
 

TEKNIKAN 
KORKEAKOULUTUKSEN  
JA TUTKIMUKSEN 
YHTEISTYÖRAKENTEET 
 
Valmistelutyöryhmän 
loppuraportti  

 

 
 

  



Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimeksianto 

 
Tämä loppuraportti käsittelee OKM:n antamaa toimeksiantoa käynnistää välittömästi toimenpiteitä tekniikan 
korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteistyörakenteiden kehittämiseksi  Suomessa. Toimenpiteiden tarkoituksena on 
lisätä tekniikan alan korkeakoulutettujen määrää Lounais-Suomessa kohdentamalla alueelle Suomessa jo olemassa 
olevaa opetustarjontaa. Toimeksiantona on ollut: 

 
1. Valmistella suunnitelmat tekniikan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisen alustan sekä Suomen 
tekniikan alan "yhteistyöyliopiston" käynnistämiselle. 
2. Esittää tekniikan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteistyörakenteissa välittömästi käynnistettävät 
toimenpiteet, jotka lisäävät tekniikan alan korkeakoulutettujen määrää Lounais-Suomessa.  
3. Sopia yhteistyörakenteiden organisoinnista niin, että edellä mainittu toiminta turvataan pitkällä tähtäimellä. 

Ratkaisuna on ollut valmistella ja perustaa tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology), joka 
edistää suomalaisten teknisten korkeakoulujen keskenäistä sekä korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä. 
Yhteistyöyliopiston ensimmäisenä konkreettisena tehtävänä on valmistella ja toteuttaa Lounais-Suomen teollisuuden 
kasvua tukevat DI-ohjelmat eli FITech-Turku-hanke vastaamaan positiivisen rakennemuutoksen aiheuttamaan osaaja- 
ja osaamistarpeeseen.  

Hanketta on valmistellut OKM:n asettama valmistelutyöryhmä (Lounais-Suomen tekniikan korkeakoulutuksen ja 
tutkimuksen yhteistyörakenteiden valmistelutyöryhmä, OKM 23.5.2017 M/45/040/2017), jossa on ollut edustus 
tekniikan alan yliopistoista, Lounais-Suomen alueen yrityksistä, ammattikorkeakouluista, muista sidosryhmistä ja 
OKM:sta. Valmistelutyöryhmän johtoon nimettiin Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa. Työryhmän muut jäsenet olivat 
vararehtori Eero Eloranta (Aalto-yliopisto), hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen (Pemamek Oy), koulutusrehtori 
Helka-Liisa Hentilä (Oulun yliopisto), johtaja Jari Jokinen (Tekniikan akateemiset TEK), apulaisjohtaja Mervi Karikorpi 
(Teknologiateollisuus), toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen (Turku Science Park), dekaani Jarmo Partanen (Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto), johtaja Hannu Siren (Opetus-ja kulttuuriministeriö), vararehtori Juhani Soini (Turun 
ammattikorkeakoulu), koulutusvararehtori Petri Suomala (Tampereen teknillinen yliopisto), vararehtori Kalle-Antti 
Suominen (Turun yliopisto) ja vararehtori Jukka Vesalainen (Vaasan yliopisto). 
 
Suunnitelma ja ehdotettavat toimenpiteet 

Ryhmä työskenteli verkostomaisesti hyödyntäen sähköisiä kokouksia ja piti Turussa neljä kokousta (2.6., 9.6., 21.6. ja 
2.8.2017). Kesäkuun 2017 lopusta alkaen hankkeeseen rekrytoitiin kahden hengen käynnistystiimi (TkT Sisko Hellgren 
ja KtM Tommi Marjanen) organisoimaan käytännön työtä Turussa yritysten ja yliopistojen kanssa. OKM:n 
toimeksiantoon vastataan seuraavasti:  

1. Suunnitelmat tekniikan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisen alustan sekä Suomen tekniikan alan 
"yhteistyöyliopiston" käynnistämiselle: 

Pitkäjänteistä yhteistyötä on valmistelu intensiivisesti.  Keskeinen tulos on osapuolten heinäkuun 
alussa 2017 allekirjoittama aiesopimus Suomen verkostoyliopiston (FITech) perustamiseksi. 
Valmistelut on tehty yhteistyössä lyhyessä ajassa, mikä osoittaa verkoston kykyä toimia yhdessä 
suurten haasteiden edessä. Yhteistyöllä ratkaistaan konkreettisia, kansantaloudellisesti 
merkittäviä ja koulutuksellisesti haastavia ongelmia. Ennen FITechin virallista perustamista 
yhteistyötä toteuttaa yliopistokonsortio Aalto-yliopiston koordinoimana. Muut osallistuvat ja 
hanketta toteuttavat yliopistot ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, 
Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. FITechin 
perustajajäseniä ovat tämän hankkeen yliopistokonsortion lisäksi Teknologiateollisuus ry ja 
Tekniikan akateemiset ry, jotka ovat myös allekirjoittaneet aiesopimuksen. FITechille nimetään 



johtokunta koordinoimaan yliopistoyhteistyötä ja vastaamaan kansallisen teknillisen koulutuksen 
haasteisiin.  

2. Yhteistyörakenteissa välittömästi käynnistettävät toimenpiteet, jotka lisäävät tekniikan alan 
korkeakoulutettujen määrää Lounais-Suomessa 

Tekniikan alan korkeakoulutuksen kehittäminen Lounais-Suomen teollisuuden tarpeisiin on 
FITechin ensimmäinen hanke (FITech-Turku).  Alustava arvio on, että amk-insinöörien ja diplomi-
insinöörien tarve kaksinkertaistuu lähivuosien aikana, mikä tarkoittaa vuosittain noin 850-900 
työntekijää Lounais-Suomen yrityksiin (puolet amk-insinöörejä ja puolet diplomi-insinöörejä). 

Lounais-Suomen lukiolaisista hakeutuu nykyisin selvästi pienempi osuus DI-opintoihin kuin 
Suomessa keskimäärin, mikä johtuu monista tekijöistä. Maassa on jonkin verran Lounais-Suomesta 
kotoisin olevia tekniikan alan yliopisto-opiskelijoita, joita hankkeessa onkin tarkoitus houkutella 
työllistymään kotiseudulleen. Kansallisella tasolla haasteita tuo se, että tällä hetkellä noin 20 
prosenttia tekniikan alan yliopistokoulutuksen aloituspaikoista jää joko kokonaan täyttämättä tai 
tulee täytetyiksi minimivaatimuksin. Samanaikaisesti teollisuus alkaa elpyä koko maassa ja osaajien 
kysyntä kasvaa. Nuorten ja erityisesti tyttöjen tietoisuuden lisääminen DI-koulutuksesta ja Lounais-
Suomen kasvualoihin liittyvistä mahdollisuuksista sekä DI-koulutuksen vetovoiman kasvattaminen 
ovat tärkeä osa yhteistyötä.   

Ulkomaalaisten diplomi-insinööriopiskelijoiden työllistyminen on ollut haasteellista Suomessa.  
Tämä kansallinen kysynnän ja tarjonnan epäsuhta on tarkoitus hyödyntää Lounais-Suomen DI-
koulutushankkeessa, mikä osaltaan helpottaa alueen työvoimavajeen täyttämistä.  

Edellä kuvatut haasteet ja ratkaisumahdollisuudet huomioon ottaen FITech-Turun toimenpiteillä 
lisätään DI-opiskelijoiden verkottumista Lounais-Suomen yritysten kanssa jo opintojen aikana, 
nopeutetaan opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja edistetään valmistuvien työllistymistä 
koulutustaan vastaaviin tehtäviin.  

Keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että korkeasti koulutettujen tekniikan osaajien kysyntä ja 
tarjonta saadaan vastaamaan toisiaan Lounais-Suomen kasvualoilla. Tavoitteena on, että yritykset 
löytävät tarvitsemansa osaajat ja että yritysten ja korkeakoulujen välinen koulutus- ja tki-yhteistyö 
vahvistuu ja vauhdittaa yritysten uudistumista ja kestävää kasvua.  

Tarkennettuna hankkeen päätavoitteet (2017–2021) ovat: 

o Lounais-Suomeen työllistyneiden diplomi-insinöörien määrä ja osaamisen laatu vastaavat 
yritysten rekrytointitarpeita. Alustavan kysyntäarvion mukaan tavoitteena on saada 
vuosittain noin 400-450 diplomi-insinööriä sijoittumaan Lounais-Suomeen hankkeen 
loppuvaiheessa. Osaajatarpeesta saadaan tarkempaa tietoa alkusyksystä 2017 valmistuvasta 
yrityskyselystä. Tarkoitus on, että tiiviin yhteistyön ansiosta hankkeen toiminnan ohjauksessa 
hyödynnetään palautetta mahdollisimman dynaamisesti. Näin muuttuviin tarpeisiin voidaan 
vastata nopeasti. 

o DI- ja insinöörikoulutusta vastaavien opinnäyte- ja harjoittelupaikkojen sekä projektitöiden 
tarjonta ja toteutuminen Lounais-Suomen yrityksissä kasvaa rekrytointitarpeita vastaavasti. 

o Lounais-Suomen lukioista ensisijaisesti DI-koulutukseen hakeutuvien osuus kasvaa FITech-
Turun toiminnan ansiosta vuoden 2017 yhteishakuun verrattuna. 

o TKI-investoinnit Lounais-Suomen kasvualoilla kasvavat ja yritysten ja korkeakoulujen tki-
yhteistyö luo pohjan yritysten kestävälle kasvulle. 

o Lounais-Suomessa vahvistuu opiskelijavetoinen ja yhteisöllinen toiminta, kuten start-up-
yritysten verkosto. 



o Tekniikan alan yliopistot pystyvät entistä tehokkaammin ja ketterämmin ennakoimaan ja 
vastaamaan osaamis- ja osaajatarpeissa tapahtuviin muutoksiin. Tämä perustuu eri puolella 
Suomea hankkeessa kehitettyihin toimintamalleihin, työkaluihin ja verkostoihin, joista on 
saatu tuloksia Lounais-Suomen alueella. 

Hanke luo osaltaan edellytyksiä tekniikan alan yliopistokoulutuksen sekä tutkimus- ja 
kehitystoiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle Lounais-Suomessa.  

 

 

Välittömästi käynnistettävien toimenpiteiden tarkoituksena on lisätä diplomi-insinöörien määrää 
Lounais-Suomessa. Varsinaisia kohdennettuja toimenpiteitä (TP) ovat: 

o TP1 – Laadukasta elämää ja merkityksellistä työtä Lounais-Suomessa 
Kohderyhmänä ns. ”tuontiteekkarit” eli muualla kuin TY:ssä ja ÅA:ssa opiskelevat. 
Edistetään ja lisätään Lounais-Suomeen sijoittuvia ja liittyviä konetekniikan, 
materiaalitekniikan, energiatekniikan, sähkötekniikan ja elektroniikan, tietotekniikan, 
perustieteiden ja tuotantotalouden diplomitöitä, kesäharjoittelua ja kurssiprojekteja. 

o TP2 – Pääset opiskelemaan kaikkia tekniikan aloja 
Kohderyhmänä Turun opiskelijat eli TY:n ja ÅA:n teekkarit, fyysikot, matemaatikot ja 
kemistit. Laajennetaan erillisopinto-oikeuksia muihin tekniikan alan yliopistoihin, mikä 
mahdollistaa kurssien ja sivuaineiden opiskelun toimijaverkoston kaikissa yliopistoissa. 

o TP3 – Päivitä tai täydennä tutkintosi 
Kohderyhmänä jo valmistuneet diplomi- ja amk-insinöörit erityisesti Lounais-Suomessa 
mutta myös muualla. Kohderyhmälle tarjotaan täydennys- ja muuntokoulutusta sekä 
Turussa että osin muillakin paikkakunnilla.  

o TP4 – Kandista maisteriksi tai diplomi-insinööriksi uusissa koulutusohjelmassa 
Kohderyhmänä muualla Suomessa ja ulkomailla asuvat tekniikan ja filosofian kandidaatit, 
joita houkutellaan uusiin DI-ohjelmiin. Nämä ohjelmat on räätälöity Lounais-Suomen 
kasvuhaasteita varten. 

o TP5 – Muuta maailmaa Lounais-Suomen kasvuyrityksissä 
Kohderyhmänä tohtorikoulutettavat, joille tarjotaan alueen yritysten kasvuhaasteisiin 
nivoutuvia tutkimusaiheita. 

o TP6 – Laaja-alaisia tekniikan opintoja Turussa  
Kohderyhmänä kaikkien osallistuvien yliopistojen kandidaattivaiheen opiskelijat sekä 
Lounais-Suomen lukiolaiset. Tavoitteena on madaltaa kynnystä siirtyä Turun alueelle sekä 
ylipäätään lisätä Lounais-Suomen nuorten kiinnostusta tekniikan yliopisto-opintoihin. 

Näiden lisäksi kaikkia kohdennettuja toimenpiteitä tukevat toimenpiteet ovat: 

o TP7 – FiTech for your future 
Kohteena kaikki edellä mainitut ryhmät. Toimenpide sisältää yhteisiä kursseja, 
kurssikokonaisuuksia ja sivuaineita sekä tki-toimintaa. 

FITech-Turku vahvistaa Lounais-Suomen korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja monipuolisuutta sekä edistää 
maamme tekniikan alan voimavarojen kokoamista. Se lisää tekniikan korkeakoulutusta sekä tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaa Lounais-Suomessa. FITech-Turun yhteistyö luo vahvan perustan  Lounais-Suomen kasvualojen 
yritysten uudistumiselle ja kestävälle kasvulle. 

 



o TP8 – Koordinaatio  
Hankkeen koordinaatiosta vastaavat projektipäällikkö (AYO) ja projektisuunnittelijat, joiden 
määrä ja tehtävät sovitaan vuosittain.  Työpakettiin sisältyy myös opiskelija- ja 
ylioppilaskuntapalveluita opiskelijoille, jotka harjoittavat opintojaan kotikampuksensa 
ulkopuolelle. Lisäksi työpakettiin siisältyy merkittävästi markkinointi- ja 
viestintätoimenpiteitä, jotta keskeiset kohderyhmät – opiskelijat ja yritykset – saataisiin 
kohtaamaan toisensa. 

Kohderyhmille suunnattu koulutus on suunniteltu aloitettavaksi porrastettuna alkaen syksyllä 
2017.  Pääpaino on toimenpiteissä 1–4, sillä niillä on suurin potentiaali tyydyttää akuuttia 
osaajatarvetta. Akuuteimpana tavoitteena on saada tekniikan alan opiskelijoita tekemään 
diplomitöitä Lounais-Suomessa toimiviin yrityksiin jo syksyllä 2017.  
Myös tohtoriopiskelijat (TP5) on merkittävä kohderyhmä hankkeessa. Tohtoriopiskelijoiden 
kytkeminen Lounais-Suomen talouden kasvun edistämiseen tapahtuu kuitenkin ensisijaisesti 
mukana olevien yliopistojen yritysyhteistyön myötä. Tämän hankkeen rahoitusresursseja ei ole 
tarkoitus käyttää tohtorikoulutukseen lukuunottamatta kesäkouluja ja muita erityistoimia. 

Vaikka tekniikan alan kandidaattiopiskelijoiden lisääminen Lounais-Suomeen ei vaikuta lyhyellä 
tähtäimellä alueen korkeasti koulutetun työvoimaan lisäämiseen, tarkoituksena on edistää myös 
tätä pitkän tähtäimen tärkeää tavoitetta.  Sähköisten oppimismenetelmien ja oppisisältöjen 
yleistyminen tulee edesauttamaan myös kandidaattitason opetuksen saatavuutta alueella.  Lisäksi 
Turussa tapahtuva, kaikkien hankkeessa mukana olevien yliopistojen lähiopetustarjonta on myös 
kandidaattiopiskelijoiden saatavilla. Osapuolet ovat sitoutuneet valmistelemaan suunnitelman, 
miten tekniikan alan kandidaattiopetusta olisi parasta lisätä Lounais-Suomessa sekä viestimään 
tästä opiskelumahdollisuudesta.  Työ on syytä tapahtua yhdessä alueen lukioiden ja keskiasteen 
oppilaitosten kanssa, jotta rekrytointipohjaa voidaan aidosti laajentaa. 

FITech-Turulle nimetään johtoryhmä, jossa on edustus osallistuvista korkeakouluista ja alueen 
yrityksistä. Puheenjohtajana toimii talousalueen yrityksen edustaja. Johtoryhmä voi täydentyä 
asiantuntijajäsenillä. 

Keskeisiä kumppaneita ovat alueen yritykset. Ne tarjovat harjoittelupaikkoja, projektiaiheita, 
opinnäytetöiden aiheita ja opinnäytetyöpaikkoja sekä osallistuvat tki-yhteistyöhön. Turun 
ammattikorkeakoulu tarjoaa tiloja ja teknologiaa erikseen sovittavalla tavalla. Turku Science Park 
on mukana fasilitoimassa tki-yhteistyötä. Yhteistyökumppaneina toimivat myös ylioppilaskunnat 
ja aineyhdistykset. Opiskelijat ovat mukana suunnitelmassa koulutustarjonnan toteutustapoja ja 
opiskelun tuen muotoja.  

Hankkeen koordinoinnista vastaa toistaiseksi käynnistystiimi, projektipäällikkö ja 
projektisuunnittelija(t), joiden määrä sovitaan vuosittain. Lounais-Suomessa tapahtuvaa opiskelua 
varten tarvitaan Turkuun opiskelijapalveluita ja ylioppilaskuntapalveluilta niille opiskelijoille, joiden 
kotiyliopisto on muualla.  Kaikki FITechin yhteistyötahot osallistuvat aktiviisesti hanketta 
koskevaan viestintään ja markkinointiin, joka kohdistuu erityisesti yrityksiin ja opiskelijoihin. 
FITech-Turun hakemuksessa on kuvattu tarkemmin käynnistettäviä toimenpiteitä.  

Käynnistysprojektin välittömät toimet on aloitettu kesäkuussa 2017 ja ne jatkuvat noin vuoden 
verran. Käynnistystiimin suunnitelman mukaisesti toimenpiteitä ovat yritystarpeiden kartoitus 
internet-kyselyn avulla elokuussa 2017, jonka jälkeen käynnistystiimi sopii tapaamiset 
ankkuriyrityksiin ja muihin relevantteihin yrityksiin. Tavoitteena on aloittaa ensimmäisiä 
diplomitöitä jo syksyllä 2017. Kartoituksen jälkeen opetustarjontaa mukautetaan yritysten 
tarpeiden mukaisesti. Viestintä ja markkinointi FITech-Turusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista 



aloitetaan opiskelijoille, yrityksille ja muille sidosryhmille syyskuussa 2017. Lisäksi suunnitelmana 
on järjestää syyskuun lopussa 2017 yhteinen keskustelu- ja tiedotustilaisuus yritysten, yliopiston 
edustajien ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Tilaisuudessa pohditaan yhdessä FITech-Turun 
suunnitelmia ja tavoitteita liittyen oppimis- ja koulutustarpeisiin. Yhtenä tarkoituksena on luoda 
yhteisöllisyyttä toimijoiden kesken.  

Hanke on Suomen tekniikan alan yhteistyöyliopiston FITechin ensimmäinen 
innovaatioyhteisöpilotti. Yhteisön on tarkoitus sijoittua Turussa keskeiseen lokaatioon opetus- ja 
tutkimustoiminnan kannalta. Se myös varmistaa toiminnan jatkumisen tulevaisuudessa hankkeen 
päättymisen jälkeen 2022. Turku Future Technologies (TFT)/TFT Competence Factory on 
mahdollinen tulevaisuuden toiminnan jatkaja. 

 

3. Yhteistyörakenteiden organisointi niin, että edellä mainittu toiminta turvataan pitkällä 
tähtäimellä: 

FITechin perustaminen korostaa tekniikan alan yliopistojen ja yritysten yhteisiä mahdollisuuksia 
edistää kestävää hyvinvointia organisaatioiden rajat ylittävän, visionäärisen yhteistyön avulla. On 
mahdollista, että FITech käynnistää muita kansallisesti merkittäviä hankkeita jo lähiaikoina.  

FITech-Turun toiminnan yhtenä tavoitteena on synnyttää ja vakiinnuttaa mekanismit, joiden avulla 
tekniikan alan yliopistot pystyvät saumattomaan koulutus- ja tki-yhteistyöhön sekä keskenään että 
yritysten kanssa.  Kehitettävät koulutukselliset yhteistyömuodot vakiinnutetaan vuoteen 2022 
mennessä niin, ettei menestyksellisen toiminnan jatkamiseksi tarvittaisi juurikaan ulkopuolista 
rahoitusta. 

Budjetti ja talousarvio 

Työryhmä ehdottaa OKM:lta haettavaksi n. 12 miljoonan euron (11 999 167€:n) rahoitusta FITech-Turku -hankkeen 
toteuttamiseksi yhteistyöyliopiston (FITech) ensimmäisenä innovaatioyhteisönä. Avustuksen käyttöajaksi on arvioitu 
1.7.2017–31.12.2021. OKM:lta haettava avustus on 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Muu julkinen 
rahoitus on kokonaiskustannuksista 30 prosenttia, joka katetaan yliopistojen omalla rahoituksella. 
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