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TFT Office (3)
Tutkimus- ja 

Kehityspäällikkö
TkT Karri Mikkonen 
vastaa TFT–kokonaisuuden 
strategian ja 
toimintasuunnitelman 
valmistelusta ja 
toimeenpanosta. Hän 
vastaa myös korkeakoulujen 
välisen yhteistyön 
toteuttamisesta ja 
kehittämisestä TFT –
yhteistyöalustalla. 

Myyntipäällikkö Verkosto-

koordinaattori

Lisäksi Karri koordinoi korkeakoulujen nimeämien 
TFT -vastuuhenkilöiden välistä yhteistyötä ja toimii 
TFT -ohjausryhmän esittelijänä. Karri on toiminut 
valmistavassa teollisuudessa tuotantopäällikkönä 
(Flextronics), tuote- ja palvelukehityksessä (Sonera), 
konsernistrategiassa (TeliaSonera), sekä 
yritystutkimuksen parissa (LUT). Viime vuosina hän 
on selvittänyt systeemisen arvon syntymekanismeja 
yksilö- ja liiketoimintaverkostojen tasolla, 
systeemisen kilpailuedun rakentamista yritykselle ja 
kehittänyt menetelmiä ekosysteemien johtamiseen.

MBA Mika Neffling 
vastaa TFT–
kokonaisuuden 
myyntistrategian ja 
myyntisuunnitelman 
valmistelusta ja 
toimeenpanosta. 
Hän on tyypillisesti 
ensimmäinen 
yrityksen TFT-
kontakti.

Tradenomi Marianne 
Leistén vastaa TFT-
kokonaisuuden toiminnan 
koordinoinnista. Marianne 
on työskennellyt 
Koneteknologiakeskus 
Turku Oy:ssä useissa eri 
tehtävissä, viimeiset kaksi 
vuotta meriklusterin 
viestintäassistenttina.

Marianne koordinoi myös korkeakoulujen nimeämien 
TFT -vastuuhenkilöiden välistä yhteistyötä. TFT-
yhteyssihteerin työtä Marianne hoiti osa-aikaisesti jo 
viime vuoden puolella. Työhön on kuulunut 
Meridiem-yliopistoyhteistyö sekä eri projektien 
hallinto (mm. TEM Meri –ohjelman TRIMMI). 
Marianne on toiminut mm. urasuunnittelijana sekä 
projektisuunnittelijana Turun kaupungin 
hallinnoimassa Fortuna-projektissa, sekä 
oppisopimussihteerinä Turun 
oppisopimustoimistossa. 

Mikan ammatillinen tausta on vahvasti 
kaupallinen ja vankkaa kokemusta löytyy 
vaativasta projektimyynnistä, kansainvälisestä 
liiketoiminnasta ja esimiestyöstä yli 
viidentoista vuoden ajalta. 
Edellisissä tehtävässään Mika toimi Kemppi 
Oy:llä Global Account Managerina IOT-
asioiden parissa ja sitä ennen muun muassa 
Olympus Industrialilla, TeliaSoneralla ja 
Benefonilla erilaisissa myynnin ja 
markkinoinnin tehtävissä.



TFT on helposti lähestyttävä ja ketterä yhteistyöverkosto, joka

• Räätälöi laajapohjaista huippututkimusta Lounais-Suomen teknologiayritysten
kilpailukyvyn ja kasvun parantamiseksi

• tukee yrityksen strategista kehityshanketta nopeuttamalla tuote-, tuotanto-, 
liiketoiminta- ja osaamiskehitystä ja markkinoille tuloa

• Mahdollistaa oppilaitoksen tutkijoiden ja yritysten saumattoman yhteistoiminnan, 
mikä johtaa yritysvetoiseen, monialaiseen ja tuloksekkaaseen 
innovaatioyhteistyöhön

Turku Future Technologies - TFT



Korkeakoulut:

Ylläpitäjät:



TFT tutkimuspalvelujen osaamiskartta*

* Perustuu 2014-2015 tehtyyn selvitystyöhön 
alueen yritysten osaamistarpeista ja 
korkeakoulujen sopivista vastaavuuksista
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• TFT tuo yrityksille yhden verkostomaisen kanavan, jonka kautta saa tuote-, tuotanto-, 
liiketoiminta- ja osaamiskehitystä 

• Yrityksille tarjottavia palveluja ovat
• Huippuosaajien ensimmäinen määrittelykäynti
• Kehitys- ja tutkimushankkeet (TEKES-yritysrahoitus mahdollinen)
• Asiantuntijapalvelut ja koulutus
• Projektiluontoiset työt
• TEKES-yritysrahoituksella useamman yrityksen yhteinen projekti, jossa 

kilpailukykymoduuli hoidetaan erikseen
• Opinnäytteet ja harjoittelujaksot
• Globaali tietohaku ja kooste yrityksen RD-tiimille

• TFT tuo yritysten ulottuville ison rekrytointiväylän: verkoston korkeakouluista 
valmistuu vuosittain noin 2 300 alan osaajaa

TFT:n palvelut yrityksille



• Yrityksen kilpailukyvyn ja osaamisen kasvattaminen vaatii koko ajan 
nopeampia, monimutkaisempia ja tehokkaampia toimenpiteitä

• Innovaatiotyö tarvitsee yhä useammin reaalimaailmaan suunnattavaa 
monialaosaamista ja huippututkimusta

• Yritysten TKI-resurssit ja/tai osaaminen eivät aina pysty vastaamaan 
monialaisiin haasteisiin

• Huippuosaajien rekrytointi on aikaa vievää ja tarjonta kapeaa

Monialaisuuden haasteet
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TFT tutkimuspalvelujen osaamiskartta*

* Perustuu 2014-2015 tehtyyn selvitystyöhön 
alueen yritysten osaamistarpeista ja 
korkeakoulujen sopivista vastaavuuksista
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• Yksi helposti lähestyttävä ja ketterä kanava monialaisen huippututkimuksen hankintaan

• Perustavoitteena yrityksen strategisen kasvun ja kilpailukyvyn tukeminen

• Tarvekartoitusta - koordinointia – seurantaa

• Yritys pystyy nopeasti ja edullisesti moninkertaistamaan tutkimusresurssinsa

• Tuotekehityssyklin ja tuotteen/palvelun lanseeraus nopeutuminen

• IPR jää tilaajayritykseen

• TFT-verkostosta saa lisäksi huipputason konsultaatiota teknologiajohtamiseen, myyntiin ja 

markkinointiin sekä juridisiin kysymyksiin

• Oppilastyöt jalkauttavat uuden kompetenssin yrityksiin

TFT - edut yrityksen johdolle



• Mutta…

”Kaupallistamisen haastetta ei Suomessa vieläkään oteta 
tosissaan. Luotettiin siihen, että kun tehdään korkeatasoista 
tutkimusta, kaupallistaminen rullaa omalla painollaan” 

Ilona Lundström, TEM 

(T&T 19.8.2016)

Suomi on maailman viidenneksi 
innovatiivisin maa – Wipo 2016


