ESITYS UUDEKSI KOULUTUSVASTUUKSI
Yliopisto/
Turun ammattikorkeakoulu oy
Ammattikorkeakoulu
Uusi koulutusvastuu (tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys)
Insinööri AMK, sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
Sisäänoton laajuus (aloittajien määrä/v) ja tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä koulutuksen ollessa
täydessä laajuudessaan
40 aloittajaa / vuosi, 200 opiskelijaa täydessä vahvuudessaan toimiessaan
Edellytykset uuden koulutusvastuun toteutukselle (resursointi)
Turun talousalueella ja laajemmin Suomessa on pula osaavasta sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriosaamisesta. Tulevaisuudessa
tarve sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriosaamiselle tulee edelleen kasvamaan.Turun ammattikorkeakoululla on alan
koulutukseen liittyvää osaamista ja eri tutkinto-ohjelmien oppimissuunnitelmiin kytkeytyvää koulutusta. Alueella koettava osaajapulan
suuruus edellyttää kuitenkin oman sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuun aloittamista ja siihen liittyvän tutkinto-ohjelman
perustamista.
Turun ammattikorkeakoulun laajasti uudistuneet tilat (mm. uusi kampusrakennus ja sen laboratoriot), työelämäyhteistyö sähkö- ja
automaatioalan yritysten kanssa sekä alaan liittyvät tutkimusryhmät ja -projektit luovat hyvät puitteet sähkö- ja automaatiotekniikan
opetukselle ja antavat tarpeelliset lähtökohdat Turun alueelta kokonaan puuttuvan ja alati merkitystään kasvattavan koulutusvastuun
aloittamiseksi.
Turun ammattikorkeakoululla on mahdollisuus resurssiensa puolesta aloittaa uusi sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusala. Myös
alueen yritykset ovat alustavasti osoittaneet kiinnostusta olemaan mukana opetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä. Haettava
koulutus toimii toivottuna ja vielä puuttuvana jatkona sähkö- ja automaatioalan toisen asteen koulutukselle ja myös tarpeellisena
pohjakoulutuksena maisterivaiheen opintoihin, joihin hakeudutaan nyt alueen ulkopuolelle mutta tulevaisuudessa myös Turun
yliopistossa mahdollisesti alkaviin maisteritason sähkö- ja automaatiotekniikan opintoihin.

Perustelut korkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta
Varsinais-Suomen alueella on kriittisen suuri vajaus koulutetuista ja pätevistä sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä. Alueen
elinkeinoelämältä tullut viesti on tältä osin selvä (ks. puollot koulutusvastuun saamiseksi). Ammattikorkeakouluista valmistuneet jäävät
pääsääntöisesti työskentelemään alueelle, jossa ovat koulunsa käyneet, minkä vuoksi Turun talousalueelle tarvitaan tämän tekniikan
alan oma koulutus. Jo lähitulevaisuudessa alan merkityksen kasvaessa (energian tuotannon ja energiajärjestelmien sähköistyminen,
automaation lisääntyminen, robotisaatio) osaavan työvoiman puute muodostuu myös valtakunnalliseksi ongelmaksi. Alaan liittyvää
koulutusta on pieninä kokonaisuuksina eri tutkinto-ohjelmissa Turun ammattikorkeakoulussa mutta sähkö- ja automaatiotekniikkaan
liitettävien pätevyyksien pohjakoulutusta ei missään niissä voida nykyisellään toteuttaa.

Ehdotus uuden
koulutusvastuun
voimaantuloajankohdaksi
ja koulutuksen
käynnistymisen aikataulu
Muita lisätietoja

Yhteyshenkilö

Koulutusvastuun ehdotettu voimaantuloajankohta 1.1.2022
Koulutuksen ensimmäinen ryhmä käynnistyisi syksyllä 2023

Liitteenä 23 yrityksen puoltokirjettä koulutuksen aloittamisen puolesta

Vararehtori Juhani Soini
Turun ammattikorkeakoulu
puh: 050 5985 321, sähköposti: juhani.soini@turkuamk.fi

ESITYS UUDEKSI KOULUTUSVASTUUKSI
Yliopisto/
Turun ammattikorkeakoulu oy
Ammattikorkeakoulu
Uusi koulutusvastuu (tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys)
Rakennusarkkitehti (AMK)
Sisäänoton laajuus (aloittajien määrä/v) ja tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä koulutuksen ollessa
täydessä laajuudessaan
Sisäänoton laajuus 40 opiskelijaa / vuosi , jolloin tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä on 200 opiskelijaa
Edellytykset uuden koulutusvastuun toteutukselle (resursointi)
Turun amk:lla on valmiudet käynnistää rakennusarkkitehtikoulutus nopealla aikataululla. Koulutus on integroitavissa olemassa oleviin rakennuspuolen
koulutuksiin, esim. opetuksen sisällöissä löytyy synergiaa yhteisten opintojen osalta. Turun amk:lla on myös vuosien kokemus yhteistyöstä muiden
rakennusalan ammattikorkeakoulujen kanssa eri opintojen tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyssä, yhteistyön tuloksena on julkaistu esim. yhteiset
opetussuunnitelmat eri koulutuksiin. Tässä työssä on ollut mukana myös Rakennusteollisuus ry oman koulutuskeskuksensa, RATEKO:n, kautta.
Tarkempi opetussuunnitelma rakennusarkkitehtikoulutuksesta on valmiina ja aloituspaikkamäärä on sovitettavissa muiden rakennusalan koulutusten
aloituspaikkoihin. Opetukseen integroidaan englanninkielisiä opintoja, esim. rakentamisen tietomallinnus BIM, mikä mahdollistaa laajemman kvtarjonnan. Lisäksi opetuksessa korostuu verkko- ja erilaiset hybriditoteutukset.

Perustelut korkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta
Varsinais-Suomen talousalue on Suomen voimakkaimmin kasvavia seutuja. Kehitys on näkynyt mm. työvoimapulana alan erityisosaajista. Alueella on
erityisen suuri pula arkkitehdeistä ja rakennusarkki-tehdeistä. Rakennussuunnittelua harjoittavien yritysten on ollut vaikeaa rekrytoida alan ammattilaisia
koska paikallista koulutusta ei ole tarjolla ja muuttokynnys alueelle on ollut liian suuri. Selkeä vaje on rakennusarkkitehti-koulutuksen puuttuminen.
Ympäristöministeriön vuonna 2015 julkaisemien uusien ohjeiden (YM4/601/2015) myötä rakennussuunnittelua ei saa jatkossa harjoittaa muut kuin
arkkitehti tai rakennusarkkitehti. Tämä on näkynyt haasteena mm. paikallisten rakennusviranomaisten työssä, koska kelpoisuuden täyttäviä
ammattilaisia ei ole tarjolla. Jatkossa tilanne tulee heikentymään entisestään myös eläköitymisten myötä. Rakentamisessa erityinen vastuu tulee
hankkeen pääsuunnittelijalle, joka on pääsääntöisesti arkkitehtisuunnittelusta vastaava henkilö. Tämän lisäksi alalla on lukusia normeja ja säädöksiä,
jotka korostavat soveliaan tutkinnon ja koulutuksen merkitystä. Nämä kohdistuvat useimmiten hankkeen pääsuunnittelijalle, esim.
kosteudenhallintaselvityksen laadinta tai vielä lopullista määritystä hakeva rakentamisen hiilijalanjäljen laskenta
Rakennusarkkitehtikoulutus tukee vahvasti myös meripuolen koulutusta ja osaamisen kehittämistä. Koulutus on yhdistettävissä meriteollisuuden
sisustussuunnitteluun vahvistaen meripuolen roolia alueen veturina. Laivanrakennus tarvitsee erityisesti tila- ja konseptisuunnitteluun erikoistuneita
suunnitteluosaajia. Vastaavaa synergiaa löytyy muotoilukoulutukseen, erityisesti palvelumuotoilun osalta. Rakennusarkkitehtikoulutus edistää niin ikään
rakentamisen tki-toimintaa, mm. Turun amk:ssa rakentamisen yhteydessä toimivan akustiikkatutkimusryhmän hankkeet nivoutuvat vahvasti
arkkitehtuuriin osaamiseen. Vastaavasti meripuolella käytössä oleva esivalmistukseen pohjautuva moduulirakentaminen saa lisäpotkua
rakennusarkkitehtikoulutuksen ja kehitystyön myötä, mm. edistäen rakentamisen laatua ja tuotannon tehokkuutta. Molemmilla aloilla digitalisaation
nopea kehitys pakottaa myös hakemaan uusia innovaatiota, jotka näkyvät esim. tietomallintamisen, lisätyn todellisuuden ja IoT:n hyödyntämisenä.
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Koulutusvastuun ehdotettu voimaantuloajankohta 1.1.2022
Koulutuksen ensimmäinen ryhmä käynnistyisi syksyllä 2023
Työelämän edustajien puoltolausunnon ovat antaneet mm.:
- Talonrakennusteollisuus Lounais-Suomi ry & Rakennusteollisuus ry, satoja jäsenyrityksiä
- Turun Kauppakamari ry, satoja yritys- ja organisaatiojäseniä
- Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, yli 2600 kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötä Varsinais-Suomen alueella
- Turun alueen rakennustarkastajat ry, 30 Varsinais-Suomen kunnan rakennusvalvontojen edustus

Vararehtori Juhani Soini
Turun ammattikorkeakoulu
puh: 050 5985 321, sähköposti: juhani.soini@turkuamk.fi
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Esitys uudeksi koulutusvastuuksi
Sähkö- ja automaatiotekniikan Insinööri (AMK) koulutusvastuu ja tutkinnonantooikeus
Varsinais-Suomen talousalue on Suomen voimakkaimmin kasvavia seutuja. Kehitys näkyy koulutettujen
henkilöiden erittäin hyvänä työllistymisenä ja valitettavan usein myös työvoimapulana alan erityisosaajista.
Alueella on kriittisen suuri vajaus pätevistä sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä. Niin ikään alueelta
puuttuu sähkö- ja automaatiotekniikan toisen asteen jatkoväylä, jolle on sähkö- ja automaatioalan
merkityksen kasvaessa entistä suurempi tarve. Tämä johtaa alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden siirtymiseen
opiskelemaan talousalueen ulkopuolelle. Sähkö- ja automaatiotekniikkaa sivuavaa koulutusta Turun
ammattikorkeakoulusta löytyy eri aloilta energiaan, ICT:hen ja konetekniikkaan liitettyinä mutta ne eivät
muodosta sellaista kokonaisuutta, jolla pystyttäisiin kouluttamaan sähkö- ja automaatiotekniikan
asiantuntijoita. Sähkö- ja automaatiosuunnittelijan työpaikkoja on tämän vuoksi vaikeaa täyttää VarsinaisSuomessa.
Alueen tämän hetken osaamistarve ylittää jo selvästi Varsinais-Suomeen saatavien osaajien määrän.
Sähkökäyttöjen ja automaation lisääntyessä mm. hajautetussa ja sähköön perustuvassa energiantuotannossa,
älyrakennuksissa sekä liikenteessä, on selvää, että pätevän työvoiman puute ajaa alueen yrityksiä entistä
haastavampaan tilanteeseen. Tämä johtaa osaltaan uusien yritysten sijoittumiseen maakunnan ulkopuolelle.
Turun ammattikorkeakoulu on ainoa laajasti korkeakoulutasoista tekniikan opetusta järjestävä taho VarsinaisSuomessa. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa tällä hetkellä lähes kaikki amk-tasoiset insinöörikoulutukset.
Alueen korkeakoulutuksessa sähkö- ja automaatiotekniikan puute näkyy epäjatkuvuutena sekä teollisuuden
tarpeista katsottuna osaamisvajetta aiheuttavana haasteena. Turun ammattikorkeakoulun nykyiset tutkintoohjelmat eivät esimerkiksi tuota sähköalan pätevyydessä vaadittua pohjakoulutusta, jota useat alaan liittyvät
normit edellyttävät. Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuu poistaisi tällaisen alueen koulutukseen
liittyvän osaamisvajeen. Turun ammattikorkeakoululla on valmius vastata alueen osaamisvajeeseen nopealla
aikataululla käynnistämällä sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus.
Koulutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun muiden tutkinto-ohjelmien ja Turun
yliopistoon suunniteltavan alan DI-koulutuksen kanssa. Alaan kytkeytyvän ammatillisen toisen asteen väylän
luomisessa suunnittelussa mukana on myös Turun ammatti-instituutti. Alueellisesta näkökulmasta nähtynä
sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuu antaisi hyvän mahdollisuuden suunnitella sähkö- ja
automaatioalan koulutus korkeakoulujen välisessä yhteistyössä yli korkeakoulusektoreiden, jolloin LounaisSuomen akuuttiin osaajatarpeeseen voidaan reagoida nopeasti ja joustavasti. Korkeakoulujen yhteisillä TKIhankkeilla voidaan reagoida nopeasti alueen yritysten kehittämis- ja tutkimustarpeisiin.
Alueen teollisuus ja elinkeinoelämä sekä toisen asteen alan koulutusorganisaatiot tukevat voimakkaasti
sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen käynnistämistä Turun ammattikorkeakoulussa. Alueellisen
Teknologiakampus Turku yhteistyön tavoitteena on syventää tekniikan alalla kouluttavien korkeakoulujen
yhteistyötä tutkimuksessa, opetuksessa ja infrastruktuurien kehittämisessä ja käytössä. Teknologiakampus
Turku puoltaa Turun ammattikorkeakoulu koulutusvastuun laajennuksia sähkö- ja automaatiotekniikkaan.
Esitämme, että Turun ammattikorkeakouluun myönnetään sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuu ja
tutkinnonanto-oikeus.

ESITYS

2 (2)

Turussa 23.9.2021
Juha Kontio koulutusjohtaja Tekniikka ja liiketoiminta
Anne Norström KT-päällikkö Kemianteollisuus

Mika Lohtander KT-päällikkö Teknologiateollisuus

Esa Leinonen KT-päällikkö Rakennusteollisuus

Tero Reunanen KT-päällikkö ICT

avertas robotics
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___________________________________________________________________________
Puoltolausunto Turun ammattikorkeakoulun hakemukseen sähkö- ja
automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakemassa sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeutta opetusja kulttuuriministeriöltä. Haluamme tällä lausunnolla tulla kuulluksi hakemuksen käsittelyvaiheessa ja näin
osaltamme olla mukana edistämässä Varsinais-Suomen osaajapulaa helpottavan koulutustarjonnan
laajentamista.
Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla toimivissa yrityksissä on jatkuva pula osaavista insinööreistä. Tarve
aiheutuu alueen sähköteknisen teollisuuden voimakkaasta kasvusta, tuotannon automatisoitumisesta,
voimakkaasta rakentamisesta ja energiamurroksen ajamasta siirtymisestä yhä enemmän kohti sähköön ja
automaatioon perustuvia energiajärjestelmiä.
Turun talousalueella teollisen toiminnan ja rakentamisen kasvu on erityisen voimakasta. Kasvun tukemiseksi
tulisi käynnistää sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus Turun ammattikorkeakoulussa. Tarve
tämän koulutuksen käynnistämiseen on suuri ja ajankohtainen. Uuden koulutuksen avulla voidaan parantaa
yritysten kasvu- ja kehitysnäkymiä sekä tukea yritysyhteistyössä tapahtuvaa teknillistä tutkimustoimintaa
Turun talousalueella. Samalla voidaan turvata alueen toisen asteen sähkö- ja automaatiotekniikan
koulutukselle jatko korkeakoulutuksessa.
Avertas Robotics Oy:llä on jatkuva tarve/pula osaavista sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä. Tämä
pula rajoittaa meidän tulevaisuuden kasvusuunnitelmia.
Puollamme Turun ammattikorkeakoulun hakemusta sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeuden
saamiseksi.

Turku 8.9.2021

______________________________
Ari Laukkanen
Toimitusjohtaja
Avertas Robotics Oy

______________________________________________________________________________________
Avertas Robotics Oy
y-2157618-0
Kristiinankatu 5b11 Turku
www.avertas.fi

Puoltolausunto Turun ammattikorkeakoulun hakemukseen sähkö- ja
automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakemassa sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnonanto
oikeutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Haluamme tällä lausunnolla tulla kuulluksi hakemuksen
käsittelyvaiheessa ja näin osaltamme olla mukana edistämässä Varsinais-Suomen osaajapulaa
helpottavan koulutustarjonnan laajentamista.
Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla toimivissa yrityksissä on jatkuva pula osaavista insinööreistä
niin myös Energiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä. Tarve aiheutuu alueen sähköteknisen
teollisuuden voimakkaasta kasvusta, tuotannon automatisoitumisesta, voimakkaasta
rakentamisesta ja energiamurroksen aiheuttamasta siirtymisestä yhä enemmän kohti sähköön ja
automaatioon perustuvia energiajärjestelmiä.
Varsinais-Suomen ja laajemmin koko Länsi-Suomen teollisen toiminnan ja rakentamisen kasvu on
erityisen voimakasta. Kasvun tukemiseksi tulisi käynnistää sähkö- ja automaatiotekniikan
insinöörikoulutus Turun ammattikorkeakoulussa. Tarve tämän koulutuksen käynnistämiseen on
suuri ja ajankohtainen. Uuden koulutuksen avulla voidaan parantaa yritysten kasvu- ja
kehitysnäkymiä sekä tukea yritysyhteistyössä tapahtuvaa teknillistä tutkimustoimintaa VarsinaisSuomessa. Samalla voidaan turvata alueen toisen asteen sähkö- ja automaatiotekniikan
koulutukselle jatko korkeakoulutuksessa.

Helsingissä l6.9.2021,/
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Timo Yli-Koivisto
Työ elä m äjo h t aja
Energiateollisuus ry

-

Puoltolausunto Turun ammattikorkeakoulun hakemukseen sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakemassa sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Haluamme tällä lausunnolla tulla kuulluksi hakemuksen
käsittelyvaiheessa ja näin osaltamme olla mukana edistämässä Varsinais-Suomen osaajapulaa
helpottavan koulutustarjonnan laajentamista.
Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla toimivissa yrityksissä on jatkuva pula osaavista insinööreistä. Tarve aiheutuu alueen sähköteknisen teollisuuden voimakkaasta kasvusta, tuotannon automatisoitumisesta, voimakkaasta rakentamisesta ja energiamurroksen ajamasta siirtymisestä
yhä enemmän kohti sähköön ja automaatioon perustuvia energiajärjestelmiä.
Turun talousalueella teollisen toiminnan ja rakentamisen kasvu on erityisen voimakasta. Kasvun
tukemiseksi tulisi käynnistää sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus Turun ammattikorkeakoulussa. Tarve tämän koulutuksen käynnistämiseen on suuri ja ajankohtainen. Uuden
koulutuksen avulla voidaan parantaa yritysten kasvu- ja kehitysnäkymiä sekä tukea yritysyhteistyössä tapahtuvaa teknillistä tutkimustoimintaa Turun talousalueella. Samalla voidaan turvata
alueen toisen asteen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutukselle jatko korkeakoulutuksessa.

Turussa, 14.9.2021

Janne Auvinen
Regional Manager
Mob. +358 40 5832138
janne.auvinen@etteplan.com
Etteplan Finland Oy
Juhana Herttuan Puistokatu 21
FI-20100 Turku, Finland

Puoltolausunto Turun ammattikorkeakoulun hakemukseen sähkö- ja
automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakemassa sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnonantooikeutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Haluamme tällä lausunnolla tulla kuulluksi hakemuksen
käsittelyvaiheessa ja näin osaltamme olla mukana edistämässä Varsinais-Suomen osaajapulaa
helpottavan koulutustarjonnan laajentamista.
Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla toimivissa yrityksissä on jatkuva pula osaavista insinööreistä.
Tarve aiheutuu alueen sähköteknisen teollisuuden voimakkaasta kasvusta, tuotannon
automatisoitumisesta, voimakkaasta rakentamisesta ja energiamurroksen ajamasta siirtymisestä
yhä enemmän kohti sähköön ja automaatioon perustuvia energiajärjestelmiä.
Turun talousalueella teollisen toiminnan ja rakentamisen kasvu on erityisen voimakasta. Kasvun
tukemiseksi tulisi käynnistää sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus Turun
ammattikorkeakoulussa. Tarve tämän koulutuksen käynnistämiseen on suuri ja ajankohtainen.
Uuden koulutuksen avulla voidaan parantaa yritysten kasvu- ja kehitysnäkymiä sekä tukea
yritysyhteistyössä tapahtuvaa teknillistä tutkimustoimintaa Turun talousalueella. Samalla voidaan
turvata alueen toisen asteen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutukselle jatko
korkeakoulutuksessa.

Terveisin
Vesa Ranta
Head of Process Engineering and CAVE-Technology
CEO
Focusplan Oy
Pitkämäenkatu 6 | FI-20250 Turku | Finland
Mobile +358 400 783 329 | Office +358 10 424 0400
vesa.ranta@focusplan.fi | http://www.focusplan.fi

Puoltolausunto Turun ammattikorkeakoulun hakemukseen sähkö- ja
automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakemassa sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnonantooikeutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Haluamme tällä lausunnolla tulla kuulluksi hakemuksen
käsittelyvaiheessa ja näin osaltamme olla mukana edistämässä Varsinais-Suomen osaajapulaa
helpottavan koulutustarjonnan laajentamista.
Vientiteollisuudessa toimivilla yrityksillä on jatkuva pula osaavista insinööreistä. Tarve aiheutuu
alueen mm. sähköteknisen teollisuuden voimakkaasta kasvusta, tuotannon automatisoitumisesta,
voimakkaasta rakentamisesta ja energiamurroksen ajamasta siirtymisestä yhä enemmän kohti
sähköön ja automaatioon perustuvia energiajärjestelmiä sekä hiilineutraalia tulevaisuutta. Tämä
asettaa uudenlaisia vaateita myös jatkuvalle oppimiselle, täydennys- ja muuntokoulutukselle.
Turun talousalueella teollisen toiminnan kasvu on erityisen voimakasta. Kasvun tukemiseksi tulisi
käynnistää sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus Turun ammattikorkeakoulussa. Uuden
koulutuksen avulla voidaan parantaa yritysten kasvu- ja kehitysnäkymiä sekä tukea
yritysyhteistyössä tapahtuvaa teknillistä tutkimustoimintaa sekä työllisyyskehitystä Turun
talousalueella. Samalla voidaan turvata alueen toisen asteen sähkö- ja automaatiotekniikan
koulutukselle jatko korkeakoulutuksessa.

Sami Nikander
Toimitusjohtaja, Kumiteollisuus ry

20.9.2021

Puoltolausunto Turun ammattikorkeakoulun hakemukseen sähkö- ja
automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakemassa sähkö- ja automaatiotekniikan
tutkinnonanto-oikeutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Haluamme tällä lausunnolla
tulla kuulluksi hakemuksen käsittelyvaiheessa ja näin osaltamme olla mukana
edistämässä Varsinais-Suomen osaajapulaa helpottavan koulutustarjonnan
laajentamista.
Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla toimivissa yrityksissä on jatkuva pula osaavista
insinööreistä. Tarve aiheutuu alueen sähköteknisen teollisuuden voimakkaasta
kasvusta, tuotannon automatisoitumisesta, voimakkaasta rakentamisesta ja
energiamurroksen ajamasta siirtymisestä yhä enemmän kohti sähköön ja
automaatioon perustuvia energiajärjestelmiä.
Turun talousalueella teollisen toiminnan ja rakentamisen kasvu on erityisen
voimakasta. Kasvun tukemiseksi tulisi käynnistää sähkö- ja automaatiotekniikan
insinöörikoulutus Turun ammattikorkeakoulussa. Tarve tämän koulutuksen
käynnistämiseen on suuri ja ajankohtainen. Uuden koulutuksen avulla voidaan
parantaa yritysten kasvu- ja kehitysnäkymiä sekä tukea yritysyhteistyössä
tapahtuvaa teknillistä tutkimustoimintaa Turun talousalueella. Samalla voidaan
turvata alueen toisen asteen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutukselle jatko
korkeakoulutuksessa.

Tapani Mylly
Head of Communication
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20101 Turku
Finland
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Puoltolausunto Turun ammattikorkeakoulun hakemukseen sähkö- ja
automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakemassa sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnonantooikeutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Haluamme tällä lausunnolla tulla kuulluksi hakemuksen
käsittelyvaiheessa ja näin osaltamme olla mukana edistämässä Varsinais-Suomen osaajapulaa
helpottavan koulutustarjonnan laajentamista.
Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla toimivissa yrityksissä on jatkuva pula osaavista insinööreistä.
Tarve aiheutuu alueen sähköteknisen teollisuuden voimakkaasta kasvusta, tuotannon
automatisoitumisesta, voimakkaasta rakentamisesta ja energiamurroksen ajamasta siirtymisestä
yhä enemmän kohti sähköön ja automaatioon perustuvia energiajärjestelmiä.
Turun talousalueella teollisen toiminnan ja rakentamisen kasvu on erityisen voimakasta. Kasvun
tukemiseksi tulisi käynnistää sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus Turun
ammattikorkeakoulussa. Tarve tämän koulutuksen käynnistämiseen on suuri ja ajankohtainen.
Uuden koulutuksen avulla voidaan parantaa yritysten kasvu- ja kehitysnäkymiä sekä tukea
yritysyhteistyössä tapahtuvaa teknillistä tutkimustoimintaa Turun talousalueella. Samalla voidaan
turvata alueen toisen asteen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutukselle jatko
korkeakoulutuksessa.
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HR DIRECTOR
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Puoltolausunto Turun ammattikorkeakoulun hakemukseen sähkö- ja automaatiotekniikan
tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakemassa sähkö- ja automaatiotekniikan
tutkinnonanto-oikeutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Haluamme tällä lausunnolla tulla
kuulluksi hakemuksen käsittelyvaiheessa ja näin osaltamme olla mukana edistämässä
Varsinais-Suomen osaajapulaa helpottavan koulutustarjonnan laajentamista.
Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla toimivissa yrityksissä on jatkuva pula osaavista
insinööreistä. Tarve aiheutuu alueen sähköteknisen teollisuuden voimakkaasta
kasvusta, tuotannon automatisoitumisesta, voimakkaasta rakentamisesta ja
energiamurroksen ajamasta siirtymisestä yhä enemmän kohti sähköön ja automaatioon
perustuvia energiajärjestelmiä.
Turun talousalueella teollisen toiminnan ja rakentamisen kasvu on erityisen voimakasta.
Kasvun tukemiseksi tulisi käynnistää sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus
Turun ammattikorkeakoulussa. Tarve tämän koulutuksen käynnistämiseen on suuri ja
ajankohtainen. Uuden koulutuksen avulla voidaan parantaa yritysten kasvu- ja
kehitysnäkymiä sekä tukea yritysyhteistyössä tapahtuvaa teknillistä tutkimustoimintaa
Turun talousalueella. Samalla voidaan turvata alueen toisen asteen sähkö- ja
automaatiotekniikan koulutukselle jatko korkeakoulutuksessa.
Espoossa, 20.09.2021
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Puoltolausunto Turun ammattikorkeakoulun hakemukseen sähkö- ja
automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakemassa sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnonantooikeutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Haluamme tällä lausunnolla tulla kuulluksi hakemuksen
käsittelyvaiheessa ja näin osaltamme olla mukana edistämässä Varsinais-Suomen osaajapulaa
helpottavan koulutustarjonnan laajentamista.
Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla toimivissa yrityksissä on jatkuva pula osaavista insinööreistä.
Tarve aiheutuu alueen sähköteknisen teollisuuden voimakkaasta kasvusta, tuotannon
automatisoitumisesta, voimakkaasta rakentamisesta ja energiamurroksen ajamasta siirtymisestä
yhä enemmän kohti sähköön ja automaatioon perustuvia energiajärjestelmiä.
Turun talousalueella teollisen toiminnan ja rakentamisen kasvu on erityisen voimakasta. Kasvun
tukemiseksi tulisi käynnistää sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus Turun
ammattikorkeakoulussa. Tarve tämän koulutuksen käynnistämiseen on suuri ja ajankohtainen.
Uuden koulutuksen avulla voidaan parantaa yritysten kasvu- ja kehitysnäkymiä sekä tukea
yritysyhteistyössä tapahtuvaa teknillistä tutkimustoimintaa Turun talousalueella. Samalla voidaan
turvata alueen toisen asteen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutukselle jatko
korkeakoulutuksessa.
Lausunnon antajan puolesta,
Sitowise Oy
Talo Lounais-Suomi
Helsinginkatu 15
20500 Turku

Pasi Sainio
Alueyksikön johtaja

Seppo Suominen
Palvelujohtaja, talotekniikka
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Puoltolausunto Turun ammattikorkeakoulun hakemukseen sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeuden saamiseksi
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakemassa sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnonanto-oikeutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Haluamme tällä lausunnolla tulla kuulluksi hakemuksen käsittelyvaiheessa ja
näin osaltamme olla mukana edistämässä Länsi-Suomen osaajapulaa
helpottavan koulutustarjonnan laajentamista.
Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla toimivissa yrityksissä on jatkuva
pula osaavista insinööreistä. Tarve aiheutuu alueen sähköteknisen teollisuuden voimakkaasta kasvusta, tuotannon automatisoitumisesta, voimakkaasta rakentamisesta ja energiamurroksen ajamasta siirtymisestä
yhä enemmän kohti sähköön ja automaatioon perustuvia energiajärjestelmiä.
Länsi-Suomessa teollisen toiminnan ja rakentamisen kasvu on erityisen
voimakasta. Kasvun tukemiseksi tulisi käynnistää sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus Turun ammattikorkeakoulussa. Tarve tämän koulutuksen käynnistämiseen on suuri ja ajankohtainen. Uuden
koulutuksen avulla voidaan parantaa yritysten kasvu- ja kehitysnäkymiä
sekä tukea yritysyhteistyössä tapahtuvaa teknillistä tutkimustoimintaa
Länsi-Suomessa. Samalla voidaan turvata alueen toisen asteen sähkö- ja
automaatiotekniikan koulutukselle jatko korkeakoulutuksessa.
Olkiluoto, 17.9.2021
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Puoltolausunto Turun ammattikorkeakoulun hakemukseen sähkö‐ ja
automaatiotekniikan tutkinnonanto‐oikeuden saamiseksi
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakemassa sähkö‐ ja automaatiotekniikan tutkinnonanto‐
oikeutta opetus‐ ja kulttuuriministeriöltä. Haluamme tällä lausunnolla tulla kuulluksi hakemuksen
käsittelyvaiheessa ja näin osaltamme olla mukana edistämässä Varsinais‐Suomen osaajapulaa
helpottavan koulutustarjonnan laajentamista.
Sähkö‐ ja automaatiotekniikan alalla toimivissa yrityksissä on jatkuva pula osaavista insinööreistä.
Tarve aiheutuu alueen sähköteknisen teollisuuden voimakkaasta kasvusta, tuotannon
automatisoitumisesta, voimakkaasta rakentamisesta ja energiamurroksen ajamasta siirtymisestä
yhä enemmän kohti sähköön ja automaatioon perustuvia energiajärjestelmiä.
Turun talousalueella teollisen toiminnan ja rakentamisen kasvu on erityisen voimakasta. Kasvun
tukemiseksi tulisi käynnistää sähkö‐ ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus Turun
ammattikorkeakoulussa. Tarve tämän koulutuksen käynnistämiseen on suuri ja ajankohtainen.
Uuden koulutuksen avulla voidaan parantaa yritysten kasvu‐ ja kehitysnäkymiä sekä tukea
yritysyhteistyössä tapahtuvaa teknillistä tutkimustoimintaa Turun talousalueella. Samalla voidaan
turvata alueen toisen asteen sähkö‐ ja automaatiotekniikan koulutukselle jatko
korkeakoulutuksessa.
Sähköalan korkeakoulutettujen (insinööri, DI) osaamisvaje on näkynyt laajennetulla Turun
talousalueella pitkään ja on ollut selkeä kehittymisen ja kasvun este toiminnalle. Alueen
monipuolisen osaamisen ja yritysten kehittymisen sekä osaajien pysyvyyden näkökulmasta olisi
ensiarvoisen tärkeää, että Turun ammattikorkeakoulussa käynnistyisi sähkö‐ ja
automaatiotekniikan koulutusohjelma

Simo Rosendahl
Toimitusjohtaja
Vertek Oy, Vertek Sähköpalvelu Oy
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Rakennusarkkitehtikoulutuksen koulutusvastuu
Varsinais-Suomen talousalue on Suomen voimakkaimmin kasvavia seutuja. Kehitys on näkynyt mm.
työvoimapulana alan erityisosaajista. Alueella on erityisen suuri pula arkkitehdeistä ja rakennusarkkitehdeistä. Rakennussuunnittelua harjoittavien yritysten on ollut vaikeaa rekrytoida alan ammattilaisia koska
paikallista koulutusta ei ole tarjolla ja muuttokynnys alueelle on ollut liian suuri.
Turun ammattikorkeakoulu on ainoa rakennusalan korkeakoulutasoista opetusta järjestävä taho VarsinaisSuomen alueella. Tarjoamme tällä hetkellä lähes kaikki amk-tasoiset rakennusalan koulutukset:
- insinööri amk -tutkinto (suuntautumisina infrarakentaminen, korjausrakentaminen,
rakennesuunnittelu, tuotantojohtaminen ja lvi-suunnittelu)
- rakennusmestari amk -tutkinto (talonrakennuksen työnjohto)
- ylempi amk -tutkinto (painotus rakennuttaminen ja korjausrakentaminen)
Rakentamisen koulutusvastuu pystyy tutkinnon ohella myös antamaan rakennusalan kelpoisuus- ja
pätevyysvaatimusten mukaiset opinnot eri tehtäviin rakennusalalla (rakenne- ja lvi-suunnittelu sekä
rakentamisen työnjohto).
Selkeä vaje on rakennusarkkitehti-koulutuksen puuttuminen. Ympäristöministeriön vuonna 2015
julkaisemien uusien ohjeiden (YM4/601/2015) myötä rakennussuunnittelua ei saa jatkossa harjoittaa muut
kuin arkkitehti tai rakennusarkkitehti. Tämä on näkynyt haasteena mm. paikallisten rakennusviranomaisten
työssä, koska kelpoisuuden täyttäviä ammattilaisia ei ole tarjolla. Jatkossa tilanne tulee heikentymään
entisestään myös eläköitymisten myötä. Rakentamisessa erityinen vastuu tulee hankkeen
pääsuunnittelijalle, joka on pääsääntöisesti arkkitehtisuunnittelusta vastaava henkilö. Tämän lisäksi alalla
on lukusia normeja ja säädöksiä, jotka korostavat soveliaan tutkinnon ja koulutuksen merkitystä. Nämä
kohdistuvat useimmiten hankkeen pääsuunnittelijalle, esim. kosteudenhallintaselvityksen laadinta tai vielä
lopullista määritystä hakeva rakentamisen hiilijalanjäljen laskenta.
Turun amk:lla on valmiudet käynnistää rakennusarkkitehtikoulutus nopealla aikataululla. Koulutus on
integroitavissa olemassa oleviin rakennuspuolen koulutuksiin, esim. opetuksen sisällöissä löytyy synergiaa
yhteisten opintojen osalta. Turun amk:lla on myös vuosien kokemus yhteistyöstä muiden rakennusalan
ammattikorkeakoulujen kanssa eri opintojen tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyssä, yhteistyön tuloksena
on julkaistu esim. yhteiset opetussuunnitelmat eri koulutuksiin. Tässä työssä on ollut mukana myös
Rakennusteollisuus ry oman koulutuskeskuksensa, RATEKO:n, kautta. Tarkempi opetussuunnitelma
rakennusarkkitehtikoulutuksesta on valmiina ja aloituspaikkamäärä on sovitettavissa muiden rakennusalan
koulutusten aloituspaikkoihin. Opetukseen integroidaan englanninkielisiä opintoja, esim. rakentamisen
tietomallinnus BIM, mikä mahdollistaa laajemman kv-tarjonnan. Lisäksi opetuksessa korostuu verkko- ja
erilaiset hybriditoteutukset.
Alueen teollisuus ja elinkeinoelämä tukee voimakkaasti rakennusarkkitehtikoulutuksen käynnistämistä, mm.
Talonrakennusteollisuus Lounais-Suomi ry, Kauppakamari ry, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry ja VarsinaisSuomen rakennustarkastajat ry näkevät koulutuksen järjestämisen erityisen tärkeänä työllisyyden ja laajaalaisen osaamisen kannalta. Tämän näkemyksen jakavat myös alan yritykset ja organisaatiot, mm. eri
tilaajatahot, suunnitteluala, urakointi ja materiaaliteollisuus. Paikalliset arkkitehtitoimistot toivovat saavan
paikallista koulutettua sitoutumiskykyistä työvoimaa. Niin ikään julkiset tahon toimijat, esim. kaupungit
näkevät koulutuksen erityisen merkittävänä tekijänä saada rakennusarkkitehtejä kaavoitukseen ja
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lupatehtäviin. Rakennusarkkitehtien koulutustarve on saanut puollon myös eri sidosverkostoissa, mm.
Rakennusalan neuvottelukunnassa sekä Varsinais-Suomen Rakennus- ja kiinteistöklusterissa. Työelämän
edustajien puoltolausunnon ovat antaneet mm.:
- Talonrakennusteollisuus Lounais-Suomi ry & Rakennusteollisuus ry, satoja jäsenyrityksiä
- Turun Kauppakamari ry, satoja yritys- ja organisaatiojäseniä
- Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, yli 2600 kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötä Varsinais-Suomen alueella
- Turun alueen rakennustarkastajat ry, 30 Varsinais-Suomen kunnan rakennusvalvontojen edustus
Rakennusarkkitehtikoulutus tukee vahvasti myös meripuolen koulutusta ja osaamisen kehittämistä.
Koulutus on yhdistettävissä meriteollisuuden sisustussuunnitteluun vahvistaen meripuolen roolia alueen
veturina. Laivanrakennus tarvitsee erityisesti tila- ja konseptisuunnitteluun erikoistuneita
suunnitteluosaajia. Vastaavaa synergiaa löytyy muotoilukoulutukseen, erityisesti palvelumuotoilun osalta.
Rakennusarkkitehtikoulutus edistää niin ikään rakentamisen tki-toimintaa, mm. Turun amk:ssa rakentamisen
yhteydessä toimivan akustiikkatutkimusryhmän hankkeet nivoutuvat vahvasti arkkitehtuuriin osaamiseen.
Vastaavasti meripuolella käytössä oleva esivalmistukseen pohjautuva moduulirakentaminen saa lisäpotkua
rakennusarkkitehtikoulutuksen ja kehitystyön myötä, mm. edistäen rakentamisen laatua ja tuotannon
tehokkuutta. Molemmilla aloilla digitalisaation nopea kehitys pakottaa myös hakemaan uusia innovaatiota,
jotka näkyvät esim. tietomallintamisen, lisätyn todellisuuden ja IoT:n hyödyntämisenä.
Esitämme, että Turun ammattikorkeakoulu hakee tutkinnonanto-oikeutta Rakennusarkkitehdin
koulutusvastuuseen.
Turussa 23.9.2021

Juha Kontio
koulutusjohtaja
Tekniikka ja liiketoiminta
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KT-päällikkö
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1§

Kokouksen avaus
Päätös:

2§

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----------------------------------------------------4§

Koulutusvastuiden laajentaminen ja lisäaloituspaikat
Vararehtori Juhani Soini:
Turun AMKn tehtävänä on alueen teollisuuden ja työelämän tukeminen osaavan työvoiman kouluttamisella ja soveltavalla TKI-toiminnalla. Varsinais-Suomen talousalue on Suomen voimakkaimmin kasvavia seutuja. Kehitys on näkynyt mm. työvoimapulana alan erityisosaajista.
Edellisellä tavoiteneuvottelukierroksella Turun ammattikorkeakoulu haki koulutusvastuiden laajentamista seuraaville aloille: Rakennusarkkitehti AMK, Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri AMK, Muusikko AMK ja Liikunnanohjaaja AMK. Opetus- ja kulttuuriministeriö hylkäsi Turun ammattikorkeakoulun hakemukset vuonna 2020.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudelleen pyytänyt 30.9.2021 mennessä esityksiä sekä
koulutusvastuiden laajentamisesta, että lisäaloituspaikoista.
Tämän johdosta Turun ammattikorkeakoulun johtoryhmä on uudelleen tarkastellut koulutusvastuiden laajentamisia ja esittää edelleen Rakennusarkkitehti AMK sekä Sähkö- ja
automaatiotekniikan insinööri AMK koulutusvastuiden hakemista. Näistä yllämainituista
osaajista on Varsinais-Suomen työmarkkinoilla erityinen jo pitkään jatkunut työvoimapula
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16.9.2021
ja työelämä on ollut voimakkaasti kannustamassa Turun ammattikorkeakoulua koulutusvastuiden laajentamiseen. Tarkemmat perustelut koulutusvastuista on liitteissä.
Liite 1

Rakennusarkkitehtikoulutuksen koulutusvastuu

Liite 2

Sähkö- ja automaatiotekniikan Insinööri (AMK) koulutusvastuu

Lisäaloituspaikkojen osalta Tekniikka ja liiketalous -sektori on esittänyt 60 uutta aloituspaikkaa tekniikkaan ja liiketalouteen ja Terveyden ja Hyvinvointi -sektori esittää 20 uutta
aloituspaikkaa.
Ohjauksen ala

Koulutus-/tutkintonimike

Määrä

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
Tekniikan alat
Tekniikan alat
Tekniikan alat
Terveys- ja hyvinvointialat
Terveys- ja hyvinvointiala
Terveys- ja hyvinvointiala

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri
Tietojenkäsittely, tradenomi
Konetekniikka, insinööri
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri
Energia ja ympäristötekniikka, insinööri
Terveydenhoitaja (AMK)
Kätilö (AMK)
Ensihoitaja (AMK)

10
10
10
15
15
10
7
3

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:
Päätösesitys:

Hallitus päättää, että Turun AMK hakee Rakennusarkkitehti
AMK sekä Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri AMK
koulutusvastuita. Lisäksi hallitus päättää, että Turun AMK hakee enintään 80 uutta aloituspaikkaa edellä olevan yhteenvedon mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.35.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja
Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Sami Savolainen
sihteeri

