
ESITYS UUDEKSI KOULUTUSVASTUUKSI 
 

Yliopisto/ 
Ammattikorkeakoulu 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 

Uusi koulutusvastuu (tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys) 

Tutkintonimike: Insinööri (AMK) 
Tutkinnon nimi: Prosessi- ja materiaalitekniikka 
Laajuus ja opintojen kesto: 240 op, 4 vuotta 

Sisäänoton laajuus (aloittajien määrä/v) ja tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä koulutuksen ollessa täydessä 
laajuudessaan 

 
Aloittajien määrä vuosittain 30 

120 täydessä laajuudessa 

Edellytykset uuden koulutusvastuun toteutukselle (resursointi) 

SAMKin jo olemassa olevat Satakunnan akku- ja teknologiaklusteria tukevat koulutusvastuut luovat 
mahdollisuuden uuden tutkinto-ohjelman rakentamisen synergioille. Satakunnan akku- ja 
teknologiametallien kasvun tiekartassa tärkeiksi osa-alueiksi on määritelty energiajärjestelmän 
toimivuus, teollisuutta tukeva logistiikka, ympäristö- ja kiertotalousosaaminen sekä modernit 
teollisuusympäristöt, ja näihin liittyviä osaamisia tuotetaan jo. SAMKin osalta koulutus vaatisi osaajien 
lisäystä maltillisesti, strategian mukaisin painotuksin, ja yhteistyö muiden kouluttajien kanssa katsotaan 
keskeiseksi. SAMK on myös rakentanut osana Energia- ja ympäristötekniikan koulutusta erityisen 
prosessitekniikan suuntauksen metallurgian alueelle yhteistyössä Aalto yliopiston ja seudun suurten 
toimijoiden kanssa. SAMKin prosessitekniikan koulutusta tukevat mm. alueen suurimmat toimijat 
Luvata, Boliden, Cupori sekä Aurubis. Uusi koulutusvastuu selkeyttäisi profiileja teollisuuteen. 

Perustelut korkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta 
Satakunnassa tuotetaan korkean teknologian metalleja, kuten kuparia, nikkeliä, kultaa ja hopeaa, ja jalostetaan 
metallituotteita ja kemikaaleja, kuten suprajohteita, kestomagneetteja ja akkukemikaaleja. Ne ovat keskeisiä 
rakennusmateriaaleja ja komponentteja koko yhteiskunnan sähköistymisen mahdollistamiseksi. Sähköistyvä 
yhteiskunta, uusiutuvan energian tuotanto ja varastointi sekä digitalisaatio lisäävät korkean teknologian metallien 
ja jatkojalostustuotteiden maailmanlaajuista kysyntää. Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterin 
systemaattinen kehittäminen tuo alueelle ja Suomeen satoja uusia työpaikkoja ja miljardien eurojen arvosta uutta 
vientiteollisuutta. Yksi Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterin kasvun keskeisimmistä haasteista on 
osaavan työvoiman kouluttamisen takaaminen ja osaajien houkuttelu Satakuntaan. Aihepiirin selvitysten mukaan 
alueen oppilaitosten tulisi lisätä alan koulutusta sekä kehittää edelleen muita alaan ja prosessiteollisuuteen 
liittyviä koulutuslinjoja sekä lisätä muunto- ja jatkuvan oppimisen koulutuksia alan vaihtajille. Koulutusvastuuta 
tukevasta tutkimuksesta vastaa SAMKissa RoboAI Green, jonka tutkimuksen peruskysymyksenä tutkitaan, miten 
arvokkaita teknologiametalleja sisältäviä laitteita ja komponentteja voidaan tehokkaasti ja älykkäästi kerätä, 
tunnistaa ja erotella, jotta metallien kierrättäminen niistä on kannattavaa ja turvallista. 

Satakunnan akku- ja teknologiametallien kasvun tiekartta nostaa keskeisiksi teemoiksi vihreä siirtymän, 
vähähiilisyyden, ilmastomuutoksen, ekologisesti toimivan teollisuuden sekä vastuullisuuden. Nämä teemat ovat 
keskeisiä myös SAMKille. 

Ehdotus uuden 
koulutusvastuun 
voimaantuloajankohdaksi 
ja koulutuksen 
käynnistymisen aikataulu 

 
 

Syksy 2024 

Muita lisätietoja Geologian tutkimuskeskuksen kartan mukaan on ilmeistä, että Satakunnan alue on 
keskeinen Suomen akku- ja teknologiateollisuuden keskittymä. 
https://www.gtk.fi/wp-content/uploads/2022/07/Akkumineraalikaivokset-ja-
prosessointilaitokset.pdf 

 
Yhteyshenkilö 

Opetuksen vararehtori Tiina Savola 
Johtaja Marika Seppälä, Teknologia-osaamisalue 

https://www.gtk.fi/wp-content/uploads/2022/07/Akkumineraalikaivokset-ja-prosessointilaitokset.pdf
https://www.gtk.fi/wp-content/uploads/2022/07/Akkumineraalikaivokset-ja-prosessointilaitokset.pdf


ESITYS UUDEKSI KOULUTUSVASTUUKSI 

 

Yliopisto/ 

Ammattikorkeakoulu 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 

Uusi koulutusvastuu (tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys) 

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK) 

Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Laajuus ja opintojen kesto: 240 op, 4 

vuotta 

Sisäänoton laajuus (aloittajien määrä/v) ja tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä koulutuksen ollessa täydessä 

laajuudessaan 

 

Aloittajien määrä vuosittain 35 

 Tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä 140   

Edellytykset uuden koulutusvastuun toteutukselle (resursointi) 

Satakunnan ammattikorkeakoululla on aiemmin ollut terveydenhoitajan koulutusvastuu. Aiemman 

koulutusvastuun ja sairaanhoitajakoulutuksen ansiosta osaajaresurssi on olemassa. SAMKin uusi kampus (2017) 

simulaatiotiloineen mahdollistaa tilojen ja pedagogisten järjestelyiden puolesta koulutuksen aloittamisen 

uudelleen. SAMKin hyvinvointi- ja terveysalan tutkintomääriä on nostettu nykyiselle strategiakaudelle lähes 

sadalla edellisestä OKM-SAMK sopimuksesta. Tämä mahdollistaa sote-alan tutkintojen laajentamisen 

terveydenhoitajatutkintoon, vastaten työelämätarpeeseen.  

Perustelut korkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta 

Terveydenhoitaja AMK tutkinnon tarve Satakunnassa on tunnistettu. Työelämän palautteen sekä Satakunnan 

ammattibarometrin (I/2022) mukaan Satakunnassa on paljon pulaa terveydenhoitajista. Kunta-alalta eläköityy 

2030 mennessä Satakunnassa yli 35 % henkilöstöstä, jossa ovat mukana julkisen puolen terveydenhoitajat. 

Lisäksi tarvetta on yksityisellä puolella ja kolmannella sektorilla. Koulutuksen aloittamista SAMKissa puoltaa se, 

että SAMKista valmistuneet jäävät pääsääntöisesti töihin Satakuntaan ja näin voidaan varmistaa 

terveydenhoitajien saatavuus alueella. Muista maakunnista valmistuneet harvemmin tulevat Satakuntaan 

töihin. Valtakunnallisesti on tarve varmistaa tulevien hyvinvointialueiden toimivuus, jonka vuoksi 

terveydenhoitajien koulutusmäärää on välttämätöntä lisätä Satakuntaan. SAMKin strategiassa valittuna 

vahvuusalana on Ihmisen osallisuus ja toimintakyky, jossa korostuu työikäisten terveyden edistäminen, mikä on 

tärkeää työelämän pitovoiman ja työllisten vähenemisen hidastamisen näkökulmasta. Satakunta on lisäksi 

Suomen ikääntyvin maakunta, jonka vuoksi keskeistä on koko väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

(fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky). Nämä sisällöt ovat SAMKin opetuksessa ja TKI:ssä keskiössä. 

 

Ehdotus uuden 

koulutusvastuun 

voimaantuloajankohdaksi 

ja koulutuksen 

käynnistymisen aikataulu 

 

 

Kevät 2024 



Muita lisätietoja Terveydenhoitaja AMK -tutkinto on ollut SAMKissa ammattikorkeakoulumme koko 

olemassaoloajan siten, että viimeinen ryhmä aloitti 2016. 

Terveydenhoitajakoulutuksen juuret Satakunnassa ovat jo 1940-luvulta. 

Yhteyshenkilö Opetuksen vararehtori Tiina Savola 

Johtaja Anne-Maria Kanerva, Hyvinvointi ja terveys -osaamisalue 
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