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Tekniikan alan DI-koulutus 
on aloitettava Turun 
yliopistossa

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.
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Lounaisrannikon positiivinen 

rakennemuutos on Suomen ”Uusi 

Nokia”



Korkeakoulut

Tutkimus-

laitokset

Yritykset

Riittävän vahva ja monitieteellinen tutkimus- ja innovaatioalusta

Tulevaisuudessa meidän pitää tehdä 

vaikeampia asioita

Yritysten 

tuote-

kehitys
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Lääketieteet

Oikeustieteet
Tekniikka

Yhteiskuntatieteet

Riittävän monialainen koulutus

Luonnontieteet

Humanistiset tieteet

Kauppatieteet

Kasvatustieteet

Immateriaalinen/materiaalinen tuotanto

Korkeakoulut

Tutkimus-

laitokset

Yritykset

Riittävän vahva ja monitieteellinen tutkimus- ja innovaatioalusta

Yritysten 

tuote-

kehitys

?



Koulutusalat

• Alat ja tutkinnonanto-

oikeudet määrätään

OKM:n asetuksessa 

(yliopistojen koulutus-

vastuu). Tekniikan alalla on 

13 koulutusalaa.

• Nykyiset koulutusalat

Turussa. 

• TY:n hallituksen esitys

17.3.2017 uusista

koulutusvastuista

 Arkkitehtuuri AYO, OY, TTY

 Biotekniikka AYO, TTY, TY

 Energiatekniikka AYO, LTY, TTY, VY

 Kemian- ja prosessitekniikka AYO, LTY, TTY, OY, ÅA

 Konetekniikka AYO, LTY, OY, TTY, TY

 Maisema-arkkitehtuuri AYO

 Materiaalitekniikka AYO, TTY, TY

 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka AYO, TTY

 Sähkö- ja automaatiotekniikka AYO, LTY, OY, TTY, VY

 Teknis-luonnontieteellinen ala AYO, LTY, TTY*

 Tieto- ja viestintätekniikka AYO, LTY, OY, TTY, TY, VY, ÅA

 Tuotantotalous AYO, LTY, OY, TTY

 Ympäristötekniikka AYO, LTY, OY, TTY



Turun koulutuskokonaisuus

Tavoitteena on, että valmistuvalla diplomi-insinöörillä on 

 vahva perusosaaminen omalla koulutusalalla

 kyky toimia monialaisessa toimintaympäristössä

 laajat työelämävalmiudet

Konetekniikka 

(TY)

Materiaali-

tekniikka (TY)

Kemian 

tekniikka (ÅA)

Tietotekniikka

(TY ja ÅA)

Biotekniikka 

(TY)



Tekniikan kandidaatti -ohjelmat

TkK-tutkielma 10 ECTS

Yhteiset tekniikan perusopinnot

(fys, mat, kem, kielet, tietotekniikka, 

työelämävalmiudet) 90 ECTS

Pääaine

50 ECTS

Sivuaine

30 ECTS

• Oma valintakiintiö jokaisella 

koulutusalalla

• Sivuaine monialaisen yliopiston 

laajasta tarjonnasta

• Aineopinnoissa tarjotaan 

koulutusalan perusvalmiuksien 

lisäksi TY:n tutkimustoimintaan ja 

alueen teolliseen toimintaan 

kiinteästi liittyviä ja erikoistuneita 

opintoja



Konetekniikan DI-ohjelma (TY)

Master’s thesis 30 ECTS

Capstone project and 

related courses 15 + 15 ECTS

Major 

Studies

30 ECTS

Thematic 

Studies

20 ECTS

Erikoistumisalueet:

• Digitaalinen tuotanto ja 

tuotannonohjaus

• Kompleksisten tuotantojärjestelmien

ja -verkostojen suunnittelu ja hallinta

• Kognitiivinen robotiikka

• Lääketieteen tekniikka ja 

kuvantaminen

Working 

Life Skills

10 ECTS



Materiaalitekniikan DI-ohjelma (TY)

Master’s thesis 30 ECTS

Capstone project and 

related courses 15 + 15 ECTS

Theory 

Module

20 ECTS

Method 

Module

20 ECTS

Thematic

Module

20 ECTS

Erikoistumisalueet:

• Tulevaisuuden materiaalit ja 

valmistettavuus

• Biomateriaalit terveyden

palveluksessa

• Mobiilit energiajärjestelmät



Tietotekniikan DI-ohjelma (TY)

Master’s thesis 30 ECTS

Capstone project and 

related courses 15 + 15 ECTS

Major 

Studies

30 ECTS

Thematic 

Studies

20 ECTS

Working 

Life Skills

10 ECTS

Erikoistumisalueet:

• Ohjelmistotuotanto ja 

kyberturvallisuus

• Etäohjattavat ja autonomiset

järjestelmät

• Ihmisen ja älykkään koneen

välinen vuorovaikutus

• Tekoäly (Augmented 

Intelligence)



TY:n DI-koulutuksen erityispiirteitä

Koulutusaloille yhteiset ja niiden rajat ylittävät teemat

• Teemojen toteutus yksittäisten kurssien, sivuainekokonaisuuksien ja monialaisuutta 

hyödyntävien Capstone-projektien kautta

Esimerkkejä koulutuksen teemoista:

• Työ- ja tuotantoinformatiikka

• Myynti- ja sopimusosaaminen

• Palveluliiketoiminta

• Kommunikaatio- ja kulttuuriset valmiudet



Yhteenveto

• Yhtenäinen viiden koulutusalan kokonaisuus (Scientia Aboensis – TY & ÅA)

• Tukee Lounais-Suomen teollista toimintaa, lisää houkuttelevuutta kansainvälisille ja 

kotimaisille investoinneille sekä täyttää osaajatarvetta pitkällä aikavälillä

• Profiili tukeutuu Turun yliopiston ja Åbo Akademin monialaisuuteen, nykyisiin 

vahvuuksiin sekä luonnontieteen osaamiseen; kehitetään yhdessä yritysten kanssa

• Suuri merkitys alueen elinkeinoelämälle, vaikka suhteellisen pieni muutos 

kansalliseen koulutuskarttaan:

 Vuosittain valmistuu n. 3000 diplomi-insinööriä ja kaikenkaikkiaan yli 15 000 

ylempää yliopistotutkintoa

 Nyt haettu lisäys 100 DI-tutkintoa vuodessa (50+50)



Yritysten puheenvuorot:

Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli
Bayerin varatoimitusjohtaja Peter Essen
Sandvikin talousjohtaja Kari Nihtilä
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SANDVIK TURKU
LASTAUS & KULJETUS TUOTEALUE



TILAUSKANTA

TILANNE



REKRYTOINTITARVE

• Joulukuun 2016 lopulla ilmoitimme kaksinkertaistavan tuotantomme ja 

palkkaavamme 100 henkilöä lisää. Tilanne nyt:

−Osaajat pääosin löytyneet. 

− Tehtaalla aloittaa uutta 10-15 työntekijää per viikko.

− Pääsemme rekrytointitavoitteeseemme huhtikuussa

• Loppukeväästä Turun tehtaalla aloittaa noin 65 kesätyöntekijää

• Sen jälkeen rekrytoimme lisää henkilökuntaa

−Arvioitu lisätarve on 70 osaajaa, edellä mainittujen lisäksi. 
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TURUN TEHDASALUE

18

LISÄTILAA 

1.5.2017 ALKAEN

6’000 m2

NYKYISET TILAT 

YHTEENSÄ

Noin 20’000 m2
KOKOONPANOHALLI 

11’000 m2



KIITOS!

19



Muiden oppilaitosten 
puheenvuorot: 

Turun ammattikorkeakoulun rehtori-
toimitusjohtaja Vesa Taatila ja Turun ammatti-
instituutin palvelualuejohtaja Hannu Immonen 

3.



Elinkeinoelämän näkemys: 

Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Arve

4.



Turun seudun positiivinen 
rakennemuutos vetää 
koko Suomen kasvua 

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell

5.



Parhaillaan Turun seudun kasvua siivittää elinkeinoelämän 
erinomainen menestys: erityisesti meri-, lääke-, ja valmistavan 

teollisuuden vahvat kasvunäkymät lisäävät luottamusta ja säteilevät 
korkeasuhdannetta myös muille toimialoille, kuten rakentamiseen.

Valmistavan teollisuuden kasvunäkymä ulottuu 2020-luvun 
puoliväliin asti. Silloin muun muassa meri- ja autoteollisuus 

verkostoineen ovat nostaneet tuotantokapasiteettinsa 
täysin uudelle tasolle. 

Puhumme hyvällä syyllä positiivisesta rakennemuutoksesta. 

Se ei ole vain Turun ja Varsinais-Suomen asia vaan koko Suomen 
asia. Voidaan sanoa, että Lounais-Suomessa taotaan nyt kasvua 

koko Suomeen ja Suomen hyväksi.

Positiivinen rakennemuutos



Kaikkien toimialojen ja meriteollisuusryhmän liikevaihdot ovat 

kääntyneet kasvuun, koko teollisuuden maltillisimmin.

Liikevaihdon kehitys toimialoittain Turun seutukunnassa 1/2007 – 6/2016

Lähde: Tilastokeskuksen suhdannepalvelu
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Teollisuus Meriteollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Muut palvelut

Trendisarjat, 2010=100. Trendin loppupään tulkinnassa on hyvä noudattaa 

harkintaa, sillä trendikuvaajan loppuosa muuttuu usein tulevien kuukausitietojen 

päivittämisen jälkeen



• Varsinais-Suomen 

tavaravienti kasvoi 

22 % vuonna 2015 

33 % vuonna 2014

• Vuoden 2016 

alkupuoliskolla vienti 

supistui, mitä selittää 

mm. Mein Schiff 4 -

aluksen luovutuksen 

osuminen loppuvuoden 

puolelle. 

• Suurin kasvu on vasta 

edessä.

Varsinais-Suomi vetää vientiä

Lähde: Turun Sanomat 8.2.2017



• 2013-2015 Valmet Automotive rekrytoi yli 1000 työntekijää pääosin 80 km:n 

säteellä.

• 2017 rekrytoidaan noin 1500 uutta työntekijää - henkilömäärä nousee tämän 

hetken 2200:sta noin 3700:aan vuoden loppuun mennessä

Autoteollisuuden kasvunäkymät 



• 2014 lähtötaso 4000 Meyerin ja verkoston työntekijää

• 2020 mennessä uusien tilausten myötä noustaan 7500 ja 2022-2024 11000 hlön 

tasolle. Kerrannaisvaikutuksineen (1+2) telakan ulkopuolelle yht. 30000 htv:n

kasvuvaikutus. 

• Ulkomaalaisten työntekijöiden osuus verkostossa nyt n. 40 % – osuus vaihtelee.

Meriteollisuuden kasvunäkymät 



• Asuntorakentaminen Turussa ennätystasolla; lupien kasvu (m2) 2015-2016 yli 100%.

• Heijastusvaikutukset palvelusektorille näkyvissä

Rakennusteollisuuden ja muiden 
sektorien kasvunäkymät 



• Rolls-Royce avaa etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskuksen 

Turkuun

• Yhtiön tavoitteena on edetä nopealla aikataululla ja saattaa keskus täyteen toiminta-

valmiuteen kuluvan vuoden aikana

• Etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus ja kehitys nousee vahvaksi osa-alueeksi 

Turkuun rakennettavassa Maritime Excellence –kehityskonseptissa, jota ovat kehittämässä 

Turun kaupunki, Turku Science Park ja Turun Ammattikorkeakoulu

Uudet innovaatiot syntyvät rajapinnoissa –

Rolls Roycen TKI-yksikkö Turkuun



Vetovoima on vahvassa kasvussa:
EK:n kuntarankingissa 2017 Turun seutukunta yritysten arvioissa 

sijalla 2



• Osaaminen ja koulutus

• Innovaatioympäristöt ja kehittäminen 

• Työllisyys ja maahanmuutto

• Asuminen

• Saavutettavuus, logistiikka ja työvoiman liikkuvuus

• Turun ja Lounais-Suomen alueen tunnettuuden 
vahvistaminen

- Sisältöjä valmisteltu ja toteutettu olemassa olevien 
yhteistyörakenteiden, kehitysohjelmien ja sopimusten 
puitteissa

- Joulukuussa 2016 koottiin maakunnallinen positiivisen 
rakennemuutoksen työryhmä kokonaisuuden koordinoimiseksi 
ja tavoitteiden edistämiseksi 

Positiivinen rakennemuutos edellyttää 

Turulta laaja-alaisia kehittämistoimia



• Turun seudulla ja Lounais-Suomessa käynnissä oleva kasvuvaihe 
on poikkeuksellisen voimakas ja pitkäkestoinen

• Positiivisen rakennemuutoksen vaikutukset säteilevät jo nyt myös 
muille toimialoille alueellisesti ja koko Suomeen

• Kasvu vahvistuu ja osaavan työvoiman tarve lisääntyy 2020 -luvun 
puoliväliin saakka kohti uutta, pysyvää tuotantokapasiteetin tasoa 
meri- ja autoteollisuudessa

• Lounaisrannikko –yhteistyö on läpileikkaavasti mukana 
rakennemuutostoimenpiteiden toteutuksessa

Lähtökohdat ja perusteet 1/2



• Osaamisen kehittäminen on kriittistä. Se edellyttää paitsi nopeita 
ja tehokkaita lyhyen aikavälin toimia myös pitemmän aikavälin 
järjestelmätason muutosta koulutukseen.

• Koulutuksen volyymi ja laatu ja houkuttelevuus erityisesti teknisillä 
aloilla tulee nostaa pysyvästi teollisuuden uuden 
tuotantokapasiteetin vaatimusten mukaisiksi.

• Koulutusjärjestelmän suoritus- ja palvelukyky vaikuttavat 
merkittävästi mm. siihen, miten suomalaisen ja ulkomaisen 
työvoiman osuudet jakautuvat teollisuuden tuotannossa – jos 
kotimaista osaavaa työvoimaa ei ole riittävästi saatavissa, 
ulkomaisen työvoiman osuus vastaavasti lisääntyy 

• Toimenpiteillä on kiire: 2018 yhteishakuun aikaansaadut 
muutokset vaikuttavat koulutustuloksissa vasta 2021-2024

Lähtökohdat ja perusteet 2/2



• Työmatkapilotti Tku-Uusikaupunki (autotehdas) alkaa kesällä 2017 

- toteutus yhteistyössä ELY:n, Turun kaupungin ja Valmet Automotiven 

kanssa

• Muuta Turkuun –esitysmateriaali yritysten rekrytoinnin tueksi

• Tuotantotilojen välitön laajennustarve

• Rekrytointitilaisuudet Turkuun sijoittuville yrityksille

• Liikenneyhteyksien kehittäminen, mm. telakan alue

• Joukkoliikennevuoron lisäys yrityksen uuteen vuorotyötilanteeseen

• Nopeat koulutusratkaisut yhteistyössä korkeakoulujen ja 
oppilaitosten kanssa (osana OKM:n käynnistämää selvitystyötä)

Turku tarjoaa nopeita ratkaisuja 

kasvuyrityksille - esimerkkejä yritysten 

esittämistä tarpeista ja toimenpiteistä:



• Blue Industry Park: maanhankinnat toteutuneet 3/2017 -
käynnistetään välittömästi alueen kehitys- ja 
liiketoimintasuunnitelman valmistelu

• Telakan alueen liikenneyhteydet sekä tavara- ja työmatkaliikenne 
(kapasiteetti nousee huippuunsa syksyllä 2018)

• Koulutusjärjestelmän kehittäminen: Turun kokoama ehdotus 
valtiolle 12/2016, jonka pohjalta käynnistyi OKM:n selvitystyö. Sen 
tulokset hallituksen puoliväliriiheen 4/2017. Turusta esitetty mm:

o DI -koulutuksen laajennetut oikeudet Turun yliopistoon ja 

Turku AMK:n insinöörikoulutuksen kaksinkertaistaminen 

tekniikan alalla

o Muunto- ja täydennyskoulutukset työttömille ja myös työssä 

olevalle henkilöstölle

o Ammatti- , lukio ja aikuiskoulutuksen tehostamistoimet ja 

uudet koulutusratkaisut

o Tekniikan alan vetovoiman vahvistaminen – koskee kaikkia 

koulutusasteita

Pitkän aikavälin kehittämisprosessit 



Meriklusterin ja meriteollisuuden kehittäminen edellyttää 
kansallisen tason strategian päivittämistä

•Käynnistetään Meriklusterin kilpailukykystrategian 2017-
2025 laatiminen

•Vahvistetaan Lounais-Suomen valmistavan ja 
meriteollisuuden klusterikehitystä, kilpailukykyä ja 
osaamispohjaa: Turku Future Technologies Competence
Factory ja Maritime Excellence Center.

Meriklusteri edellyttää erityistoimia



Maritime Hub Turku

• Tavoitteena on luoda Euroopan johtava tuotannon ja t&k-
toiminnan klusteri vuoteen 2020 mennessä.

- Toteutetaan Turku Future Technologies Competence
Factory ja Maritime Excellence Center yhdessä 
korkeakoulujen kanssa.

- Käynnistetään kansallinen Smart Maritime –
kiihdytysohjelma, joka kytketään Invest In –aktiviteetteihin.

• Blue Industry Park (BIP) on meriteollisuuden toimijoiden, 
palveluliiketoiminnan ja T&K-toimijoiden yhteinen klusteri, 
jossa osa toimijoista ja toiminnoista on mahdollista sijoittaa 
telakan välittömään läheisyyteen.

• BIP tarjoaa keskittämisen tuomia etuja, synergisiä 
liiketoimintahyötyjä ja kilpailuetua, ja se parantaa meri- ja 
valmistavan teollisuuden kykyä kehittää toimintaansa. 



• Varsinais-Suomen ELY -keskuksella ja TE-toimistolla keskeinen rooli 

työvoimatarpeisiin vastaamisessa - laaja-alainen toiminta käynnissä koko Suomen 

laajuisessa työ- ja elinkeinohallinnon verkostossa.

• Koulutusmäärärahojen riittävyys alueelle on pyritty varmistamaan.

• Työttömyystilastojen mukaan työvoimareservin koko Turussa ja maakunnassa on 

n. 26 000 työtöntä työnhakijaa, joista ulkomaalaisia n. 3000.

Työllisyys ja maahanmuutto



Turun seudun rakennemalli 2035 vahvistaa kasvua

Ydinkaupunkialueen kasvuksi ohjelmoitu 60 000 uutta asukasta.

Koko kaupunkiseudulle 75 000 uutta asukasta.

Turku oli 2015 

suurista kaupungeista 

maan sisäisessä muutossa

suhteellisesti nopeimmin 

kasvanut.

NAANTALI RAISIO

TURKU

KAARINA

PAIMIO



• Kasvusopimus > tuetaan elinkeinoelämän kasvua teollisilla symbiooseilla.

Turun seudun ja valtion sopimukset tukevat kasvua

• Kasvuvyöhykesopimus > tuetaan kasvua kaupunkien yhteistyöllä ja saavutettavuudella

• Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus > edistetään Rakennemalli 2035 mukaista 

kasvua asuntotuotantoa tukevalla integroidulla kaupunkikehityksellä



“Suomen Turku on kiinnostava ja 
rohkeasti uudistuva eurooppalainen 

yliopisto- ja kulttuurikaupunki, 
jossa on hyvä elää ja 
onnistua yhdessä.”

Kaupunginvaltuusto 23.6.2014

Visio 2029



Kiitos!


