
Tähän tarkentavaa tietoa.
Ratkaisuja



Tähän tarkentavaa tietoa.

Innovaatiosta liiketoimintaa. Uuden 
aloittamiseen varmuutta.

Tuoreille yrittäjille ja konsepteille: 
KEHITTÄMINEN
Launchauksen kynnyksellä tarvittava 
tuuppaus: 
KONSEPTOINTI
Kaupallisen potentiaalin saavuttaneille 
turvaa: 
TUOTESUOJAUS



UUDEN LIIKETOIMINNAN 
KEHITTÄMINEN

1. Suunnitelma (1 h)
Keskustellaan läpi ajatukset ja odotukset ja luodaan tavoitteet ja  
toteutussuunnitelma. Taustalla joko analyysi tai myyntitapaaminen
2. Nykytilan arviointi ja kehittämistavoite (2,5 h)
Arvioidaan nykytila ja määritellään toimintamallit. Käydään läpi 
projektin tavoitteet ja toimenpiteet. Laaditaan tarkempi aikataulu. 
3.  Liiketoiminnan tarkastelu (3,5 h)
Ominaisuuksien tarkempi määrittely, palvelutarpeen sanoittaminen, 
ainutlaatuisuuden varmistaminen. Kysynnän validointi, 
erottuvuustekiöiden selkeyttäminen. Testaus- & pilotointitarpeen 
kartoittaminen.
4. Markkinoiden tarkastelu  (3,5 h) 
Kartoitetaan toimialan markkinoita: kilpailutilanteen ja toimialan 
puitteiden arviointi, sekä tuotteen/ palvelun kysynnän tarkentaminen.
5. Selvitys potentiaalista kumppaneista (3,5 h)
Selvitetään soveltuvia tai tavoiteltavia kumppaneita toiminnan 
kehittämisen näkökulmasta. 
6. Testaus- & pilotointimenetelmien suunnittelu (3,5 h)
Suunnitellaan soveltuva testaus- tai pilotointimenetelmä kehitetyn 
tuotteen/ palvelun kysynnän varmistamiseksi ja paranteluehdotusten 
keräämiseksi.
7. Konsultoinnin yhteenveto, jatkosuunnitelma & seuranta (3,5 h)
Laaditaan konsultoinnin yhtyeenveto ja jatkosuunnitelma. tehtävät 
jatkotoimenpiteet, testaus, kehittämissuunnitelma, rahoitus.

Uuden liiketoiminnan tuominen markkinoille 

Aloittavalla tai uutta liiketoimintaa kehittävällä 
yrittäjällä on aina tarve saada parempi ymmärrys 
uuden palvelunsa tai tuotteensa kokonaisuudesta, 
kysynnästä, mahdollisuuksista ja kilpailukyvystä, sekä 
tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. 

Uuden liiketoiminnan kehittämisen projektin 
lopputuloksena olemme yhdessä kirkastaneet 
palvelunne tai tuotekonseptinne, validoineet 
markkinoilla oleva tarpeet tuotteelle sekä muotoilleet 
selkeän suunnitelman toiminnan kehittämisestä ja 
jatkotoimenpiteistä.



KONSEPTOINTI
Innovatiivisen tuotteen potentiaalin vahvistaminen

Haluatko saada syvemmän ymmärryksen 
innovatiivisen palvelusi tai tuotteesi kokonaisuudesta, 
kysynnästä, mahdollisuuksista ja kilpailukyvystä, sekä 
tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Konseptointiprojektilla saavutamme kirkkaan kuvan 
tuotteesi tai palvelusi konseptista, validoimme 
kokonaisvaltaisesti markkinoilla olevat tarpeet 
tuotteelle tai palvelulle sekä muotoilemme valmiin 
suunnitelman liiketoiminnallisesti tehokkaimmista 
jatkotoimenpiteistä.

1. Suunnitelma (1 h)
Keskustellaan läpi ajatukset ja odotukset ja luodaan tavoitteet ja  
toteutussuunnitelma. Taustalla joko analyysi tai myyntitapaaminen
2. Nykytilan arviointi ja kehittämistavoite (2,5 h)
Arvioidaan nykytila ja määritellään toimintamallit. Käydään läpi 
projektin tavoitteet ja toimenpiteet. Laaditaan tarkempi aikataulu. 
3.  Palvelun tai tuotteen konseptointi  (3,5 h)
Ominaisuuksien tarkempi määrittely, palvelutarpeen sanoittaminen, 
ainutlaatuisuuden varmistaminen. Kysynnän validointi, 
erottuvuustekiöiden selkeyttäminen. 
4. Markkinoiden tarkastelu  (3,5 h) 
Kartoitetaan toimialan markkinoita: kilpailutilanteen ja toimialan 
puitteiden arviointi, sekä tuotteen/ palvelun kysynnän tarkentaminen.
5.  Potentiaalisten kumppaneiden kartoitus(3,5 h)
Selvitetään soveltuvia tai tavoiteltavia kumppaneita toiminnan 
kehittämisen näkökulmasta. 
6.  Testaus- & pilotointimenetelmien suunnittelu (3,5 h)
Suunnitellaan soveltuva testaus- tai pilotointimenetelmä ja asetelma 
kehitetyn tuotteen/ palvelun vaikutusten koettelemiseksi, kysynnän 
varmistamiseksi. Testauksen & pilotoinnin myötä on tarkoitus on 
kerätä varhaista asiakaspalautetta ja paranteluehdotuksia.      
7. Konsultoinnin yhteenveto, jatkosuunnitelma & seuranta (3,5 h)
Laaditaan konsultoinnin yhtyeenveto ja jatkosuunnitelma. tehtävät 
jatkotoimenpiteet, testaus, kehittämissuunnitelma, rahoitus. 



TUOTESUOJAUS
Kilpailukyvyn vahvistamista  innovaation suojaamisella

Innovaatiot ja niiden kaupallinen hyödyntäminen 
huutavat turvakseen tuotesuojausta. Innovaation 
hyödyntäjän tulee aina tavoitella mahdollisimman 
täydellistä ymmärrystä kehitetyn innovaation 
kysynnästä, sekä tuotanto- ja 
tuotesuojausmahdollisuuksista. 

Tuotesuojausprojektilla saavutamme yhdessä 
selkeyden innovatiivisen tuotteesi tuotantoon, 
materiaalivalintoihin ja kysyntään ja selvitämme 
kanssasi tuotesuojauskelpoisuutta. Projektissa 
laadimme sinulle myös konkreettisen suunnitelman 
jatkotoimenpiteistä.

1. Suunnitelma (1 h)
Keskustellaan läpi ajatukset ja odotukset ja luodaan tavoitteet ja  
toteutussuunnitelma. Taustalla joko analyysi tai myyntitapaaminen
2. Nykytilan arviointi ja kehittämistavoite (2,5 h)
Arvioidaan nykytila ja määritellään toimintamallit. Käydään läpi 
projektin tavoitteet ja toimenpiteet. Laaditaan tarkempi aikataulu. 
3. Tuotannon ja materiaalien tarkastelu (2 h)
Tuotantotarkastelu, sekä toimittajavuoropuhelu
4. Konseptin kirkastaminen  (2 h)
Tuotteen ominaisuudet, asiakkaat, kilpailijat & erottuvuustekijät.
5. Markkinoiden tarkastelu  (3,5 h) 
Kartoitetaan toimialan markkinoita: kilpailutilanteen ja toimialan 
puitteiden arviointi, sekä tuotteen/ palvelun kysynnän tarkentaminen.
6. Tuotesuojaustarpeiden ja -edellytysten kartoittaminen (3,5 h)
Tuotteen vastaavuus asetettuihin patenttikriteereihin, soveltuvan 
patenttiluokituksen määrittely. Uutuuden ja keksinnöllisyyden 
selvittäminen verrattuna markkinoilla vallitsevaan, tunnettuun tasoon.
8. Suojaustoimien kartoittaminen & -strategian tekeminen (3,5 h) 
Valitaan ne suojaustavat ja instrumentit, jotka tukevat parhaiten 
liiketoimintaa ja hankkeen toteutumista. Luodaan innovaation 
suojaamiseksi strategia ja määritellään tehtävät toimenpiteet.
9.  Konsultoinnin yhteenveto, jatkosuunnitelma & seuranta (3,5 h)
Laaditaan konsultoinnin yhtyeenveto ja jatkosuunnitelma. tehtävät 
jatkotoimenpiteet, testaus, kehittämissuunnitelma, rahoitus.



Tähän tarkentavaa tietoa.
Toteuttajia



Uusien tuotteiden, palveluiden tai käytänteiden kehittäminen on monivaiheinen 
prosessi. Autan yrityksiä hahmottamaan ideansa todellisen potentiaalin: tunnistamaan 
sen uniikit vahvuudet, ratkomaan heikkoudet ja määrittämään parhaat käytännöt 
innovaatiohankkeen läpiviemiseksi. Tuen yrittäjiä ja yrityksiä kehityspolun eri vaiheissa 
ja uusien markkina-alueiden haltuun ottamisessa: alkaen ideoiden kirkastamisesta kohti 
käytettävää tuotetta tai palvelua, jonka tähtäimessä on asettua kotimaisille tai 
kansainvälisille markkinoille. Autan yrityksiä tuotteistamaan innovaatiot asiakkaita 
puhuttelevaan muotoon ja mallintamaan ketterät sisäiset ja liiketoiminnalliset prosessit 
uuden tuotteen tai palvelun ympärille.

Erityisosaaminen: Tuotekehitys - uusien innovaatioiden kehityspolku ja 
tuotteistaminen, innovaatioprosessien läpivienti yrityksessä, uusien tuotteiden ja 
palveluiden markkinakartoitukset, projektijohtaminen, julkiset rahoitusinstrumentit ja 
niiden hakeminen

Kokemus: Taustani muodostuu projektijohtamisesta, kehityskonsultoinnista ja 
potilastyöstä. Olen ollut mukana perustamassa terveys-, lääke- ja bioteknologia-alan 
startuphubia, ja tässä tehtävässä toiminut projektijohtajana ja johtoryhmän 
asiantuntijana. Startuppien kanssa olen tehnyt varhaisen tuote- ja palvelukehityksen 
konsultointia, jonka puitteissa moniammatillinen ja -toimialallinen tuotekehitys on tullut 
tutuksi. Lisäksi olen ollut perustamassa kiihdyttämö- ja inkubaatio-ohjelmia, sekä 
fasilitoinut uusien ideoiden kypsymistä näiden ohjelmien aikana. Yritysyhteistyön ohella 
olen työskennellyt yli seitsemän vuotta fysioterapeuttina kuntouttavassa potilastyössä.

Koulutus: Terveystieteiden maisteri, Jyväskylän Yliopisto

Kiira Grönroos
LIIKKEENJOHDON KONSULTTI



Y4 Works on perustettu luomaan ratkaisuja yhteiskunnan, 
ihmisten sekä yhteisöjen kipupisteisiin. Olemme 
mullistamassa uudenlaisilla työllisyydenhoidon ratkaisuilla 
sitä, miten työnhakijat löytävät, oppivat ja tekevät työtä. 
Mahdollistamme uuden suunnan löytymisen uralle, 
modernien työelämätaitojen oppimisen ja työelämään kiinni 
pääsemisen.

Kasvupalvelumme mahdollistavat 
yrityksille edistyksellisimmät tavat kehittää liiketoimintaansa 
sekä työllistää ansiokkaasti. Tiimimme on itse joukko 
kunnianhimoisia kehittäjiä ja yrittäjiä, joilla on halu vaikuttaa 
yhteiskuntaan.

Toimimme julkisen sektorin ratkaisukumppanina 
kehittämässä ja toteuttamassa palvelukokonaisuuksia 
muuttuviin sekä kiperiin haasteisiin.

Y4 yrityksenä


