
 

 

      
 
Kaupunginjohtaja Minna Arveen avauspuheenvuoro 
 
Strathclyden yliopiston Turun-vierailu, Turun kaupungintalo, 15.2.2018 
 

Arvoisat vararehtorit, dekaanit, skotlantilaiset vieraamme, 
yritysten edustajat, hyvät naiset ja herrat, 
 
minulla on ilo toivottaa Teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Turkuun, Turun kau-
pungintalolle ja tähän tilaisuuteen. 
 
Turun kaupungissa ja lounaisessa Suomessa eletään parhaillaan voimakkaan ta-
louskasvun ja vahvan tulevaisuudenuskon aikaa. Ilmapiiri on hyvin positiivinen. Alu-
eemme meri- ja autoteollisuus ovat voimakkaassa, pitkäkestoisessa kasvussa, ja 
näiden mukana koko aluetalous on alkanut kukoistaa. Viimeisen vuoden aikana 
Lounais-Suomi on noussut koko Suomen kasvumoottoriksi, ja me Turussa saamme 
olla tämän kehityksen keskiössä. 
 
Turun kaupungille tämä rooli tuo sekä suurta iloa että merkittävää vastuuta. 
 
Kun talous kasvaa, kasvavat myös alueen julkisen sektorin tehtävät ja haasteet. On 
huolehdittava, että yritykset saavat osaavaa työvoimaa, liikenneyhteydet toimivat, 
ihmisille löytyy asuntoja, lapset, nuoret ja aikuiset saavat laadukasta koulutusta, ter-
veydenhuoltoa ja vapaa-ajan palveluja. Kaupungin viihtyvyydestä ja toimivuudesta 
on huolehdittava laaja-alaisesti.  
 
Kestävästi kehittyvä, hyvin palveleva ja vetovoimainen kaupunki on paras lähtö-
kohta myös yritysten sijoittumiselle ja kasvulle. 
 
Turun ja Suomen tulevaisuuden kannalta aivan keskeistä on osaaminen. Huippu-
osaaminen on yritysten, Turun ja koko Suomen kilpailukyvyn kannalta ehkä kaik-
kein tärkein elementti. Meillä Lounais-Suomessa on useita globaaleja, omalla seg-
mentillään jopa maailman johtavia yrityksiä, joiden tuotteet ja palvelut ovat joka 
päivä testissä kovimmassa kansainvälisessä kilpailussa.  
 
Jos halutaan pelata maailmanluokassa, perustana on oltava maailmanluokan huip-
puosaaminen, sekä tänään että huomenna. 
 
Turku on erittäin vahva ja perinteikäs yliopistokaupunki. Turussa sijaitsevat korkea-
koulut ovat koko kaupungin kehittämisen kivijalka. Viimeisen kahden vuoden aikana 
olemme voimakkaasti rakentaneet uutta yhteistyötä, johon ovat tulleet mukaan 
kaikki Suomen tekniikan alan yliopistot. Tiedostamme, että tulevaisuuden kehitty-
vien teknologioiden haaste on niin laaja-alainen, että se on voitettavissa vain mo-
nialaisella ja monitieteisellä, rajat ylittävällä yhteistyöllä.  
 
Tarvitsemme tälle alueelle sekä lisää huippuosaajia että yhä laaja-alaisempaa huip-
puosaamista.  
 
Maailman kaikki viisaus ei asu yhdessä pisteessä, valitettavasti näin ei ole myös-
kään täällä Turussa. Ei ainakaan ennen kuin saamme tänne maailman parhaat 
kumppanit. 
 



 

 

Olen todella iloinen, että Strathclyden yliopistossa on herännyt kiinnostus Turkua 
kohtaan ja halu lähteä selvittämään, millä tavoitteilla ja konkreettisilla keinoilla yh-
teistyötä Turun alueen ja Turun Ammattikorkeakoulun kanssa tulisi lähteä kehittä-
mään. Tiedämme, että Strathclyde on korkeatasoinen, tunnustettu ja laaja-alainen 
yliopisto.  
 
Toivon, että tämän vierailun anti motivoi sekä Strathclyden yliopistoa että Turun 
ammattikorkeakoulua löytämään omat ja yhteiset intressit ja etenemään niiden poh-
jalta konkreettiseen yhteistyöhön, joka edistää Turun seudun ja alueen yritysten 
menestymistä. 
 
Turun kaupungin kannalta asia on hyvin yksinkertainen. Kaupunki haluaa luoda yri-
tyksilleen mahdollisimman hyvän ja laadukkaan toimintaympäristön. Osaamisen ja 
koulutuksen osalta tämä tarkoittaa, että haluamme tässäkin tarjota yrityksillemme 
parasta pöytään. Mitä laajempi valikoima huippuosaamista ja uusien lahjakkuuksien 
koulutusta Turussa on yritysten ulottuvilla ja valittavana, sen parempi. 
 
Liiketoiminta on globaalia, korkeakoulutus on globaalia – myös kaupungin on oltava 
kansainvälinen. 
 
Turun kaupunki toivottaa mitä parhainta menestystä Strathclyden yliopiston raken-
tuvalle yhteistyölle Turussa. Kaupungin puolella haluamme kaikin tavoin kannustaa 
ja tukea nyt käynnistyvää yhteistä prosessia. Sen tuloksilla voi olla hyvin merkittävä 
rooli tulevaisuuden Turkua rakennettaessa. Tämä on yhteinen tavoitteemme. 
 
Kiitos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


