
SELKO- TURKU SCIENCE PARKIN ALUEEN UUDISTUVA YRITYSPALVELUVERKOSTO
TYÖPAJA 5,      13.9.2016;  OPPILAITOSTEN YRITYKSILLE TARJOAMAT TYÖELÄMÄPALVELUT 

TERVETULOA! Miten oppilaitosten yrityspalveluiden tarjonta 
saataisiin esiin niin, että yrityksen olisi helppo 
löytää etsimänsä palvelu? 
Tuntevatko oppilaitosten toimijat toisensa ja 
kunkin organisaation tarjonnan? 
Onko tarvetta verkostoitua?

Päivän ohjelma:
9.00 Päivän aloitus ja kahvi
9.30 Oppilaitosten yrityspalvelut
10.30 Yrityspalveluihin liittyvät yhteistyöverkostot
11.10 Yhteistyömahdollisuudet, kehitysideat
11.50 Yhteenveto 



SELKO-HANKE www.selko-hanke.com

• Työpaja on osa Turun Ammattikorkeakoulun SELKO-
hanketta, jossa luodaan Turun seudun 
yrityspalveluille uudenlaista kehittämisen mallia. 

• Lähtökohtana on asiakaslähtöinen ja osallistava 
palvelumuotoilu. 

• SELKO-hanke on osa 6-Aika kokonaisuutta, jossa 
ovat mukana Turku, Helsinki, Vantaa, Espoo, 
Tampere ja Oulu sekä Turun ammattikorkeakoulu.

• Selkeä asiakaslähtöinen avoin monituottajainen
yrityspalveluiden malli, joka edistää yritysten 
liiketoimintaa ja kilpailukykyä

• Palveluiden paraneminen ja uusien asiakaslähtöisten 
palvelujen ja toimintamallien kehittyminen

• Organisaatioiden kehittämistyön ajattelumalli 
yhteisölliseksi, osallistavaksi, monialaiseksi ja 
iteratiiviseksi

• Yhteistyö toimijoiden välillä paranee

• Organisaatioille ja yrityksille uusia osallistavan 
kehittämisen työkaluja, joiden avulla yritykset ja 
yhteisöt voivat tehdä yhteisöllistä tuotteen tai 
palvelun kehittämistä myös itsenäisesti

• Hankkeeseen osallistuvien tahojen osaaminen 
osallistavassa liiketoiminnan kehittämisessä 
kasvaa

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


NOPEAA IDEOINTIA LIIKETOIMINNAN 
KEHITTÄMISEEN

PIDEMPIKESTOISET JA LAAJEMMAT OPISKELIJA-
PROJEKTIT IDEOIDEN TOTEUTTAMISEEN

INNOSTAVAT LEIRIT YRITYSTOIMINNAN 
VAUHDITTAMISEEN

KILPAILUJEN KAUTTA UUTTA SISÄLTÖÄ 
TEKEMISEEN

OPINNÄYTETÖT, GRADUT & HARJOITTELUT

SparkUp Portti 2015/Jenni Suominen

www.korkeakoulukumppani.fi Oppilaitosten yrityspalveluverkostoja:

• https://www.turku.fi/tyo-ja-yrityspalvelut/palvelut-
yrityksille/yritysyhteistyo-oppilaitoksissa

• http://www.opinovi.fi/index.php?view=download&alias=1663-
paeaekaupunkiseudun-tno-
palveluverkosto&category_slug=tapahtumat-7-
1&option=com_docman&Itemid=462&lang=fi

• http://www.sskky.fi/salomill
• http://www.nablabs.fi/index.php

• http://www.turkuai.fi/
• https://www.turunakk.fi/display/WWWYRITYKSILLE/Palvelut+yrityksille
• http://www.turkuamk.fi/fi/palvelut-ja-taydennyskoulutus/koulutukset-ja-palvelut/
• http://www.abo.fi/public/naringsliv
• http://www.utu.fi/fi/Palvelut/yrityksille-ja-yhteisoille/Sivut/home.aspx
• http://www.humak.fi/kumppaneille/
• http://www.diak.fi/tyoelama/Sivut/default.aspx
• https://www.raseko.fi/yrityksille/
• https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/ammatillinen-koulutus/muut-toisen-

asteen-ammatillista-peruskoulutusta-antavat

Turun seudun oppilaitosten yrityspalveluja:

http://www.korkeakoulukumppani.fi/
https://www.turku.fi/tyo-ja-yrityspalvelut/palvelut-yrityksille/yritysyhteistyo-oppilaitoksissa
http://www.opinovi.fi/index.php?view=download&alias=1663-paeaekaupunkiseudun-tno-palveluverkosto&category_slug=tapahtumat-7-1&option=com_docman&Itemid=462&lang=fi
http://www.sskky.fi/salomill
http://www.nablabs.fi/index.php
http://www.turkuai.fi/
https://www.turunakk.fi/display/WWWYRITYKSILLE/Palvelut+yrityksille
http://www.turkuamk.fi/fi/palvelut-ja-taydennyskoulutus/koulutukset-ja-palvelut/
http://www.abo.fi/public/naringsliv
http://www.utu.fi/fi/Palvelut/yrityksille-ja-yhteisoille/Sivut/home.aspx
http://www.humak.fi/kumppaneille/
http://www.diak.fi/tyoelama/Sivut/default.aspx
https://www.raseko.fi/yrityksille/
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/ammatillinen-koulutus/muut-toisen-asteen-ammatillista-peruskoulutusta-antavat


OPPILAITOSTEN YRITYKSILLE TARJOAMAT TYÖELÄMÄPALVELUT

Kategoriat:

Yrityksille (organisaatioille) tarjottavat: 

• koulutukset

• opiskelijatyö (opinnäytteet, projektit, 
harjoittelu)

• muu asiantuntijatyö

• muut palvelut

Tehtävä 1.  9.30-10.25

Mieti oppilaitoksesi tarjoamia yrityspalveluita eri kategorioiden alle (tyyliin lupa- ja 
korttikoulutukset,  terveysalan harjoittelu, TKI-projektiasiantuntija).    Listaa palvelut post-it 
lapuille (yksi per lappu)

Ryhmittele asiakkaan näkökulmasta selkeästi kategorioittain esim. alakohtaisesti. 

Ovatko kategoriat kattavia tai oikeita? Tarvitaanko alakategorioita? 

Åbo Akademi  
Turun ammattikorkeakoulu 
Turun ammatti-instituutti  
Turun  aikuiskoulutuskeskus 
Turun yliopisto   
Humak
Diak  
Novia



Työpajassa esitetty, vielä vähän 
keskeneräinen esitys Turun 
innovaatioalustoista.



OLEMASSA OLEVAT YRITYSPALVELUIHIN LIITTYVÄT VERKOSTOT JA TÄRKEIMMÄT HANKKEET

Tehtävä 2. 10.30 – 11.10

Mitä yrityspalveluihin liittyviä yhteistyöverkostoja on 
oppilaitosten/yritysten/organisaatioiden välillä?

Turun alueella, valtakunnallisesti, kansainvälisesti?

Mitkä oppilaitokset/yritykset/organisaatiot niihin kuuluvat?  

Tee ryhmätyönä isolle paperille mindmapit tärkeimmistä 
yrityspalveluverkostoista



TURUN SEUDUN OPPILAITOSTEN YRITYSPALVELUIDEN YHTEISTYÖVERKOSTO

Mitkä ovat yhteistyöverkoston

• tavoitteet

• kohderyhmät

• yhteistyömahdollisuudet

• miten aloittaa, miten jatkossa toiminta, 
kehittämisideoita

Tehtävä 3. 11.10 -11.40

Tarvitaanko Turun seudulla oppilaitosten yhteistyötä?

Ideoi ryhmässä millainen verkosto olisi toimiva, myös 
jatkossa.

Valitse ryhmästäsi kirjuri, joka kirjaa ideat.



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!


