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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. Lounais-Suomessa taotaan nyt kasvua koko Suomeen ja 

Suomen hyväksi.

Positiivinen rakennemuutos



Kaikkien toimialojen ja meriteollisuusryhmän liikevaihdot ovat 

kasvussa.

Liikevaihdon kehitys toimialoittain Turun seutukunnassa 1/2010 – 3/2017

Lähde: Tilastokeskuksen suhdannepalvelu
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Meri- ja teknologiakoulutusfoorumi

• Foorumi tuottaa uusia koulutusratkaisuja, kehittää koulutusten 
markkinointia sekä vahvistaa ja selkeyttää yritysten ja 
oppilaitosten yhteistyötä ja työnjakoa.

• Mukana ovat kaikki Lounais-Suomen meri- ja teknologia-alan 
toisen ja korkea-asteen koulutustoimijat sekä edustajat 
keskeisistä sidosryhmistä – työelämää edustavat organisaatiot 
(Teknologiateollisuus, Rakennusteollisuus) sekä alan 
ammatilliset järjestöt ja organisaatiot. 

• Foorumi tarjoaa ”yhden luukun palvelupisteen” edistämään 
esimerkiksi tekniikan alan koulutuksen vetovoimaa.



• Turun kaupunki toimitti joulukuussa 2016 valtiovallalle Turun ja Varsinais-Suomen 

alueen korkeakouluilta ja oppilaitoksilta sekä muun Suomen teknillisiltä 

kumppaniyliopistoilta kootut osaamisen kehittämisen tilannearviot sekä konkreettiset 

toimenpide-ehdotukset.

• Tilannearviot ja yhteensä 32 toimenpide-ehdotusta pohjautuvat oppilaitosten vahvaan 

asiantuntemukseen sekä tiiviisiin työelämä- ja yritysyhteyksiin.

• Alueen keskeisten yritysten edustajat osallistuivat ehdotusten valmisteluun sekä 

toimenpiteiden ja kokonaisuuden arviointiin.

Aloitteen tuloksena:

 OKM:n nimittämä selvityshenkilö jätti loppuraporttinsa 21.4.2017.

 Valtion lisätalousarviossa 5/2017 päätös 20 milj.€ rahoituksesta positiivisen 

rakennemuutoksen koulutuksen eritystoimiin.

Ministeriön asettama työryhmä (pj Mikko Hupa, Åbo Akademi) tehnyt toimenpide-

ehdotuksen rahoituksen jakamisesta syksyllä 2017.

OKM avasi oman, lisätalousarviossa päätetyn 2 milj. €:n haun ammatillista 

koulutusta tarjoavien organisaatioiden toimenpiteitä tukemaan.

Laaja-alainen koulutusuudistus 
ulottuu kasvuvaiheesta tulevaisuuteen



Positiivisen rakennemuutoksen ammatillisen 

koulutuksen pilottihankkeet



Oppilaitosverkosto

• Turun ammatti-instituutti (Turun kaupunki)

• Turun AKK (Turun aikuiskoulutussäätiö)

• TAO (Turun ammattiopistosäätiö)

• Salon seudun ammattiopisto (Salon seudun koulutuskuntayhtymä)

• Raseko (Raision seudun koulutuskuntayhtymä)

• Novida (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä)

• WinNova (Länsirannikon koulutus Oy)

• Sataedu (Satakunnan koulutuskuntayhtymä)



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

km:n säteellä.

• 2016-2017 noin 1100 uutta työntekijää ja toimihenkilöä 

Autoteollisuuden kasvunäkymät 



• 2014 lähtötaso 4000 Meyerin ja verkoston työntekijää, vuonna 2017 noin 7000

• 2020 mennessä uusien tilausten myötä noustaan 17 000:een ja 2022-2024 arviolta 

20 000 henkilön tasolle. Kerrannaisvaikutuksineen telakan ulkopuolelle jopa 30 000 

htv:n kasvuvaikutus. 

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

• Meyer Turku Oy:n investointiohjelma yht. 185 milj. €

Meriteollisuuden kasvunäkymät 



Tavoitteet

• Teollisuuspuistojen ja työpaikkojen nykyistä tehokkaampi 
hyödyntäminen autenttisina oppimisympäristöinä.

• Monikulttuurisessa toimintaympäristössä tapahtuva osaamisen 
kartoittaminen ja yhteismitallistaminen sekä näihin perustuvat 
ammatillisen koulutuksen reformia tukevat mallinnukset ja 
kokeilut.

• Työelämä- ja oppijalähtöinen poluttaminen ja sujuvat siirtymät 
yritysten ja oppilaitosten sisällä/välillä ml. eri asteet.

• Yhtenäinen tapa ja välineet oppilaitosten välisen yhteistyön 
koordinointiin ja asiakaskontaktointiin sekä reformista 
viestimiseen.



Kehittämisaihioita

• Teollisuuspuistot (mm. Blue Industry Park, Turku) ja niiden 
verkostomainen toiminta.

• Blue Industry Parkin markkinointi yrityksille ympäristönä, jossa 
ammatillinen koulutus toimii yhdessä yritysten kanssa (pop up
-oppimisympäristöt, yhteiset projektit).

• Oppimispolut oppilaitoksesta työelämään ja työelämässä.

• Maahanmuuttajatyövoiman työhön siirtymisen nopeuttaminen.

• Rekry- ja muuntokoulutukset.

• Hybriditutkinnot (oppisopimus- ja koulutussopimuskoulutuksen 
sekä monialaiset yhdistelmät).



Kehittämisaihioita

• Yritysagentti-opettajan työnkuva.

• Työelämälehtorin työnkuva ja tiedepolku.

• Oppilaitosten älykkään erikoistumisen ja joustavien 
yhteistyömallien kehittäminen (esimerkiksi 
mahdollisuudet suorittaa tutkinnon osia toisissa 
oppilaitoksissa).

• Yhteistyötarpeet oppilaitosten välillä ja yritysten kesken.



Meyer Turku Oy - pilotti

• Opettaja työskentelee koko ajan telakalla. Kouluttaa ja ohjaa 
opiskelijoita sekä avustaa telakan omissa 
rekrytointikoulutuksissa. 

• Levyseppähitsaajaryhmä(t) toisena vuonna 2 kuukautta ja 
kolmantena vuonna lähes kokonaan telakalla. Mahdollisuus 
koulutussopimus-oppisopimus yhdistelmiin.

• Polttokoneoperaattorin oppimisympäristö.



Mestari-kisälli-oppipoika -malli





Mobiilisovelluksen käyttöönoton pilotti työelämässä 

tapahtuvan oppimisen seurannassa

Pilottiryhmänä toimivat levyseppähitsaajat, joiden merkittävin 

työssäoppimispaikka on Meyer Turku Oy.



Kansainvälinen yhteistyö

• Keväällä 2017 aloitettiin työelämäjaksot Meyer Werft:n telakalla 
Saksassa. 



Meriteollisuusverkoston pilotit 
suunnittelu- ja työnjohdon puolelle



TULE TOTEUTTAMAAN MERITEKNIIKAN TULEVAISUUTTA! 

Nyt haetaan henkilöitä kouluttautumaan laivasuunnittelun asiantuntijatehtäviin. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen 

osallistujat työllistyvät mukana oleviin yrityksiin. Koulutuksen toteuttaa Turun ammatti-instituutti yhteistyössä Varsinais-

Suomen ELY-keskuksen ja TE-toimiston sekä meriteollisuuden huippuyritysten kanssa.

Koulutus antaa hyvät valmiudet meriteollisuuden suunnittelutehtäviin ja niihin työllistymiseen. Koulutuksen teoriajaksot 

suoritetaan Turun ammatti-instituutissa ja koulutukseen liittyvä työssäoppiminen tapahtuu yritysten omissa toimitiloissa.

Koulutus on työvoimapoliittista ja tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Koulutettavilta 

odotetaan vahvaa motivaatiota ja sitoutumista kehittymään laivasuunnittelun huippuosaajaksi. Hakijoilta edellytetään 

sopivaa teknistä peruskoulutusta (teknikko, ins. DI) tai vankkaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Englannin kielen taito 

ja alan aikaisempi työkokemus katsotaan eduksi. 



Sekä Turussa että Raumalla aloitetaan noin kaksi vuotta kestävä laivanrakennusalan henkilöstöä koskeva 

täydennyskoulutus, jossa käydään läpi laivasuunnittelun ja laivatuotannon keskeiset periaatteet. 

Tavoitteena on vahvistaa alalla toimivien yritysten ja heidän henkilöstönsä osaamista nykyaikaisten 

tuotantotapojen, tuotantoprosessien hallinnassa sekä laivoja koskevien ympäristövaatimusten hallinnassa.

Koulutus soveltuu laivanrakennusalalla toimiville suunnittelijoille, projekti-insinööreille ja tiiminvetäjille, joilla 

on sopiva tekninen peruskoulutus ja aiemmin hankittua työkokemusta alalta.

LAIVANRAKENNUSALAN 

ERIKOISAMMATTITUTKINTO (LR EAT)



• Varsinais-Suomessa on juuri nyt ja lähivuosina runsaasti 
työpaikkoja tarjolla. Korkeakoulutettujen osaajatarve 
kaksinkertaistuu ja uusia ammattiosaajia tarvitaan sadoittain lisää

• Case Sandvik: Turun toimipisteen työllistävä vaikutus Suomessa n. 
2000 henkilöä 2017. Lisäys vuodessa on ollut n. 500 henkilöä, 
joista 250 suoraan.

Valmistavan teknologiateollisuuden 
kasvunäkymät 



Eskomatic pilotti

• Eskomatic Oy on voimakkaasti kasvava moderni koneistamo. 

• Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yrityksessä koneistuksen tutkinnon osia 
yksilöllisten polkujen mukaisesti. 

• Yritys investoi oppilaitoksen tilojen modernisointiin, ”kummiluokka”.

• Mittaustekniikkaan suunnitellaan yhteistä koulutusmateriaalia (yrityksellä oma 
mittauspalvelu).

• Tärkeää pitkäjänteinen yhteistyö.



YHTEISTYÖTÄ JA MODERNIA TEKNOLOGIAA



Toimintojen palvelut

OPPILAITOKSETYLIOPISTOT JA 

KORKEAKOULUT

ASIANTUNTIJAPALVELUT YRITYKSET

Koulutustoiminta
• Projekti- ja kehitysympäristö 

(innovaatioalusta)

• Lopputöiden tekopaikka 

• Perustutkimuksen ja soveltavan 

tutkimuksen testauspaikka

• Yritysten kehittämisen, kasvun ja 

menestyksen tukeminen

• Hankepalvelut

• Verkottamispalvelut

• Osaamisen kehityspalvelut

• Tulokselliset kehitysprojektit

• Osaamis- , yrittäjyys- ja elinkeino-

ohjelman tukeminen

• Tuotannonkehitys

• Syventävä ammatillinen  koulutus

• Tuotekehitys

• Toimintamallit

• Valmistuspalvelut

• Mittalaitteiden kalibroinnit

• Työelämälähtöinen 

oppimisympäristö

• Käytännön harjoittelupaikka

• Teknologiateollisuuden 

vetovoimaisuus

• Opettajille tekniikan tuntemusta



Yksilölliset polut opiskelijalle: FMS-järjestelmä, robottihitsaus ja –

särmäys, moniakseliset koneistukset

Oppilaitos + yrityskumppani KTK Yrityskumppani





• Turun seudulla on käynnistynyt Turun seudun työvoimahautomot -hanke, jossa viidelle 

kärkialalle (kone- ja metalliala, rakennusala, logistiikka, yksityinen sote ja kauppa- ja 

ravitsemusala) rakennetaan hautomoita.

• TUTTU-6Aika hankkeessa työttömät ratkovat yritysten haasteita maksutta.

• Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Paimiossa alkoi työllisyyskokeilu 1.8.2017. Sen 

kohderyhmänä ovat kaikki alle 25-vuotiaat työttömät ja kaikki pitkäaikaistyöttömät. Kokeilun 

myötä vastuu näiden kohderyhmien työllistämisestä siirtyi kaupungeille.

• Kasvusopimuksella Turku haluaa pehmittää maahanmuuttajien polkua työhön. Turku ostaa 

lisäksi viideltä palvelutuottajalta maahanmuuttajataustaisten työllistymistä edistävää palvelua. 

Maahanmuuttajien työllistämiseksi on monia hankkeita mm. Baana – verkostomainen  

rekrytointimalli.

• Turun Aikuiskoulutuskeskus on perustanut Täsmäosaajat Oy:n, joka vuokraa 

Aikuiskoulutuskeskuksen ja Turun ammatti-instituutin vastavalmistuneita sekä Turun 

työkeskuksessa olevia henkilöitä yrityksiin. Ajatuksena on, että yritys voi palkata hyväksi 

havaitsemansa henkilön lopulta itsellensä. 

Turussa oli heinäkuun lopussa lähes 15 000 työtöntä työnhakijaa ja vajaa kaksi tuhatta avointa 

työpaikkaa. Vuosi sitten vastaavana aikana oli työttömiä kaksi tuhatta enemmän. 

Työllisyys ja maahanmuutto



• Osaavan työvoiman houkuttelu alueelle on elintärkeää kasvun 
takaamiseksi. Jo nyt on pulaa teknisten alojen osaajista.

• Turun kaupunki aloitti valtakunnallisen kampanjan keväällä 2017. 
Tavoitteena on houkutella myös kansainvälisiä osaajia Turkuun ja 
Lounais-Suomeen.

• Mittava kampanja jatkuu ja se suunnitellaan ja toteutetaan laaja-
alaisessa alueellisessa yhteistyössä Lounais-Suomen keskeisten 
toimijoiden kanssa (ELY, korkeakoulut, Turku, Rauma, Uusikaupunki, TE-
toimistot, Varsinais-Suomen ja Satakunnan liitot).

Markkinointi ja viestintä:
Muuta Turkuun -kampanja tukee kasvua ja 
houkuttelee työntekijöitä




