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Tietoa ja osaamista 

yhteiskunnan hyödyksi

3

Edelläkävijä yliopistojen ja yritysten välisessä 

yhteistyössä.

Aktiivista tutkimustulosten ja teknologian siirtoa 
teollisuuteen yritysten kanssa toteutettavissa tutkimus- ja 

kehityshankkeissa.
2

Vahva innovaatioiden ja osaamislähtöisten uusien 
yritysten tuottaja.3

Valmistuneilla erinomainen työllistyminen 
teollisuudessa, elinkeinoelämässä ja muilla yhteiskunnan 

alueilla.
4

1



Kaiken kokoisten 

yritysten kumppani

Pitkälle kehitetyt sopimuskäytännöt ja 

joustavat yhteistyömuodot.
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Noin puolet 

keksinnöistä 

siirretään 

yrityksiin

Yrityksille yhteistyö tarjoaa
 laaja-alaista monitieteellistä asiantuntemusta

 tutkimusosaamista ja –ympäristöjä

 kansainvälisiä verkostoja

 opiskelijoiden tuoretta osaamista ja näkemystä

2/3 

diplomitöistä 

tehdään suoraan 

yritysten 

tarpeisiin

Yhteistyötä 

noin 800 

yrityksen kanssa 

vuosittain



Kaiken kokoisten 

yritysten kumppani
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Tutkimus ja kehittäminen

Tilaustutkimus
yrityksen tarpeisiin räätälöity ratkaisu

Tutkimusyhteistyö
pienellä osuudella mukaan suureen tutkimus-

kokonaisuuteen ja yhteistyöverkostoon

Osaamisen kehittäminen

Täydennyskoulutus
osaamisen syventäminen valmiissa tai 

yritykselle räätälöidyssä koulutuksessa 

Tohtorikoulutus
tohtoriksi työn ohessa

Uudet osaajat

Kandidaatin- ja diplomityöt 
lisäresurssi selvitys- tai kehitystyöhön

Opetusyhteistyö
asiantuntijaksi luennolle, uusia ideoita 

harjoitustöillä tai Demola-projektilla

Sparrauspalvelut
proffa päiväksi, tiimi päiväksi tai tiimi viikoksi

Mittaus- ja analyysipalvelut 
puolueetonta tietoa tuotekehityksen tueksi

Verkostoitumistapahtumat
tutkimustietoa ja asiantuntijakontakteja

Opiskelijoiden rekrytointi
työpaikkailmoitus POPJob-palvelussa ja 

rekrytointitempaus kampuksella

Tohtoreiden rekrytointi
tieteellinen erityisosaaminen yrityksen 

uudistumisen tukena
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SMACC 
Smart machines and manufacturing competence centre

Älykkäät koneet ja valmistus

SMACC on uusien, ketterien toimitapamallien avulla 

synnytetty kokonaisuus, joka pystyy yhdistämään 

PK-MYÖNTEISEN PALVELUKULTTUURIN ja SUOMEN 

KOVIMMAN TUTKIMUSOSAAMISEN

Nopeiden pilotointien avulla pystytään esimerkkien kautta 

levittämään INNOSTUSTA ja ROHKEUTTA uusiin 

innovaatioihin

SMACC on EKOSYSTEEMI, jossa keskeisinä 

tutkimustoimijoina ovat TUT ja VTT

www.smacc.fi
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SMACC-HACK
Kohtaamispaikka, jossa hyödynnetään 

ammattilaisten ja 

opiskelijoiden

uusia näkökulmia

SMACC-LABS
Toimintatapa, joka hyödyntää 

olemassa olevia 

laboratorioympäristöjä yritysten 

toimivuuskokeiluissa

SMACC-ACUTA
Klinikka, joka keskittyy 

ketteriin ratkaisuihin

SMACC-VAUHTIPYÖRÄ
Nopea tuotteiden ja tuotannon 

kehittämismalli

SMACC-TUOTTAVUUSLOIKKA
Askeleet kokonaistuottavuuden nostamiseksi 

uudelle tasolle

SMACC-TUUMAUSPÄIVÄ
Työpaja yrityksen menestystekijöiden ja 

kehityskohteiden 

tunnistamiseen

SMACC-PALVELUT



Teollisuuden tohtorikoulu
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Rahoitus ja resurssit

• Tohtoriopiskelija työsuhteessa TTY:n

laitokseen

• Rahoitus yritykseltä (30 k€/a) ja 

TTY:ltä (30k€/a)

• Rahoitus kattaa palkkakulut ja 

DEMOLA-hankkeet, DSII-toiminnan

• Mittaus, koelaitteistot ymv. eivät 

sisälly sopimukseen

• Erillissopimus jos tarpeen

• Ohjaajina TTY:n professori(t) ja 

yritysedustaja

Tulokset ja IPR

• Kaksi mallia, perus- ja laajennettu 

malli

• Tutkimustuloksien oikeudet 

lisensoidaan yritykselle

• Demola-projektien tulosten lisensointi 

ja palkkiot Demolan sopimusmallien 

mukaisesti



S4FLEET-P2a-ELLIS-MEI

Leader: Prof. Kari T. Koskinen
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ELLIS -project explores, develops frameworks 

and pilots dynamic service delivery systems for 

distributed fleet in different contexts. The main 

goal is to get new knowledge, understanding and 

models for managing distributed fleet 

proactively, predictably and efficiently. MEI is 

concentrating on modelling of the complex fleet 

and service systems and predictability of service 

operations. The project is a part of FIMECC 

S4FLEET –program. 

Project Summary

Key Results and Deliverables

Increased customer and solution orientation.

Improved business processes.

Improved efficiency in service solution delivery. 

Enhanced predictability and adaptability.

Budget and Timeline

Key Partners

ABB, Fastems, IBM, Metso Minerals,  Ramentor,  Raute, 

Solita, Valmet, Wapice

TUT Industrial Management

MEI Budget: 800  k€ Project total: 6,7 million €

Project Impact:

Project Timeline: 2015-2018 

Giant leap in fleet-related service system predictability for 

the company and its (selected) customer base through 

high-volume offerings and intelligent optimization of fleet, 

through in-depth research



H2020 UNEXMIN

• Physical characteristics: 
– Max operational depth: ~500m

– Shape: spherical

– Size: ~ 0.5m diameter

– Expected weight: 200Kg

– Neutral Buoyancy

– Power consumption: 150-300 W

– Max speed: 1-2 Km/h

– Autonomy: up to 5 hours

– Thrusters power: 2-5 Kgf

• Navigation and control
– Propulsion: one tail thruster (2), 

plus two thrusters for longitudinal 
(sway) motion (8)

– Vertical movement (heave): 
based on buoyancy control (3) 
and vertical thrusters (4)

– Attitude control (pitch and yaw): 
pendulum-based (displacement 
of the centre of mass)
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Miniaturised optical systems, natural gamma-ray 

sensor, ion-selective sensors, pH, conductivity, 

temperature, water sampler, depressurizing 

measurement cell,...

www.unexmin.eu



Pk-yrityksen uuden tuotteen 

kehitys
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• Ei liian kireä aikataulu

• Selkeä työnjako

• Aktiivinen tiedonvaihto, raportointi

• Uusi innovatiivinen tuote

• 2 diplomityötä

• Tieteellinen artikkeli



Onnistumisen kriteerit

• Tiedon jakaminen, yhteistyö, työnjako

• Tavoitteiden määrittely yhteisesti

• Realistinen aikataulutus

• Oikean toiminnan muodon valitseminen

• Molempien osapuolten intressien huomioiminen

• Pitkäjänteinen kumppanuus

• Realistinen resurssointi

• Luottamuksellisuuden tason määritys, julkaiseminen

• Opinnäytteet
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Kampusareena

– tieteen, tutkimuksen ja teknologian keskipiste
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Tutkijoiden, 

opiskelijoiden, 

alumnien ja eri alojen 

yritysten 

kohtaamispaikka 

keskellä kampusta.

Monialaisista 

kohtaamisista syntyy 

ideoita, jotka voivat 

kasvaa mittaviksi 

yhteisiksi tutkimus- ja 

kehityshankkeiksi, 

innovaatioiksi, uusiksi 

työpaikoiksi ja 

menestyväksi 

liiketoiminnaksi.



KIITOS!
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