
Bioteknologian laitos - Department of Life Technologies

Teknillinen tiedekunta – Faculty of Technology



Bioteknologian laitos

Bioteknologian laitos on n. 160 tutkijan 

ja yli 400 opiskelijan opetus- ja 

tutkimusyksikkö. Laitos on yksi 

yliopiston kansainvälisimmistä 

yksiköistä. Laitoksella on edustettuna 

20 eri kansallisuutta. 

Opiskelu bioteknologian laitoksella 

keskittyy yliopistokampuksen 

sydämeen, joka sijaitsee kävelymatkan 

päässä Turun keskustasta. Toiminnot 

keskittyvät Turku Science Parkin 

alueelle. Turussa sijaitsee noin puolet 

maamme lääke- ja 

diagnostiikkateollisuudesta. 



Biotieteet

Biotieteet soveltavat kemiaa ja biologiaa. Opinnoissa 

tutustutaan bakteeri-, eläin- ja kasvisolujen 

ominaisuuksiin sekä elämän molekyylien rakenteisiin ja 

toimintaan sekä sovelletaan saatua tietoa. 

Biotieteissä tutkitaan miten sairaudet syntyvät ja miten 

niitä havaitaan, miten lääkkeet toimivat, mistä ravinto 

koostuu ja miten se vaikuttaa hyvinvointiin sekä miten 

kasvit käyttävät auringon valon energiaa hyväkseen. 

Opiskelijat oppivat ymmärtämään ja käyttämään 

biotieteiden nykytutkimuksen uusimpia menetelmiä.



Useita riippumattomia tutkimusryhmiä perus- ja soveltavan tutkimuksen 

alueilla

- Kuinka solut ja proteiinit toimivat? Miten sairaudet syntyvät?

- Kuinka diagnostisoida sairaus tai löytää tulehduksen aiheuttaja nopeasti ja 

luotettavasti?

- Kuinka hyödyntää sinileviä bioenergian tuotannossa?

- Mikä tekee marjoista tai viljoista terveellisiä? 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-

tiedekunta/bioteknologia

Bioteknologian laitos – Tutkimus

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-tiedekunta/bioteknologia


Professor Eva-Mari Aro received 
the Academician title 2017 and became 
a member of the US National Academy 
of Sciences 2018

Professor Johanna Ivaska has funding from 
the ERC

Akateemikko Eva-Mari Aro

Professori Johanna Ivaska



Bioteknologian laitos  

Kiinteä yhteistyö BioCity Turku –tutkijayhteisön kanssa 

sekä opetuksessa että tutkimuksessa 

• Suomen suurimpia bioalan kokonaisuuksia

• yli 140 tutkimusryhmää

• yli 1000 tutkijaa ja jatko-opiskelijaa

• uusimmat tutkimuslaitteistot systeemibiologiassa ja 

biokuvantamisessa



Hakukohteet
• Biokemian hakukohteessa opiskelijat valitaan biokemian alempaan 

tutkinto-ohjelmaan (LuK).

• Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (n. 3 v) jälkeen on oikeus 

suorittaa ylempi tutkinto-ohjelma (FM, n. 2 v), josta on valittavissa kuusi 

linjaa. 

• Maisterilla on mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintoja filosofian 

tohtoriksi (FT).

Biokemian hakukohde
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Elintarvikekemia

Molekulaarinen kasvibiologia

Biokemia

Solubiologia

Molecular biotechnology and diagnostics

Molecular systems biology



Hakukohteet
• Biotekniikan hakukohteessa opiskelijat valitaan tekniikan kandidaatin 

alempaan tutkinto-ohjelmaan (TkK).

• Tekniikan kandidaatin tutkinnon (n. 3 v) jälkeen on oikeus suorittaa DI-

tutkinto yhdessä taulukossa esitellyistä ylemmistä tutkinto-ohjelmista 

(n. 2 v). 

• Diplomi-insinöörillä on mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintoja 

tekniikan tohtoriksi (TkT).
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Biotekniset järjestelmät

Kestävä bioenergia

Food development



Perustutkinnon opinnot

opintopisteet opintopisteet

Perusopinnot Polytekniset opinnot

Johdantokurssi 1 Insinöörimatematiikka 20

Solu ja biomolekyylit 10 Fysiikka 15

Mikrobiologia 7 Insinöörityön perusteet 5

Molekyylibiologia 10 Informaatioteknologia 10

Aineopinnot Pääaine

Solu ja energia 10 Kemian perusopinnot 20

Molekulaarinen kasvibiologia 10 Biokemian perusopinnot 20

Proteiinit ja entsyymit 10 Biotekniikan opinnot 40

Elintarvikkeiden koostumus ja analytiikka 10 TkK-tutkielma ja seminaari 10

Immunologia 6

Biotekniikka 1-4 10

Biokemistinä työelämässä 8

Lopputentti 6

LuK-tutkielma 7 Kieli- ja viestintäopinnot 10

Kieli- ja viestintäopinnot 9 Sivuaineopinnot 25

Sivuaineopinnot 50-60 Teollisuustalous 5

Muut opinnot 4-16

Yhteensä 180 Yhteensä 180

Biokemia (LuK) Biotekniikka (TkK)



Omilla valinnoillasi 

monipuolistat tutkintoasi

Oman alasi opintojen ohella voit opiskella esimerkiksi 

kemiaa, biologiaa, tietojenkäsittelytiedettä, tilastotiedettä, 

liiketaloutta tai vaikkapa kieliä. 

Jokaisella opiskelijalla on opettajatuutori, joka opastaa 

henkilökohtaisesti opintojen suunnittelussa. 

Bioteknologian laitoksella opiskelet kansainvälisessä 

ympäristössä, minkä lisäksi voit halutessasi lähteä vaihtoon 

lähes kaikkialle maailmaan.

Lisätietoja opinnoista ja kursseista löydät opinto-oppaasta: 

https://opas.peppi.utu.fi

https://opas.peppi.utu.fi/


Opiskelu on lähellä käytäntöä

Kloonaamalla geenejä, tutkimalla proteiineja, eristämällä solun osia 

ja eri molekyylejä, analysoimalla bioaktiivisia yhdisteitä sekä 

kehittämällä diagnostisia menetelmiä osallistut laitoksella tehtävään 

kansainväliseen tieteelliseen tutkimustyöhön. Opinnot antavat 

valmiudet itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn.



Tulevaisuuden osaajat

Bioteknologian laitokselta valmistuu modernien 

molekulaaristen biotieteiden asiantuntijoita. Koulutus antaa 

valmiuksia etsiä ratkaisuja ihmiskunnan suuriin kysymyksiin: 

energiapulaan, sairauksiin ja ravinto-ongelmiin. 

Asiantuntevaa ammattitaitoa tarvitaan tutkimustyössä, 

opetuksessa, laadunvalvonnassa, tuotekehityksessä ja alan 

yritysten johtotehtävissä. 

Bioalojen osaajat työskentelevät yliopistoissa, 

tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä Suomessa ja ulkomailla.



Opiskelijavalinta 2020
Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja 

filosofian maisteri

Hakuaika  17.3.2021 – 31.3.2021

Valintakoe 27.5.2021 klo 14:00 - 17:00

www.opintopolku.fi

Todistusvalinta: 24 paikkaa (51%)

Valintakoevalinta: 23 paikkaa 

Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoeyhteistyö on aloitettu. 

Biokemian ja molekyylibiotieteiden alojen valintakoeyhteistyössä voit hakea 

samalla valintakokeella yhteen tai useampaan alan hakukohteeseen.

Mukana:

Turun yliopisto

Helsingin yliopisto

Tampereen yliopisto

Oulun yliopisto

http://www.opintopolku.fi/


Opiskelijavalinta 2020
Biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Valtakunnallinen yhteishaku  17.3.2021 – 31.3.2021

DI-valintakoe 1.6.2021 klo 10:00 - 14:00

1. Todistusvalinta 24 paikkaa (70%)

2. Valintakoevalinta (DIA-yhteisvalinnan valintakoe) 10 paikkaa

Tarkemmat tiedot: Opintopolku.fi, Dia.fi



Opiskelijaelämää
Opiskelun ohella aktiivisella tuutori- ja ainejärjestötoiminnalla on 

kotiutumisesi ja viihtyvyytesi kannalta tärkeä merkitys. 

Jokainen uusi opiskelija ohjataan mukaan tuutoriryhmään, jota vetää 

kokeneempi opiskelija.



Lisätietoja

• Tutkimus laitoksella

• Opetus- kurssitiedot

• Yhteystiedot-henkilökunta

• Opetus laitoksella ja esite

- jos haluat kysyä jotain, niin ota yhteyttä 

yliopistonlehtori Jarmo Käpylään 

(etunimi.sukunimi@utu.fi)

https://www.utu.fi/fi/research-search?k=&organization_parent=68031
https://opas.peppi.utu.fi/fi/perustutkintokoulutus/teknillinen-tiedekunta/14002/33054
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-tiedekunta/bioteknologia/yhteystiedot
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-tiedekunta/bioteknologia/opiskelu

