pyörimään?

• Ainutlaatuinen ympäristö ja teknologia mahdollistavat 
uudet avaukset ja niiden testaamisen

– ”Tällaista ympäristöä ei ole ennen nähty”

• Nyt kootaan ydintoimijoiden yhteisö
– Verkostoidu ja ole edelläkävijä

• Tarjoamme toimintamallin ja sparrausta palveluiden 
kehittämiseen

– Hyödynnä myös eri alojen opiskelijoiden 
osaaminen



Viljo Kuuluvainen Arto Pesola
tki-asiantuntija tutkimuspäällikkö
viljo.kuuluvainen@xamk.fi arto.pesola@xamk.fi
p. 040 670 1695 p. 040 6411 504

Mitä nyt?

Ilmoittaudu Myllyyn, paikkoja on rajoitetusti!
http://bit.ly/2zZkbI6

mailto:viljo.kuuluvainen@xamk.fi
mailto:arto.pesola@xamk.fi
http://bit.ly/2zZkbI6
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