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Mistä on kyse?

Pysyvä toimintamalli Turun 

kaupungin, korkeakoulujen, 

opiskelijajärjestöjen ja 

elinkeinoelämän 

kumppanuustoimintaan.

Ainutlaatuinen yhteistyömalli Suomessa

Mitä tavoitellaan?

Turku on Suomen paras

opiskelijakaupunki, johon 

jäädään asumaan ja töihin 

myös valmistumisen jälkeen.



Turun korkeakoulut Opiskelijajärjestöt

Tehdään 

yhdessä, 

kaikki 

hyötyvät

Sidosryhmät, kuten 

Turun ylioppilas-

kyläsäätiö, Turun 

Kauppakamari, Föli

sekä YHTS 

Turun kaupunki



Tehdään yhdessä
• opiskelijamarkkinointi ja -viestintä

• arjen palveluiden kehittäminen

• opiskelijakulttuurin tukeminen

• työllistymistä helpottavien palveluiden 

tukeminen

• projektihaku opiskelijakaupunkia kehittävien 

ideoiden tukemiseksi



• Turun yliopisto oli kevään 2018 

yhteishaussa toiseksi suosituin 

kohde kaikista Suomen yliopistoista. 

• Åbo Akademi on Suomen ainoa 

ruotsinkielinen monitieteinen 

yliopisto.

• Turun AMK on yksi Suomen 

suurimmista 

ammattikorkeakouluista.

• Kuusi korkeakoulua, yhteensä yli 

170 koulutusvaihtoehtoa

turkulaisista on 

korkeakouluopiskelijoita20%

Faktoja Opiskelijakaupunki Turusta

Joka neljäs turkulainen on 

korkeakouluopiskelija tai korkeakoulun 

asiantuntija

Joka syksy opintonsa aloittaa noin

5 000 uutta opiskelijaa

Noin 4 000 kansainvälistä opiskelijaa 

opiskelee vuosittain Turussa



Opiskelijakaupunki Turku -
kyselyn tulokset (2018)



Opiskelijakaupunki 
Turku -kyselyyn vastasi 

2119
opiskelijaa

Kysely toteutettiin 

sähköpostikyselynä Turun 

kuuden korkeakoulun 

opiskelijoille 24.4.-

17.5.2018 välisenä aikana.

Kyselyllä selvitettiin 

korkeakouluopiskelijoiden 

näkemyksiä 

opiskelukaupungista, 

työllistymisestä, asumisesta 

ja vapaa-ajan palveluista

Liikkuminen 
Turussa

Työ ja 
yrittäjyys

Vapaa-ajan 
palvelut

Asuminen 

Turku 
opiskelija-
kaupunkina



N=2119

Turun AMK 1032
• Kulttuuriala 92

• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 

450

• Tekniikan ja liikenteen ala 301

• Yhteiskuntatieteiden, 

liiketalouden ja hallinnon ala 

189

Tietoa kyselyn 
vastaajista

Turun yliopisto 

643
• Humanistinen tiedekunta 111

• Kasvatustieteiden tiedekunta 38

• Luonnontieteiden ja tekniikan 

tiedekunta 65

• Lääketieteellinen tiedekunta 116

• Oikeustieteellinen tiedekunta 25

• Turun kauppakorkeakoulu 223

• Yhteiskuntatieteellinen 

tiedekunta 65

DIAK 14

HUMAK 21

nainen
69% mies

29%

en 
halua 
sanoa

1%muu 1%

Vastaajien
sukupuoli

Vastaajien iän 

mediaani on

23 vuotta

Aineistossa korostuvat 

naisten ja Turun 

ammattikorkeakoulun 

opiskelijoiden osuus. Myös 

ensimmäisen ja toisen 

vuoden opiskelijat ovat jonkin 

verran yliedustettuina, sillä 

heitä on hieman yli puolet 

vastaajista.

suomi
80%

ruotsi
18%

muu 2%

Vastaajien
äidinkieli

Åbo Akademi 329
• Humanististen tieteiden, 

psykologian ja teologian 

tiedekunta 118

• Kasvatustieteiden ja 

hyvinvointialojen tiedekunta 2

• Luonnontieteiden ja tekniikan 

tiedekunta 88

• Yhteiskuntatieteiden ja 

kauppatieteiden tiedekunta 121

Yrkeshögskolan

Novia 80
• Liiketalouden ala 22

• Matkailuala 5

• Merenkulkuala 6

• Sosiaali- ja terveysala 47



Mistä vastaajat ovat 
muuttaneet Turkuun?

26 % 
vastaajista on aina 
asunut Turussa

42 %
vastaajista on muuttanut 
Turkuun muualta 
Varsinais-Suomesta tai 
Uudeltamaalta.

Turku 543

Uusimaa 448

Varsinais-Suomi 446

Satakunta 132

Pirkanmaa 121

Pohjanmaa 99

Kanta-Häme 61

Keski-Pohjanmaa 42

Päijät-Häme 36

Pohjois-Pohjanmaa 34

Etelä-Pohjanmaa 24

Kymenlaakso 21

Ahvenanmaa 17

Etelä-Karjala 13

Pohjois-Karjala 12

Lappi 11

N=2119

80 %
vastaajista asuu Turussa ja 

on kirjoilla Turussa

8 %
vastaajista asuu Turussa, 

mutta on kirjoilla muualla

2 %
vastaajista asuu muualla, 

mutta on kirjoilla Turussa

10 %
vastaajista asuu muualla ja 

on kirjoilla muualla



Turku 
opiskelijakaupunkina



Haluamani opintoala 74 %

Turun maine hyvänä 

opiskelijakaupunkina
53 %

Kaupungin koko 37 %

Turku on lähellä kotikuntaani 33 %

Asuin valmiiksi Turussa 26 %

Oppilaitokseni maine 19 %

Turun hyvä asuntotilanne 14 %

Perhesyy 14 %

Halusin opiskella samassa kaupungissa kuin 

kaverini
12 %

En päässyt ensimmäiseen 

opiskeluvaihtoehtooni toisessa kaupungissa
9 %

Kaupungin kaksikielisyys 7 %

Muu 6 %

Vanhempien vaikutus 4 %

Miksi valitsit Turun 
opiskelukaupungiksi?
Vastaajia pyydettiin valitsemaan enintään neljä tärkeintä syytä.

N=2119

88 %:lle 
vastaajista Turku 

oli ensisijainen 

vaihtoehto 

opiskelupaikka-

kunnaksi



Opiskelijoiden
kaupunki

%-luvuissa ovat mukana vastaajat, jotka arvioivat olevansa ”täysin samaa 
mieltä” tai ”jokseenkin samaa mieltä” väitteen kanssa.

97 %
Turussa on hyvä asua 

ja elää

98 % 
Turku on 

opiskelijaystävällinen 

kaupunki

93 %
Turussa on hyvät 

harrastus- ja 

liikuntamahdollisuudet

90 %
Turussa on 

kiinnostavia tapahtumia 

ja kulttuuritarjontaa

N=2119

99 % 
vastaajista 

suosittelee Turkua 

opiskelukaupunkina 

kaverilleen



Turku 
ympäristönä

%-luvuissa ovat mukana vastaajat, jotka 
arvioivat olevansa ”täysin samaa mieltä” tai 
”jokseenkin samaa mieltä” väitteen kanssa.

98 %
Turku on sopivan 

kokoinen 

opiskelukaupungiksi

87 % 
Turussa luonto on 

lähellä

59 %
Turku on keskellä 

kaikkea

N=2119

82 %
Turku on kansainvälinen 

kaupunki

91 %
vastaajista kokee, 

että Turussa on 

mukava ilmapiiri



Turussa on hyvät julkiset palvelut

Vastaajan 

äidinkieli

Täysin tai 

jokseenkin 

samaa mieltä

Täysin tai 

jokseenkin 

eri mieltä

En osaa 

sanoa

suomi 85 % 7 % 8 %

ruotsi 83 % 7 % 11 %

muu 98 % 2 % 0 %

Turussa on hyvät kaupalliset palvelut

Vastaajan 

äidinkieli

Täysin tai 

jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin tai 

jokseenkin 

eri mieltä 

En osaa 

sanoa 

suomi 93 % 4 % 3 %

ruotsi 87 % 5 % 8 %

muu 93 % 2 % 5 %

Äidinkielestä 

riippumatta suurin 

osa vastaajista on 

sitä mieltä, että 

Turussa on hyvät 

palvelut

N=2119



Turussa on aktiivinen opiskelijakulttuuri

Vastaajan oppilaitos

Täysin tai 

jokseenkin 

samaa mieltä

Täysin tai 

jokseenkin eri 

mieltä 

En osaa 

sanoa

Diakonia-

ammattikorkeakoulu 100 % 0 % 0 %

Humanistinen 

ammattikorkeakoulu 95 % 0 % 5 %

Turun 

ammattikorkeakoulu 89 % 3 % 7 %

Turun yliopisto 98 % 1 % 1 %

Yrkeshögskolan Novia 93 % 1 % 6 %

Åbo Akademi 97 % 3 % 1 %

N=2119

Kaikkien kuuden 

korkeakoulun 

opiskelijat pitävät 

Turun opiskelija-

kulttuuria aktiivisena.



Työ ja yrittäjyys



76 %
vastaajista haluaisi 

jäädä töihin ja asumaan 

Turun seudulle 

valmistuttuaan

Suurimmat syyt, miksi opiskelijat 

eivät halua jäädä Turun seudulle

• Halutaan muuttaa takaisin kotipaikkakunnalle 

perheen ja ystävien luo tai kumppanin kanssa 

samaan kaupunkiin

• Työmahdollisuudet koetaan muualla parempina

• Halutaan muuttaa ulkomaille
N=2119

Suurimmat syyt, miksi opiskelijat 

haluavat jäädä Turun seudulle

• Turku on viihtyisä ja kaupunkiin on kotiuduttu hyvin

• Hintataso on edullinen

• Perhe, ystävät tai kumppani ovat myös Turussa



N=2119

Kyllä
40%

En 19%

En 
osaa 

sanoa
40%

Yliopistojen 

opiskelijat

Kyllä
60%

En 7%

En 
osaa 

sanoa
33%

Ammatti-

korkeakoulujen 

opiskelijat

Uskon, että saan valmistuttuani 

koulutustani vastaavaa työtä Turun alueelta



Olen kiinnostunut 

yrittäjyydestä Turun 

alueella valmistumiseni 

jälkeen

Kyllä 16%

En 51%

En osaa 
sanoa 33%

N=2119



Asuminen



Asuminen 71 %
Turussa on riittävästi 

vuokra-asuntoja

Turussa on riittävästi 

opiskelija-asuntoja

1 14 %

2 33 %

3 23 %

4 6 %

5 24 %

71 %
Opiskelija-asuntojen

sijainti suhteessa 

oppilaitoksiin on hyvä 

1 täysin samaa mieltä

2 jokseenkin samaa mieltä

3 jokseenkin eri mieltä

4 täysin eri mieltä

5 en osaa sanoa N=2119

(täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä väitteen kanssa)

(täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä väitteen kanssa)86 %
vastaajista on 

tyytyväisiä nykyiseen 

asuntotilanteeseensa

%-luvuissa ovat mukana vastaajat, jotka 
arvioivat olevansa ”täysin samaa mieltä” tai 
”jokseenkin samaa mieltä” väitteen kanssa.

Minulla on varaa asua 

haluamassani 

asumismuodossa 

1 40 %

2 36 %

3 17 %

4 5 %

5 2 %



Liikkuminen Turussa



84 % 
Turussa on 

toimiva 

joukkoliikenne

Turussa on toimiva 

joukkoliikenne 

yöaikaan 

1 7 %

2 23 %

3 28 %

4 15 %

5 28 %

Turussa on kattava 

ja toimiva kevyen 

liikenteen verkosto 

1 28 %

2 44 %

3 17 %

4 4 %

5 6 %

90 %
liikkuminen paikasta 

toiseen on Turussa  

helppoa ja nopeaa 

1 täysin samaa mieltä

2 jokseenkin samaa mieltä

3 jokseenkin eri mieltä

4 täysin eri mieltä

5 en osaa sanoa

Joukko-

liikenne 

N=2119

(täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä väitteen kanssa)

(täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä väitteen kanssa)



Liikkuminen Turusta muualle

88 %
Turusta on hyvät 
kulkuyhteydet 
muualle Suomeen

* %-luvussa ovat mukana vastaajat, jotka arvioivat olevansa ”täysin samaa mieltä” tai ”jokseenkin samaa mieltä” väitteen kanssa.

53 %
Turusta on hyvät 
kulkuyhteydet 
ulkomaille

N=2119



Vapaa-ajan palvelut



82 %
Turussa on riittävästi 

liikuntapaikkoja ja -mah-
dollisuuksia opiskelijoille 

83 % 
Turussa on riittävästi 

tapahtumia, konsertteja 

ja kulttuuria 

Turun kaupungin-

kirjaston palvelut 

ovat minulle tuttuja 

1 44 %

2 29 %

3 14 %

4 8 %

5 5 %

Turun kaupungin 

opiskelijaedut ovat 

minulle tuttuja

1 23 %

2 34 %

3 27 %

4 12 %

5 5 %
N=2119

1 täysin samaa mieltä

2 jokseenkin samaa mieltä

3 jokseenkin eri mieltä

4 täysin eri mieltä

5 en osaa sanoa

Vapaa-aika

(täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa) (täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa)



Turku on kompakti ja 
eloisa opiskelijakaupunki, 
jossa on sopivassa 
määrin menoa ja rauhaa. 



Arvosana Turulle opiskelijakaupunkina

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

10 9 8 7 6 5 4N=2119

Keskiarvo 

8,7



turku.fi/opiskelijakaupunki

Kyselytulokset verkossa:

turku.fi/opiskelijakysely

@studyinturku

#studyinturku



Kysy lisää Opiskelijakaupunki Turku

• Anssi Kaisti, erityisasiantuntija

Turun kaupunki

anssi.kaisti@turku.fi

p. 050 371 2714

• Jenni Iivonen, viestintäsuunnittelija

Turun AMK

jenni.iivonen@turkuamk.fi

p. 040 355 0298


