
SELKO -OPPILAITOSTYÖPAJA
26.1.2017

TERVETULOA!

Päivän ohjelma:
9.00     Kahvi,  Aloitussanat, Niko Kyynäräinen, Turku Science Park Oy
9.05     Esittäytyminen, oppilaitosten yrityspalvelut     
9.45     Oppilaitosten yrityspalveluiden ristiin tarkastelu ja kommentit    
10.15   Palvelutarjottimen selkeys 
10.45   Korkeakoulukumppani, erityisasiantuntija Tero Keva, Turku                                

Science Park Oy 
11.00   Oppilaitosten yrityspalveluverkoston toimintamalli
11.45   Yhteenveto

SELKO, www.selko-hanke.com

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN YHTEISKEHITTÄMINEN 
9 työpajaa, 5 avointa seminaaria, 

Opiskelijatoimeksiannot, yhteistyö yritysten kanssa

PAREMMAT YRITYSPALVELUT

YRITYSTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

http://www.selko-hanke.com/


TYÖPAJAN TAVOITE
Työpajan tavoitteena on:
• Selkeyttää oppilaitosten yrityksille 

tarjoamaa palveluvalikkoa 
asiakaslähtöisemmäksi (mitä palveluja 
tarjotaan, oppilaitosten profiloituminen)

• Saada aikaan suunnitelma 
oppilaitosverkoston toimintamalliksi

Oppilaitosten 
yhteistyöverkosto 

(5. työpaja 13.9.2016)



ESITTÄYTYMINEN, OPPILAITOSTEN YRITYSPALVELUT
Esittele itsesi ja lyhyesti ja ytimekkäästi oman oppilaitoksesi tarjoamien 

yrityspalveluiden profiilia (5 min / oppilaitos)

Minkä tyyppisiä yrityspalveluja oppilaitoksesi erityisesti tarjoaa ja 

kenelle ne on suunnattu?

Tässä voi käyttää apuna Business Model Canvasia



RISTIIN TARKASTELU JA KOMMENTIT, OPPILAITOSTEN NETTISIVUJEN 
YRITYSASIAKASLÄHTÖISYYS

Tarkastele ryhmissä oppilaitosten nettisivuja yritysasiakkaan 
näkökulmasta, 5 min / oppilaitos 

• Valitse ryhmästäsi kirjuri joka kirjaa ylös tulokset

• Kirjaa ylös  hyviä asioita ja haasteita

• Jos omaa organisaatiotasi käsitellään, älä puutu

• Välineet: tietokone, kynä, paperi

Apukysymyksiä: 

• Mitä lukee oppilaitosten yrityspalveluiden etusivulla

• Mitä oppilaitokset tarjoavat ja kenelle (miten 
oppilaitokset ovat profiloituneet)

• Mitä yrityksen kannattaa sieltä hakea

• Miltä näyttää

• Miten helppoa on  löytää haluttu tieto

HUMAK Hannula
Oppisopimustoimisto Ruohola, Virtanen
Åbo Akademi
Raseko
Turun Aikuiskoulutuskeskus Lindqvist, Lehtinen
Turun AMK Keva 
DIAK
Turun ammatti-instituutti Drugg, Sillanpää, 
Turun yliopisto Koivisto 
Yrkeshögskolan Novia



PALVELUTARJOTTIMEN SELKEYS
• Mitä otsikoita ja infoa tarvitaan, jotta yrittäjät löytävät 

tarvitsemansa palvelut, jos Turku Science Parkilla / Turun 
kaupungilla / kunnilla on otsikot ja linkit nettisivuillaan 
oppilaitosyhteistyön alla?

• Ovatko edellisessä työpajassa työstetyt otsikot oikeita? 

• Ovatko otsikot sellaisia, että niihin on helppo linkittää 
oppilaitosten tarjoamat yrityspalvelut? Pitääkö jollakin 
alustustekstillä kertoa eri palveluista?

• Kirjaa ylös huomiot ja ehdotukset selkeästi

Ota huomioon alat ja käytännön tekemisen taso:

Tarkastele jakoa  esimerkkiyrittäjänä, löytyykö

apua tutkimukseen, esim. 
• moottorit 
• tietotekniikan hyväksi käyttö 
• uuden materiaalin kehittäminen
• viennin aloittaminen, 
• laboratoriotutkimukset 
• analyysit 

opiskelijatyövoimaa 
• uuden palvelun tai tuoteinnovaation     

kehittämiseen 
• osallistumaan yrityksen toimintaan 

(harjoittelut, projektit, opinnäytetyöt, 
työssäoppiminen, hankkeet)

konsultointiapua 
• talousasioihin 
• rakentamiseen
• työnohjaukseen

apua koulutukseen
• tulityökortti

apua muuhun, mihin?



OPPILAITOSTEN YRITYSPALVELUTARJOTIN
KOULUTUKSET OPISKELIJATYÖ ASIANTUNTIJAPALVELUT MUUT PALVELUT











OPPILAITOSTEN YRITYSPALVELUVERKOSTON TOIMINTAMALLI
• Valitse ryhmästäsi esittelijä-kirjuri.

• Pohdi ryhmän kanssa 15 minuutin ajan yhtä kysymystä. Kirjaa ylös isolle paperille. 

• 15 minuutin kuluttua pöydän vaihto, esittelijä jää paikoilleen, ryhmän jäsenet jakautuvat 
eri pöytiin.

• Esittelijä kertoo uudelle ryhmälle edellisen ryhmän ajatukset, jälleen 15 min keskustelu 
aiheesta ja pöytien vaihto, esittelijä jää paikoilleen uuden ryhmän kanssa keskustelua 
varten.



OPPILAITOSTEN YRITYSPALVELUVERKOSTON TOIMINTAMALLI
1. VERKOSTON MERKITYS - Mitä hyötyä oppilaitokset saavat?

Alustavia ehdotuksia edellisen työpajan tuloksista ja palautteesta:
• Tiedon kulun parantaminen
• Kentän tuntemuksen parantaminen

2. PALVELUJEN TARJONTA YRITYSASIAKKAALLE – Miten oppilaitosten tulisi 
profiloitua? Millaisia yhteistyömahdollisuuksia on ja miten toteutetaan? 
Alustavia ehdotuksia edellisen työpajan tuloksista ja palautteesta:

• Oppilaitosten profiilit, jotta pystytään laatimaan palvelutarjotin yrityksille
• Palvelujen tuotteistaminen yhdessä 
• Yhteistyön kehittämispilotti tietyllä alalla
• Mitä yritykset tarvitsevat? - Yrittäjien katto-organisaatioista pitäisi saada yrittäjien 

mielipide 

3. VERKOSTON TOIMINTAMALLI - Verkoston toiminta-ajatus, 
roolit ja vastuu.  
• Ketkä tapaavat, kuinka usein, miten järjestetään avoimesti? Miten 

verkoston toiminta käytännössä? Kuka kutsuu koolle? Miten linkittyy Turku 
Science Parkiin? Kuka yhteyshenkilö sieltä? Onko tapaamisissa teema?

Alustavia ehdotuksia edellisen työpajan tuloksista ja palautteesta:
• Verkoston tiedot kaikkien saatavilla ja toiminta läpinäkyvää
• Vuosittainen päivitys verkostoristeilyllä
• Alakohtaisia ihmisten välisiä kohtaamisia yrityksiä, oppilaitoksia
• Teemoittaiset match making –tapahtumat kaksi kertaa vuodessa
• Teemakohtaiset työpajat
• Yhdessä esillä olo tapahtumissa

• Nimetyt henkilöt vetämään teema / alakohtaisia 
yrityspalveluverkostoja (Turku Science Parkin rooli?)

• Yrittäjäjärjestöt mukaan
• Jokaisen organisaation 1-2 kumppanuusasiakasta



1. Työpaja 1.12.2015
1. Avoin seminaari perjantaina 22.1.2016 klo 9.oo – 12.00
2. Työpaja maanantaina 1.2.2016 klo 13.00 – 16.00
2.5 Työpaja 9.3.2016
3. työpaja 7.4.2016
4. työpaja 8.6.2016
5. työpaja 13.9.2016
Avoin seminaari 27.10.2016

6. työpaja tammikuu 2017
Avoin seminaari helmikuu 2017
7. työpaja huhtikuu 2017
Avoin seminaari syyskuu 2017
8. työpaja lokakuu 2017
Loppuseminaari marraskuu 2017

KIITOS!
oppil.
työp.


