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Kahdeksan korkeakoulua tarjoaa osaamisensa yrityksesi
käyttöön, mahdollistaen yritysvetoisen, monialaisen ja
tuloksekkaan innovaatioyhteistyön. Yhteisprojektin laajuus
riippuu suoraan yrityksen kehittämistarpeesta.
TFT -korkeakouluverkostoon kuuluvat Aalto-yliopisto, Turun
yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Novia
Yrkeshögskolan ja Turun ammattikorkeakoulu. Jokainen
korkeakoulu on mukana omalla, yhdessä määritellyllä
huippuosaamisalueellaan.

TFT-PALVELUT YRITYKSILLE
TFT on helposti lähestyttävä ja ketterä toimija, jonka avulla tarve
ja osaaminen verkotetaan yhteen. TFT tarjoaa yrityksille
verkostomaisen kanavan, jonka kautta voi ostaa tuote-,
tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitystä. TFT-tiimin työnä on
selkeyttää yritystarpeet tutkimuskysymyksiksi ja löytää oikeat
osaajat ja asiantuntijat korkeakouluista.
TFT:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan palveluista
hyötyvät ensisijaisesti Turun ja Lounais-Suomen yritykset, mutta
palvelut ovat tarjolla alan yrityksille myös valtakunnallisesti.
Fokuksessa ovat erityisesti pk-yritykset.
TFT tuo yritysten ulottuville myös rekrytointiväylän, verkoston
korkeakouluista valmistuu vuosittain noin 2 300 alan uutta
osaajaa. TFT tarjoaa yritykselle ulkopuolisen näkökulman ja
kehittämisavun, yritystarvekartoitus on maksuton, eikä se sido
yritystä jatkotoimenpiteisiin. Turun TFT-tiimin lisäksi Sinua
auttavat myös Rauman, Forssan, Salon ja Uudenkaupungin
TFT-yhteyshenkilöt.

TFT -VERKOSTO
TFT:N TEHTÄVÄT
tehostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimia yritysten ja
korkeakoulujen välillä,
palvella valmistavan teknologiateollisuuden monialaisia
teknologia- ja osaamisaukkoja, yhdistämällä tarpeet ja
osaajat,
kääntää yritystarpeet tutkimuskysymyksiksi,
tarjota ensisijaisesti palveluja Turun ja Lounais-Suomen
yrityksille, mutta tarvittaessa myös valtakunnallisesti,
tukea erityisesti alan PK-yritysten TKI-toimintaa sekä
hyödyttää alan suurimpia veturiyrityksiä verkoston toiminnan
tehostumisen ja kasvun kautta.
”TFT on uudenlainen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkosto,
jonka avulla alueen teknologiayritykset voivat hyödyntää
korkeakoulujen huippuosaamista”
▬ Rehtori Mikko Hupa, Åbo Akademi – TS 8.9.2016

Ota yhteyttä:
Verkostokoordinaattori Marianne Leistén 044 5181 681
Account Manager Sofia Tuominen 044 2957 767
T&K päällikkö Karri Mikkonen 044 907 5207
Yrityspalvelupäällikkö Heikki M. Nurmi 050 593 2658 (Rauma)
Yrityskehittäjä Timo Kärkkäinen 050 336 7872 (Forssa)
Toimitusjohtaja Jyrki Sjöholm 040 053 3854 (Salo)
Toimitusjohtaja Raimo Rantanen 040 546 4100 (Uusikaupunki)

2016-2017
125 kontaktoitua yritystä
yli 200 tutkimuskysymystä

125 yritystä

yli 200 casea
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