


Avajaiset 20.8.2020 klo 10-11

• Avaussanat, vararehtori Kirsi Viskari TAMK

• Sote Virtual Lab, kehittämispäällikkö Tarja Heinonen TAMK

Yrityspuheenvuorot:

• Minna Laine, Meditas Oy

• Kimmo Korkola, Fysioline Oy

• Kirsi Ihalainen, Kelosound Oy

• Esko Vihava, Aistikanava

Kommentit ja kysymykset chattiin, kiitos



Huomispäivän 
hyvinvointia 
ja terveyttä 
jo tänään

TAMKin uusi tutkimus-, 
kehittämis- ja  oppimisympäristö 
on ihmisiä ja yrityksiä lähellä 



Digitalisoituvat terveys- ja 
hyvinvointipalvelut

• Yksilön oma vastuu ja kiinnostus omaan terveyteen ja hyvinvointiin ovat 
kasvaneet. Tarvitaan yksilöllisiä, käyttäjäystävällisiä ja älykkäitä terveyden 
ja hyvinvoinnin palveluita.  

• Väestörakenteen muutos aiheuttaa lisääntyneen hoivan tarpeen 
globaalisti, kun työssäkäyvien osuus vähenee. Tarve digitaalisesti 
tuotetuille lähipalveluille kasvaa.

• Korona lisännyt etä- ja digipalveluiden tarvetta entisestään



Sote Virtual Lab
sijaitsee TAMKin
pääkampuksella 
osoitteessa 
Kuntokatu 3, 
F-talo, 2. krs.



Sote Virtual Lab

Mitä teemme?

Tutkimus- ja oppimisympäristössä kehitämme ja ideoimme 
huomispäivän digitaalisia ratkaisuja terveydenhuoltoon, 
toimivaan kotiympäristöön, kuntoutukseen, sähköisiin 
etäpalveluihin sekä liikkuviin terveydenhoitopalveluihin. 



Sote Virtual Lab
Profiloituminen ja uutuusarvo: 

• Sote Virtual Lab ja Industry Virtual Lab YHDESSÄ 

• perusterveydenhuolto, kotiympäristö ja kuntoutus, 
sähköiset-, etäpalvelut ja liikkuvat palvelut

• monialaisuus ja monitieteisyys, tiiviissä yhteistyössä 
yritysten kanssa (esim. Pop-up tilat yrityksille )

• uusimman osaamisen päivittäminen 

• työelämän TKI-tarpeet, uusia liiketoiminta- ja             
kasvumahdollisuuksia

• vaikuttavuustutkimus yhdessä korkeakouluyhteisön 
kanssa 

• opetusyhteistyö monitieteisesti

• KEHYS- ja HealthHUB -yhteistyö



Labin laitteet ja ratkaisut

Tutustu  

vlabforhealth.fi

Nettisivuille 

tulossa lähiviikkoina 
esittelyvideo



Sote Virtual Lab

Toimintatapa

Toimimme monialaisesti ja käytännönläheisesti 
yhdessä yritysten, palveluntuottajien, tutkijoiden, 
opiskelijoiden, opettajien ja korkeakouluyhteisön 
kanssa. 

Sote Virtual Labissa yhdistyvät vakioitu 
ympäristö sekä tiivis yhteys Living Lab -
toimintaympäristöihin. 

T. Heinonen 2019



Sote Virtual Lab

Tavoitteet

Vahvistamme sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden 

osaamista.

Edistämme alan yritysten ja palveluntuottajien kasvua ja 

liiketoimintamahdollisuuksia niin Pirkanmaalla kuin 

kansainvälisestikin. 



Toiminta: Tutkimus- ja kehittäminen

• SVL on tutkimus- ja kehittämisalusta, joka tukee sote-alan 
innovaatioekosysteemin kehittymistä ja vahvistumista 
Pirkanmaalle ja kansainvälisesti 

• TKI -ympäristö jo käynnissä oleville hankkeille, KEHYS 

• Uudet TKI- hankeavaukset ja osaamisen vahvistaminen

• TAMK ja koko korkeakouluyhteisö yhä houkuttelevampi TKI-
kumppani



Toiminta: myytävät palvelut ja jatkuva 
oppiminen 

SVL on oppimisympäristö, jossa kehitetään tulevaisuuden 
osaamista palvelemaan elinkeinoelämän ja sote-ekosysteemin 
toimijoiden tarpeita niin kansallisesti kuin kansainvälisesti

• Uudet palvelu- ja koulutustuotteet, joissa hyödynnetään Labia

• Esim. hoivarobotiikka koulutus, etäkuntoutus, etäjohtaminen 
sotessa, etätyönohjaus, digitaalinen asiakas- ja potilasohjaus, 
yksilöllistetty terveys …



Toiminta: integrointi opetukseen

• Suunnitellaan yhdessä sote-alan (myös monialaisesti tekniikka, 
liiketalous, rakentaminen, media) avainopettajien kanssa 

• SVL tarjonta opiskelijoille myös opinnäytetöiden ja harjoittelujen 
kautta

• Etäyhteyksin hyödyntäminen ja kehittäminen opetuksessa/ 
simulaatio-opetuksessa

• Opetusyhteistyö TAU



Käyttäjät

• Tutkijat ja kehittäjät, TKI-henkilöstö

• yritykset, palveluntuottajat

• opettajat ja opiskelijat monialaisesti ja monitieteisesti 
korkeakouluyhteisössä

• ammattilaiset (sote-ala ja muut)

• loppukäyttäjäasiakkaat



Kansainvälisyys

• Smart Living, Villach Itävalta, 14.11.2019

• Digital Health Nordic, 21-22.2020 Helsinki

• Delegation from Netherlands 22.1.2020 TU

Kv-verkostot mm.:

• EnoLL

• ERRIN

• AAL, AHA 



Tervetuloa mukaan kehittämään 
huomispäivän hyvinvointia ja terveyttä 
jo tänään!

Lisätietoja 
Kehittämispäällikkö 
Tarja Heinonen
tarja.heinonen@tuni.fi
050 568 5354

#ihminenratkaisee

#humanpotentialunlimited



vlabforhealth.fi


