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Yritys halusi teettää asiakastyytyväisyys- ja
kuluttajaselvityksen uusista verkkokauppasivuistaan ja
niiden käyttäjistä. Työn tekijöiksi löytyivät Turun yliopiston
kauppakorkeakoulun markkinointiviestinnän opiskelijat.
Opiskelijat toteuttivat selvityksen osana
toimeksiantokurssia, joten selvitys oli yritykselle maksuton.

Verkkokaupan asiakasselvitys



Tietotekniikka-alan yritys halusi testata elektronisten
laitteidensa ja järjestelmiensä häiriönsietoa (EMC). Turun
ammattikorkeakoulusta löytyy EMC-laboratorio, jossa
kyseiset testit voidaan tehdä. Toimeksianto välitettiin sinne
ja testit toteutetaan asiantuntijatyönä.

EMC-testaus



Sahan sivutuote on hake, jota käytetään paperi ja
selluteollisuuden raaka-aineena. Hakkeen hinnoittelussa
ratkaisevat optimaalisen kokoiset hakkeen palaset. Sahan
teriä muuttamalla voidaan vaikuttaa tähän, mutta monta
muuttujaa on saatava kohdalleen.
Korkeakoulukumppanin kautta löytyi matematiikan
laitokselta optimoinnin professori Marko Mäkelä, joka
opiskelijoiden kanssa esitti ratkaisuehdotuksen. Nyt on
konetekniikasta ja hakeseulasta kiinni, voidaanko tulos
toteuttaa.

Sahahakkeen hinnan optimointi



Matkailualan yritys haluaisi siivunsa venäläisturismin
kasvusta. Se halusi selvittää omia mahdollisuuksiaan sekä
sopivia markkinointikanavia ja venäläisten turistien toiveita.
Markkinaselvityksen tekijöiksi koottiin ryhmä, jossa
hyödynnetään Turun yliopistossa opiskelevia venäläisiä
opiskelijoita. Opiskelijaryhmä tekee esityksen muutamien
erilaisten kohderyhmien odotuksista palveluita kohtaan ja
selvittää potentiaaliset markkinointikanavat näiden ryhmien
tavoittamiseksi (ml. Venäjän oma Facebook). Lisäksi se
tuottaa materiaalia ja toteuttaa markkinointikampanjan.

Markkinaselvitys



Yrityksellä on uusi tuoteidea, jossa materiaalina käytetään
käytettyjä autonrenkaita ja kierrätyslasia. Materiaalin
tuottamiseen käytetään tiettyä sulatusmenetelmää. Yritys
tarvitsee jatkokehitystä ja -rahoitusta varten asiantuntijan
näkemyksen. Professori Leena Hupa työskentelee Åbo
Akademissa ja hänen kanssaan on sovittu tapaaminen.

Uusi tuote



Lisää esimerkkejä välitetyistä
toimeksiannoista

• Yrityksen laatujärjestelmän sertifiointi
• NMR-analyysipalvelu eri näytteille
• Uusien varaosien CAD-piirustukset
• Kalatuotteiden älypakkauksen

kehittäminen
• Netti- ja verkkokauppasivujen sekä

markkinointimateriaalin suunnittelu
• Asiakastyytyväisyys- ja kuluttajakysely
• Materiaalin taivutus- ja vääntömomentteja

mittavan anturiteknologian asiantuntija
• Robottihitsauskoneen ohjauspaneelin

käytettävyysselvitys
• Selvitys USB-datasiirron häiriöistä
• Koodausapua mobiilipalvelun

kehittämiseen

• Yrttiseosten seossuhteiden optimointi
• Lainopillinen apu Latvian vientikauppaan
• Pesukemikaalien vaikutus autonovien

tiivistekumien huokoisuuteen
• Teräsrakenteiden lujuuskokeet ja 3D-

mallinnus
• Oppilastyö kiukaiden muotoilun

vaihtoehdoista
• Petrimaljojen pohjan suoruuden optimointi
• Harjoittelija tilintarkastusyritykseen
• Ilmanvaihtokoneen lamellien pinnoitus

vettä hylkivällä pinnoitteella
• Yrityskysely kaavoituksesta ja

maankäytöstä



Etsitkö tietoa turkulaisten korkeakoulujen asiantuntijoista ja
palveluista?

Tarvitsetko kumppania liiketoiminnan kehittämiseen,
tuotekehitykseen tai henkilöstön osaamisen
vahvistamiseen?

Mahdollisuuksia ja yhteistyön muotoja on runsaasti, kunhan
ne löytää!

Palvelun tarkoitus



Helpottaa korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön
aloittamista. Palvelu:

• Välittää tietoa korkeakoulujen asiantuntijoista ja
palveluista.

• Auttaa määrittelemään asiakkaan tarpeeseen sopivan
yhteistyömuodon (esim. opiskelijatyö, harjoittelu,
mittauspalvelu, tutkimushanke, täydennyskoulutus)

• On mukana yhteistyön alussa.
• Herättelee korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksiin.

Korkeakoulukumppani



Ari Koski, Turun yliopisto
puh. 050 329 3620, ari.koski@utu.fi

Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu
puh. 050 598 5563 tai satu.helmi@turkuamk.fi

www.korkeakoulukumppani.fi
• Sivuilta löytyy esimerkkejä toteutuneesta yhteistyöstä

sekä tietoa asiantuntemuksesta ja palveluista.
• Tutustu myös Ohjeita yritykselle -osioon!

Yhteystiedot




