
EKOSYSTEEMISESTI ORIENTOITUNUT TKI-TOIMINTA MATEC-TUTKIMUSRYHMÄSSÄ

Hämeen ammattikorkeakoulun MATEC-tutkimusryh-
mässä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) 
rakentuu ekosysteemiselle toimintamallille, joka pe-
rustuu vahvaan yritysyhteistyöhön. Uudet innovaa-
tiot syntyvät ekosysteemisissä verkostoissa ja tutki-
mustoiminnassa keskitytään todellisten ongelmien 
ratkaisemiseen.

MATEC:n Multisensory Wayfinding Solutions -ekosystee-
mi (MWAY-ekosysteemi) on yritysten, tutkimusorganisaati-
oiden, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden verkosto. 
Yhteistyön päämääränä on multimodaalisten ja moniais-
tisten tienlöytämisratkaisujen kehittäminen näkövammaisil-
le henkilöille. TKI-toimintaa tehdään ja sen tuloksia toden-
netaan tosielämän test bedeissä ja living labeissa, joissa 
loppukäyttäjä osallistuu tuotteen tutkimiseen, yhteiskehit-
tämiseen ja innovointiin. Vuonna 2015 test bed -toimin-
taa järjestettiin mm. Tikkurilan matkakeskuksessa ja Itis 
Kauppa keskuksessa. 

MWAY-ekosysteemissä on mukana yli 30 toimijaa Suo-
mesta ja ulkomailta. Ekosysteemin ytimen muodostaa noin 
10 kumppania. Ekosysteemin rahoitus muodostuu hank-
keiden ja suorien toimeksiantojen kautta. Toiminta pe-
rustuu siihen, että kaikki mukana olevat hyötyvät. Kukin 
osapuoli on valmis antamaan osaamisensa yhteisen pää-
määrän ratkaisemiseen ja on oikeutettu hyötymään yhtei-
sistä tuloksista. Yhdistämällä ekosysteemin eri toimijoiden 
asiantuntijuus ja tietämys on päästy etenemään syvälliseen 
osaamiseen. 

Ekosysteemin toimijoiden yhteistyönä syntyneitä teknisiä in-
novaatioita ovat esimerkiksi esineiden internetin ja lisätyn 
todellisuuden pohjalle rakennetut iBeacon-välitteiset tien-
löytämisratkaisut, joita tunnistetaan BlindSquare-sovelluk-
sella. iBeacon-paikannusratkaisujen kehittäminen yhdessä 
ekosysteemin yrittäjien kanssa on tuonut myös koulutuk-
seen uutta sisältöä ja osaamista. Opiskelijoille ekosysteemi 
on tarjonnut mahdollisuuksia verkostoitua asiantuntijoiden 
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kanssa, harjoittelupaikkoja, projekteja, opinnäytetyöaiheita 
sekä työpaikkoja. Opiskelijat voivat perustaa myös ekosystee-
miin liittyviä omia start up -yrityksiä ja päästä kiinni innovaa-
tiotoimintaan, josta voi nopeasti edetä kehiteltävien tuotteiden 
kaupallistamiseen. Tuotteiden testaaminen ekosysteemin test 
bed -ympäristössä antaa aloittavalle yrittäjälle tietoa tuotteen 
toimivuudesta loppukäyttäjillä.

MATEC-tutkimusryhmä
Moniaistisuus ja avustava teknologia oppimisen ja toi-
mintakyvyn tukena -tutkimusryhmän (MATEC) monia-
lainen tutkimus kohdistuu oppimista edistäviin ja itse-
näistä selviytymistä tukeviin moniaistisiin teknologisiin 
ratkaisuihin. Tällaisia ovat mm. moniaistisen havainnoi-
misen mahdollistavat multimodaaliset ratkaisut, paikka- 
ja suuntatietoiset mobiililaite-palvelut, älykkäät tienlöy-
tämisratkaisut, 3D-tekniikan käyttö sisätilakartoissa ja 
opasteissa sekä erilaisten teknologioiden ja palveluiden 
yhdistelmät, joilla lisätään toimijan ja toimintaympäris-
tön vuorovaikutteisuutta. www.hamk.fi/matec

Tuloksia tiiviisti
Ekosysteemisen toimijaverkoston kautta uudistetaan 
monella tavalla koulutusta ja TKI-toimintaa. Uudistu-
mista syntyy, kun toimijoiden erilaiset liiketoiminnalliset 
päämäärät, yhteinen tiedollinen, toiminnallinen ja tutki-
muksellinen innovaatioiden yhteiskehittely sekä verkos-
tojen verkosto kohtaavat.
• 30 kumppaniorganisaatiota
• kolme hanketta
• rahoitusta 100 000 euroa
• 150 opintopistettä
• 3 esitystä innovaatiokilpailuihin
• 3 sopimusta test bedeistä ta living labeista
• 3 konferenssiesitystä 
• 2 artikkelia ja video
• aktiivinen blogi

www.hamk.fi/matec BlindSquare sisätilapaikannus Itis Kauppakeskuksessa

https://www.youtube.com/watch?v=xqY65i9s5FU

