
Innovointi ja hyvinvointiteknologia apuna arjessa - 

Monialainen Innovaatioareena 2017 

Monialaisella Innovaatioareenalla pääset harjoittelemaan monialaista innovointia ja 

yhteiskehittelyä HAMK:n muiden koulutusalojen opiskelijoiden kanssa. Uusien innovaatioiden 

synnyttämisessä tarvitaan usean alan osaajia, jotka tekevät monialaisesti yhteistyötä. Avustavan 

teknologian innovaatioiden kehittäminen edellyttää kykyä tarkastella kehittämisen kohdetta 

erilaisista näkökulmista ja kykyä asettua toisen asemaan. Empaattisuus tuotteiden ja palveluiden 

käyttäjiä, asiakkaita kohtaan on yksi uusien innovaatioiden ydintekijöistä.  Innovaatioiden 

kehittämisessä korostuu käyttäjien, asiakkaiden tavoitteiden ymmärtäminen. ”Mitä asiakkaan 
pitää saada tehdyksi?” ”Miten parhaiten ja yksikertaisemmin pystymme häntä tässä auttamaan?” 
Tarvitaan kykyä empatiaan ja asiakkaiden tarpeiden näkemiseen sekä monialaista osaamista 

muuttaa oivallukset ratkaisuiksi, tuotteiksi ja palveluiksi. 

Tällä kertaa Innovaatioareenan teemana on Design for All (DfA) ja oppiminen.  DfA -

suunnittelussa otetaan huomioon ihmisten ja elämäntilanteiden erilaisuus, sosiaalinen osallisuus 

ja tasa-arvoisuus (EIDD:n Tukholman julistus 2004). Tarkoituksena on ohjata suunnittelijoita ja 

päätöksentekijöitä luomaan ratkaisuja, jotka ovat käyttäjän, käyttöympäristön ja -tilanteen 

huomioiden laajan asiakas- ja käyttäjäkunnan tarpeet täyttäviä. Tällaiset ratkaisut palvelevat 

kaikkia käyttäjiä, esimerkkeinä selkeä kieli ja helppokäyttöinen navigaatio. 

Aika: 

Laajuus: 

Järjestäjä: 

Keskiviikko 15.2.2017, klo 8.30-16.00, Riihimäki (Kaartokatu 2) 

0,5 op tai 1 op 

Älykkäät palvelut ja AMOS -tutkimusyksiköiden Osaaminen ratkaisee –hanke sekä 
Hyvinvoinnin ja tekniikan koulutusohjelmat. 

Tavoite: 

 Harjoitella käytännössä monialaista yhteiskehittelyä.
 Osallistua omalla asiantuntijaosaamisella tarve- ja asiakaslähtöisen ratkaisun

kehittämiseen monialaisessa tiimissä.

 Käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitoja yhteisöllisessä
kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

 Kehittää muiden toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia
ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja.

http://www.hamk.fi/opiskelijalle/avustavan-teknologian-verstas/Sivut/default.aspx


INNOVAATIOAREENAN AIKATAULU 15.2.2017 

8.30-9.15 Ilmoittautuminen 

9.15-11.15 Tapahtuma alkaa auditoriossa 

 Design for All, Avaava, Terhi Tamminen

 Ratkaistavien arjen haasteiden ja sparraajien esittely
 Tiimityöskentelyn ohjeistus
 Tiimeihin ja tiloihin järjestäytyminen

11.15 – 12.00 Tiimit lounaalla 

12.00 – 14.30 Työskentely tiimeissä alkaa ja kestää koko päivän 

Tiimit valitsevat joukostaan puheenjohtajan ja sihteerin. Työskentely aloitetaan 
ideariihellä. Riihessä syntyy kymmeniä ideoita. Tiimi valitsee yhden 
innovatiivisimman idean, jonka se konseptoi loppupäivän aikana lopulliseen 
muotoon. Tiimi havainnollistaa ideakonseptinsa dioilla (2 – 4 diaa). 

14.30 – 16.00 Ideoiden esittely auditoriossa. 

HUOM: Kehittämishaasteet julkaistaan 31.1.2017 ja ennakkomateriaalit lähetetään 

ilmoittautuneille helmikuun ensimmäisellä viikolla. 

Koulutus on Osaaminen ratkaisee –ESR-hankkeen rahoittamaa, ja maksutonta HAMKin 

opiskelijoille ja henkilöstölle. Lisätietoa merja.saarela(at) hamk.fi ja 

tarjaleena.tuukkanen(at)hamk.fi. 


