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Mistä kysymys? 
• Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita 

kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille 
markkinoille? Kaipaatteko perustietoa mahdollisuuksista, 
minkä perusteella pystytte jatkamaan kansainvälistymisen 
ammattilaisten kanssa eteenpäin?  

• Turkulaisissa korkeakouluissa opiskelee satoja ulkomaisia 
vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita kymmenistä eri maista. He 
ovat kasvaneet kotimaansa kulttuuriin ja toimintatapoihin, 
hallitsevat paikallisen kielen ja sen murteet ja omaavat hyvät 
mahdollisuudet selvittää oikeita paikallisia yhteistyötahoja.  

• Kv-opiskelijoita kannattaa siis hyödyntää. Heiltä voi saada 
arvokkaita vinkkejä ja näkemyksiä edullisesti tai ilmaiseksi. 
Samalla annat kv-opiskelijoille mahdollisuuden tutustua 
suomalaiseen yrityselämään, mikä puolestaan tukee Suomi-
brändin vientiä. 



Miten käytännössä? 

• Projektiässät-valmenuksessa opiskelijaryhmät (3-5) 
toteuttavat yksityisen ja julkisen sektorin toimeksiantoja 

• Valmennuksessa olisi tilaa vielä parille 
kansainvälistymiseen liittyvälle toimeksiannolle, joita 
toteuttamaan kootaan ryhmä kv-opiskelijoita (toteutus 
englanniksi). 

• Aikaa toimeksiannon jättämiseen on elokuun loppuun 
saakka  

• Opiskelijahaku tehdään syyskuussa ja projektit käynnistyvät 
lokakuussa. Tulokset maaliskuun loppuun mennessä (ellei 
toisin sovita). Työaikaa käytettävissä noin 100 
tuntia/opiskelija. 

• Toimeksiantaja ei maksa opiskelijaryhmälle palkkaa tai 
palkkiota, mutta sitoutuu käyttämään aikaansa 
perehdyttämiseen ja työskentelyn kommentoimiseen ja 
sparraamiseen 



Mitä on tehty? 
• Keskeisenä tavoitteena, että opiskelijoiden avulla yritys saa alustavan 

käsityksen tuotteensa tai palvelunsa mahdollisuuksista ko. markkinoilla, 
jolloin se pystyy kohdentamaan paremmin jatkotyön kansainvälistymisen 
asiantuntijoiden kanssa.  

• Toimeksiannot 2012 - 2013: 

– Matkailualan yrityksen markkinointi venäläisille turisteille 

– Design-alan yrityksen viennin kehittäminen/Japani ja Italia 

– Lääke- ja bioteknologia-alat/Venäjä 

– Tietotekniikan sähköiset oppimateriaalit/Englannin-kieliset maat 

– Cleantech- ja it-alat/Brasilian Pernambuco 

• Toimintana: 

– Palaute olemassa olevasta markkinointimateriaalista ja sen tavoista 

– Pienimuotoinen markkinointimateriaalin työstäminen ja jossain 
rajoissa kääntäminen 

– Kohdemaan markkinointikanavien selvittäminen ja testimarkkinointi 
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja uudella uutiskirjeellä 

– Ideointi markkinoinnin tavoista ja uusista asiakas/kohderyhmistä 

– Potentiaalisten yhteistyötahojen, jälleenmyyjien ja/tai kilpailijoiden 
kartoittaminen 



   Case: Pernambuco 

Employer: Turku Region Development Center 

 

Project Background: 

 LOURA – Pernambuco (Brazil) Cooperation 

 (LOURA = Turku, Pori, Rauma, Uusikaupunki) 

- To increase business activity between the regions 

- Establish research and education partnerships 

 

Our Task: 

To find business opportunities for Finnish companies in 

ICT and Clean technology in Pernambuco 

 



     
Team: 6 Students 

- Different Nationalities – Bangladesh, China, India,         

 Nepal, Nigeria, Vietnam 

- Different Education Background – IT, Software 

 Engineering, International Business, Education, 

 Telecommunication 

 

First Phase:  

 - Market evaluation of Pernambuco 

 - Find out strength of Finnish companies in ICT and    

    Clean technology 

 - Analysis of business potential 



    
First report was submitted and employer went to Pernambuco. 

Observing ground realities, direction of the task was changed. 

 

Second Phase: 

 - Build a B2B cooperation model to realize the benefits 

    of the LOURA-Pernambuco agreement 

 

Project Deliverables: 

 - Report (B2B model, Pernambuco market    

   opportunities, strength of Finnish companies in    

    ICT and Clean technology)  

 - Presentation 



    

• Unclear Vision – make the project task as clear as possible 

 

• Change of Objective – it is normal but explain well the new 

direction and why is it necessary 

 

• Busy Schedules – get involved with the students, time 

commitment is crucial for motivation and success 

 

• Lack of Responsibility – establish good communication 
and reporting scheme, specify clearly who is doing what 

 

Project Challenges 



Lisätietoja 
 

Projektipäällikkö Ari Koski  

050 329 3620 tai ari.koski@utu.fi 

 

Projektiässien nettisivut: http://www.projektiassat.fi 

Facebook: http://www.facebook.com/Projektiassat 
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