
SIXLabs – Teollisuuden 
TKIO-ympäristöt
Tarjoa TKIO-ympäristöjen potentiaali käyttöön!
SIX (Smart Manufacturing) mahdollistaa Tutkimus-, Kehitys-, Innovaatio- ja Opetus-
ympäristöjen ja -toiminnan entistä laajemman yhteistyön eri toimijoiden välillä. 



TKI-infrojen omistajille…
Infrayhteistyön avulla lisäät ympäristösi käyttöastetta ja saat uusia 
asiakkaita. Kauttamme luot yhteyksiä TKI-infroja ja -osaamista 
tarvitseviin yrityksiin sekä muihin valmistavan teollisuuden 
toimijoihin kotimaassa ja kansainvälisesti. Ota rooli alasi 
teknologisen kärjen joukossa! 

Askelmerkit
ja tukea TKI-ympäristöjen 

ja -palveluiden avaami-
seksi ulkoiseen käyttöön.

Autamme infranne 
käyttöasteen 

nostossa
sekä luomme koulutus- ja 

TKI-yhteistyötä.

Monipuolisia 
verkostoja

infrayhteistyöhön eri alojen 
toimijoiden välille.

Uusia liiketoiminnan 
mahdollisuuksia

kumppanuuksien kautta 
sekä yhteys uusimpaan 
tietoon ja opiskelijoihin.

Infrojen  
teknologian 

kehittyminen
sekä osaamisen kehittä-

minen.

SIX-yhteistyö
• yritysyhteistyö
• tutkimusyhteistyö
• koulutusyhteistyö
• infrakehitysyhteistyö
• kansallinen ja kansain-

välinen yhteistyö

Tavoitteena kaikkia  
hyödyttävä pitkä
aikainen yhteistyö.



SIXLabs-toimintamalli
Asiakastarpeen määrittely

• asiakkaan tavoitteleman 
tulosodotuksen kuvaus

• alustavan kehitys- ja testaus-
prosessin vaatimusmäärittely

• soveltuvien infrojen ja resurssien 
valinta

Toiminnan suunnittelu
• tarvittava aikaraami
• resurssien aikavaraukset
• käytettävissä olevat infran osat 

(SIXLabs laboratorioyhteistyö)
• testattavan kohteen määrittely 

(kone, osa, SW ja rajapinnat)
• tarvittavat hankinnat ja asiakkaan 

toimittamat osat

Toimeksiannosta sopiminen
• testisuunnitelman läpikäynti 

asiakkaan kanssa
• mahdolliset hienosäädöt
• hinnoittelu (kokonaisuus 

osallistuvilta SIXLabs-verkoston 
jäseniltä)

• tilausvahvistus ja aikataulu

Testaussuunnitelman toteutus
• projektipäällikkö ja tarvittavat 

asiantuntijat varattu
• testausympäristön rakentaminen
• testauksen toteutus
• asiakkaan osallistaminen  

(min. väliraportit)
• poikkeavuudet ja päätöksenteko 

niiden suhteen

Loppuraportointi
• testauksen kulun dokumentointi
• johtopäätökset ja 

liiketoiminnallisen hyödyn arviointi
• päätöspalaveri asiakkaan kanssa

Testausjärjestelyiden 
purkaminen

• purkutöiden organisointi
• debriefing testien opeista 

testausryhmän kesken
• testauksesta saatujen oppien 

hyödyntäminen (opetus, 
jatkohankkeet)

• SIX-verkkosivujen päivitykset, 
mikäli tarvitaan



Kuinka mukaan?

1
Tutustu yhteistyömahdollisuuksiin
• Tutustu SIX:n tarjoamiin mahdolli suuksiin ja varaa 

paikkasi tilaisuuksista
• infrapalvelut
• tarvekartoitustyökalu
• valmistusklubi

• Mene SIX:n verkkosivulle ja tutustu muuhun infra-
tarjontaan. Saat kuvan miten infroja esitellään.

2
Omien TKIO-ympäristö yhteistyö-
mahdollisuuksien määrittely
• Selvitä omat yhteistyöhalusi, reuna ehtosi ja 

-tarpeesi (avoin, rajattu, jne.)
• selvitä myös omat infra tarpeesi ja  

mahdollisuutesi
• Ota yhteyttä SIXLabs yhteyshenkilöön
• Määritä tarjottavat resurssit, sitoutuminen, 

palvelut sekä ansaintamalli SIX-infrayhteys-
henkilön kanssa

3
Oman TKIO-ympäristön 
liittäminen SIXLabs-verkostoon
• Infran tietojen kerääminen, tal-

lentaminen SIX:n tietokantaan ja 
palvelukuvauksen kirjoittaminen 
näkyville.

• Aktiivinen osallistuminen  
SIX-infraverkoston toimintaan.

• Infrapalvelujen tarjoaminen muille 
toimijoille.

• Infrayhteistyön käytänteiden ja  
koko ekosysteemin kehittäminen.


