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Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 yrityksesi tuotekehityksen tukena 

Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 tarjoaa Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä toimiville mikro- ja pk-yrityksille tuetun 
kehittämisprosessin, jonka aikana yritykset tuottavat markkinoille uuden tai kehitetyn tuotteen tai palvelun. 
Samalla yritykset vahvistavat osaamistaan ketterässä ja asiakaslähtöisessä tuote- ja palvelukehittämisessä sekä 
digitalisaation ja kestävän kehityksen mahdollisuuksien hyödyntämisessä. 

Yrityksen tuotekehitystyötä tuetaan koulutuksin, boostcampein sekä yrityskohtaisella sparrauksella. 
kehittämisprojektia tukevista yritys/yritysryhmäkohtaisista sparrauksista sovitaan erikseen.   

 
Hyödyt yritykselle 

 Yrityksen alkutilanteen kartoitus ja kehitettävän tuotteen tai 
palvelun määrittely. 

 Valitun tuotteen tai palvelun kehittäminen markkinoille 
tuetussa prosessissa.  

 Koulutustuokiot ja boostcampit täynnä tietoa ja työkaluja 
kehittämisen tueksi.  

 Verkostoituminen ja keskustelut hankkeen asiantuntijoiden, 
muiden yrittäjien sekä yritysmentoreiden kanssa. 

 Yrityksen innovaatiotoiminnan vahvistuminen sekä 
palvelukokonaisuuden asiakaslähtöinen ja kestävä 
kehittäminen. 

Koulutustuokioiden ja boostcampien sisältö 

 Toimintaympäristön muutokset ja ennakointiosaaminen 
 Yrityskohtaisten vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen 
 Systemaattisen tuotekehitysprosessin periaatteet  
 Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöinen kehittäminen  
 Tuotteistaminen ja markkinointi 
 Digitaaliset ratkaisut ja kestävä kehitys  

Hinta ja kesto 

 Osallistuminen on yritykselle de minimis-tuella maksutonta, mutta edellyttää yritykseltä sitoutumista 
kehittämiseen. Prosessin kesto on kuudesta yhdeksään kuukautta sisältäen koulutukset, boostcampit sekä 
yrityskohtaisen kehittämisprojektin sparrauksen.  

Kiinnostuitko? 

 Keväällä 2022 kehittämisprosessiin otetaan mukaan 15 yritystä.   
Hae mukaan täyttämällä ilmoittautumislomake osoitteessa: 
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/31782/lomakkeet.html 
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Keväällä 2022 alkavan kehittämisprosessin koulutusten ja boostcampien aikataulu  

 
Koulutukset toteutetaan etäyhteyksin. Boostcampien toteutus hybridinä, eli osin verkon välityksellä ja 
koronatilanteen salliessa paikan päällä Metropolia Ammattikorkeakoulun kampuksella Myllypurossa (Myllypurontie 
1, 00920 Helsinki) sekä Koulutuskeskus Salpauksen kampuksella (Svinhufvudinkatu 10, Lahti). 
 

 Ke 9.3.2022  klo 13-16 Koulutus: Ennakointiosaaminen 

 Ke 16.3.2022.  klo 13-16 Boostcamp: kestävä kehittäminen  

 Ke 23.3.2022 klo 13-16 Koulutus: Yrittäjän kehittäjäominaisuudet 

 Ke 30.3.2022  klo 13-16 Koulutus: Ketterä kehittäminen yrityksen toimintaympäristössä 

 Ke 6.4.2022 klo 13-16 Boostcamp: Kokeileva kehittäminen 

 Ke 27.4.2022.  klo 13-16 Koulutus: Digitalisaatio tuotekehityksen tukena 

 Ke 4.5.2022 klo 13-16 Boostcamp: Digitalisaatio  

 Ke 11.5.2022.  klo 13-16 Koulutus: Asiakkuus kehittämisen keskiössä 

 Ke 18.5.2022 klo 13-16 Koulutus: Käyttäjälähtöisen palvelumuotoiluprosessin perusteet sekä  
          menetelmät ja työkalut 

 Ke 25.5.2022 klo 13-16 Boostcamp: Asiakassegmentointi ja Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu  

 Ke 1.6.2022. klo 13-16 Koulutus: Tuotteistaminen ja markkinointi 

 Ke 8.6.2022 klo 13-16 Boostcamp: Tuotteistaminen ja markkinointi  

 Ke 24.8.  klo 9-16 Osallistuvien yritysten case-esittelyt ja vertaisoppiminen 
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Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama hanke, joka saa rahoitusta osana Euroopan unionin 
covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU). Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus toteuttavat 
hanketta yhteistyössä Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueella. Tavoitteena on yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Hankkeen 
toiminta-aika on 1.6.2021-31.8.2023. 
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