
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia

Haluatko hengenpelastajaksi?
Liity kansainväliseen terveysteknologiatiimiimme ja osallistu terveemmän tulevaisuuden rakentamiseen!



Terveysteknologisti

…ei taida olla oikea sana, mutta se kuvastaa 
hyvin meitä.

Terveysteknologian tutkimusryhmässä 
unelmoimme terveemmästä maailmasta, jossa 
jokainen voi tarkistaa ja varmistaa terveytensä 
missä vain, milloin vain.

Jonottamatta sairaalaan, käymättä lääkärin 
kautta. Käyttäen edullisia puettavia laitteita, tai 
vaikkapa omaa älykelloa tai puhelinta.

Mutta emme tyydy vain haaveilemaan 
paremmasta – me toteutamme sen myös!



Tekniikka kohtaa terveyden

Lääketieteen tekniikkaa sovelletaan laajasti 
teollisuudessa ja terveydenhuollossa. Ihmisten 
hyvinvoinnin edistäminen vaatii monipuolista 
osaamista, jossa yhdistyvät lääketiede, 
luonnontieteet ja tekniikka.

Koulutusohjelman opinnoissa korostuvat 
tietotekniikka, luonnontieteet, ihmisen 
fysiologiaan ja biologiaan liittyvien mittaus- ja 
kuvantamismenetelmien ja teknologioiden 
perusteet sekä niiden soveltaminen.

Meillä voit valita kolmesta eri opintolinjasta: 
terveysteknologia, lääketieteellinen 
kuvantaminen, ja neurokuvantaminen.



Terveysteknologia

Terveysteknologian linjalla perehdytään 
terveyteen ja lääketieteellisen datan 
mittaamiseen ja analyysiin sekä koneoppimisen 
teknologioihin ja näiden hyödyntämiseen 
terveysteknologian ratkaisuissa.

Opetus painottuu kliinisten ja hyvinvointia 
mittaavien lääketieteellisten järjestelmien 
teknologiaan mukaan lukien sovellusten vaatima 
signaalinkäsittely, ohjelmointiosaaminen, 
koneoppimiseen perustuva data-analytiikka 
sekä esineiden Internetiin (IoT) perustuvat 
järjestelmät.



Lääketieteellinen kuvanta-
minen

Biolääketieteellinen kuvantaminen on nopeasti 
kehittyvä ala, jonka tarkoituksena on ymmärtää 
biologiaa ja lääketiedettä kuvantamisen avulla. 
Opinnot kattavat eri kuvantamismenetelmiä 
valo- ja elektronimikroskopiasta lääketieteelli-
seen kuvantamiseen, mm. PET-kuvantaminen.

Varsinaisen kuvantamisen lisäksi keskeisenä 
osana koulutusta on kuvien analysointi, jossa 
käytetään perinteisen signaalinkäsittelyn 
lisäksi tekoäly- ja koneoppimismenetelmiä.



Neurokuvantaminen

Neurokuvantamisen opinnoissa keskitytään 
ihmisen aivotoimintaan, ei-invasiivisiin 
kuvantamismenetelmiin, aivojen rakenteen sekä 
ihmisen kognitiivisen toiminnan ja suorituskyvyn 
ja käyttäytymisen mittaamiseen.

Opinnoissa korostuvat erilaiset kuvantamis-
menetelmät, kliininen neurotiede, ihmisen 
kognitiivisen toiminnan sekä käyttäytymisen 
välisten yhteyksien mallintaminen kuvantamis-
datan avulla.



Ammatti, joka on enemmän.

Terveysteknologia on Lounais-Suomen 
vahvimmin kasvavia vientikärkiä. Alan kasvu 
tarkoittaa myös jatkuvaa tarvetta uusille 
korkeakouluosaajille. Erityisesti Turun seutu on 
Suomen vahvin lääketutkimuksen, 
terveysteknologian ja laajemmin Life Science -
alan keskittymä, jossa huippututkimus yhdistyy 
menestyvään yritystoimintaan – tällä hetkellä 
100+ alan yritystä työllistää noin 5 700 henkeä.

Hyvän työuran lisäksi voit olla mukana 
luomassa ratkaisuja, joilla parhaimmillaan 
pelastetaan ihmishenkiä, parannetaan 
globaalia terveyttä ja tehdään historiaa!



Ota rohkeasti yhteyttä!
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