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LAB-ammattikorkeakoulun
esittely



Opiskelun ja työn parhaat
puolet samasta paikasta
LAB on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka tarjoaa
opiskelun ja työelämän parhaat puolet samasta
paikasta. 

LABissa kokeillaan rohkeasti uusia asioita ja tekemisen
tapoja yhdessä yritysten kanssa. Olemme osa yritysten
kasvua, kansainvälistymistä ja kestävää kehitystä.

Kehitämme ratkaisuja materiaalien kestävämpään
käyttöön, sujuvoitamme ihmisten arkea sekä
muotoilemme innovaatiot kansainvälisiksi
menestystarinoiksi. Näin tuotamme taloudellista hyötyä
ja elinvoimaa yrityksille ja yhteiskunnalle.



Parempi työelämä



LAB lukuina

3
kampusta
Lappeenranta,
Lahti, verkko

67
miljoonaa

liikevaihto

500
opettajaa ja

TKI-asiantuntijaa

950
KV-tutkinto-

opiskelijaa

yli

yli

8 800
opiskelijaa

7. suurin AMK



Tahto uudistaa
työelämää ja
työnteon tapoja
Testaamme uusia tekemisen tapoja
yhdessä yritysten kanssa

Käynnissä lähes 200 projektia neljällä
vahvuusalueella: kiertotalous, design, 
hyvinvointi ja innovaatiot



Esimerkkejä TKI-projekteista

Väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen 
kalusteratkaisujen globaali liiketoimintapotentiaali

Yhteistyössä LAB, LUT, Stora Enso, ISKU, ER-Pahvityö, Korvenranta, 
Comprendum, Int-Log, Suomen Punainen Risti ja Kirkon ulkomaanapu.

Telaketju 2 BF - Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta
Materiaalitehokkuus, tekstiilien elinkaaren pidentäminen, uudet 
kiertotalouden liiketoimintamallit, kierrätysliiketoiminta

Nopeat kiertotalouskokeilut sekä prosessointi- ja tuotedemot

Mukana yli 20 yritystä, VTT, Turun AMK, LAB, rahoitus Business Finland



TKI-toiminnan kehittäminen

Palvelukuvaukset



1. Tuotekehitysprojektin 
esisuunnittelu
LAB-ammattikorkeakoulu kehittää kierrätysratkaisua, sekä hankkii niissä tarvittavaa tietoa ja osaamista.
Tarjoamme esisuunnittelua tuotekehitysprojektiin, joka muuntaa markkinatarpeet ja tekniset mahdollisuudet erilaisiksi 
periaatteellisiksi ratkaisuiksi. Kehitettävä ratkaisu voi olla yrityksen kannalta vanhan version uudenlainen sovellus tai samaan
toimintoon tuleva uusi tekninen ratkaisu tai tuote voi olla kokonaan uusi myös käyttötarkoitukseltaan.

Esisuunnittelussa pyritään olemaan yleisellä tasolla, jotta voidaan edetä nopeasti ja järjestelmällisesti. Yritämme löytää erilaisia 
mahdollisuuksia. Ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisen jälkeen yritys voi valita niistä sopivimmat, joilla vaaditut toiminnot 
voisi saada toteutettua. 

Työssä laaditaan muutamia suunnitelmia asiakkaan esittämien vaatimuksien mukaisen teknisen ratkaisun toteuttamiseksi. 
Työssä suunniteltavat tekniset ratkaisut eivät ole soveltuvia yksityiskohdiltaan täydellisiä tai lopullisia, vaan esisuunnittelun 
tarkoituksena on esitellä teknisen ratkaisun mahdollisia toteutusvaihtoehtoja.

Esisuunnittelu –innovointi: 1 työntekijä, 5 työpäivää. 

Kysy lisää!

Mika Väkeväinen, tuotepäällikkö
Puh. 050 341 0566
mika.vakevainen@lab.fi

5 000 € + 
alv 24 %



2. Hyvinvointiteknologian 
testaus ja arviointi
Teemme moniammatillisia sotealan testbed -palveluita käyttäjälähtöisten palvelu- ja teknologiainnovaatioiden 
tuotekehityksen koko kaarelle. Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden testata jo olemassa olevaa tuotetta tai palvelua. Toisaalta 
voimme testauttaa prototyyppiä tai ideaa valitulla kohderyhmällä.

Testaus tehdään kampuksellamme Lahdessa simulaatioympäristössä, tai vaihtoehtoisesti oikeissa palveluympäristöissä. 
Testauksessa on aina mukana loppukäyttäjä tai työntekijä.

Teknologia arvioidaan sekä itsearviointina, että asiantuntija-arviointina. Arviointikehikossa käytetään käytettävyyden, teknisen
toimivuuden, eettisen soveltuvuuden sekä vaikuttavuuden mittareita. LWT arviointikehikko on LAB-ammattikorkeakoulun 
kehittämä hyvinvointiteknologian maturiteetin ja laadun arviointiin tarkoitettu työkalu. Tästä yritykselle syntyy selkeä raportti 
testauksista sekä arviointikehikosta saatava numeerinen ja laadullinen raportti, joita voidaan käyttää jatkokehittämisen ja 
markkinoinnin tukena.

Kysy lisää!

Sami Makkula, TKI-asiantuntija
Puh. 044 708 5215
sami.makkula@lab.fi

5 000 € + 
alv 24 %



3. Hyvinvointiteknologiaan 
liittyvän idean monialainen 
konseptointi
Ratkaisun konseptointi, jolla voidaan määritellä tarkempaa jatkokehitystä tuotteen tai palvelun, visuaalisen suunnittelun ja 
palvelukuvausten tueksi. Konseptilla kuvataan asiakaskokemus, palveluprosessi sekä asiakasryhmät.

Konsepti pitää sisällään design driverit, jotka voivat toimia lopullisen ratkaisun muotoilun suuntaviittoina. Draivereilla kuvataan 
tavoitteet visuaaliseen ilmeeseen sekä käyttöliittymän toiminnallisuuteen.

LAb WellTech tarjoaa aidosti monialaisen ympäristön konseptointiin. Ratkaisua edistää tekniikan, sotealan, muotoilun ja 
liiketalouden asiantuntijat, jolloin yrityksen voivat edistää ideaansa juuri sotealaan soveltuvalla tavalla. Konseptoinnissa on 
mukana mm hoitotyön arjessa toimivia asiantuntijoita, joiden kyvyt valjastetaan yrityksen idean tiivistämiseen.

Konseptoinnissa yritys saa kiinnostavan ja visuaalisen esityksen jatkokehityksen ja muotoilun tueksi. 

Kysy lisää!

Sami Makkula, TKI-asiantuntija
Puh. 044 708 5215
sami.makkula@lab.fi

5 000 € + 
alv 24 %



4. Markkinakelpoisuuden 
selvitys
• Selvitetään ja kehitetään uuden tuotteen, palveluidean markkinakelpoisuutta prototyyppien ja kokeilujen avulla.

• Hyödynnetään loppukäyttäjien ja TKI-asiantuntijoiden arviota.

Kysy lisää!

Jorma Lehtonen, kehityspäällikkö
Puh. 044 708 5109
jorma.lehtonen@lab.fi

5 000 € + 
alv 24 %



5. Palvelutarjonnan 
kehittäminen
Palvelumuotoilu, graafinen suunnittelu, mediasisällön suunnittelu

• Selvitetään palvelutarjoaman markkinakelpoisuutta sekä jatkokehityskelpoisuutta.

• Kehitetään yrityksen kanssa uusia palveluita olemassa olevien tuotteiden rinnalle, vahvistaaksemme yrityksen kasvua.

Kysy lisää!

Jorma Lehtonen, kehityspäällikkö
Puh. 044 708 5109
jorma.lehtonen@lab.fi

5 000 € + 
alv 24 %



6. Muotoilu osana asiakas- ja 
käyttäjälähtöistä tuotekehitystä
Teollinen muotoilu, UX/UI-suunnittelu, tila- ja kalustesuunnittelu, puettava muotoilu, mediasisällön suunnittelu

Toteutetaan yrityksen kanssa yhdessä asiakas- ja käyttäjälähtöistä tuotekehitystä sekä

• alkuvaiheen ideointia yhdessä yrityksen ja heidän asiakkaiden kanssa

• tuotekonseptointia

• nopeaa prototypointia asiakas- ja käyttäjälähtöisessä prosessissa

• käyttäjätestausta

• käytettävyystestausta

• uusien ympäristöystävällisten materiaalien ja tuotantotapojen käyttöönottoa (Esim. puettava muotoilu ja kalusteteollisuus.)

• uusiin tuotteisiin liittyvä tila- ja kalustesuunnittelua

Autamme myös projektisuunnitelman tekemisessä ja rahoituksen hakemisessa.

Kysy lisää!

Jorma Lehtonen, kehityspäällikkö
Puh. 044 708 5109
jorma.lehtonen@lab.fi

5 000 € + 
alv 24 %
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