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Kannanotto Turun yliopiston Satakunnan toimintojen kehittämiseksi 

 

Suomessa on parlamentaarisesti hyväksytty, että tki-rahoitusta nostetaan 4 %:iin 
bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä ja nuorten ikäluokkien osalta tavoitellaan sitä, 
että 50 % nuorista ikäluokista suorittaisi korkeakoulututkinnon. 

Satakunnan väestön koulutustaso on edelleen selvästi koko maan keskiarvoa alempi. Koko 
maassa korkea-asteen koulutuksen on suorittanut 32,6 % väestöstä, Satakunnassa vastaava 
luku on 26,5. %. Ylemmän korkea-asteen tutkinnon osalta tilanne on vielä huonompi: koko 
maan koulutusluvun ollessa 10,3 % ja Satakunnan vain 5,9 % väestöstä. 

Satakunnan osuus Suomen tki-toiminnasta on erittäin pieni erityisesti verrattuna maakunnan 
merkittävyyteen vientimaakuntana. Satakunnan väestöosuus koko Suomen väestöstä on noin 4 
% ja viennin osuus lähes 8 %, mutta osuus maamme tki-menoista vain 1 %. Julkisen ja 
korkeakoulusektorin osalta Satakunnan osuus tki-menoista on ainoastaan 0,8 %. 

Satakunnassa on tehty viimeiset vuodet maakunnan eri sidosryhmien ja maakunnassa 
toimivien korkeakoulujen ja yliopistojen kesken koordinoitua työtä maakunnan 
korkeakoulutuksen ja tki-toiminnan kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Tästä erityisenä 
esimerkkinä mainittakoon kesällä 2021 valmistunut selvityshenkilö Kalervo Väänäsen laatima 
kattava raportti Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämiseksi. Kalervo Väänäsen laatiman 
raportin suositusten toimeenpanoa on jatkettu niin kansallisesti maan hallituksen edustajien, 
opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien kuin Satakunnan korkeakoulutoimijoiden ja 
maakunnan keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Satakunnan kannalta on erittäin merkittävää, että Satakunnassa nykyisin olevat yliopisto- ja 
korkeakoulutuksen sekä tki-toiminnan yksiköt voivat kehittyä ja kasvaa pitkäjänteisesti ja 
varmasti.  

Turun yliopistolla on laajaa ja vaikuttavaa toimintaa Satakunnassa usean eri tiedekunnan 
alaisten toimintojen sijoittumisten sekä myös Satakunnasta tehtyjen lahjoitusprofessuurien ja 
elinkeinoelämäsidonnaisten tki-toimintojen kautta. 

Turun yliopiston nyt käynnistämät muutosneuvottelut osana talouden tasapainottamisohjelmaa 
muodostavat epävarmuustekijän erityisesti yliopiston Raumalla toimivan kasvatustieteiden 
tiedekuntaan kuuluvan opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen osalta unohtamatta toki 
muitakaan Turun yliopiston Satakunnassa olevia toimintoja. 

Turun yliopiston Rauman kampuksella toimii opettajankoulutuksen kokonaisuus, jossa Suomen 
ainoassa opettajankoulutuksen etäkampuksessa koulutetaan sekä luokanopettajia, 
käsityönopettajia että varhaiskasvatuksen opettajia. Kampus on Rauman ja Satakunnan 
alueelle erittäin tärkeä sekä aluetalouden että maakunnan osaamistason kehittymisen kannalta. 
Opettajankoulutuksen eri tehtävissä kampuksella on lähes 150 suoraa työpaikkaa ja 
opiskelijoita opettajankoulutuksessa hiukan yli 1200, koululaisia ja varhaiskasvatukseen 
osallistuvia lapsia kampuksen yhteydessä toimivissa yksiköissä on yli 400. Kampuksen 
rahalliseksi aluetaloudelliseksi kokonaisvaikutukseksi voidaan arvioida vuositasolla noin 17 
miljoonaa euroa. Vastaavasti voidaan mainita, että samoilla arviointikriteereillä Porin 
yliopistokeskuksen vuositason aluetaloudelliseksi vaikutukseksi voidaan arvioida noin 15 
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miljoonaa euroa. Kummatkin siis erittäin merkittäviä kokonaisuuksia Satakunnan 
aluetaloudessa. 

Kun otetaan huomioon yliopistollisen toiminnan varsinainen sisältö niin Turun yliopiston 
Rauman kampuksen ja myös Turun yliopiston Satakunnassa olevien muiden toimintojen 
merkitys Satakunnan väestön koulutustason nousulle, Satakunnan imagolle, Satakunnan tki-
toiminnalle ja Satakunnan muuttoliikkeelle on erittäin merkittävä. Rauman kampuksen 
opettajankoulutus on varmistanut ja varmistaa pätevien opettajien saantia ja 
täydennyskoulutusta koko Satakunnan alueella. Opiskelupaikkakunnalla on suuri merkitys 
siihen, mistä valmistuva opiskelija hakee työpaikan. Opettajakoulutuksen merkitystä 
Satakunnalle on syytä peilata myös valtakunnalliseen opettajapulaan ja erityisesti pulaan 
varhaiskasvatuksen opettajista. Kun vielä tarkastellaan Satakunnan elinkeinorakenteen 
teollisuusvaltausuutta ja työmahdollisuuksien koulutuspohjaa laajemmin, niin voidaan todeta 
työpaikkojen olevan varsin teknispainotteisia ja siksi kasvatustieteisiin ja palvelupuolen 
osaamiseen perustuvaan koulutukseen ja työllistymiseen tulee Satakunnassa saada erityistä 
lisäpanostusta, ei supistamista.  

Satakuntaliitto tunnistaa hyvin erityisesti Turun yliopiston ja Rauman kaupungin käynnissä 
olevat keskustelut Turun yliopiston Rauman kampuksen kehittämiseksi. Satakuntaliitto antaa 
täyden tukensa Rauman kaupungin pyrkimyksille keskustelujen laadukkaan ja pitkäjänteisen 
tuloksen aikaansaamiseksi. Satakuntaliitto tukee osaltaan vahvasti Turun yliopiston toimintojen 
kehittymistä niin yliopiston Rauman kampuksella kuin koko Satakunnassakin. Satakuntaliitto on 
omalta osaltaan ollut mukana ja on halukas osallistumaan Turun yliopiston Satakunnassa 
olevan toiminnan kehittämiseen myös jatkossa. 

 


