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Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut

• Tuotekehitysstrategia 
– Teknologiastrategia antaa suunnan tuotekehitykselle. Sen rakentamisessa lähtökohtana käytetään mm. 

liiketoimintastrategiaa, arvioitua markkinoiden kehittymistä ja teknologian suomia mahdollisuuksia. 
Tarjoamme tukemme tuotekehitysstrategian laatimiseen. 

– Tuotekehitysprosessi - Systemaattinen toimintatapa 
– Tutkimuksen ja tuotekehityksen systemaattinen toimintatapa auttaa pääsemään tavoiteltuihin tuloksiin. 

Tämän avulla eri toimintojen näkökannat tulevat otetuiksi huomioon tuotteiden kehittämisessä ja 
kehityspanosten suuntaamisessa. Tarjoamme osaamisemme yrityksellesi toimivan tuotekehitysprosessin 
rakentamiseen. 

• Teknologian haku ja vertailu 
– Teknologia kehittyy jatkuvasti ja globaalisti. Autamme löytämään tarpeisiisi sopivimman teknologian ja 

soveltamaan sitä. 
• Ideointi 

– Houkuttelemme ideat esiin organisaatiostasi hyödyntäen systemaattisia ideointi- ja ideoiden 
arviointimenetelmiä ja niiden kombinaatioita tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Tarvittaessa 
laajennamme ideoijien joukkoa ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Haemme ja siirrämme ratkaisuja myös muilta 
alueilta. 

• Tutkimusyhteistyö (yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset) 
– Yhteistyö yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa auttaa siirtämään viimeisimmän osaamisen 

yrityksesi käyttöön. 
– Ajattelutapa yliopistoissa ja tutkimusyhteisössä on usein erilainen kuin yrityksissä. Tehostamme tiedonsiirtoa 

välittäjänä, joka kykenee kommunikoimaan luontevasti eri toimijoiden kanssa. Verkostomme jäsenillä on 
työkokemusta yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä, sekä erityisesti toimimisesta näiden 
rajapinnassa. 
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• T&K-projektin johtaminen 
– T&K-projektin johtaminen on oleellinen osa onnistunutta tuotekehityshanketta. Lähtökohtanamme on 

tilaaja-toimittaja -malli, jonka perusteella eri henkilöille määräytyvät roolit ja niiden mukaiset tehtävät. 
Autamme rakentamaan toimintamallin ja tarvittaessa otamme hoitaaksemme sovitut tehtävät. Tuotteen 
elinkaaren aikaiset T&K-palvelut, mm. tuotepäivitykset 

• Tuotteen elinkaaren aikaisia palvelujamme ovat: 
– Tuotteen suorituskyvyn arviointi: mittaukset ja analyysit, kyselyt, vertailut. Tuntiessasi suorituskyvyn, voit 

tehdä johtopäätöksiä jatkosta. 
– Tuoteparannusten määrittely: Tavoitteen ja kehitysprojektin määrittäminen. 
– Laskennallinen arviointi: Tuotteen ja palvelun käyttäytymisen arviointi ja optimointi laskennallisesti. 

Tarvittaessa käytämme apuna mallintamiseen ja simulointiin erikoistuneita yrityksiä. 
• T&K:n rahoituspalvelut 

– Innovaatiorahoitus auttaa yrityksiä nopeampaan kasvuun ja uudistamaan liiketoimintaansa. 
– Innovaatiorahoitusta voi tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäksi käyttää liiketoiminnan ja organisaation 

kehittämiseen sekä kansainvälisen kasvun suunnitteluun. 
– Palvelumme auttaa muotoilemaan tarpeesi mukaisen rahoitushakemuksen ja raportoimaan rahoittajalle 

kehitystyösi tulokset. 
• Meillä on myös palvelu T&K-projektin johtamiseen! 
• T&K-koulutuspalvelut 

– Koulutuksen avulla autamme yritystäsi suuntaamaan ja tehostamaan T&K-toimintaa. Verkostomme jäsenillä 
on sekä tuotekehitysosaamista (mm. tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto) että koulutusosaamista (mm. 
ammatillisen opettajan kelpoisuus). 
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