
Excellence in Action: 

AMK yritysrajapinnassa
Koulutus ja tutkimusvastaava: Tuotantotalouden koulutus

Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen TKI Ryhmän päällikkö

Tero Reunanen



Yritysrajapintaa

• Opetus

• Opetuksen liiketoiminta

• Tutkimus, Kehitys ja Innovaatio –toiminta

• Palveluliiketoiminta



Tero Reunanen 

• 2 Lasta: Julius 13 v. & Jessica 8 v.

• Elän “toista elämää”

• Koti: Raision Beverly Hills

• Harrastukset: Väitöskirja, 
lukeminen, leffat, mökki, 
Reserviläistoiminta

• Koulutus:
• Ins. (AMK) Koneautomaatio
• DI Tuotantotalous
• Ammatillinen opettaja

• Taustaa:
• Logistiikka +12 v.
• Teknologiateollisuus +9 v.
• Yrittäjä +4 v.
• Ammattikorkea +6 v.



Ammattikorkeakoulun tehtävät

Ammattikorkekoululaki 4 §: Tehtävät

• Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen 
kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin 
ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa 
korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja 
tukea opiskelijan ammatillista kasvua.

• Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa 
ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja 
aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta 
uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja 
innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään 
hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä 
oppimista.



Opetus

Vuonna 2014: 371 Valmistunutta Tekniikan aloilta

Vuonna 2015: 356 Valmistunutta Tekniikan aloilta



Opetus



Opetus

• Opinnäytteet
• Joko suoraan opiskelijan kanssa sopien tai 

opetuksen liiketoimintana

• Harjoittelut
• Jokaisella Insinööriopiskelijalla on tutkinnossaan

3 X 10 op harjoittelua pakollisena

• Harjoitustyöt
• Kurssien ja modulien pienet harjoitukset

• Henkilökohtaiset projektiopinnot



Opetuksen liiketoiminta

• Opetukseen integroitua Tutkimus-, Kehitys- ja Innovaatiotoimintaa, 

joka tähtää:

• “Nollatulokseen” taloudellisesti

• Maksimaaliseen hyötyyn yrityksessä, kustannustehokkaasti

• Maksimaaliseen oppimiseen ja ammatilliseen harjaantumiseen

opiskelijoilla

• Kasvattaa yritysrajapintaa AMK:lla sekä opiskelijoilla

• Esimerkkejä:

• VSSHP, SSHP, VSHP: Lean opetuspeli henkilökunnan

koulutukseen

• Tuotantoprosessin ja toimitusketjun tehostaminen

• Kenttäsahan dokumentointi ja tuotekehitys

• Testauslaitteiston suunnittelu ja valmistus

• Kokoonpanolaitteistojen tuotekehitys ja valmistus



Opetuksen liiketoiminta

• Fastems Oy: Toimivan pienoismallin kehitys ja valmistus esittely ja 

koulutuskäyttöön



Opetuksen liiketoiminta

• Fastems Oy: Toimivan pienoismallin kehitys ja valmistus esittely ja 

koulutaskäyttöön



Opetuksen liiketoiminta

• Yritys X (salattu): Täysin uudenlainen keino teräksen karkaisuun.

• Yritys hakenut patentit 28 maahan.



Opetuksen liiketoiminta

• Teollisuussimulaation ja pelin yhdistäminen



Opetuksen liiketoiminta

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (15 

op)

• Management accounting (4 op)

• ERP-systems (3 op)

• Supply Chain management (4 

op)

• Product data management (4 

op)

PRODUCT DEVELOPMENT 

MANAGEMENT (15 op)

• Industrial Service Business and 

productization (5 op)

• Product development (5 op)

• Business Financing (5 op) 

INDUSTRIAL SALES (15 op)

• Sales workshops (5 op)

• Industrial sales skills and sales process (5 

op)

• Sales management (3 op)

• Sales Methods and Tools (2 op)

INDUSTRIAL PURCHASING (15 op)

• Supplier relations management (3 op)

• Global Sourcing (5 op)

• Materials and inventory management (3 

op)

• Industrial services sourcing (4 op)

GLOCAL INTERNATIONAL BUSINESS (15 

op)

• International business and Cultures (4 op) 

• Responsible business management (3 op)

• International operations ( 3 op)

• Professional communication (5 op)



Tutkimus-, kehitys- ja Innovaatio

2015 Tunnuslukuja

• 120 käynnissä olevaa projektia, joista 30 % kansainvälisiä

• Ulkoinen rahoitus 4,9 milj. e

• Kokonaismenot 9,5 milj. e

• 62 553 opintopistettä

• 110,4 henkilötyövuotta (opettajat, projektihenkilöstö, 
opiskelijat, palkattu työ)

• 433 artikkelia ja muuta julkaisua.



Tutkimus-, kehitys- ja Innovaatio

• Kaiken kaikkiaan 35 eri TKI-ryhmää (alla muutama poiminta)
• Biomateriaalit ja diagnostiikka
• Energia ja ympäristö
• Energiateknologia
• Hyvinvointiteknologia
• Liiketoiminnan digitaalinen murros
• Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen
• Materiaalitehokkuus ja uusiutuva energia
• Meritekniikka
• Myynti ja hankinta
• Sulautettu elektroniikka
• Tietoliikenne ja tietoturva
• Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat
• Tulevaisuuden tuoteprosessit
• Vesitekniikka



Palveluliiketoiminta

• Toimintaa, joka tehdään liiketaloudellisin 

perustein.

• Palvelutuote esimerkkejä: 
• Asiantuntijapalvelua

• Esiintyjää tilaisuuteesi

• Vuokrattavaa tilaa tai laitetta

• Mittaus- ja laboratoriopalvelua

• Kirjasto- ja tietopalvelua



Yhteenveto

• Opetus
• Opetuksen liiketoiminta
• Tutkimus, Kehitys ja Innovaatio –toiminta
• Palveluliiketoiminta

• Teron tiimien motto:
• “Teemme kaikki mahdolliset ja mahdottomat

toimeksiannot. Mahdottomiin tarvitsemme
vain vähän enemmän toimitusaikaa”



Kysymyksiä?

tero.reunanen@turkuamk.fi

+358 44 907 4592

Koulutus ja tutkimusvastaava 

Tuotantotalouden koulutus

Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen 

TKI Ryhmän päällikkö

Tero Reunanen

Kiitos!


