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New Ways of Promoting Performance
New Ways of Promoting Performance tutkimusryhmän osaamiseen
kuuluu ihmisen suorituskyvyn tutkiminen, arviointi ja kehittäminen
toiminnan eri tasoilla ja alueilla. Ryhmään kuuluu mm. fysio- ja
toimintaterapian, työhyvinvoinnin, psykologian, bioanalytiikan,
kuvantamisen, hammastekniikan ja suuhygienian asiantuntijoita.

Keskeiset teemat
Lasten ja nuorten aktiivisen elämäntavan sekä liikunnan ja urheilun
edistäminen on yksi tutkimusryhmän kärkiteemoista. Hyödynnämme tässä
ihmisen liikkumisen ja toimimisen arvioinnin osaamista mm. tutkimalla
sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa, liikkeen hallintaa tai lihasvoiman
tuottamista. Tarvittaessa syvennämme tarkastelua solutasolle asti.
Toinen kärkiteema on työn ja työelämän muutosten sekä työhyvinvoinnin
tutkiminen. Kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja, joilla
voidaan edistää modernin työn hallintaa, osaamista ja johtamista.
Tutkimusta on tehty erityisesti mobiilia, monipaikkaista, virtuaalista ja
hajautettua työtä sekä niiden hyvinvointivaikutuksia, johtamiskäytäntöjä ja
tilaratkaisuja koskien.
Tutkimusryhmä kehittää ja tutkii lisäksi ihmisen toiminnan ja ympäristön
välistä vuorovaikutusta saavutettavuuden, esteettömyyden ja käytettävyyden
näkökulmista ja luo innovatiivisia ratkaisuja, joilla voidaan edistää ihmisten
tasa-arvoa ja osallisuutta arjessa.
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Käynnissä olevia projekteja
Näytä lisää
• NewWoW Crafting - mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta
tuottavuutta ja hyvinvointia
• PISKU – Pienikin iskussa
• ProPer - Promoting Performance
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• EASI - Evaluation in Ayres Sensory Integration
• ICF lasten kuntoutuksessa
• Hyvä, parempi, tuottava!
• BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali
• Hyvä, parempi, tuottava!
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• VALTE Valmiina työelämään -hanke
◦ hankkeen verkkosivut
◦ VALTE-hankkeen pelit
• DigiTANO-hanke
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