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Esityksen rakenne

Osaaminen
Millaista osaamista
tarvitsemme rakennus- ja 
kiinteistöalalla
lähitulevaisuudessa?

Yhteistyö
yritysten ja amk:n
välillä
Toimintamallit

Toimeksiannot
opiskelijoille

• Millaista tarvetta
yrityksissä on 
apukäsille tai -aivoille? 

• Miten amk voi auttaa
yritysten kehitys- ja 
selvitystehtävissä?

Case-esimerkkejä
Toteutamme vuosittain
satoja viikkojen, 
kuukausien tai vuosien
mittaisia eri tasoisia
toimeksiantoja. 
Tässä kolme esimerkkiä.



Rakennus- ja kiinteistöalan ilmiökartta - Tulevaisuuden näkymiä osaamisen kehittämiseksi

?



Palvelut yrityksille ja organisaatioille

Turun AMK:n työelämälle suunnatut palvelut jakautuvat neljään pääkategoriaan:



Työelämän organisaatioilla on 
mahdollisuus hyödyntää opiskelijoiden 
osaamista monilla eri tavoilla. Yhteistyön 
muotoja voi olla esimerkiksi 

• Projektitoimeksianto 
• Harjoittelu
• Opinnäytetyö
• Monet valmistuneet löytävät myös työpaikan 

onnistuneen harjoittelun ja opinnäytetyön 
tuloksena.

Toimeksiannot
opiskelijalle



Toimeksiannot 
opiskelijaryhmille
• Projektipaja 12 opiskelijaa
• Capstone 5-10 opiskelijaa
• Tutkimuspaja 3-5 opiskelijaa

Opiskelijoiden osaaminen ja määrä 
vaihtelee toimeksiannoissa.

Toimeksiannon hinta vaihtelee 
työmäärän mukaan.

Esiselvitykset ym. projektipajoissa, 
vaativat innovaatio- ja kehittämistehtävät 
Capstone-projekteissa



Opiskelijaprojektien sijoittuminen opintoihin

Aurinkopaneelien
hyödyntäminen kiinteistössä ja 
kannattavuuslaskelma

Yrityksen X materiaalien
sivuvirtojen hyödyntämisselvitys

Ympäristösertifikaattien vertailu, 
hiilineutraali rakentaminen…,



Toimeksiannot projektipajoissa

Suuri osa toimeksiannoista tulee AMK:n tutkimusryhmiltä ja 
tutkimushankkeilta. Vuonna 2020 Turun amk:lla ~200 tki-hanketta

Vuosittain yhä enemmän yrityksiltä tulevia toimeksiantoja.
Vuosittain 1300 ensimmäisen vuoden opiskelijaamme osallistuu projektipajaan.
TALK-artikkelissa on kuvattu opintojaksoa: 
https://talk.turkuamk.fi/innopeda/alkuhammennyksesta-innostukseen-projektipajoista-saa-tyoelamataitoja/

https://talk.turkuamk.fi/innopeda/alkuhammennyksesta-innostukseen-projektipajoista-saa-tyoelamataitoja/


Circular Economy Center for Plastics ja muita projektejamme:
Innovaatioprojektit (turkuamk.fi)

https://innovaatioprojektit.turkuamk.fi/


Case-esimerkkejä
projektipajoista

Kestävät liikelahjat –
katalogi Lounais-Suomen 
Jätehuolto Oy
• Kartoittakaa yrityksiä, jotka 

tarjoavat kierrätysmateriaaleista 
liikelahjoja

• Koostakaa tulokset katalogiksi, 
joka sisältää tekstit ja kuvat 
liikelahjoista



Toimeksiantajan 
palaute
• ” Katalogi on upea! Hienoa työtä ja 

opiskelijat ovat löytäneet hyviä esimerkkejä 
katalogiin. Ryhmä oli ihanan innostunut ja 
oma-aloitteinen. Vaikka itse mietin, että 
onko aihe opiskelijoille tylsä, niin ei se sitä 
tainnutkaan olla. Minusta on ihailtavaa, 
että he kävivät omatoimisesti 
yrityskäynnillä.”

Ekologiset liikelahjat by Turun AMK, TUAS -
Issuu

https://issuu.com/turunamk/docs/ekologiset_liikelahjat?e=10981831/56027818


Kesäduunaa-matchmaking
järjestäminen nuorten 
työnhakijoiden ja työnantajien välille

• RekryExpossa 28.11.2018 kaksi eri 
tilaisuutta

• Opiskelijat soittivat alueen 
yrityksiin, mainostivat ja lähettivät 
kutsuja

• Mukana 13 yritystä ja 21 nuorta



Opiskelijaryhmän 
palautetta
• ”Toimeksianto oli varmasti yksi 

haastavimmista tämän syksyn pajoissa, 
joten onnistuneeseen projektiin ei voi olla 
kuin tyytyväinen!”

• “Hyvä ryhmähenki vaikutti siihen, ettei 
motivaatio loppunut, vaikka välillä 
turhauttikin ja tuntui, että toimeksianto on 
liian laaja ja vaativa.”

• “Opiskelija-ohjaajan tuki ja ymmärrys on 
ollut tärkeää koko matkan varrella!” :) 

• “Ei voi muuta sanoo, kun hattuu nostaa!”



Circvol-hanke Naantalin asuntomessualueella
• Tavoite: Kertoa mitä Turun ammattikorkeakoulu on tehnyt Circvol-hankkeen puitteissa Naantalin asuntomessualueella.

• Tuloksena:
• Mikä on Cirvol-hanke? Tavoitteet? Keitä on mukana? Miten liittyy kiertotalouteen (mitä kiertotalous tarkoittaa)?
• Mitä testejä tehdään asuntomessualueella?
• Mitä nämä testit tarkoittavat eli mihin tuloksia voidaan hyödyntää?
• Millaista esitestausta on tehty?
• Missä amk:ssa testejä tehdään, millaista laitteistoa vaatii?
• Millaista palvelua amk voisi näiden kokemusten perusteella tarjota yrityksille?
• Artikkeli, video ja blogikirjoitus. https://circvol.fi/



Organisaatioasiakkuudet



Työelämäyhteistyön tavoitteena on, että kumppanit ja asiakkaat 
löytävät entistä helpommin AMK:n palvelut ja yhteistyö-
mahdollisuudet ja että samalla saamme suoraa tietoa ja palautetta 
koulutuksemme ja TKI-työmme kehittämiseksi.

Työelämäyhteistyön tavoite

Vuositasolla Turun AMK palvelee tuhansia 
yrityksiä ja organisaatioita Varsinais-
Suomessa ja koko maassa sekä myös 
kansainvälisesti.

Opiskelijat ja henkilökunta ovat jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa työelämän kanssa.



Kun mietit osaamisen kehittämistä, ota
yhteyttä tai pyydä meitä ottamaan yhteyttä
sinuun
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