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Missiomme

Terveyskampus Turku on monialainen terveys- ja 

sosiaalialan, biolääketieteen ja terveysteknologian 

ekosysteemi, joka kehittää alueensa tutkimus-, opetus-

ja innovaatiotoimintaa sekä liiketoimintaa edistääkseen 

väestön terveyttä ja hyvinvointia.



Visiomme on olla 
kansainvälisesti vaikuttava ja 
avoin terveyden ja hyvinvoinnin 
huippuosaamiskeskittymä.



Kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu 

terveyden ja hyvinvoinnin sekä siihen 

liittyvän huippututkimuksen keskittymä

Visio tarkemmin kuvattuna

Edelläkävijyytemme perustuu 

ainutlaatuisiin yhteistyön rakenteisiin sekä 

tieteenalojen rajat ylittävään avoimeen ja 

ketterään toimintatapaan.

Erityisiä vahvuuksiamme ovat 

lääkekehitys, terveysteknologian 

innovatiiviset ratkaisut ja terveystiedon 

analytiikka

Luomme merkittävää lisäarvoa ihmisten 

terveydelle ja hyvinvoinnille.



Terveyskampus Turun arvot

Kumppa-

nuus

Tavoit-

teellisuus

Uudistumis-

kyky

Yhteiskunta-

vastuu



Verkostomme osapuolet ovat yhdenvertaisia 

kumppaneita visiomme tavoittelussa.  

Avoimuus, sitoutuneisuus ja keskinäinen arvostus 

lisäävät yhteistyömme tuloksellisuutta. 

Kumppanuus



Verkostomme toiminta on päämäärätietoista ja 

tehokasta. 

Olemme kunnianhimoinen terveysalan 

kansainvälinen edelläkävijä.

Tavoitteellisuus



Uudistamme toimintatapojamme ketterämmiksi 

ja tehokkaammiksi palvelemaan paremmin tutkimusta ja 

opetusta. 

Tavoittelemme kasvavaa synergiaa toiminnoissamme. 

Etsimme, ennakoimme ja tuemme uusia palvelu- ja 

teknologiaratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Uudistumiskyky



Yhteiskuntavastuu

Kannamme yhteiskuntavastuuta edistämällä väestön 

ja potilaiden terveyttä ja hyvinvointia. 

Teemme yhteistyötä 

kouluttaaksemme uusia ammattilaisia ja huippuosaajia 

yhteiskunnan eri tarpeisiin

Edistämme yhteistyöllämme alueemme elinvoimaa ja kestävää kehitystä. 

Tieteellinen toimintamme tuottaa uusia tapoja edistää hyvinvointia sekä 

punnittua tietoa päätöksentekoa varten.



• kasvattaa terveyden ja hyvinvoinnin alojen 

osaamispääomaa, elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä 

houkutella alueelle parhaita osaajia

• vahvistaa koulutustarjonnan synergioita ja hyödyntää 

kampuksen olemassa olevaa ja kehittyvää opetus- ja 

koulutusinfraa

• kehittää työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaavia 

koulutussisältöjä

Koulutusyhteistyön tavoitteet



Koulutusyhteistyön toimenpiteet

• Laadukkaat ja vaikuttavat yhteiset opintosisällöt

• Nykyisen monialaisen koulutuksen edelleen kehittäminen 

• Koulutuksen toimintatapojen ja rakenteiden synergian lisääminen

• Terveysteknologian koulutus yhdessä Teknologiakampuksen kanssa

• Terveyden edistämisen osaamisen, digitaitojen ja sosiaali- ja terveysalan kestävän 

kehityksen sekä johtamisen koulutus

• Erityisvastuualueen yhteistyö sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa (Vaasa, Satakunta)

• Koulutuksen monikielisyys



• tukea alueen strategisten kärkialojen kehitystä ja sekä 

vahvistaa alueen asemaa kansainvälisessä kilpailussa 

• vahvistaa Terveyskampustoimijoiden kansallista ja 

kansainvälistä yhteistyötä

• kasvattaa ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrää 

• vahvistaa tutkitun tiedon vaikuttavuutta ehkäisevässä, 

diagnostisessa ja hoitavassa terveydenhuollossa, 

terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä sekä 

päätöksenteossa kansallisesti ja kansainvälisesti

Tutkimusyhteistyön tavoitteet



Tutkimusyhteistyön toimenpiteet
• Aktiivinen yhteistyö strategisesti valittujen kansallisten ja kansainvälisten 

tutkimuslaitosten, innovaatioklustereiden ja yritysten kanssa

• Yritysten tutkimustarpeiden selvittäminen biolääketieteen, terveysteknologian ja 

terveydenhuollon aloilla

• Tutkimuksen tukipalvelujen, toimintatapojen ja rakenteiden synergian lisääminen

• Tutkijakoulutus ja tutkijan uran tukeminen

• Tutkimusrahoituksen hakemisen kyvykkyyden lisääminen

• Tutkimusviestintä ja tiedekasvatus

• Kestävän kehityksen tutkimus ja kestävien tutkimusmenetelmien edistäminen



Innovaatioyhteistyön tavoitteet
• vahvistaa alueen asemaa sekä kansallista ja kansainvälistä 

tunnettuutta terveyden, terveysteknologian ja biolääketieteen 

innovaatiokeskittymänä

• tukea uusien terveyttä ja hyvinvointia tukevien innovaatioiden 

kehittämistä ja käyttöönottoa yhdessä yritysten kanssa

• edistää ja synnyttää uutta elinvoimaista ja kansainvälistä 

liiketoimintaa

• oppia ennakoimaan terveydenhuollon tulevia tarpeita sekä 

biolääketieteen, teknologian ja ravitsemusinnovaatioiden kehitystä

• kehittää sote-alan palveluprosesseja ja niiden johtamista



Innovaatioyhteistyön toimenpiteet

• Innovaatiotoiminnan kärkiaiheiden määrittely

• Tutkimus-, kehitys- ja testauspalveluiden omat ja yhteiset prosessit tehokkaiksi ja 

tuloksellisiksi (TERTTU-palvelu)

• Innovaatiotoiminnan tunnetuksi tekeminen (viestintä, markkinointi, foorumit)

• Innovaatio-osaamisen ja palveluprosessikehittämisen vahvistaminen terveysalalla

• Vuoropuhelu julkisen ja yksityisen sote-palvelusektorin kanssa

• Verkostoituminen kansallisten ja kansainvälisten testialustojen kanssa

• Osallisuus EU-tason TKI-hankkeisiin rahoituksen saamiseksi

• Vaikuttaminen kansalliseen / EU-tason TKI-päätöksentekoon



Läpileikkaavat strategiset kärjet

• Lääkekehityskeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö

• Terveystiedon analytiikkaosaaminen ja sote-palveluprosessien 

tietojohtamisen kehittäminen sekä siihen tarvittava koulutus

• Kestävä kehitys sosiaali- ja terveydenhuollossa ja TKI-toiminnassa



Terveyskampus Turku


