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Suomalainen koulu sijoittuu kansainvälisissä vertailuissa kärkeen. Siinä 
on kuitenkin myös parannettavaa. Koulu on altavastaajana, kun oppi-
laat oppivat vapaa-ajallaan nopeasti uusien tieto- ja viestintävälineiden 
käytön. Mediakuilu pitää kuroa umpeen. Tulevaisuuden kouluun halu-
taan tuoda myös yhdessä oppimista ja motivoida oppilaat liikkumaan.
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Euroopassa katseet kääntyvät yhä enem-
män itään. Oulun yliopiston tutkimuksel-
la on jo monipuoliset yhteydet japanilaisiin 
tutkimuslaitoksiin. 

Japanin historian tutkimuskeskittymä Suomes-
sa on Oulussa. Tietoliikennetekniikassa tehty 
yhteistyö on johtanut yliopiston oman tutki-
musyksikön perustamiseen Jokohamaan kulu-
van vuoden alussa.

Suomalaisten ja japanilaisten yhteistyötä hel-
pottaa samankaltainen elämänasenne ja 
myönteiset mielikuvat toisistaan, sanoo pro-
fessori Olavi k. Fält.

Hyvässä koulussa riittää  
kehitettävää | 18

オウル大学*

*Oulun yliopisto japaniksi.
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”Mineraalialalla on suuri mah-
dollisuus vahvistua kansanta-
louden tukijalkana erityisesti 
alueellisen kehittämisen nä-
kökulmasta. Samalla raaka-ai-
neiden käytön lisääntyminen 
ja ympäristöhaasteiden kasvu 
tarjoavat merkittävän poten-
tiaalin kestävää käyttöä edis-
tävälle liiketoiminnalle. ICT:n 
uudet sovellukset ja clean-
tech rakentavat pohjaa kes-
tävän kaivannaisteollisuuden 
syntymiselle.

Maan hallituksen toiminta-
suunnitelmassa ovat sekä ark-
tisuus ja pohjoisuus sekä kai-
vannaisteollisuus yhdessä 
cleantechin kanssa. Toivotta-
vasti hallitus myös panostaa 
kunnolla näille aloille.

Oulun yliopisto 
on eräs moni-
puolisimpia yli-
opistoja Suo-
messa ympä-
ristöalalla ja 
arktisissa kysy-
myksissä. Aal-

to-yliopiston ja taideyliopiston 
perustaminen sekä niihin pa-
nostaminen perusteltiin kan-
sallisella tarpeella. Nyt valtio 
voisi, saman logiikan mukaises-
ti, panostaa Pohjois-Suomen 
korkeakouluihin.” 

rEhTOrI LAUrI LAJUNEN 

OULUN YLIOPISTON hErmES-

VErkkOLEhdESSÄ NrO 18/2012

Yksinkertaisella helpolla testillä voidaan en-
nustaa, onko vastasyntyneellä korkea riski li-
havuuteen myöhemmässä iässä. ”Tutkimuk-
sessa on ensi kerran kehitetty vastasyntyneille 
lihavuutta ennustava laskuri, joka on saatavissa 
myös nettipohjaisena. Arvion tekeminen vie 
aikaa vähän, siitä ei ole kustannuksia eikä se 
vaadi mitään laboratoriokokeita vastasynty-
neille”, kertoo professori marjo-riitta Järvelin. 

Tutkimuksessa oli mukana 4000 Pohjois-
Suomessa vuosina 1985–86 syntynyttä las-
ta, joita on seurattu äitien varhaisraskaudesta 
nuoruusikään. Tutkimuksessa seulottiin jär-
jestelmällisesti raskaudenaikaista sairauksiin ja 
elämäntilanteeseen liittyvää tietoa riskin las-
kemismenetelmän pohjaksi. Tutkimus osoit-
ti, että jo rutiinisti äitiys- ja lastenneuvoloissa 
kerättävä tieto riittää ennustamaan, kenellä 
vastasyntyneellä on riski tulla ylipainoiseksi tai 
lihavaksi lapsuuden ja nuoruusiän aikana.

Tärkeimmiksi ennustetekijöiksi osoittau-
tuivat molempien vanhempien painoindek-
si ennen äidin raskautta, äidin painon nousu 

Vastasyntyneen lihavuusriski 
voidaan ennustaa

raskauden aikana, lapsen syntymäpaino, äi-
din ammatti ja tupakointi raskauden aikana 
sekä perheen jäsenten lukumäärä. Menetel-
mä toimii hyvin myös Suomen ulkopuolisissa 
aineistoissa. 

Lasten ylipaino ja lihavuus on vakava ja 
kasvava ongelma. Nykyisin 20–30 prosenttia 
lapsista on ylipainoisia tai lihavia.  

Lasten lihavuusongelman paras ratkai-
su on ennalta ehkäisy, koska jo kehittynyt-
tä lihavuutta on vaikea hoitaa. ”Kouluikäisille 
lapsille suunnatut ennaltaehkäisykampanjat 
kouluissa tai muissa yhteisöissä eivät valitet-
tavasti ole tarpeeksi tehokkaita ehkäisemään 
varhaista liikalihavuutta. Perheiden koulut-
taminen vastasyntyneiden ja pienten lasten 
painon nousun huomioimiseen olisi paljon te-
hokkaampaa”, sanoo Järvelin.  

Tutkimuksen tekivät tutkijaryhmät Suo-
mesta, ranskasta, Italiasta ja Yhdysvallois-
ta. Tulokset julkaistiin PLOS ONE -lehdessä 
marraskuun lopulla.
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Oireeton bakteerien nielukan-
tajuus lisääntyy merkittävästi 
varusmiespalveluksen aikana. 
Oireettomilla varusmiehillä ta-
vataan meningokokkibakteerin 
tyyppejä, jotka ovat mahdolli-
sia taudinaiheuttajia. Tupakoin-
ti on merkittävä nielukantajuu-
den riskitekijä.

Varusmiesten bakteerien 
nielukantajuutta selvitti väitös-
kirjassaan lääketieteen lisensiaatti Ulla Jou-
nio. Tutkimukseen osallistui lähes 900 varus-

miestä kahdesta Kainuun Prikaa-
tin saapumiserästä heinäkuussa 
2004 ja tammikuussa 2005. Va-
rusmiehiltä kerättiin nielu- ja ve-
rinäytteet palveluksen alussa, lo-
pussa ja jokaisen hengitystiein-
fektion aikana.

hengitystieinfektiot ovat ylei-
siä varusmiespalvelun aikana. 
useimmiten ne ovat lieviä viru-
sinfektioita. Oireeton bakteeri-

en nielukantajuus voi johtaa myös vaikeisiin 
infektioihin.
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ENKesykoiran  
alkuperä Aasiassa

Suden kesyttäminen koiraksi alkoi 
immuunigeeneihin perustuvan tutki-
muksen perusteella Aasiassa. Koiran 
immuunigeenien monimuotoisuus 
on siellä suurempaa kuin muualla 
maailmassa.

Aasian eri alueita on esitetty koi-
ran alkukodiksi myös aiemmissa ge-
neettisissä tutkimuksissa, mutta ke-
sytettyjen susien määrästä on esi-
tetty vaihtelevia arvioita. uudessa 
tutkimuksessa sen arvioidaan olleen 
useita satoja susia.

Tutkimuksessa analysoitiin aasia-
laisten koirien immuunipuolustuk-
seen osallistuvan MhC-alueen gee-
nejä. Tuloksia verrattiin muilta man-
tereilta aiemmin tutkittuihin koiriin 
maailman laajuisesti.

Tulosten perusteella aasialai-
set koirat ovat geneettisesti selväs-
ti monimuotoisempia kuin muiden 
alueiden koirat. MhC-geenien mo-
nimuotoisuuden on osoitettu myös 
ihmisillä olevan korkeimmillaan lajin 
alkukodissa ja vähenevän sieltä kau-
emmaksi siirryttäessä.

Tutkimuksessa simuloitiin sitä, 
mikä oli riittävän suuri kantasusien 
määrä, jotta nykyinen koiran MhC-
monimuotoisuuden taso saavutet-
taisiin. Tulosten perusteella koiran 
kesyttämiseen on tarvittu vähintään 
500 susiyksilöä. Kesyttäminen on siis 
todennäköisesti tapahtunut laajalla 
maantieteellisellä alueella tai pitkän 
ajan kuluessa. On myös mahdollista, 
että kesykoirat ovat risteytyneet su-
sien kanssa myöhemmissä vaiheissa.

Tutkimuksen teki pohjoismainen 
tutkimusryhmä, johon kuuluu jäse-
niä Oulun yliopistosta. Se on osa 
tohtorikoulutettava Alina Niskasen 
koiraeläinten immuunigeenien mo-
nimuotoisuutta käsittelevää väitös-
kirjatyötä. Tulokset julkaistiin sähköi-
senä korkeatasoisessa heredity-leh-
dessä lokakuussa.

Keski-ikäisten kaatumis- ja aivovammat li-
sääntyivät sen jälkeen, kun alkoholiveroa 
alennettiin vuonna 2004. Alkoholin suurku-
luttajien kuolleisuus lisääntyi merkittävästi 
veroalen jälkeen.

Alkoholiveron alennuksen yhteyttä väes-
tön aivovammojen määrään ja kuolleisuuteen 
selvitti ensimmäisen kerran väitöskirjassaan 
lääketieteen lisensiaatti Jussi Puljula. Tutki-
muksessa seurattiin kymmenen vuoden ajan 

vuonna 1999 päänsä loukanneita potilaita 
Oulun läänistä.

Seuranta-aikana nuorten alkoholiin liittyvät 
aivovammat vähenivät. Taustalla oli itsemur-
hien väheneminen.

Alkoholi on hyvin merkittävä aivovammo-
jen riskitekijä. Muissa tutkimuksissa on todet-
tu, että 35–50 prosenttia aivovammapotilais-
ta on vammautumisen hetkellä ollut alkoho-
lin vaikutuksen alaisena.

Alkoholin veroale lisäsi  
keski-ikäisten aivovammoja

Varusmiehet alttiita  
bakteerien nielukantajuudelle
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Tutkimuksen vahvuudet ja uudistuminen

PerinTeisesTi VAHVAT TiedeMAAT pyrkivät säilyttämään ase-
mansa tutkimuksen maailmankartalla samalla, kun useat Aa-
sian maat ovat nostaneet tutkimuspanostustaan ja vahvis-
tavat rooliaan merkittävien tiedemaiden joukossa. Suo-
men Akatemian Tieteen tila 2012 -raportti toteaa, että 
Suomen tutkimus on hyvää keskitasoa. Olemme kuiten-
kin menettämässä asemiamme, kun taas naapurimme 
ruotsi ja Tanska vahvistavat rooliaan. Suomen tiedejärjes-
telmällä on nyt tarkka paikka, ettei käy niin kuin YK:n turval-
lisuusneuvostoon pyrkimisessä – että kansainvälisessä katsan-
nossa menneisyys on kunniakkaampi kuin lähitulevaisuus.

Tutkijoiden yhteisö on entistä verkottuneempi ja tutkijat hakeutuvat toimintaympäris-
töihin, joissa he voivat saada tukea ja inspiraatiota toisilta tutkijoilta. Tapa tehdä tutkimusta 
on monilla aloilla muuttumassa: tietoa löytyy lukuisista julkisista aineistoista jolloin tarvitaan 
taitoja etsiä ja työstää digitaalista dataa. Toisaalta esimerkiksi lääketieteessä ja fysiikassa 
kootaan satojen tutkijoiden voimin massiivisia aineistoja vaikkapa diabeteksen alttiusgeeni-
en tai higgsin bosonin löytämiseksi.

ouLun YLioPisTo on MääriTeLLYT strategiseksi tavoitteekseen olla kansainvälisen tason 
tiedeyliopisto. Pohjois-Suomen menestymisen kannalta on keskeistä, että täällä on tieteelli-
sesti korkeatasoinen ja vireä yliopisto.

Pelkkä julistautuminen sellaiseksi ei kuitenkaan pitkälle kanna. On syytä miettiä, miten 
voisimme vahvistaa tiedeprofiiliamme. Näen välttämättömäksi kriittisen massan kasvatta-
misen vahvuusaloillamme ja synergioiden hakemisen tiivistämällä yhteistyötä. uusia suun-
tia täytyy myös löytyä. Yliopiston laaja-alaisuus ja dynaaminen seudullinen yhteistyö ovat 
valttejamme.

Oulun yliopiston ensimmäinen tutkimuksen kokonaisarviointi vuonna 2007 auttoi tun-
nistamaan vahvoja yksiköitä lääketieteessä, luonnontieteissä ja tekniikassa. Arvioinnin eri-
tyinen vaikutus uuteen strategiaamme näkyy ihmistieteiden nousemisessa mainittujen vah-
vuuksien rinnalle. Lisäksi olemme tunnistaneet kehittämisaloja, kuten vuori- ja kaivannais-
ala, joissa ympäröivän yhteiskunnan tarpeet haastavat yliopistoa vahvistamaan alan tutki-
musta ja koulutusta.

Toinen TuTKiMuKsen KoKonAisArVioinTi yliopistossamme on käynnistynyt ja tavoittee-
na on sekä tunnistaa vahvuudet että etsiä uusia avauksia. Aluksi tutkijat muodostavat itse 
oman työnsä kannalta mielekkäimmän tutkijayhteisön, joka koostuu useammasta tutkija-
ryhmästä. Nyt ei siis arvioida perinteisiä laitosyksiköitä vaan useimmissa tapauksissa laitos- 
ja jopa tiedekuntarajat ylittäviä, tutkijoiden itsensä muodostamia yhteisöjä. Niiden tieteel-
lisen julkaisutoiminnan ja suunnitelman seuraaville viidelle vuodelle arvioivat ulkopuoliset 
asiantuntijat. Pyrimme tunnistamaan tieteellisen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa olevia, kan-
sainvälisesti korkeatasoisia tiedeyhteisöjä.

Oulun yliopiston tulevaisuuden tutkijayhteisöjen suunnittelu on nyt tutkijoiden omissa 
käsissä – missä on tähtäin ja minkälainen porukka tarvitaan merkittävän tutkimuksen teke-
miseksi. Tulokset arvioinnista ovat odotettavissa keväällä 2014. Prosessin myötä tulemme 
tarkistamaan tieteellistä profiiliamme ja voimme kohdentaa resurssejamme korkeatasoisten 
tutkijayhteisöjen tukemiseen. Ennen kaikkea toivon, että tutkijamme käyvät hedelmällistä 
ideointia omasta tulevaisuudestaan.

Taina Pihlajaniemi
tutkimusrehtori
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Perheliikunta tukee 
lasten painonhallintaa
Perheliikunta tukee lasten painonhallin-
taa. Kouluterveydenhuollon työtapoja 
tulee kehittää tukemaan perheen koko-
naistilannetta, sillä perhedynamiikalla on 
yhteys lasten ylipainoisuuteen.

Terveystieteiden maisteri katri Virta-
nen selvitti väitöstutkimuksessaan, mi-
ten voimisteluseura ja kouluterveyden-
huolto tukevat ylipainoisten lasten per-
heiden painonhallintaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että lapset 
iloitsivat omasta liikuntaryhmästään. he 
rohkaistuivat osallistumaan urheiluseu-
rojen harjoituksiin saatuaan onnistu-
misen kokemuksia. Lasten liikkuminen, 
vanhempien vertaiskokemukset ja tasa-
arvoinen kohtelu ryhmässä aktivoivat 
myös vanhempia painonhallintaan.

Tutkimukseen osallistui kymmenen 
oululaista perhettä. Perheet liittyivät 
vuodeksi voimisteluseuran järjestämään 
lasten painonhallintaa tukevaan ryh-
mään. Lisäksi perheet haastateltiin. Tut-
kimusaineistoon kuului myös voimiste-
luliiton toimijoille ja Oulun läänin koulu-
terveydenhoitajille tehty kysely.
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Kansainvälisesti arvostettu konenäön tutkija 
ja kehittäjä, Oulun yliopiston tietotekniikan 
professori matti Pietikäinen on palkittu kulu-
van vuoden Professori Pentti Kaiteran rahas-
ton tunnustuspalkinnolla. Se myönnettiin an-
siokkaasta tutkimustyöstä.

Matti Pietikäisen tutkimuksen pääalo-
ja ovat tekstuuritietoa hyödyntävät kuvan- 
ja videonkäsittelymenetelmät, kasvokuvien 
analysointi ja niiden sovellukset. Pietikäisen 
ryhmä on kehittänyt poikkeuksellisen suurta 
kansainvälistä huomiota saaneen Local Bina-
ry Pattern (LBP) -menetelmän.

Konenäön keskeisimpiä tutkimuskohteita 
viime vuosina on ollut kasvojen analysointi. 
LBP-menetelmään perustuva kasvojen analy-
sointiperiaate on noussut yhdeksi keskeisim-
mäksi alan tekniikaksi. Pietikäisen ryhmä on 
käyttänyt sitä myös ihmisen liikkeen ja toi-
minnan tunnistamiseen, lääketieteellisten ku-
vien analysointiin ja teollisuuden visuaaliseen 

laadunvalvontaan liittyvässä tutkimuksessaan.
Pietikäisen ryhmä on kehittänyt myös LBP-

menetelmään perustuvia muita menetelmiä 
kasvojen tunnistukseen, kasvojen ilmeiden ja 
mikroilmeiden tunnistukseen, ihmisen suku-
puolen ja iän arviointiin kasvokuvien perus-
teella sekä puhuttujen lausekkeiden tunnista-
miseen suun liikkeistä. Näiden kautta ryhmä 
etsii uusia ratkaisuja koneaisteihin perustu-
vaan ihmisen tunnetilan määrittämiseen ja 
luonnollisiin ihminen-kone -liittymiin.

LBP-menetelmän tärkeyttä sekä perus-
tutkimuksen että sovellusten kannalta osoit-
taa, että siitä tehtyyn alkuperäisjulkaisuun on 
muissa julkaisuissa viitattu jo 2600 kertaa, 
mikä tekee siitä viitatuimman suomalaisen 
ICT-alan julkaisun viimeisten kymmenen vuo-
den aikana. Julkaisutoimintansa perusteella 
professori Pietikäinen on Suomen viitatuim-
pia ICT-alan tutkijoita. hänen tuotantoonsa 
on viitattu yli 12 700 kertaa.

Kansainvälisesti uraa uurtavaa 
konenäön tutkimusta
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Business Kitchen 
avasi ja laajeni
Korkeakoulujen yrittäjyyskeskus Business Kit-
chen on avannut ovensa virallisesti Oulun 
kaupungin keskustassa Torikadulla. Saman 
katon alla toimivat nyt Business Blender -yri-
tyskehityspalvelut, korkeakouluopiskelijoiden 
yrittäjyysyhdistys OuluSES, Oulun ammatti-
korkeakoulun Yrityshautomo ja ripa-työelä-
mäpalvelut sekä korkeakouluopiskelijoiden 
avoin oppimis- ja innovaatioympäristö de-
mola Oulu.

Business Kitcheniin ovat liittymässä myös 
BusinessOulun ja uusyrityskeskuksen toi-
mipisteet, design Center Servo sekä useita 
startup-yrityksiä.

Business Kitchen on tarkoitettu helpotta-
maan yrittäjyyshenkisten ihmisten kohtaa-
mista ja toimimaan avoimena innovaatioym-
päristönä. Keskeistä toiminnassa on Oulun 
alueella olevan osaamisen hyödyntäminen ja 
aidon elinkeinoelämäyhteistyön lisääminen. 

 Business Kitchenin toimintaa rahoittavat 
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun innovaa-
tioallianssin osapuolet, joita ovat Oulun kau-
punki, Oulun yliopisto, Oulun seudun am-
mattikorkeakoulu, VTT ja Technopolis Oyj.

ihmistieteille oma 
tutkimuskeskus

Oulun yliopistoon perustetaan ihmis- ja  
yhteiskuntatieteisiin 
painottuva monitie-
teinen tutkimuskes-
kus. Eudaimonia -ni-
meä kantavaan tutki-
muskeskukseen koo-
taan yliopistossa nyt 
hajallaan oleva, ihmis-
tieteellisistä näkökul-
mista kumpuava kor-
keatasoinen tutkimus 
ja tutkijankoulutus.

Tutkimuskeskuksen 
tarkoituksena on nos-
taa Oulun yliopiston 
ihmistieteellinen tut-
kimus kansainvälisesti korkeatasoiseksi. Toi-
minta perustuu tehokkaaseen sisäiseen, kan-
salliseen ja kansainväliseen monitieteiseen 
yhteistyöhön.

Eudaimonia -tutkimuskeskus sijoittuu yli-
opiston kulttuurinen identiteetti ja vuorovai-
kutus -painoalalle. 

Vuorialan 
koulutus vahvistuu 
lahjoituksen turvin

Inari ja reijo holopaisen säätiö on lahjoitta-
nut Oulun yliopistolle 150 000 euroa. Lah-
joitussumma käytetään luonnontieteelliseen 
tiedekuntaan perustetun taloudellisen geo-
logian yliopistonlehtorin palkkaukseen. Lah-
joitus antaa Oulun yliopistolle lisäresursseja 
kouluttaa elinkeinoelämän tarvitsemia vuo-
rialan osaajia ja vahvistaa yliopiston roo-
lia kaivostoiminnan kehittämisessä ja alan 
tutkimuksessa. 

Oulun yliopiston varainhankinnasta vastaa-
va yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka pitää 
tehtyä lahjoitusta erinomaisena esimerkki-
nä siitä, miten lahjoitusvaroin voidaan tukea 
suoraan yliopiston ja elinkeinoelämän välistä 
yhteistyötä.

Suomen visio ja tiekartta arktisen osaa-
misen kehittämisestä ja hyödyntämisestä 
muotoillaan oululaisten toimijoiden johdol-
la SMArCTIC-hankkeessa. Valtakunnallisella 
tiekartalla vaikutetaan pohjoisen tutkimuksen 
suuntaamiseen. hankkeessa pyritään myös 
vastaamaan keskeiseen kysymykseen, miten 
arktisia luonnonvaroja ja uusia kuljetusreittejä 
voidaan hyödyntää kestävällä tavalla.

Arktisen 
osaamisen visio 
muotoillaan 
oulun johdolla

Selvitettäviä teemoja hankkeessa ovat 
muun muassa luonnonvarojen hallinta ja ta-
lous, ympäristöinformaatio ja mobiilitekniikka 
sekä älykäs logistiikka, liikenne ja elinympäris-
tö. hankkeen vetäjiä ovat Thule-instituutti ja 
CEE- innovaatiokeskittymä. Siihen osallistuvat 
Oulun yliopiston eri yksiköt, ympäristöalan 
NorNet-verkosto, Oulun ammattikorkea-
koulu ja VTT.

SMArCTIC on saanut Tekesin rahoituk-
sen ja liittyy sen arktisen toimintaympäris-
tön strategiseen tutkimusavaukseen. Te-
kesin strategisilla tutkimusavauksilla pyri-
tään synnyttämään uutta huippuosaamis-
ta tärkeiksi ennakoiduille elinkeinoelämän 
aloille ja luomaan suomalaisille yrityksille 
kehittymismahdollisuuksia.
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Kreikan sana 
eudaimonia 
tarkoittaa onnea. 
Sitä piti eettisen 
toiminnan tavoit-
teena Aristoteles.
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Opiskelija työelämärelevanssi-
sanahirviön kimpussa

Kirjauduin Oulun yliopiston opiskelijaksi heinäkuussa 2005. heti kät-
telyssä aiemmin opiskelemani opinnot avoimesta yliopistosta muut-
tuivat opintoviikoista opintopisteiksi, suoritusten arvosteluasteikko 
laajeni kolmesta viiteen ja muutama suoritettu opintokurssi siirtyi hy-
väksilukemisissa perusopinnoista syventäviin.

Vuonna 2008 olin ylioppilaskunnan hallituksessa ja yli 20-jäsenises-
sä yliopiston hallituksessa opiskelijajäsenenä. Suurena mullistuksena 
tuolloin oli vireillä uusi yliopistolaki. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) ohjaama uusi yliopistolaki korosti nopeampaa opiskelua ja tii-
viimpiä ja yhdenmukaisempia opintokokonaisuuksia.

OKM hoki kyllästymiseen asti työelämärelevanssi-mantraansa ja vaa-
ti vastavalmistautuneita välittömästi työelämän palvelukseen. Tuolloin 
suhtauduin penseästi ajatukseen ”valmiiksi viidessä vuodessa” -mallis-
ta, jota ministeriö hanakasti ajoi. Sanamuodot paperilla ja käytäntö ei-
vät mielestäni kohdanneet.

Tein opiskelujeni ohella humanistimaisesti useita erilaisia työsuorittei-
ta. Koin jo tuolloin erityisen arvokkaaksi niin sanotut oman alan hom-
mat. Tulevana äidinkielen ja historian opettajana hairahtuminen ope-
tussijaisuuksiin ja muun muassa hallinnollisiin luottamustoimiin avarsi-
vat maailmankuvaani ratkaisevasti: valmistuttuani minulla olisi lukuisia 
uravaihtoehtoja. 

Opintojen ohessa tehtyjen töiden parissa olen oppinut itsestäni pal-
jon uutta ja soveltamaan teoriaa käytännöksi. Opinnoissani olen kur-
sailematta hyödyntänyt oppimiani käytänteitä työelämästä ja oivalta-
nut, mitkä opinnot ovat relevantteja työelämää varten.

Mitä nopeammaksi opiskelutahti lopulta piiskataan, sitä vähemmän 
työelämäkokemusta opintoihin sisältyy. Pikateholla vastavalmistuneen 

Matti A. Kemi
Oulun yliopiston hallituksen 
opiskelijajäsen

opintotieto on pahimmillaan puhtaasti teoriapohjainen ja katsannol-
taan kapea-alainen. Jos prosessitekniikan diplomi-insinööri ei ole kos-
kaan kesätöinään koonnut piirilevyä, häneltä puuttunee arvokasta 
tietoa prosesseista, jotka johtavat valmiiseen kännykkään.

Yrityksillä ei saa vastaisuudessakaan olla liikaa valtaa vaikuttaa opinto-
sisältöihin. Tulevilla lääkäreillä tulee olla laaja-alainen, objektiivinen tie-
topohja lääkevalmistajien tuotteista. Yritysten tarjoamat luennoitsijat 
ovat edelleen tervetullut lisä kursseille, mutta opetuksen päälähtökoh-
tina tulee olla tiede ja ehdoton sitoutumattomuus yritysmaailmaan.

Ilman töitäkin on kyettävä opiskelemaan. Opintotuen ja -lainan saa-
misen kynnyksen täytyy olla matalalla, mutta myöskään kesätyön pal-
kan ei tule vaikuttaa takautuvasti tuen saantiin. On myös pohdittava, 
miten muun muassa relevanttia kesätyökokemusta voisi hyödyntää 
opinnoissa.

Kun piakkoin ensi keväänä vihdoin valmistun, taskussa on maiste-
rin papereiden lisäksi erään työpaikan avaimet. haluankin kannustaa 
opiskelijoita vastaisuudessakin opintojen ohessa tekemään muitakin 
töitä kuin pänttäämään teoriaoppaita. Itse sana työelämärelevanssi ei 
maistu suussani enää yhtä pahalle kuin vuonna 2008. Osasyynä lienee 
työn tuoma parempi särvin leivän päälle.

Oulun yliopiston yhdeksännessä tohtoripro-
mootiossa vihitään 21 kunniatohtoria. Puolet 
vihittävistä on kansainvälisesti arvostettuja 
ulkomaisia tutkijoita, joista monet ovat teh-
neet merkittävää tutkimusyhteistyötä Oulun 
yliopiston tutkijoiden kanssa.

Kunniatohtoreiksi vihitään myös useita 
Oulun yliopiston toiminnan kannalta merkit-

tävästi ansioituneita kumppaneita. heitä 
ovat muun muassa Oulun kaupunginjohta-
ja matti Pennanen, kauppaneuvos Taisto 
riski Kaleva-konsernista, uPM Kymmene 
Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen, rau-
taruukki Oyj:n tuotekehitysjohtaja Peter 
Sandvik ja korealaisen dongseon yliopiston 
aiempi presidentti, professori dong Soon 

Park. Taiteellisista ansioista kunniatohtoriksi 
vihitään kirjailija rosa Liksom.

Oulun yliopiston kaikkien tiedekun-
tien yhteinen tohtoripromootio pidetään 
17.–19.5.2013.

oulun yliopisto vihkii 
kumppaneitaan kunniatohtoreiksi
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Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijat 
järjestivät liikeideakilpailun lukiolaisille ensim-
mäistä kertaa. Siihen osallistui nuoria lähes 
jokaisesta alueen lukiosta. Voittajat palkittiin 
lokakuussa. Kilpailutöiden laatu yllätti kilpai-
lun järjestäjät.

Kilpailun ensimmäisen sijan nappasi Ma-
detojan musiikkilukiota käyvä Julius hintsala. 
hän kehitti uudenlaisen sijoitusrahaston, jo-
hon sijoittamalla vanhus takaa itselleen asun-
non ja saa samalla taloudellista hyötyä. Idea 
syntyi ajankohtaisten ongelmien summana.

Toiselle sijalle yltänyt idea on Limingan lu-
kiossa opiskelevan Oskari Järvelinin käsialaa. 
Järvelin suunnitteli yhteisen varastointi- ja 
huoltopalvelun yrityksille. Yritykset voisivat 
varastoida tuotteitaan, ja tavaraa voitaisiin 
lainata myös muiden käyttöön.

Eerik Viljamaa Oulunsalon lukiosta sijoittui 

Lukiolaisten  
liikeideakilpailun taso hyvä

kolmanneksi. hän ideoi viittomakielen ladat-
tavan mobiilisovelluksen, eräänlaisen sähköi-
sen sanakirjan.

Kilpailun tuomaristossa istui Business-
Oulun, Martti Ahtisaari instituutin, Finanssi 
ry:n ja Sanomalehti Kalevan asiantuntijoita. 
Ideakilpailu otettiin hyvin vastaan.

”Yhteistyökumppanit suhtautuivat kilpai-
luun positiivisesti ja siitä aiotaan tehdä joka-
vuotinen perinne. Kilpailu loi tiedekuntaan 
positiivisen ilmapiirin. Myös innostus yrit-
täjyyteen kasvoi entisestään, kun seurasi 
nuorten tekemistä”, kertoi kilpailua järjestä-
mässä ollut taloustieteiden opiskelija Anssi 
Tossavainen.

PETrA ESkOLA

Liikeideakilpailun voittajakolmikkoon ylsivät Oskari Järvelin, Julius Hintsala ja Eerik Viljamaa.

”Kinos” sai 
teräsrakentajien 
palkinnon

Teräsrakennusyhdistys ry. on palkin-
nut Oulun yliopiston arkkitehtuu-
rin osaston opiskelijan kalle Vah-
teran diplomityön ”Kinos” diplomi-
työpalkinnolla. diplomityön aihee-
na oli näyttelypaviljongin suunnitte-
lu Shanghain maailmannäyttelyyn. 
Työn valvojana on toiminut profes-
sori rainer mahlamäki.

Anttonen ja 
Tjäderhane 
kansainvälisiin 
johtotehtäviin

hammaslääketieteen tohtori, eri-
koishammaslääkäri Vuokko Antto-
nen on valittu European Academy 
of Paediatric dentistryn (EAPd) 
neuvoston jäseneksi. EAPd:n tavoit-
teena on edistää lasten hammas-
hoitoa, sen opetusta ja tutkimusta. 
Vuokko Anttonen toimii Oulun yli-
opiston hammaslääketieteen laitok-
sessa tutkijatohtorina.

hammaslääketieteen professo-
ri Leo Tjäderhane on kutsuttu Eu-
ropean Society of Endodontologyn 
(ESE) tutkimuskomitean puheenjoh-
tajaksi. ESE on yhdysvaltalaisen si-
sarjärjestönsä American Association 
of Endodontologyn (AAE) ohessa 
merkittävin hampaan pulpabiologi-
an ja endodontologisen hoidon tut-
kimusta ja opetusta edistävä organi-
saatio maailmassa.
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TEKSTI: TIINA PISTOKOSKI

JAPANI 
– KIINNOSTAVA KuMPPANI
Kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä kumppaneita valitaan ja hyvistä 
kilpaillaan. Oulun yliopistolla on monella alalla yhteyksiä Japaniin, jonka 
tutkimuksessa kiinnostaa erityisesti yksi asia: sen korkea taso.
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JAPANI

oulun yliopiston Japani-yh-
teistyön juuret juontuvat 40 
vuoden taakse, jolloin ensim-
mäiset tutkijat kiinnostuivat 

maan historiasta ja kulttuurista. Yksi uran-
uurtajista on historian professori Olavi K. 
Fält. Hänen tutkimustyönsä ensimmäises-
tä tutkielmasta lähtien on kohdistunut Ja-
paniin ja nyt hän selvittää globalisaation 
vaikutuksia kulttuuri-identiteetteihin tar-
kastellen läntisiä mielikuvia Japanista toi-
sen maailmansodan jälkeen. 

”Japani on maailmanlaajuisesti erittäin 
keskeinen tekijä taloudessa ja tieteessä. Taso 
on korkea kaikilla tieteenaloilla. Siitä ker-
tovat muun muassa monet Nobel-palkin-
not. Suomalaisten kannattaa seurata kehi-
tystä Japanissa, kun siellä ratkotaan väestön 
ikääntymiseen ja uusiin energiamuotoihin 
liittyviä haasteita”, sanoo Fält ja jatkaa:

”Suomalaisten kannattaa tehdä japani-
laisten kanssa yhteistyötä myös siksi, että se 
on välillämme helppoa. Suomalaisilla ja ja-
panilaisilla on tietyillä tavoin samankaltai-
nen asennoituminen olemiseen ja elämään ja 
mielikuvat toisistamme ovat myönteisiä. Mo-
lemmat yhteiskunnat ovat lisäksi hyvin or-
ganisoituneita ja turvallisia. Kaikki tämän-
tyyppiset tekijät helpottavat yhteistyötä.”

Historioitsijana Fält muistuttaa, että 
Suomen ja Japanin poliittiset ja diplomaat-
tiset suhteet ovat aina olleet hyvät. Japa-
ni tunnusti uuden Suomen valtion ensim-
mäisten joukossa.

Fältin työ on synnyttänyt historian alalle 
Oulun yliopistoon Japani-tutkijoiden ryh-
mittymän. Yhtenä erikoisalana on Japanin 
miehitysajan historia toisen maailmanso-
dan jälkeen. Siihen on paljolti johtanut tut-
kijoiden käytettävissä olevat aineistot ko-
tiyliopistossa. Myös monet opiskelijat ovat 
tehneet opinnäytteensä Japaniin liittyvistä 
aiheista ja tarjolla kiinnostuneille on Japa-
ni-opintojen kokonaisuus.

Olavi K. Fält näkee Japanin Suomen por-
tiksi itään ja toisinpäin. Hänen oppilaan-
sa Juha Sahi tutkii väitöskirjaansa varten 
parhaillaan maiden taloussuhteiden kehit-
tymistä jo mielenkiintoisin tuloksin: esi-
merkiksi japanilaiset automerkit Toyota ja 
Nissan aloittivat Euroopan valloituksen-
sa Suomesta tulemalla ensimmäiseksi koe-
käyttöön tänne 1960-luvulla.

oulu erottuu aktiivisena

Japani-yhteyksissään aktiivisimmiksi suo-
malaisyliopistoista erottuvat Oulu, Jyväsky-
lä ja Helsinki, arvioi filosofian tohtori Heik-
ki Mäkipää, joka toimi Suomen Japanin-
instituutin johtajana vuosina 2004–2011.

”Kun kukin niistä tekee yhteistyötä 
omilla vahvuusaloillaan, antavat ne Japa-
nissa kattavan kuvan suomalaisesta tie-
teestä.” Oulu tunnetaan ympäristö- ja ICT-
aloista ja Jyväskylä ihmistieteistä, kuten 
opettajankoulutuksesta, käyttäytymistie-
teistä ja aivotutkimuksesta. Helsingin yli-
opisto täydentää laajuudellaan kuvan.

”Tehdessään yhteistyötä japanilaisten 
tutkijoiden kanssa suomalaiset ovat hyvin 
usein tekemisissä itseään etevämpien kans-
sa. Japanilaiset yliopistot ovat korkeatasoi-
sia ja sijoittuvat hyvin maailman huippujen 
rankinglistoilla. Juuri tästä voidaan tuoda 
hyöty Suomeen”, pohtii Mäkipää.

Suomalainen tutkimus ja tietotaito puo-
lestaan ovat esimerkiksi ympäristö- ja luon-
nonvara-alalla korkeatasoisia ja ympäris-
tömääräykset tiukkoja. Tätä osaamista voi-
daan Mäkipään mukaan siirtää Japaniin. 
”Ympäristöön liittyvät ongelmat ovat maa-
ilmanlaajuisia, mikä perustelee yhteistyöku-
vioiden laajenemista eri maanosien välillä.”

Heikki Mäkipää tuo esiin, että Suomi ei 
ole ainoa Japanista kiinnostunut kump-
pani. Useilla mailla on siellä oma toimisto 
edistämässä suhteita eri sektoreilla.

JAPANI 
– KIINNOSTAVA KuMPPANI

”Taistelu yhteistyöstä tapahtuu kentällä 
kuitenkin maittain ja yliopistoittain. Japa-
nissa on perinteisesti katsottu lähelle, Yh-
dysvaltoihin, Australiaan ja Kiinaan. Sil-
mät ovat siellä kuitenkin avautuneet sille, 
että Eurooppakin voi antaa jotain. Japani 
voi olla Suomelle portti itään ja Suomi Ja-
panille länteen”, kiteyttää Mäkipää.

Win-win-periaatteella

Oulun yliopisto tähtää yhteistyössään Japa-
niin nyt laajempiin kumppanuussopimuk-
siin, joiden pohjalta voidaan saada aikaan 
yhteisiä tutkimusohjelmia ja kaksoistut-
kintoja.

”Sopimuksia ja yhteyksiä ylläpidetään 
win-win-periaatteella eli molemmat osa-
puolet hyötyvät toisensa osaamisesta”, sa-
noo rehtori Lauri Lajunen. Kaksi ilmeis-
tä yhteistyön alaa hänen mukaansa ovat 
ympäristötieteet ja informaatioteknolo-
gia. ”Ne ovat Oulun yliopiston painoaloja, 
joilta japanilaisista yliopistoista löytyy ko-
vaa osaamista. Yhteistyöllä voimme nostaa 
molempien tutkimuksen laatua.”

Japani on yksi maa Oulun yliopiston Aa-
sia-yhteyksien kokonaisuudessa. Kumppa-
nuus- ja yhteistyösopimuksia Oululla on 
myös Korean ja Kiinan huippuyliopistojen 
kanssa, Lajunen muistuttaa.

”Oulun yliopistolla on Koreassa kova 
maine ICT-alalla ja Kiinasta meille tulee 
huomattavan paljon opiskelijoita ja tutki-
mus- ja tutkijakoulutusyhteistyö sinne on 
alkanut. Japani-yhteyksissämme painottuu 
selvästi laatu määrää enemmän.”
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TEKSTI: JuhO KArJALAINEN
KuVA: LAurI LAJuNEN

CWC NIPPON AVAA 
OVET JAPANIIN
Oulun yliopisto on kuluvana vuotena kunnostautunut kansainvälisillä 
kentillä perustamalla ensimmäisenä suomalaisena yliopistona 
tutkimusyksikön Japaniin. university of Oulu research Institute 
Japan – CWC Nippon sijaitsee Jokohamassa ja mahdollistaa laajan 
tutkimuksellisen ja koulutuksellisen yhteistyön maiden välillä.

CWC Nippon sijaitsee upouuden Yokohama Mitsui 
Building -toimistorakennuksen 15. kerroksessa. 
Tutkimusyksikkö avattiin Jokohamaan 22.2.2012 
CWC:n perustajan, professori Pentti Leppäsen ja 
FiDiPro-professori Ryuji Kohnon yhteistyön tuloksena. 
Langattomaan tietoliikenteeseen ja teknologiaan 
keskittyvä Centre for Wireless Communications (CWC) 
on vuodesta 1991 tehnyt yhteistyötä japanilaisten 
tutkijoiden kanssa perustajansa Leppäsen johdolla.
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Sapporo

Tokio

JokohamaKioto

CWC Nipponin varatoimitus-
johtaja Jussi Haapola on in-
noissaan helmikuussa 2012 
avatun tutkimusyksikön tar-

joamista uusista mahdollisuuksista. ”Ou-
lun yliopistolla on vanhastaan ollut hyvät 
suhteet japanilaisiin tutkimuslaitoksiin. 
Nyt siteet pyritään muodostamaan viralli-
selle pohjalle, jotteivät ne katkea henkilöi-
den lähtiessä eri projekteihin”.

”Pääsemme Japanissa kokeilemaan so-
veltavan tutkimuksen konseptiamme, jos-
sa haemme yliopiston ja yritysten yhteisiä 
tutkimushankkeita, jotka toteutetaan ulko-
puolisella rahoituksella.” Tutkimusrahoi-
tusta voidaan CWC Nipponin myötä ha-
kea nyt myös Japanista ja kaikki tutkimus-
tulosten, kuten julkaisujen ja IPR-tulosten 
hyödyt jaetaan osapuolten kesken.

Tutkimuksen lisäksi tarkoituksena on 
vastata kasvavaan lääketieteen ICT:n kou-
lutustarpeeseen. ”CWC Nippon koordinoi 
ja löytää asiantuntijoita tekniikan ja lääke-
tieteen alan kaksoistutkintoihin. Suomes-
sa ja Japanissa tarvitaan työntekijöitä, jot-
ka ymmärtävät, mitä tekniikkaa lääketiede 
tarvitsee ja miten lääketieteen teknologiaa 
voi kehittää”, Haapola selittää. Molemmis-
sa maissa väestön ikääntyminen kiihdyttää 
tarvetta toimiviin ratkaisuihin.

Kehoverkoilla terveyttä ...

Yhteisistä hankkeista suurinta huomiota 
tällä hetkellä nauttivat lääketieteen käyt-
töön kehitetyt kehoverkot. Kehoverkkojen 
avulla voidaan langattomasti monitoroi-
da ihmisiä ja kerätä erilaista informaatiota 
useisiin käyttötarpeisiin.

”Vartaloverkot muodostuvat antureista, 
jotka mittaavat esimerkiksi verenpainet-
ta, pulssia ja muita yksittäisiä toimintoja”, 
Haapola selittää. Vartaloverkon voi ”pu-
kea” päällensä esimerkiksi antureita sisäl-
tävän älyvaatteen muodossa, jolloin kerät-
tyä dataa voi käyttää monipuolisesti.

”Lääketieteen saralla kehoverkkoja voi-
daan käyttää esimerkiksi sairauskohtauk-
sien ennaltaehkäisyyn. Liikunta-aktivitee-
teissa tarjolla taas on äärimmäisen kehitty-
nyt sykemittausjärjestelmä, joka kertoo yk-
sityiskohtaisesti kulutuksen ja muut tiedot.”

Uusi tekniikka mahdollistaa myös uu-
denlaisen sosiaalisen median, joka pe-

rustuu lähellä olemiseen. ”Paikannuksen 
avulla löydetään ja ollaan tekemisissä fyy-
sisesti lähellä olevien yhteisöjen kanssa”, 
Haapola kuvailee.

… ja turvallisuutta

”Fukushiman onnettomuuden jälkeen tur-
vallisuutta luovan teknologian kysyntä on 
nousussa. Langattomat verkot mahdollis-
tavat kehittyneen monitoroinnin, jolla voi-
daan mitata rakennusten kuntoa ja rapor-
toida pikaisesti ongelmista”, Haapola kertoo.

Esimerkkinä hän mainitsee tilanteen, 
jossa rakennus on romahtanut. Rakennuk-
sen anturit voivat toimia välittäjäsolmuina 
ja kommunikoida pelastajien kanssa. Ih-
misten kehoverkot taas kertovat, mihin pe-
lastustoimenpiteet tulee keskittää. 

Taskusta löytyvä älypuhelin voi pienillä 
muutoksilla toimia onnettomuustilanteissa 
kätevänä datan kerääjänä. ”Vaikka tukiase-
ma olisi tuhoutunut, kännykkä usein toi-
mii vielä tunteja. On teknisesti mahdollista 
monitoroida kännykän mikrofonin avulla, 
hengittääkö uhri, tai hyötykäyttää puheli-
mien lämpötila- ja valoisuusantureita.”

Kaikkien yksiköiden 
käytettävissä

Japanilaiseen tiedeperinteeseen kuuluu so-
veltavan tutkimuksen suuri arvostaminen, 
mutta mikään ei estä uutta toimintapintaa 
laajentavan perustutkimuksen tekemistä. 
”CWC Nippon on yritys, jonka on tarkoi-
tus mahdollistaa kaiken rahoitusta saavan 
tutkimuksen tekeminen.”

”Tarkoituksena on, että jokainen tutki-
musprojekti luo jotain konkreettista ja et-
tä kerääntyvän voiton ja tietotaidon avulla 
saadaan lisää julkaisuja ja vapautta kehit-
tää tutkimusta strategisiin suuntiin”, Haa-
pola selittää.

Yhteistyön ei ole tarkoitus jäädä vain 
kommunikaatio- ja teknologiapainottei-
seksi, vaan Haapola painottaa, että CWC 
Nippon on väline, jota kaikki yliopistoyksi-
köt voivat käyttää hyväksi. ”Meillä on tar-

jolla toimistotilaa vierailuja ja puhtaasti Ja-
panin sisäisiä projekteja varten.”

”Emme ole rajoittuneet tekniikkaan, 
vaan ihan kaikki ovat tervetulleita käyttä-
mään CWC Nipponia yhteistyön mahdol-
listamisvälineenä”, Haapola mainostaa. 
Useilla Oulun yliopiston tutkimusryhmillä 
onkin nyt loistava mahdollisuus kiinteyt-
tää Japanin-suhteensa.

oulu kiinnostaa Japanissa

CWC Nippon tarjoaa suomalaisille yrityk-
sille kätevää yrityspakettia, johon kuuluu 
konsultaatioapu, toimistotilaa ja merkittä-
vien japanilaisten tahojen tapaamisen mah-
dollistaminen. Suomalaisten yritysten ta-
voin myös Japanissa on kiinnostusta käyt-
tää tutkimusyksikköä yhteistyön avaajana.

”Oulun kaupunki mahdollistaa ja tu-
kee testiympäristöjä, joita Japanissa ei voi 
saavuttaa”, Haapola kertoo. UBI-verkot ja 
maine älykkäänä kaupunkina ovat valt-
tikortteja. ”Myös japanilaisilla yrityksil-
lä on suurta kiinnostusta investoida Ou-
luun”, hän jatkaa, mutta jättää yksityiskoh-
dat toistaiseksi paljastamatta. 

JAPANI
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TEKSTI: SATu räSäNEN
KuVA: PIxMAC

JAPANI VALMIS  
ArKTISEEN 
YhTEISTYöhöN

Ilmastonmuutoksen myötä 
pääsy arktisille alueille helpot-
tuu. Arktisten luonnonvaro-
jen ja uusien kuljetusreittien 
hyödyntäminen kestävällä ta-
valla ovat aikamme suurimpia 
haasteita ja mahdollisuuksia. 
Myös Japani haluaa mukaan 
arktiseen yhteistyöhön.

leveyspiirillä, pitkään 
jatkuva lumipeite ja 
kylmät lämpötilat 

luonnehtivat kumpaa-
kin seutua. Luonnonolojen yhtäläisyys li-

sää tutkimusyhteistyön mahdollisuuksia, 
ja varsinkin ilmastonmuutoksen vaikutus 
ekosysteemeihin on polttopisteessä niin 
Hokkaidossa kuin Oulussa.

Vesien tutkimuksen ja suojelualueiden ta-
loudellisen arvottamisen menetelmät kiin-
nostavat japanilaisia tutkijoita erityisesti. 
Pitkäaikaiset ekologisiin ja sosio-ekologi-
siin vuorovaikutuksiin keskittyneet seuran-
taverkostot (LTSER Long term socio-eco-
logical research networks) mahdollistavat 
paitsi ilmastonmuutoksen aiheuttamien 
muutosten seurannat, myös ekosysteemi-
palvelujen haavoittuvuuden tutkimisen.

Monitieteinen ympäristötekniikka tarjo-
aa uusia mahdollisuuksia yrityksille, ja yri-
tysyhteistyön kehittäminen on luonnolli-

Ympäristö- ja luon-
nonvara-a la l la 
yhteistyötä Ja-
paniin Oulun 

yliopistossa tekee Thule-
instituutti. ”Biodiversiteet-
ti, maankäyttökysymykset 
ja luonnonvarojen hyödyn-
tämiseen liittyvät konfliktit 
yhdistävät Hokkaidon ja Oulun yliopiston 
väkeä”, luettelee instituutin johtaja Kari 
Laine.

”Kansallispuistojen suojelunäkökulmien 
ja virkistyskäytön yhteensovittamisesta on 
ilmestynyt yhteisjulkaisukin. Kaiken kaik-
kiaan japanilaiset ovat hyvin innostunei-
ta tutkimus- ja koulutusyhteistyöstä kans-
samme, ja toivomme yhteistyön poikivan 
lisää konkreettisia tutkimushankkeita”, 
Laine sanoo.

Vaikka Hokkaidon saari sijaitsee pari-
kymmentä astetta Oulua eteläisemmällä 
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JAPANI

Kokenut  
Japanin kävijä

 � Tutkija Ilpo Niskanen on ollut tutkija-
vaihdossa Japanissa jo puolenkymmentä 
kertaa. Tutuiksi ovat tulleet hokkaidon 
yliopisto Sapporossa sekä Okayaman, 
Osakan, Tsukuban ja Muroran yliopistot.

Niskasen tutkimusalaa ovat muun 
muassa mittaustekniikat ja polttokenno-
jen kehittäminen. ”Ensi keväänä lähden 
taas pariksi kuukaudeksi Japaniin. Tällä 
kertaa projektina on sähköautojen ak-
kujen keston parantaminen talviolosuh-
teissa”, kertoo Thule-instituutissa työs-
kentelevä Niskanen.

”Ensimmäinen vierailu uudessa labo-
ratoriossa on aina yhteyksien luomista ja 
ihmisiin ja resursseihin tutustumista. Toi-
sella kerralla pääsee suoraan työhön kä-
siksi”, Niskanen kertoo kokemuksistaan. 
”Minun ei ole tarvinnut kuin vihjata, niin 
olen saanut kaiken mahdollisen avun, mi-
tä tarvitsin työskennellessäni tutkimusla-
boratoriossa.”

”Japanilaisissa yliopistoissa on professo-
reita huomattavasti enemmän kuin meil-
lä”, Niskanen huomioi. ”Ammattitutkijoita 
on japanilaisissa yliopistoissa vähän. Var-
sinaisen tutkimustyön tekevät opiskelijat 
professoreiden ohjauksessa. Kun opiske-
lijoilta kysyy toivetyöpaikkaa, he kertovat 
haluavansa Toyotalle töihin. Samaan ta-
paan kuin työpaikka Nokialla oli aiemmin 
monen suomalaisnuoren unelma.”

Sapporo talvella.

nen jatkumo tutkimusyhteistyölle. Hok-
kaidosta onkin käyty ottamassa mallia Ou-
lun teknologiakylän rakenteista ja toimin-
tatavoista.

Luonnonolojen lisäksi Hokkaidoa ja 
Pohjois-Suomea yhdistää pienen alkupe-
räiskansan olemassaolo valtaväestön kes-
kuudessa. Hokkaidon saarella elää ainu-
kansa, jonka asema japanilaisessa yhteis-
kunnassa muistuttaa suuresti saamelaisten 
asemaa Suomessa. Saamelaisten oikeuk-
sien toteutumista maankäytön ristiriitati-
lanteissa on hedelmällistä verrata ainujen 
osaan japanilaisessa yhteiskunnassa. 

Tutkijoiden yhteydenpitoa

Käytännön yhteistyö Hokkaidon ja Oulun 
yliopistojen välillä alkoi vuonna 2008, jol-
loin japanilaiset vieraat tutustuivat Poh-
jois-Suomen tutkimusasemiin ja Oulun 
yliopistoon. Nyt yhteistyö on muotoutunut 

jokavuotiseksi seminaariksi, joka pidetään 
vuorovuosin Oulussa ja Hokkaidon yli-
opistossa. Tänä syksynä järjestettiin Oulun 
yliopistossa ja Oulangan tutkimusasemalla 
Kuusamossa viides yhteinen Suomi-Japani 
-tutkimusseminaari.

Koulutusyhteistyön kehittäminen maiden 
välillä on yksi tavoite. Suomen Akatemia on 
yhdessä sitä vastaan Japanin organisaation 
Japan Society for the Promotion of Science, 
JSPS:n kanssa rahoittanut tutkijavierailuja 
maiden välillä vuodesta 1988 lähtien.

Japanilaiset ovat kiinnostuneita rajat 
ylittävästä tutkijakoulutuksesta. Hokkai-
don yliopisto sai vuonna 2011 Arktisen yli-
opiston ulkojäsenyyden. Sen puitteissa jär-
jestetään koulutusta ja tutkija-, opiskelija- 
ja opettajavaihtoa. 

Ilpo Niskanen (oikealla) tutustui Tsukuban 
yliopiston holografia ja epälineaarisen 
optiikan tutkimukseen. Esittelijöinä 
olivat prof. Kiyofumi Matsuda, prof. 
Masaya Ito ja Iton opiskelija.
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TEKSTI: rAIJA TuOMINEN
KuVAT: IMAGE SOurCE / SVEN hAGOLANI

JAPANILAINEN NAINEN 
VETää ”KOTIYrITYSTä”

 ”K eskiverto japanilainen nainen 
suorittaa kaksi- tai nelivuoti-
sen yliopistokoulutuksen sillä 
ajatuksella, että opiskelun jäl-

keen tehdään muutama vuosi töitä, kunnes 
avioidutaan tai ensimmäinen lapsi syntyy. 
Naimisissa olevat naiset ovat Japanissa ai-
na valmiita siihen, että kotirouvana olo on 
mahdollinen. Niinä vuosina, kun naiset 
hoitavat kotia, he tipahtavat ura- ja palkka-
kehityksestä verrattuna miehiin.”

Näin kertoo tutkijatohtori Seija Jalagin 
Oulun yliopistosta. Jalagin on erikoistu-
nut Japanin historian ja sukupuolihistori-
an tutkimiseen. Yhdessä Annamari Kont-
tisen kanssa hän on vuonna 2004 toimitta-
nut kirjan Japanilainen nainen. Kuvissa ja 
kuvien takana.

”Niidenkin naisten, jotka eivät avioidu 
tai saa lapsia, on vaikea kilpailla työmark-
kinoilla, koska oletusarvona on, että naiset 
eivät satsaa uraansa.”

Japanissa toimii yhden elättäjän perhe-
malli: mies tekee ympäripyöreitä työpäiviä 
kuutena päivänä viikossa ja saa niin hyvää 
palkkaa, että sillä voi koko perheen elättää. 
20–60 -vuotiaista miehistä yli 90 prosenttia 
on työelämässä, naisista alle 70 prosenttia 
ja pienten lasten äideistä murto-osa. 

Naiset ovat työvoimareserviä. Kun ta-
loudessa menee lujaa ja tarvitaan työvoi-
maa, naiset tulevat ja täyttävät työpaikkoja. 
Kun työpaikkoja ei ole, naiset siirtyvät ko-
tiin mutta eivät työttömiksi työnhakijoik-
si. ”Siksi Japanissa on niin kauniit työttö-
myystilastot, työttömyys on yleensä vain 
muutaman prosentin luokkaa.”

nainen kotimaisen 
kulutuksen veturina

Japanissa naiset eivät ole juurikaan mukana 
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putkeen oli geishan ammatti. Yhä edel-
leen työ on voimissaan, vaikkakin geisho-
jen määrä pienenee kovaa vauhtia. Geishat 
ovat soitto- ja tanssitaitoisia viihdyttämi-
sen ammattilaisia, jotka osaavat keskustella 
aiheesta kuin aiheesta.

”Geishojen palveluja käyttävät varak-
kaat miehet, sillä palvelu on kallista. Läh-
tökohtaisesti geishan palveluun eivät kui-
tenkaan seksuaalipalvelut kuulu, kurtisaa-
nit ja prostituoidut ovat erikseen”, Jalagin 
tarkentaa.

Geishat ovat naimattomia naisia, jotka 
voivat työskennellä ammatissaan niin kau-

an kuin haluavat. Useat kuitenkin aviolii-
ton myötä tai ikääntyessään jatkavat työ-
uraansa muun muassa ravintolayrittäjinä.

Ammattikunnan pieneneminen on tut-
kijan mukaan sääli muun muassa siksi, et-
tä geishat ylläpitävät ammattitaitoista käsi-
työläisten joukkoa: soitinrakentajia, kimo-
nokankaiden tekijöitä ja käsinmaalaajia, 
peruukin tekijöitä, pukijoita jne.

Muutos kytemässä

”Japanilaisen sarjakuvan ja piirrettyjen 
elokuvien mangan ja animen leviämisen 
myötä on noussut uudenlaisia naiskuvia. 
Mangassa ja animessa on toimijanaisia, 

Perinteinen naisen rooli lasten ja kodin hoitajana on edelleen voimissaan Japanissa.  
Nainen vastaa myös kodin hankinnoista ja taloudesta miehen tehdessä pitkää työviikkoa.  
Yhä useampi nuori nainen haluaisi rakentaa myös omaa uraa.

JAPANI

sankareita. Vanhat stereotyypit ovat saa-
neet haastajia”, Jalagin kertoo. 

Muutos alkaa näkyä myös todellisuudes-
sa: ”On näkyvissä signaaleja, että kaikki 
nuoret eivät enää allekirjoita mallia, jolla Ja-
pani korotettiin talousihmeeksi. Nuoret esi-
merkiksi vaihtavat työpaikkaa usein, enää 
ei edetä saman työnantajan palveluksessa.”

”Nuoret naiset eivät ehkä halua avioitua 
ja perustaa perhettä tai he lykkäävät sitä. 
Kuten Suomessa, myös Japanissa tehdään 
asioita peräkkäin: ensin hankitaan koulu-
tus ja sitten työ ja viimeisenä mahdollises-
ti perhe.”

Kun nuorilta naisilta kysytään japanilai-
sesta yhden elättäjän perhemallista, he tut-
kijan mukaan vastaavat: tämä ei riitä meille.

”Tällä hetkellä Japanissa on aiempaa 
enemmän nuoria naisia, jotka äänestävät 
jaloillaan. Jotkut syyllistävät naisia, jotka 
eivät halua lapsia. Se ei johda mihinkään”, 
Jalagin ajattelee. Hänen mukaansa lasten 
hankkiminen on suhteessa siihen yhteis-
kunnalliseen todellisuuteen, jossa eletään.

”Japani ei voi pitkään pärjätä väheneväl-
lä työväestöllä. Syntyvyys on Japanissa pie-
nempi kuin Suomessa ja vanhusväestö kas-
vaa kovaa vauhtia; neljännes väestöstä on yli 
65-vuotiaita. Japanissa ei hevillä avata ovea 
myöskään ulkomaiselle vierastyövoimalle.”

Jalaginin mukaan Japanissa naiset eivät 
halua sellaista tasa-arvoa, jossa he itsekin 
joutuisivat tekemään 12-tuntisia työpäiviä 
miesten lailla. Sen sijaan naiset haluaisivat 
työelämään tasa-arvoa ja miehet nykyistä 
enemmän osallisiksi kodin arjesta.

”Kun nuorilta naisilta 
kysytään japanilaisesta 

yhden elättäjän 
perhemallista, he tutkijan 

mukaan vastaavat:  
tämä ei riitä meille.”

politiikassa; vain 10 prosenttia parlamentin 
päätöksentekijöistä on naisia. Mutta naiset 
käyttävät kuluttajan taloudellista valtaa:

”Yksi syy Japanin kansantalouden me-
nestykseen on valtava kotimainen kulutus 
ja kysyntä. Naiset tekevät kulutuspäätök-
siä, mikä näkyy myös mainonnassa ja ta-
varataloissa, joissa ensimmäisen kerrok-
sen tuotteet on suunnattu nuorille naisille. 
Kansantalouden rattaat pyörivät kotimai-
sella kulutuksella hyvin, vaikka valtio on-
kin raskaasti velkaantunut.”

”Perheenäidit hallinnoivat perheen talo-
utta kuten pientä firmaa. He kirjaavat per-
heen tulot ja menot ja tekevät suuren osan 
ostopäätöksistä. Yhdessä puolisot tekevät 
isot päätökset.”

Japanilaiset naiset ovat myös järjestöak-
tiiveja. Perinteisesti he ovat pitäneet yllä 
rauhanliikettä ja myöhemmin ympäristö- 
ja kuluttajaliikkeitä. Naisten painostuksen 
ansiosta esimerkiksi arvonlisävero on Japa-
nissa vain viisi prosenttia.

Myös feministinen liike on ollut Japa-
nissa voimakas etenkin viime vuosisadan 
alusta lähtien. Naiset saivat kuitenkin ääni-
oikeuden vasta Yhdysvaltain miehityshal-
linnon aikana vuonna 1945. 

Geishan ammattia arvostetaan

Seija Jalagin on tutkimuksessaan pureutu-
nut myös länsimaisiin stereotypioihin ja-
panilaisesta naisesta.

”Japanilainen nainen on nähty miesten 
silmin eksoottisena ja eroottisena, ihanne-
naisena. Toisen mielikuvan mukaan japa-
nilainen nainen on miehen palvelija. Käsi-
tykset perustuvat geishastereotypiaan, jo-
ka edelleen esitetään esimerkiksi elokuvis-
sa japanilaisen naisen kuvana.”

Vielä 1800-luvulla naiselle paras tie ura-
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TEKSTI: rAIJA TuOMINEN
KuVAT: JuhA SArKKINEN KOuLu MATKALLA 

TuLEVAISuuTEEN
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Koulussa perinteinen kirjojen pänttääminen vie nykylapsilta helposti 
kiinnostuksen uusia asioita ja oppimista kohtaan, koska vapaa-
ajallaan he sukkuloivat paljon moderneimmissa ympäristöissä 
erilaisten teknisten vempaimien kautta. Oulun yliopiston Future 
School research Center selvittää, miten mediakuilu oppilaiden ja 
opetuksen välillä kurotaan umpeen tukemaan oppimista.
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Aiheena voi olla mikä tahansa opiskelta-
va asia. Tarinoita on tehty esimerkiksi Ka-
levalasta ympäristötietoon tai vuodenajois-
ta talvisotaan. Oppilaat ovat dokumentoi-
neet myös oman koulunsa arkea.

Digitarinan tekeminen antaa valmiuk-
sia muun muassa tiedon hakemiseen ja 

sen kriittiseen tarkasteluun, tiimityösken-
telyyn, tekstin ja kuvan tuottamiseen sekä 
monipuolisten ilmaisukeinojen käyttämi-
seen. Kyseessä on monipuolinen, eri taito-
ja kehittävä oppimisprosessi.

Lisäksi projekti on synnyttänyt netti-
pohjaisen, YouTubessa toimivan julkaisu-
kanavan kOuluTV, jonka kautta oppilaat 
pääsevät jakamaan tuotoksiaan laajemmal-
le yleisölle.

”Tarinan julkaiseminen motivoi lasta 
ihan mahdottomasti. Kun tarina julkais-
taan, oppilailla on alusta pitäen tunne, että 
nyt tehdään merkityksellistä tuotosta, joka 
jaetaan muidenkin katsottavaksi”, projek-
titutkija Päivi Jokinen kertoo. Kun teke-
minen koetaan tärkeäksi, tekemiseen myös 
panostetaan enemmän.

”Lapset ovat todella innoissaan, kun he 
saavat esittää tarinoitaan kavereilleen ja 
vanhemmilleen netti-tv:n kautta”, Korke-
amäki vahvistaa. Digitarinan työstäminen 
selvästi motivoi oppilaita tiedon hankkimi-
seen ja sen muokkaamiseen. 

Digitarinat tuovat myös taidoiltaan eri-
laisia oppilaita lähemmäs toisiaan.

”Tutkimusten mukaan vaikuttaa sil-
tä, että digitarinoiden kautta tytöt oppivat 
teknisiä taitoja. Pojat taas motivoituvat esi-
merkiksi kirjoittamaan, vaikka kirjoitta-

V apaa-ajallaan lapset sukku-
loivat sujuvasti laajassa verk-
komaailmassa erilaisten mo-
biililaitteiden, tietokoneiden, 

tablettien ja pelien kautta. Vieraat kieletkään 
eivät sukkuloimista hidasta, sillä pelien, 
kansainvälisten videoiden ja sosiaalisen me-
dian myötä myös ainakin englannin kieli on 
tullut jo monille alakoululaisillekin tutuksi. 

Liian monessa koulussa sen sijaan yhä 
edelleen istutaan pulpetissa, haetaan tietoa 
kirjoista ja kirjoitetaan kynällä paperille. 
On syntynyt sukupolvien välinen media-
kuilu. Koulun tarjoamat perinteiset oppi-
misympäristöt ja vapaa-ajan toimintaym-
päristöt ovat erkaantuneet toisistaan, ja 
koulu etääntyy lasten ja nuorten arjesta. 

”Koulun pitäisi olla edelläkävijä, mut-
ta koulu on usein altavastaaja”, professori, 
dekaani Riitta-Liisa Korkeamäki Oulun 
yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta 
kiteyttää nykytilanteen.

Hänen mukaansa koulun ja vapaa-ajan 
oppimisympäristöjä ei ole mielekästä pi-
tää erillään, vaan koulun tulee hyödyn-
tää lasten ja nuorten arjessa käyttämiä uu-
sia medioita myös opetuksessa. Siksi tiede-
kunnassa perustettiin monitieteinen tutki-
muskeskus Future School Research Center 
koordinoimaan tutkimuksia, joilla koulu-
opetusta kehitetään teknologiayhteiskun-
taan syntyneiden ja monin tavoin taitavien 
lasten tarpeisiin.

digitarinoiden 
tekeminen motivoi

Tulevaisuuden koulu -tutkimushankkei-
den myötä on syntynyt uusi opetusmetodi, 
niin sanottu digitarina, jota käytetään op-
pimisvälineenä oululaiskouluissa. Digita-
rinassa oppilaat laativat itse käsikirjoituk-
sen, hankkivat sitä varten tietoa ja kuvaa-
vat ja editoivat tarinan. Myös animaatioita 
on käytetty.

misessa tytöt ovat perinteisesti olleet vah-
vempia”, Jokinen kertoo.

Tarinat herättävät keskustelun

Lapset ovat tehneet digitarinoiksi myös fik-
tiivisiä pienelokuvia. ”Oppilaiden oli tar-
koitus lähteä työstämään perinteisiä satuja, 
mutta he keksivätkin ihan omia tarinoita, 
joissa oli valtava kirjo eri lajityyppejä. Olin 
yllättynyt, miten rikas mielikuvitusmaail-
ma oppilailla oli”, Korkeamäki kertoo.

Tarinat vahvistavat myös kommuni-
kaatiotaitoja ensiksikin siksi, että tarinoi-
ta tehdään yhdessä. Oppilaat saavat harjoi-
tusta myös mielipiteiden vaihtoon ja argu-
mentointiin, kun tarinoiden herättämistä 
ajatuksista keskustellaan jälkeenpäin luo-
kassa ja kotona. Korkeamäki muistuttaa, 
että digitarinat luovat kuin itsestään tilan-
teita keskustella myös hankalista asioista, 
kun yhdessä pohditaan esimerkiksi tarinan 
väkivaltaisuutta.

Digitarinat toivat koulutyöskentelyyn 
vielä yhden yllättävän myönteisen tulok-
sen: niiden myötä isiä alkoi näkyä aiempaa 
enemmän koulujen vanhempainilloissa.

Ongelmiakin digitarinoihin liittyy. Tut-
kijat muistuttavat, että opettaja ei voi ilman 
oppilaiden lupaa julkaista tuotoksia netis-
sä. Erityisen varovainen tulee olla silloin, 
kun lapset itse esiintyvät tarinoissa.

Kirjaimet tutuiksi tunnissa

Tulevaisuuden koulu -hankkeessa on kehi-
tetty myös muita uusia menetelmiä oppimi-
sen tueksi. Yksi niistä on Oulun yliopiston 
teknillisen tiedekunnan kehittämä matka-
puhelinsovellus, joka auttaa lasta lukemaan: 
oppimisympäristöön, vaikkapa luontoon, 
ripotellaan niin sanottuja tageja, matka-
puhelimella luettavia koodeja, joita lapset 
juosten kiertävät puhelimillaan tutkimassa. 
Koodit avaavat puhelimen näytölle esimer-

”Digitarinan työstäminen 
selvästi motivoi oppilaita 
tiedon hankkimiseen ja sen 
muokkaamiseen.”

Oulun Ritaharjun koulussa oppiminen 
on jo muutettu yhteisölliseksi ja sosi-
aaliseksi. Fysiikan tunnilla oppilaat tut-
kivat liikekitkaa, määrittävät kitkaker-
toimia ja rakentavat tietoa yhdessä.
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Opettajankoulutus 
muutoksen veturiksi  

 � Professori riitta-Liisa Korkeamäen 
mukaan Suomen yliopistoissa on otettu 
muuttuvan koulun haaste vastaan. hän 
lupaa, että tulevat opettajakokelaat saa-
vat sellaisen koulutuksen, jolla he osaa-
vat luotsata oppilaita toimimaan aktiivisi-
na, osaavina ja kriittisinä mediayhteiskun-
nan jäseninä.

Oulun yliopiston kasvatustieteiden 
tiedekuntaan on tulossa uusi opetus-
suunnitelma sekä uusia tiloja ja välinei-
tä, joilla pyritään vastaamaan koulutuk-
selle asetettuihin odotuksiin. Korkeamä-
ki muistuttaa, että kehitys on niin nope-
aa, että teknologia, joka on tänään uusi, 
on todennäköisesti jo huomenna vanha. 

”Siksi opiskelijoiden on tärkeintä ym-
märtää oppimisen ja opettamisen luon-
ne alati muuttuvissa ympäristöissä ja 
omaksua koulua kehittävä asenne.” 

Vanhat tavat istuvat kuitenkin tiukas-
sa. Kun nuori opettaja menee uuteen 
työpaikkaan, uudet ideat saattavat karis-
ta kannustuksen puutteeseen jo opetta-
jainhuoneessa. Toisaalta tutkijoiden mu-
kaan monet uudetkin opettajat voivat 
olla konservatiivisia ja jatkaa sitä opetus-
tyyliä, josta heillä on kokemusta omista 
kouluajoistaan. 

”Projektin kautta pyrimme osoitta-
maan heille, että opetussuunnitelman si-
sällöt voidaan oppia toisella lailla ja pa-
remminkin”, Korkeamäki kertoo. hän pi-
tää erityisen tärkeänä sitä, että jo amma-
tissa oleville voitaisiin järjestää riittävästi 
täydennyskoulutusta.

Tutkijat peräänkuuluttavat opettajil-
ta asennemuutosta ottaa uusi teknologia 
niin hyvin haltuun, että se tukee oppimis-
ta mutta ei hallitse sitä. harrastuneisuus-
kaan ei ole pahitteeksi, jotta opettaja py-
syy teknologian kehityksen perässä ja mie-
luummin oppilaitaan paremmin.

”Jo lasten tasa-arvoisen kohtelun kan-
nalta olisi tärkeää, että kaikki saisivat sa-
manlaiset oppimismahdollisuudet”, Korke-
amäki painottaa. 
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kiksi kirjaimia, sanoja tai tekstinosia.
”Lapset oppivat tunnissa saman verran 

kirjaimia kuin viikossa aapisesta jankkaa-
malla”, Korkeamäki kertoo oppimiskoke-
muksista. Kännykkäsovelluksella saadaan 
samalla lapset pois näyttöpäätteen äärestä 
ulos liikkumaan. Lasten hyvinvoinnin li-
sääminen onkin yksi tärkeä tulevaisuuden 
koulun tavoitteista.

Kaikkea vanhaa ei pidä unohtaa

Vaikka suomalainen koulu on menestynyt 
hyvin kansainvälisissä PISA-tutkimuksis-
sa, esimerkiksi äidinkielen taito on tutki-
joiden mukaan heikentynyt. Projektipääl-
likkö, tutkija Laura Palmgren-Neuvonen 
näkee, että yksi syy ovat epäkiinnostavat 
perinteiset opetusmetodit. Riitta-Liisa Kor-
keamäki ei pidä koulun suurimpana huo-

lenaiheena kuitenkaan sitä, ovatko pilkut 
paikoillaan vaan sitä, pitääkö koulu yllä si-
vistyksen tasoa.

”Tavoitteena olisi se, että koulu tuottai-
si kansalaisia, jotka ottavat vastuuta yhteis-
kunnasta ja joilla on riittävät tiedot ja tai-
dot. Tulevaisuuden koulussa oppiminen ei 
ole enää yksilöllinen prosessi, vaan nykyistä 
enemmän yhteisöllinen ja sosiaalinen. Tie-
toa luodaan yhteisöissä, ja siihen tekniik-
ka tarjoaa välineet. Opettaja on jatkossa ny-
kyistä enemmän johtaja, joka johdattelee op-
pilaita asioiden äärelle”, Korkeamäki visioi. 

Kirjaakaan tutkijat eivät halua hävittää. 
”Esimerkiksi kaunokirjallisuuden lukemi-
nen on kokonaisuus, johon uppoudutaan ja 
sen kautta rakennetaan maailmaa. Luokassa 
lukeminen rauhoittaa levottomankin tilan-
teen. Kirjan lukeminen on lineaarista, netis-
sä taas edetään sattumanvaraisesti, eikä voi 
aina tietää, mihin päädytään. Meidän tehtä-
vämme on tutkia sitä, miten näissä molem-
missa taidoissa voisimme kasvattaa nuoria ja 

lapsia taitaviksi”, Päivi Jokinen pohtii.
Myös kynää tarvitaan jatkossakin, mut-

ta tutkijat kannustavat opettajia yhä enem-
män suomaan oppilailleen mahdollisuuk-
sia kirjoittaa tehtäviään tietokoneella. Pie-
nillä oppilailla kynän käyttämisen motori-
set ongelmat saattavat rajoittaa luovuutta, 
ja tietokone tarjoaa paremmat keinot teks-
tien työstämiseen. 

”Myös henkilökohtainen kasvokkain 
kohtaaminen on tärkeää oppimisen ja kas-
vatustyön kannalta. Kaikkea ei voi kouluis-
sa tehdä vain sähköisten välineiden avulla”, 
Korkeamäki jatkaa.

Parhaillaan ollaan laatimassa uusia ope-
tussuunnitelman perusteita. Tutkijat toi-
vovat, että niissä näkyvät uudet linjaukset, 
lapsen omat taustat ja uuden tekniikan tar-
joamat mahdollisuudet huomioon ottava 
pedagogiikka.

”Toivoisin, ettei oppimista enää mitattai-
si sillä, millä sivulla missäkin oppiaineessa 
ollaan menossa, vaan oppiminen nähtäisiin 
paljon laajemmin”, Jokinen summaa. 

FuTure sCHooL  
reseArCH CenTer

  Oulun yliopiston kasvatustieteiden 
tiedekunnan ylläpitämä tutkimuskeskus

  työhön kutsutaan projektikohtaisesti 
tutkijoita eri tiedekunnista 

  vuosina 2008–2009 ensimmäinen 
tulevaisuuden koulua kehittävä 
tutkimushanke

  vuosina 2011–2013 toinen hanke 
Future School research Second Wave

  yhteistyössä ovat mukana mm. Oulun 
yliopiston teknillinen tiedekunta, Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulun 
Ylivieskan yksikkö, Oulun kaupungin 
opetustoimi ja alueen yrityksiä, mm. 
Polar Electro

”Myös henkilökohtainen 
kasvokkain kohtaaminen 
on tärkeää oppimisen ja 
kasvatustyön kannalta.  
Kaikkea ei voi kouluissa  
tehdä vain sähköisten 
välineiden avulla”,

Tutkimuksessa selvitetään myös keinoja 
lisätä lasten liikuntaa tietoteknisten 
välineiden avulla. Tietoa omasta liikun-
nasta kerätään aktiivisuusmittarilla ja 
rakennetaan siitä hyvinvointipäiväkirja.
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 � Aktuumin artikkeli koulun muutoksesta 
on kuvitettu kuvilla Oulun ritaharjun kou-
lusta, jota on eri yhteyksissä kuvattu tule-
vaisuuden kouluksi.

rehtori Pertti Parpalan mukaan siihen 
suuntaan onkin lähdetty koulun toiminnan 
alusta asti muuttamalla ritaharjun koulussa 
sekä fyysistä mutta erityisesti henkistä ym-
päristöä, jossa lapsen on määrä oppia.

”Tulevaisuuden koulu mielletään usein 
hyvin teknologiseksi, mutta erilaiset tieto- 
ja viestintätekniset välineet ovat vain yk-
si osa kokonaisuutta”, Parpala sanoo. hän 
korostaa voimakkaasti uudenlaisen ilmapii-
rin luomista, jolla korjataan nykykoulun on-
gelmia, kuten lasten passiivisuutta ja kiel-
teistä asennetta koulua kohtaan.

”Pyrimme kokonaisvaltaisen välittämisen 
kulttuurin luomiseen kouluun. Se perustuu 
vuorovaikutukseen ja toisen arvostami-
seen. haluamme tuoda oppimiseen myös 
ilon ja innostumisen. Vuorovaikutusta har-
joitellaan viikoittain integroituna eri oppiai-
neisiin rakentamalla tietoa yhdessä. Lapsil-

le rakennetaan taidon ja tiedon polku, joka 
kehittää myös tunnetaitoja”, Parpala kuvaa.

Muita ritaharjun koulutyön periaattei-
ta ovat lasten yksilöllisten oppimistyylien 
selvittäminen ja niiden huomioiminen op-
pimismenetelmissä sekä oppilaiden itseref-
lektointitaitojen vahvistaminen.

”Perinteisesti palautteen oppilaille ovat 
antaneet opettajat ja vanhemmat. haluam-
me kääntää tämän toisinpäin: oppilas arvi-
oi itse omaa oppimistaan, mikä lisää hänen 
aktiivisuuttaan. Lisäksi oppilas vaikuttaa it-
se siihen, mitä, missä ja milloin hän oppii, eli 
ottaa oppimisen omaan hallintaansa. Tämä 
lisää motivaatiota.”

Samalla koulu Parpalan mukaan huolehtii 
siitä, että tulevaisuuden kansalaisen perus-
taidot, terveet elämäntavat ja tieto- ja vies-
tintätaidot, kehittyvät.

”Suuri osa tulevaisuuden kouluun kuulu-
via tekijöitä ovat aineettomia ja perustuvat 
arvoihin. Ne ovat vain välillä unohtuneet”, 
sanoo Parpala. (TP)

Välittämisen kulttuuri tulevaisuuden kouluun
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K un näyttää siltä, että lapsi vain 
pelaa, hän saattaakin samal-
la ratkoa erilaisia ongelmia yh-
dessä toisten pelaajien kans-

sa. Ongelmanratkaisu vaatii lapselta kykyä 
kommunikoida, käyttää kieltä, ja useimmi-
ten kieli peliyhteisöissä on englanti.

Erilaiset nettiyhteisöt kiinnostavat kielen-
tutkija Leena Kuurea Oulun yliopiston eng-
lantilaisen filologian oppiaineesta. ”Omis-
sa tutkimusprojekteissamme pyrimme kat-
somaan avoimin silmin ympäristöä. Monet 
lapset ja nuoret oppivat erityisesti englantia 
muualla kuin koulussa, eikä sitä vielä oikeal-
la tavalla oteta huomioon opetuksessa.”

Kuuren mukaan vuorovaikutus voi ol-
la verkossa monipuolisempaa kuin oppi-
kirjan ympärillä pyörivässä kielenopetuk-
sessa. Siksi nuoristakin verkkopelaajista on 
kehittynyt taitavia vieraan kielen käyttäjiä.

”Eräässä tutkimusprojektissa yliopisto-
opiskelijat luulivat 12-vuotiasta koulupoi-
kaa englannin kielen pääaineopiskelijaksi 
sen perusteella, miten tämä kommunikoi 
verkossa”, Kuure kertoo.

”Meillä on tehty gradutöitä peleistä myös 
kielen oppimisen kannalta. Kun lapsella on 
suuri motivaatio ja halu edetä pelissä, sil-
loin hän on todella tehokas ongelman rat-
kaisussa. Pelit herättävät ihmisestä itses-
tään lähtevän halun ratkaista asioita. Kun 
halu lähtee itsestä, ihminen tekee tylsiäkin 
asioita sinnikkäästi.”

TEKSTI: rAIJA TuOMINEN
KuVA: ONNI KINNuNEN / STudIO P.S.V.

ENGLANTIA OPITAAN 
ArJESSA JA PELEISSä
Tänä päivänä 12-vuotias koululainen saattaa osata käyttää 
englannin kieltä yhtä hyvin kuin yliopiston pääaineopiskelija. 
Koulussa hän ei kuitenkaan ole taitojaan kokonaan kartut-
tanut. Yliopistonlehtori Leena Kuure tutkii vieraan kielen 
oppimista arjessa. 

Pelaamaan tutkija ei oppilaita pelkästään 
laittaisi, mutta hän toivoo, että opetukses-
sa otettaisiin nykyistä paremmin huomi-
oon oppilaiden erilaiset taustat. Toisaalta 
Kuure peräänkuuluttaa rakenteiden uusi-
mista kouluissa: Onko opetusryhmät jaet-
tava ikäryhmittäin tai oppiaineittain? Oli-
siko oppiminen tehokkaampaa ja luonte-
vampaa, jos opetusryhmiä koottaisiin esi-
merkiksi jonkin aiheen ympärille ja luokat 
olisivatkin ”projektipesiä”?

”Nettiyhteisössä saattaa olla hyvinkin 
eri-ikäisiä ihmisiä, jotka tekevät samoja 
asioita. Samassa klaanissa voi olla teinipoi-
ka, aikuinen insinööri ja muusikkotyttö, ja 
silti he pystyvät toimimaan ja ratkomaan 
asioita yhdessä”, Kuure kertoo esimerkin 
lähipiiristään.

oppilaiden  
osaaminen käyttöön

Arjen kielen tutkijana Leena Kuure on 
nähnyt, että kielen tutkimukseen on hyvä 
nykyaikana saada mukaan myös muiden 
tieteenalojen näkökulmaa. Niinpä hän läh-
ti vetämään monitieteistä EveLINE-tutki-
musryhmää, joka tutkii teknologiatäyteis-
tä uusyhteisöllistä arkea. Ensimmäiset yh-
teiset tutkimussuunnitelmat tehtiin kielen-
tutkimusta, sosiologiaa ja tietojenkäsittely-
tiedettä yhdistäen viisi vuotta sitten.

”Pyrimme ymmärtämään ihmisten elä-

mää teknologiatäyteisessä ympäristössä. 
Yhteinen tavoitteemme on ihmisen omaan 
elämäänsä osallistumisen vahvistaminen, 
etteivät päätökset tulisi elämässämme aina 
muilta”, Kuure muotoilee.

Kun tutkimusryhmä kartoitti aiempaa 
tutkimusta, kävi ilmi, että lasten ja nuorten 
osallisuus ei aina ollutkaan aitoa ja syväl-
listä. Silloin myös kommunikaatio ja oppi-
minen jäävät helposti pinnallisiksi. 

Ritaharjun monitoimitalon rakennus-
projektista tuli tutkimusryhmälle mielen-
kiintoinen tapausesimerkki. Tutkijat seu-
rasivat hanketta jo ennen talon valmistu-
mista esimerkiksi haastattelemalla vaikut-
tajia ja toteuttamalla osallistuvia työpajoja 
talon tulevien käyttäjien, lasten ja aikuisten 
kanssa. Kieltenopiskelijat toteuttivat kou-
lun käynnistyttyä oppilaiden kanssa eng-
lanninkielisen teemaviikon. 

Tutkimusotteena on käytetty neksusa-
nalyysiä, jossa kieli nähdään laajasti osana 
sosiaalista toimintaa. Tutkimuksessa kerä-
tään muun muassa videoita, valokuvia, eri-
laisia dokumentteja ja verkkomateriaalia, 
joita analysoimalla tutkijat selvittävät tek-
nologiatäyteisen arjen muotoutumista vuo-
rovaikutuksessa ja toiminnassa. 

Kuure muistuttaa, että teknologia on läsnä 
kaikkialla oppilaiden elämässä. Samalla ta-
valla sen tulisi olla nykyistä paljon vahvem-
min resurssina myös koulun opetustyössä.

”Monet lukiolaisetkaan eivät näe uuden 
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teknologian ja verkkotyöskentelyn mah-
dollisuuksia kielenopetuksessa. On helppoa 
mennä luokkaan ja suorittaa oppiminen ri-
tuaalina, vaikka käytännössä lapset ja nuo-
ret osaavat paljon enemmän. Olisi tärkeää 
miettiä, miten opettajat saisivat olemassa 
olevan potentiaalin oikeasti käyttöön.”

Tutkimustyö rakkain harrastus

Leena Kuure valmistui Oulun yliopistosta 
vuonna 1977, ja siitä lähtien hän on työs-
kennellyt omassa opinahjossaan. Yliopis-
tonlehtorin työhön kuuluu opetuksen li-

Yliopistonlehtori Leena Kuure (keskellä) 
koordinoi monitieteistä tutkimusta, joka 
pureutuu teknologiatäyteiseen arkeen. 
Tässä palaverissa Kuure ja tutkijatohtori 
Netta Iivari, yliopistonlehtorit Marianne 
Kinnula ja lehtori Tonja Molin-Juustila 
tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta sekä 
tutkijatohtori Tiina Keisanen humanistisesta 
tiedekunnasta suunnittelevat erästä osa-
tutkimusta koskevaa tieteellistä artikkelia. 

”On helppoa mennä luokkaan 
ja suorittaa oppiminen 
rituaalina, vaikka käytännössä 
lapset ja nuoret osaavat paljon 
enemmän. Olisi tärkeää 
miettiä, miten opettajat 
saisivat olemassa olevan 
potentiaalin oikeasti käyttöön.”

säksi opinto-ohjausta ja hallinnollisia teh-
täviä sekä opinnäytetöiden valvomista.

Tutkimustyötä Leena Kuure tekee muun 
ohessa. Hän harmittelee sitä, että rahoitus-
ta humanistisiin tutkimushankkeisiin on 
vaikea saada. Itsekään hän ei ole ollut kos-
kaan tutkimusvapaalla yhtä lyhyttä jaksoa 
lukuunottamatta.

”Meille ei ole olemassa vaihtoehto B:tä. 
Vaihtoehto A on yleensä se, että rahoitusta 
ei tule ja sen mukaan eletään”, Kuure nau-
rahtaa.

”Jatko-opiskelijoiden kannalta tilanne 
on surkea, meillä olisi innokkaita jatko-

opiskelijoita, joilla on hyviä tutkimussuun-
nitelmia. Tutkimustyö vaatii täysipäiväistä 
panostusta ainakin ajoittain, eikä se ilman 
rahaa onnistu.”

Kuurelle itselleenkin tutkimustyö on in-
tohimo, työ ja harrastus. Sen lisäksi tut-
kijan tapaa toisinaan kuntosalilla, mutta 
mieluiten hän viettää vapaa-aikaa perheen-
sä, kieltenopettajamiehen ja kolmen aikui-
sen lapsensa seurassa ”hengaillen”. 
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TEKSTI: MAArIT JOKELA
KuVA: JuhA SArKKINEN

KOhOrTTI 1966 – 
TErVEYdEN SEurANTAA 
KOhduSTA hAuTAAN

Vuonna 1966 Pohjois-Suomessa syntyneiden henkilöiden 
terveyttä tutkitaan jälleen laajamittaisesti 15 vuoden 
tauon jälkeen. Kohortti 1966-tutkimuksen tavoitteena on 
löytää tekijöitä, joilla voidaan parantaa kansanterveyttä ja 
kohdentaa hoitomuotoja entistä paremmin. 

Kohortti 1966-tutkimus kiinnostaa 
koko ajan isompaa tutkijajouk-
koa, sillä 46 vuoden iässä tutkit-
tavissa on alkanut näkyä sairauk-

sien merkkejä. Nyt saatavia tutkimustuloksia 
on mahdollista verrata aikaisemmin kerättyi-
hin tietoihin, jotta saadaan selville sairauksi-
en syntyyn vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimuksen aikana selvitetään niin 
muistin, hampaiden, sydämen, verisuonis-
ton, tuki- ja liikuntaelimistön kuin myös 
monen muun elimen toimintakykyä ja 
kuntoa. Kyselytutkimukset ovat tärkeässä 
osassa, mutta myös monenlaisia mittausar-
voja ja biologisia näytteitä otetaan. 

Kohortti-66:een kuuluville tehdään tutki-
muskierroksella kymmeniä tutkimuksia. 
Kardiologi Kari Kaikkonen tutkii ultraäänellä 
Seppo Veijolan sydämen ja kaulasuonet.
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KOhOrTTI 1966 – 
TErVEYdEN SEurANTAA 
KOhduSTA hAuTAAN

”Veri-, hius-, uloste- ja virtsanäytteitä 
tulee tästä tutkimuskierroksesta noin 250 
000. Ennestään niitä oli jo saman verran, 
joten kyseessä tulee olemaan valtava bio-
pankki”, tutkimuskoordinaattori Juha Au-
vinen sanoo.  Uusina näytteinä kerätään 
muun muassa RNA:ta ja eläviä valkosoluja.

Tutkittavia ympäri suomen

Yli 10  000 henkilöä, joiden äiti asui ras-
kausaikana Oulun tai Lapin läänissä, saa 
kutsun seurantatutkimukseen. Tutkimus-
tiedon keräys toteutetaan kahden vuoden 
aikana ja se työllistää hieman alle 30 henki-
löä. Tämä joukko kiertää ympäri Suomea.

 ”Seurantatutkimus on suunniteltu niin, 
että tutkittavilla olisi korkeintaan sadan 
kilometrin matka tutkimuspaikalle”, Juha 
Auvinen sanoo.

Kenttätutkimusta suorittavan henkilös-
tön lisäksi on tarvittu suuri joukko ihmi-
siä suunnittelemaan käytännön toteutusta. 
Myös kerätyn tiedon varastointi ja analy-
sointi vaativat paljon resursseja.

säännöllistä  
terveyden seurantaa

46 vuoden ikään ehtineiden henkilöiden elä-
mää on seurattu säännöllisin väliajoin. Siitä 
on syntynyt erittäin merkittävä tietovaras-
to. Se on tähän mennessä tuottanut jo yli 900 
artikkelia kansainvälisissä referoiduissa tie-
dejulkaisuissa ja yli 50 väitöskirjaa.

Tutkimusaineistoa on hyödynnetty pääasi-
assa neljällä osa-alueella: sydän- ja verisuoni-
tautien riskitekijöihin, mielenterveyden häiri-
öihin, hengityselimiin sekä tuki- ja liikunta-
elinsairauksiin liittyvissä tutkimuksissa.

”Kohortin avulla pyrimme rakentamaan 
ennustamismalleja sairastumisriskin suh-
teen”, Pohjois-Suomen hyvinvointi- ja ter-
veystutkimuksen tieteellinen johtaja Mar-
jo-Riitta Järvelin kertoo.

”Kohortti 1966-tutkimuksen voima on 
siinä, että siinä seurataan normaalipopulaa-
tiota kohdusta hautaan. Lisäksi saadaan tie-
toa siitä, mitä on tapahtunut ennen sairau-
den puhkeamista”, Auvinen painottaa. Nä-
mä ovat seurantatutkimuksen vahvuuksia.

Yleensä terveystietoa kerätään tietyt kri-
teerit täyttävästä ihmisjoukosta kuten dia-
beetikoilta tai määrätyn painoindeksin 
ylittäviltä henkilöiltä. Myös niin kutsuttu-

ja poikkileikkaustutkimuksia tehdään ot-
tamalla mukaan satunnainen otos ihmisiä.

”Niissä saadaan yksi leikkauspiste ih-
misten terveystilasta, mutta niiden avulla 
pystytään huonosti ennustamaan ja ehkäi-
semään sairauksia”, Järvelin toteaa.

Lähtökohtana  
erilaiset elinolosuhteet

Kohortti 1966-tutkimuksen alkuunpanijana 
toimi lastenlääkäri, sittemmin kansanterve-
ystieteen professori Paula Rantakallio. Hän 
halusi selvittää, miten sosiaalinen eriarvoi-
suus vaikuttaa sairastuvuuteen, sillä elinolo-
suhteet olivat 1960-luvulla Pohjois-Suomes-
sa selvästi huonommat kuin etelässä.

”Lähtökohtana oli mallintaa, millaisten 
äitien lapsilla olisi suurempi riski vammau-
tua tai sairastua ja voitaisiinko tätä ehkäis-
tä”, Järvelin sanoo.

Tutkimusasetelman esikuvana toimi 
kaksi 1940- ja 50-luvuilla Englannissa ke-
rättyä laajaa syntymäkohorttia. Pohjois-
Suomen kohorttitutkimuksessa haluttiin 
kuitenkin kerätä raskaudenaikaisia tietoja 
tarkemmin talteen. Tämän seurauksena on 
voitu esimerkiksi selvittää, miten raskau-
denaikaiset vauriot vaikuttavat mielenter-
veyshäiriöiden syntyyn.

Kohortti 1966-tutkimusaineisto koos-
tui aluksi laajoista kyselytutkimus- ja mit-
taustuloksista. 1990-luvun lopulla tehdys-
sä tutkimuksessa, jolloin tutkittavat olivat 
31-vuotiaita, mukaan tuli biologisten näyt-
teiden kerääminen. Ne ovat laajentaneet 
tutkimusta genetiikan puolelle.

”DNA-näytteistä olemme pystyneet sel-
vittämään esimerkiksi, miten geneettinen 
vaihtelu vaikuttaa kasvuun”, Järvelin mai-
nitsee. Yksi kansainvälisesti noteeratuim-
mista tuloksista on ollut lihavuuteen liit-
tyvän FTO-geenin löytäminen kohortin 
DNA-aineistoa hyödyntämällä.

Ainutlaatuinen aineisto on herättänyt 
myös yritysten kiinnostuksen. Niille avau-
tuu nyt ensimmäisen kerran mahdollisuus 
aineiston hyödyntämiseen tutkimus- ja ke-
hittämistyön merkeissä.

Yritykset ovat voineet vaikuttaa tutkitta-
vien asioiden sisältöön ja saavat näin käyt-
töönsä arvokasta tietoa esimerkiksi kehit-
tämästään laitteesta. Edellytyksenä on, et-
tä tutkivat ovat antaneet tähän suostumuk-
sensa. 

KoHorTTi 1966  
PäHKinänKuoressA

  Syntymäkohortti, johon otettiin 
mukaan Oulun ja Lapin lääneissä 
asuvia, raskaana olevia naisia, joiden 
synnytysten laskettu aika oli vuodelle 
1966. Tutkimukseen tuli mukaan noin 
12 000 äitiä ja heidän lapsensa. 

  Tarkoitus on seurata ko. henkilöitä 
koko heidän elämänkaarensa ajan  
10–15 vuoden välein. 

  Nyt on menossa laaja kliininen 
tutkimus ja näytteiden keräys, jotka 
toteutetaan vuosina 2012–2013 mm. 
Oulun yliopiston, Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin ja Euroopan 
aluekehitysrahaston rahoittamana. 

  Tavoitteena on edistää väestön 
terveyttä ja hyvinvointia. 

  Tutkimuksen vastuullinen toteuttaja on 
Oulun yliopiston terveystieteiden laitos. 

Kattavasti tietoa 
omasta terveydestä

 � Aktiivisuunnistaja ja muun liikunnan 
harrastaja, postinjakaja Seppo Veijola Iistä 
pitää hienona mahdollisuutena kuulumista 
Kohortti-66:n tutkittavien joukkoon. ”Tä-
mä on mahtava tilaisuus saada kattavas-
ti tietoa omasta terveydentilasta. Vastaa-
via tutkimuksia ei voisi itse kustantaa. Ker-
rankin voi sanoa, että on syntynyt oikeana 
vuonna, ja kiittää äitiä, joka tarttui tilaisuu-
teen”, hän sanoo.

Oman terveydentilan tuntemista Sep-
po Veijola vertaa auton huoltoon: ”Moni 
huoltaa autoa huolellisesti ja maksaa siitä 
paljon. Miksi ei vastaavalla tavalla huolehti-
si myös itsestä.”

Veijola on osallistunut jokaiseen ko-
hortin tutkimuskertaan ja aikoo teh-
dä niin jatkossakin. ”Pidän tärkeänä, et-
tä mahdollisimman moni on mukana. Sil-
loin saadaan iso määrä tietoa ja luotetta-
va otos. Tiedosta hyötyvät toivottavasti 
myös seuraavat sukupolvet, lapset ja lap-
senlapset.”
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oulun yliopistosta valmistu-
neen Mäkisen työ palkittiin 
kesällä Suomen Arkkitehti-
liito SAFA:n myöntämällä 

Wuorio-palkinnolla vuoden 2011 parhaa-
na diplomityönä. Nuori arkkitehti on tun-
nustuksesta mielissään: ”Palkinnon saanti 
edesauttaa huomattavasti työn jatkamista 
ja eteenpäin viemistä”, hän iloitsee.

Avainsanoina palkitussa työssä ovat elä-
myksellisyys ja aito luontokokemus. Mä-
kisen mielestä nämä elementit puuttuvat 
usein etenkin Lapin matkailuarkkitehtuu-
rista, vaikka matkailu nojaa muuten vah-
vasti luontoon. Matkailukeskuksien teollis-
tettu ja tuotteistettu toiminta vieraannutta-
vat päämyyntivaltista. 

”Haluan näyttää, miten arkkitehtuuril-
la voi tuottaa vahvan elämyksen. Se, mitä 
kokee aidossa luonnossa, ei ole ristiriidassa 
sisätiloissa; luonto tukee rakennettujen ti-
lojen kokemusta ja toisin päin.”

Herätys aisteille

Mäkisen suunnittelemassa matkailukeskuk-
sessa Lappi ja Lapin luonto ovat koettavissa 
ja läsnä koko ajan, eivät pelkkänä kehykse-
nä. Sellaisenaan matkailukeskusta tuskin 
rakennetaan, mutta tarkoituksena on osoit-
taa, kuinka arkkitehtuurissa voidaan ottaa 

TEKSTI: JuhO KArJALAINEN
KuVAT: JuhO KArJALAINEN (hENKILöKuVA) JA MIIA MäKISEN PALKITTu TYö

ArKKITEhTI LAPIN 
LuONTOKOKEMuKSEN 
LähTEILLä
Puun tuoksu ja jalkojen alla narahtava lattia. Talvi-illat mökillä 
nuotion ääntä kuunnellen ja savun läpi tähtiä tähyillen. Nämä 
ovat mielikuvia, joita arkkitehti Miia Mäkinen herättää palkitul-
la diplomityöllään Elämyksellinen matkailukeskus Lapin luontoon 
– Kaamoksen hiipivää hämärää, yöttömän yön lumoavaa valoa.

uusia näkökulmia elämyksellisyyteen.
Elämys syntyy aistien kautta, ja Mäkinen 

haluaakin luoda arkkitehtuurillaan herkäs-
ti aistittavia tiloja. ”Kun aisteja haastetaan, 
ne pysyvät valppaina. Huoneesta toiseen 
kuljettaessa tilan tuoksu voi muuttua puus-
ta savuksi. Hajuaisti ei turru ja kaiken ko-
kee terävämmin”, hän selittää.

Sama koskee esimerkiksi huoneiden 
lämpötiloja. ”Teoksessani on puolilämpi-
miä aulatiloja, joista siirrytään lämpimiin 
oleskelu- ja ruokailutiloihin. Samanlainen 
vaihtelu liittyy myös valaistukseen.”

Olotilasta toiseen siirtyminen vahvis-
taa aistikkuutta ja ihminen herää huomaa-
maan, kuinka mukavalta esimerkiksi läm-
min tila tuntuu viileän jälkeen. ”Positiivi-
nen aistimus syntyy usein hieman ikäväm-
män aistimuksen kautta”, Miia Mäkinen 
naurahtaa.

Hirren oltava hirttä

Moniaistisuus on yksi tärkeä elementti elä-
myksellisyyden saavuttamisessa. Tilojen 
täytyy olla myös toiminnallisia ja osallista-
via sekä tilasarjoina moniulotteisia ja ker-
roksellisia. Lapin karut maisemat ja hil-
jainen luonto soveltuvat tähän loistavasti. 
”Lapin rakennushistoria ja saamelaisuus 
tuovat omat juurensa kokemukseen.”

Lappi on Mäkiselle tuttu luontoharras-
tuksen kautta, ja vaellusreitit tarjoavat ark-
kitehtuurisia elämyksiä vaikkapa ihmisten 
ja ajan kuluttamien autiotupien muodossa. 
”Työssäni esitelty matkailukeskus sijoittui-
si luonnon keskelle Suosjärven seutuville, 
Pallastunturin kupeeseen. Elämyksellistä 
ajattelua voisi kuitenkin yhtä hyvin tuoda 
suurten matkailukeskusten tasolle.”

Rakenteiden ja muotokielen tulee olla 
autenttisia. Hirren täytyy olla hirsipuuta, 
vaikka synteettiset materiaalit tulisivat hal-
vemmiksi. ”Se, mitä koetaan, ei saa olla ris-
tiriidassa ympäristön kanssa. Muutoin ko-
kemus ei ole kokonaisvaltainen.”

Tällä hetkellä Mäkinen toimii tunti-
opettajana Oulun yliopiston arkkitehtuu-
rin osastossa ja pyörittää omaa arkkitehti-
toimistoaan Rovaniemellä. Tulevaisuuden 
suunnitelmiin kuuluvat opetustöiden jatka-
minen ja keväällä muutto takaisin Ouluun.

Jatkotutkimuksen tekeminen palkitus-
ta aiheesta kiinnostaa nuorta arkkiteh-
tiä, mutta suunnittelutyökin houkuttelee. 
”Luonto ja matkailu kiinnostavat tietysti 
edelleen”, hän hymyilee.

Varmaa on, että elämyksellisyyden ja ai-
don luontokokemuksen tavoittelu jatkuvat 
aina jollain tasolla Miia Mäkisen työssä.  
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A | Mäkisen suunnitelmassa hämärän ja valon 
tiloilla on omat tunnelmalliset tarkoituksensa. 
Kuvassa halkopinoseinän hallitsema aulatila, 
josta käydään kokoontumis- ja ravintolatilaan. 
”Tässä hämärän tilassa lattia on hieman 
epätasainen ja pitää ääntä läpi kuljettaessa. 
Pinnat houkuttelevat koskemaan ja ilmassa on 
puun tuoksu.”

Arkkitehti Miia Mäkinen 
haluaa tuoda aidon luonto-
kokemuksen osaksi Lapin 
matkailuarkkitehtuuria.

B | Valon tilassa korostuu sisä- ja ulkotilojen 
välisten rajapintojen häivyttäminen. ”Kesällä 
lasiseinien teräsverkoissa kasvaa köynnöstä, 
kun taas talvella niihin muodostuu jääpinta. 
Rakennus elää ympäristön mukana ja tilakoke-
mus muuttuu sään ja vuodenaikojen mukana.” 

A

B
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Oulun yliopiston opiskelijat voivat opin-
näyte- tai projektityöntekijöinä kehittää 
ratkaisuja organisaation haasteisiin. Esi-
merkkejä yhteistyömuodoista:

Harjoitus- tai projektityö

Opiskelijat voivat tarkastella kurssiinsa 
liittyvä teemaa yhdessä tai useammas-
sa yrityksessä. Opiskelijat voivat esimer-
kiksi käydä haastattelemassa yrityksiä ja 
kirjoittaa lyhyen raportin.  Työ voi myös 
käsitellä jotain käytännön ongelmaa, jo-
hon opiskelija tai opiskelijaryhmä etsii 
ratkaisua.

Kandidaatin tutkielma

Tutkielma voi olla esimerkiksi kirjallisuus-
tutkimus tietystä aiheesta tai pienimuo-
toinen kokeellinen tutkimus.

Pro gradu -tutkielma, diplomityö 

Perustutkinnon lopputyö on itsenäises-
ti tehtävä tieteellinen tutkielma, jonka 
opiskelija suunnittelee ja toteuttaa käyt-
täen oppialansa tutkimusmenetelmiä ja 
tuoreimpia alan lähteitä ja tutkimuksia.

Yhteydenotot:

yritysyhteistyo@oulu.fi

ouLun YLioPisTon PALVeLuJA

Harjoittelijasta voi löytää mieluisan työntekijän
oPinnäYTe- JA 
ProJeKTiYHTeisTYö

kotimaan harjoittelun yhteyshenkilö:
suunnittelija Tari rantasuo
puh. 0294 48 7455

harjoittelupaikkatarjoukset sähköpostilla:
career@oulu.fi

lisää harjoittelusta verkossa:
www.oulu.fi/yliopisto/yhteistyö/
työelämäpalvelut

Sadat Oulun yliopiston opiskelijat työskente-
levät työelämässä vuosittain harjoittelijoina. 
useimmiten harjoittelupaikka löytyy omatoi-
misesti tai vastaamalla työnantajien yliopis-
tolle toimittamiin harjoittelupaikkatarjouk-
siin. Yliopisto tukee noin 400 opiskelijan har-
joittelua maksamalla työnantajalle harjoitte-
lutukea. Se kattaa noin puolet harjoittelijan 
palkkakustannuksista.

”Yliopisto-opiskelijat harjoittelevat työelä-
mässä hyvin monenlaisissa paikoissa lähinnä 
alasta riippuen. harjoittelupaikkoina toimi-
vat julkisen sektorin laitokset, järjestöt, erilai-
set toimielimet ja yritykset”, kuvaa suunnit-
telija Tari rantasuo täydentävien opintojen 
keskuksesta.

Yliopisto kerää harjoittelusta sekä työn-
antajilta että opiskelijoilta palautetta. ”Saa-
mamme palaute on pääosin positiivista ja 
työnantajat ovat olleet tyytyväisiä. Toisinaan 
tulee kehittämisehdotuksia. Ne koskevat 
usein sitä, että kynnys löytää harjoittelija tuli-
si saada matalaksi”, jatkaa rantasuo.

Tätä yhteyttä yliopistoon on nyt pyritty 
parantamaan järjestelemällä niin harjoitte-
luun kuin muihin työelämäyhteyksiin liittyvää 
yliopiston palvelukokonaisuutta uudelleen. 
Yksi osa uudistusta on ollut Tari rantasuon 
nimeäminen tuetun harjoittelun yhdyshenki-
löksi työnantajille. häneen voi olla yhteydes-
sä harjoittelijaa etsiessään. Lisäksi yliopistos-
sa toimii oppiaineiden harjoitteluyhdyshenki-
löitä, joille yhteydenottoja välitetään.

”harjoittelu tarjoaa työnantajalle helpon 
tavan tutustua mahdolliseen tulevaan työn-

tekijään. harjoittelijan kautta työnantaja voi 
myös arvioida opiskelijan saaman koulu-
tuksen soveltuvuuden yritykseensä”, sanoo 
rantasuo.

hän kertoo muutamasta työnantajapa-
lautteesta, joissa yritykseen on palkattu har-
joittelija muulta kuin suoraan sen omalta toi-
mialalta. ”Esimerkiksi terveydenhoitoalalla 
toimiva yritys hyötyi viestintää opiskelevan 
harjoittelijan työstä. Tilastotieteen tai kasva-
tustieteen opiskelija taas voi tehdä vaikkapa 
yrityksen tarvitsemia selvityksiä tai kyselyjä 
asiakkaille. Yliopiston kansainväliset opiskeli-
jat voivat eri tavoin hyödyttää yrityksiä, jotka 
tähtäävät kansainvälisille markkinoille”, ran-
tasuo muistuttaa.

YHTeYKsiä ouLun 
YLioPisToon
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Oulun yliopiston väitökset 1.10.2012–24.11.2012

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketiede
FM Anne-Mari Moilasen 5.10.2012 tarkas-
tettu farmakologian ja toksikologian alan 
väitöstutkimus käsitteli uusien kohdegeeni-
en tunnistamista sydämen vajaatoiminnan 
lääkehoitoon. Anne-Mari Moilanen on syn-
tynyt Oulussa 1977 ja valmistunut ylioppi-
laaksi Oulun normaalikoulun lukiosta 1996.

LL Essi Ilomäen 12.10.2012 tarkastet-
tu psykiatrian alan väitöstutkimus osoitti, 
että tyttöjen käytöshäiriön ennaltaehkäi-
syyn, tunnistamiseen ja hoitoon tulisi kiin-
nittää erityistä huomiota. Essi Ilomäki on 
syntynyt Forssassa 1979 ja valmistunut yli-
oppilaaksi Forssan yhteislyseosta 1998.

LL Risto Ilomäen 12.10.2012 tarkaste-
tun psykiatrian alan väitöstutkimuksen 
mukaan psykiatrisella sairastavuudella on 
merkittävä rooli päihdehäiriön kehittymi-
sessä jo nuoruusiällä. Risto Ilomäki on syn-
tynyt Kuopiossa 1980 ja valmistunut yliop-
pilaaksi Rautalammin lukiosta 2000.

LL Ulla Jounion 12.10.2012 tarkastet-
tu lääketieteen alan väitöstutkimus osoit-
taa varusmiesten olevan alttiita bakteerien 
oireettomalle nielukantajuudelle palveluk-
sen aikana.

FM Virpi Lämsän 19.10.2012 tarkastet-
tu farmakologian ja toksikologian alan väi-
töstutkimus auttaa ymmärtämään mak-
sakudoksen luontaisia suojamekanismeja 
mm. ympäristön kemikaalien aiheuttamaa 
stressiä ja syövän kehittymistä vastaan. 
Virpi Lämsä on syntynyt Haukiputaalla 
1982 ja valmistunut ylioppilaaksi Haukipu-
taan lukiosta 2001.

TtM Tuomas Kentän 20.10.2012 tarkas-
tettu sisätautien alan väitöstutkimus ker-
too sydämen kammioiden poikkeavan pa-
lautumisen rasituksesta ennustavan sydän-
peräistä äkkikuolemaa. Tuomas Kenttä on 
syntynyt Pellossa 1981 ja valmistunut yli-
oppilaaksi Pellon lukiosta 2000.

LL Jussi Puljulan 16.11.2012 tarkastetus-
sa neurologian alan väitöstutkimuksessa 
havaittiin, että vuoden 2004 alkoholin ve-
ronalennus ei kokonaisuudessaan lisännyt 
traumaattisia aivovammoja, mutta keski-

ikäisten alkoholiin liittyvien aivovammo-
jen osuus kasvoi. Jussi Puljula on syntynyt 
Rovaniemellä 1978 ja valmistunut ylioppi-
laaksi Korkalovaaran lukiosta 1997.

FM, KM Helena Haapsamon 19.11.2012 
tarkastetussa lastenpsykiatrian alan väitös-
tutkimuksessa kävi ilmi, että lapsen kielel-
listen taitojen kehitys on yhteydessä tunne-
elämään, käyttäytymiseen ja sosiaalisiin 
taitoihin. Helena Haapsamo on syntynyt 
Iissä 1969 ja valmistunut ylioppilaaksi Ma-
detojan musiikkilukiosta 1988.

LL Juha Huhtakankaan 23.11.2012 tar-
kastetussa lääketieteen alan väitöstutki-
muksessa havaittiin, että vaikka Marevan-
lääkkeen käyttö on miltei nelinkertaistu-
nut, siihen liittyvien aivoverenvuotojen 
määrä on Pohjois-Pohjanmaalla vähenty-
nyt. Juha Huhtakangas on syntynyt Yli-
vieskassa 1967 ja valmistunut ylioppilaak-
si Ylivieskan lukiosta 1986.

Hammaslääketiede
HLL Tuomas Saxlinin 12.10.2012 tarkas-
tetun hammaslääketieteen alan väitöstut-
kimuksen tulokset puoltavat käsitystä, et-
tä lihavuus olisi parodontaali-infektion uu-
si riskitekijä. Tuomas Saxlin on syntynyt 
Nurmijärvellä 1981 ja valmistunut ylioppi-
laaksi Kiimingin lukiosta 2000.

HLL Anna Norpan 22.11.2012 tarkaste-
tussa parodontologian ja geriatrisen ham-
maslääketieteen alan väitöstutkimukses-
sa osoitetaan ikenien ja hampaiden kiinni-
tyskudosten tulehduksen vaikuttavan yksi-
lön yleiseen terveydentilaan. Anna Norppa 
on syntynyt Kokkolassa 1984 ja valmistu-
nut ylioppilaaksi Kokkolan yhteislyseon lu-
kiosta 2004.

Terveystieteet
TtM Katri Virtasen 12.10.2012 tarkaste-
tun kansanterveystieteen alan väitöstutki-
muksen mukaan kouluterveydenhuollon 
työtapoja tulee kehittää tukemaan perheen 
kokonaistilannetta, josta lapsen lihavuus 
saattaa olla seurausta. Katri Virtanen on 
syntynyt Lavialla 1956 ja valmistunut yli-
oppilaaksi Ulvilan lukiosta 1975.

Luonnontieteellinen tiedekunta

M. Sc Parantap Shuklan 3.10.2012 tar-
kastetussa matematiikan alan väitöstyös-
sä klassisen analyysin teorioita yleistetään 
laajemman sovellusalueen saavuttamisek-
si metrisiin mitta-avaruuksiin. Parantap 
Shukla on syntynyt Intiassa 1974 ja valmis-
tunut siellä ylioppilaaksi 1992.

FM Sirpa Niinimäen 13.10.2012 tarkastet-
tu eläinekologian alan väitöstutkimus osoitti 
lihasten kiinnittymiskohtien mahdollistavan 
työn määrän ja laadun selvittämisen luuran-
gon perusteella. Sirpa Niinimäki on synty-
nyt Kiuruvedellä 1978 ja valmistunut yliop-
pilaaksi Kiuruveden lukiosta 1997.

FM Tomi Räihän 30.10.2012 tarkastetus-
sa fysiikan alan väitöstyössä on kehitetty 
EMMA-kokeen tulosten analysoinnissa tar-
vittavat perusohjelmat, joilla mitataan Py-
häsalmen kaivoksessa 75 metrin syvyydessä 
kiven läpi lentäviä myoneja. Tomi Räihä on 
syntynyt Iisalmessa 1978 ja valmistunut yli-
oppilaaksi Iisalmen lukiosta 1997.

M. Sc. Olesya Yakovchoukin 1.11.2012 
tarkastettu fysiikan alan väitöstutkimus 
antaa uutta kvantitatiivista tietoa Aurin-
gon suurimmista purkauksista ja niiden 
ominaisuuksista sekä aktiivisuuden eri il-
menemismuotojen keskinäisistä riippu-
vuuksista. Olesya Yakovchouk on syntynyt 
Moskovassa 1981 ja valmistunut siellä yli-
oppilaaksi 1998.

FL Heimo Keräsen 9.11.2012 tarkaste-
tussa maantieteen alan väitöstutkimukses-
sa on kehitetty aluekehityshankkeen suun-
nittelumalli, jolla konstruoidaan suunnit-
teluprosessi tuottamaan hankeideasta to-
teuttamiskelpoinen hankesuunnitelma 
käyttäen hyväksi arviointinäkökulmaa. 
Heimo Keränen on syntynyt Hyrynsalmel-
la 1959 ja valmistunut ylioppilaaksi Kuh-
mon yhteislukiosta 1979.

FM Tuula Siiran 16.11.2012 tarkastet-
tu tietojenkäsittelytieteen alan väitöstutki-
mus käsitteli yritysjärjestelmien lisäarvoa 
tuottavien jälleenmyyjien arvontuotantoa. 
Tuula Siira on syntynyt Kuusamossa 1961 
ja valmistunut ylioppilaaksi Haapaveden 
yhteislukiosta 1980.
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Kustannuksiltaan edullisella teknologialla 
voidaan toteuttaa monipuolinen ja erittäin 
suorituskykyinen aika-digitaalimuunnin, 
osoitti elektroniikan alan väitöskirjas-
saan diplomi-insinööri Jussi-Pekka Jans-
son. Hän kehitti tutkimuksessaan tarkim-
man tähän mennessä julkaistun digitaa-
lisen, pitkiä aikavälejä mittaamaan kyke-
nevän aika-digitaalimuuntimen käyttäen 
CMOS-teknologiaa.
Työssä kehitetty muunnin pystyy mittaa-
maan signaalien aikavälejä, nousuaikoja 
tai pulssien leveyksiä alle 10 pikosekunnin 
tarkkuudella. Tutkimuksessa suunniteltiin 

ja toteutettiin kaikkiaan neljä aikavälinmit-
tauspiiriä samalla CMOS-teknologialla.

Tarkkaa aikavälinmittauselektroniikkaa 
voidaan käyttää useissa sovelluksissa. Jans-
sonin kehittämä hyvin tarkka muunnin 
mahdollistaa erittäin nopeiden tapahtumi-
en aiempaa paremman havainnoinnin. Sitä 
voidaan käyttää esimerkiksi laseretäisyys-
mittauksessa, hiukkastutkimuksessa, tie-
toliikenteessä tai lääketieteellisessä kuvan-
tamisessa. Yksi sovellus voi olla nopea ajo-
neuvojen ja robottien ympäristöntunnistus.

Tarkka aika-digitaalimuunnin kehitetty

Oulun yliopistossa tarkastetut väitöskirjat 
luettavissa verkossa: http://jultika.oulu.fi/
Search/Results/ 

FM Katja Leiviskän 17.11.2012 tarkaste-
tun tietojenkäsittelytieteen alan väitöstut-
kimuksen tulokset paljastavat etteivät tytöt 
halua lähteä opiskelemaan tietojenkäsitte-
lytieteiden ammattilaisiksi, koska alaa ei 
pidetä ihmisläheisenä ja alalle lähtevän us-
kotaan tarvitsevan matematiikan ja fysii-
kan taitoja. Katja Leiviskä on syntynyt Ou-
lussa 1974 ja valmistunut ylioppilaaksi Ou-
lun Lyseon lukiosta 1993.

Teknillinen tiedekunta

FM Junkal Landaburu-Aguirren 5.10.2012 
tarkastettu ympäristötekniikan alan väi-
töskirja antaa uutta tietoa raskasmetallien 
poistosta synteettisistä ja teollisuuden jäte-
vesistä. Junkal Landaburu-Aguirre on syn-
tynyt Espanjassa 1979 ja valmistunut siellä 
ylioppilaaksi 1997.

DI Jussi-Pekka Janssonin 9.11.2012 tar-
kastetussa elektroniikan alan väitöskirja-
työssä on kehitetty monikanavaista, erit-
täin tarkkaan aikavälinmittaukseen kyke-
nevää elektroniikkaa. Jussi-Pekka Jansson 
on syntynyt Ylitorniolla 1979 ja valmistu-
nut ylioppilaaksi Ylitornion yhteiskoulun 
lukiosta 1998.

DI Jaakko Soinin 9.11.2012 tarkastetus-
sa bioprosessitekniikan alan väitöstyössä 
on tutkittu lämpötilan, happipitoisuuden ja 
ravinteen määrän vaikutusta mikrobin ai-
neenvaihduntaan. Jaakko Soini on synty-
nyt Oulussa 1978 ja valmistunut ylioppi-
laaksi Kastellin lukiosta 1994.

M. Sc. Giuseppe Destinon 16.11.2012 tar-
kastetussa langattomien järjestelmien alan 
väitöskirjassa keskitytään etäisyyspohjais-
ten, yhteistoiminnallisten ja ei-yhteistoimin-
nallisten algoritmien kehittämiseen. Giu-
seppe Destino on syntynyt Italiassa 1980 ja 
valmistunut siellä ylioppilaaksi 1999.

FL Kimmo Halusen 16.11.2012 tarkas-
tettu tietotekniikan alan väitöstutkimus 
tuottaa uutta tietoa salaus- ja tietoturva-
menetelmien tasosta. Kimmo Halunen on 
syntynyt Kalajoella 1981 ja valmistunut yli-
oppilaaksi Oulun Lyseon lukiosta 2000.

TkL Marja Matinmikon 23.11.2012 tar-
kastetussa tietoliikennetekniikan alan väi-

töskirjatyössä kehitetty yleinen lähestymis-
tapa taajuuksien saatavuuden selvittämi-
seen on sovellettavissa useille eri taajuus-
alueille ja langattomille järjestelmille. Mar-
ja Matinmikko on syntynyt Rovaniemen 
maalaiskunnassa 1979 ja valmistunut yli-
oppilaaksi Muurolan lukiosta 1997.

Kasvatustieteiden tiedekunta

KM Jari Larun 12.10.2012 tarkastettu kas-
vatustieteen alan väitöstutkimus kertoo 
teknologian onnistuneen opetuskäytön 
vaativan huolellista pedagogista suunnitte-
lua. Jari Laru on syntynyt Vihannissa 1975 
ja valmistunut ylioppilaaksi Saloisten luki-
osta 1994.

KM Jani Koskelan 9.11.2012 tarkastetus-
sa kasvatustieteen alan väitöstutkimukses-
sa osoitetaan, että kasvatus voi näyttäytyä 
kasvavalle itselleen ravisuttavina kohtaa-
misina ja kriiseinä. Jani Koskela on synty-
nyt Oulussa 1979 ja valmistunut ylioppi-
laaksi Kastellin lukiosta 1999.

KM Kimmo Kontion 16.11.2012 tarkas-
tetussa kasvatustieteen alan väitöstutki-

muksessa tarkastellaan Jean-Jacques Rous-
seaun (1712–1778) kasvatusajattelua. Kim-
mo Kontio on syntynyt Oulussa 1967 ja 
valmistunut ylioppilaaksi Karjasillan luki-
osta 1986.

FT Markku Variksen 24.11.2012 tarkas-
tetun kasvatustieteen alan väitöstutkimuk-
sen mukaan äidinkielen oppikirjat koukut-
tavat huumorilla. Markku Varis on synty-
nyt Sodankylässä 1963 ja valmistunut yli-
oppilaaksi Sodankylän lukiosta 1982.

Humanistinen tiedekunta

FL Marika Rauhalan 13.10.2012 tarkastet-
tu historian alan väitöstutkimus kertoo, et-
tä ennakkoluulot värittivät uskonnollista 
keskustelua jo antiikin Kreikassa. Marika 
Rauhala on syntynyt Ylivieskassa 1978 ja 
valmistunut ylioppilaaksi Ylivieskan luki-
osta 1997. 
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erkki Karvonen 
informaatiotutkimuksen ja  
viestinnän professori,  
Oulun yliopisto

KuMPi VoiLeiVässä TAPPAA: leipä vaiko voi? 
Virallisen terveysopin mukaan eläinrasva eli 
voi on se epäterveellisempi ainesosa. Mutta 
karppauksen eli vähähiilihydraattisen ruoka-
valion vasta-asiantuntijat julistavat juuri päin-
vastoin: voi ja sianihra on terveellistä, mut-
ta leipä sen sijaan epäterveellistä. Tavallinen 
kansalainen on hämillään. Kumpaa uskoa? 

Virallinen asiantuntijatieto on haastettu laa-
jemminkin. rokotusten hyödyt on kyseen-
alaistettu ja haittoja korostetaan. Kolestero-
li ei kuulemma aiheutakaan verisuonten tuk-
keutumisia, vaan kolesteroli on hyödyllinen 
kehon korjausaine. Kasvimargariini ei olekaan 
terveellistä. Ilmastonmuutos ei ole ihmisen 
toiminnan tulosta. Auringonvalo ei aiheuta-
kaan syöpää. öljy ei ole fossiilista alkuperää, 
joten se ei lopu. Evoluutiota ei ole, vaan maa-
ilma on luotu. 

Vaihtoehtoisia näkemyksiä on pitänyt esillä 
muun muassa laajalevikkinen ilmaisjakelulehti 
Magneettimedia, joka ilmestyy Oulunkin seu-
dulla. Mutta yhtä lailla virallista totuutta haas-
tetaan internetin lukuisilla sivustoilla. Perintei-
sessä mediassakin tietyt vaihtoehtonäkemyk-
set saavat sijansa virallisten suositusten rinnal-
la. Miten tähän virallisen tiedon epäilyn ilmi-
öön pitäisi suhtautua? 

Epäily ja kiistäminen ovat ihan tieteen hengen 
mukaista toimintaa, voitaisiin yhtäältä väittää. 
Tieteen eräs perustava normihan on järjestel-
mällinen kaikkien väittämien epäily ja testaa-
minen. Mitään ei pidä uskoa koettelematta ja 
ilman pitävää näyttöä. Tietoa pidetään väliai-
kaisena ja uudet tutkimustulokset osoittavat 
usein vanhan tiedon vajavaiseksi, minkä seu-
rauksena esimerkiksi hoitosuositukset voivat 
muuttua usein. Tämä voi kyllä osaltaan syödä 
tieteen uskottavuutta yleisön silmissä. 

Toisaalta joku raja kiistämisellä ja epäilylläkin 
on. Jos jokin asia on tiedeyhteisössä 
vakuuttavasti lukuisin tutkimuksin todistettu, 
sen kiistämiseen pitäisi olla tosi vahvat 
todisteet. Tieteessä käydään koko ajan 
rajanvetotyötä (boundary-work) sen suhteen, 

mikä voidaan vielä laskea tieteelliseksi tiedoksi 
ja mikä jää tieteen ulkopuolelle. Todistettujen 
asioiden kiistäjiä on tieteessä alettu puhutella 
”denialisteiksi”. usein denialistit syrjäytyvät 
tieteen kentällä ja he alkavat viestiä suoraan 
suurelle yleisölle, ohi kriittisen tieteellisen 
ver taisarvioinnin. Internet tarjoaa tähän 
oivan välineen.

deniALisTisen PuHeenPArren ominaispiir-
teitä on analysoitu tutkimuskirjallisuudessa. 
denialistit ilmoittavat yleensä olevansa ainoi-
ta Totuuden haltijoita. Toiseksi he uskovat sa-
laliittoteoreettisesti, että esimerkiksi viralli-
nen terveydenhoito ja lääketiede ovat kor-
ruptoituneita: viralliset hoitosuositukset il-
mentävät lähinnä lääketeollisuuden halua 
maksimoida voittonsa.

Kolmanneksi denialistit hyökkäävät viestin-
nässään erityisen ankarasti näkyvimpien krii-
tikoidensa kimppuun. Neljänneksi denialistit 
hyödyntävät hyvin valikoivasti tutkimustulok-
sia saaden näin tukea omille näkemyksilleen 
(ns. cherry picking eli ”rusinat pullasta”). Nä-
mä piirteet löytyvät helposti suomalaisistakin 
vaihtoehtodiskursseista.

Ilmeistä kuitenkin on, että tämän päivän yh-
teiskunnassa virallinen asiantuntija ei ole enää 
entisenlainen auktoriteetti vaan pikemmin-
kin yksi puhuja muiden joukossa. Tieteellinen 
tieto ja virallinen asiantuntijatieto kohtaavat 
kovan haasteen ja kilpailun julkisuudessa (tai 
markkinoilla). Tieteen on ryhdyttävä perus-
telemaan omia kantojaan entistä paremmin 
yleisjulkisuudessa.

Ensi alkuun pitäisi tutkia kunnolla virallisen 
asiantuntijuuden ahdinkoa avoimessa nyky-
yhteiskunnassa. Tämän pohjalta mietittäisiin 
tiedeviestinnälle parempia strategioita.
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Virallinen asiantuntijuus ahdingossa
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From: Viivi Puoskari

Kulturschock!

Lähdin vaihtoon hieman lyhyemmän kaavan kautta: tammikuussa 
2012 huomasin tilaisuuteni tulleen ja lokakuun alussa astelinkin jo 
asuntolaani Saksan Mainzissa. Sitten olinkin suuressa maailmassa 
kaukana koto-Suomesta.

Nyt täällä kuukauden päivät vietettyäni voin sanoa, että tuo 
”suuri maailma” vaikuttaa jo paljon pienemmältä. Eikä se Suomi-
kaan nyt niin kovin kaukana ole.

Alussa kohtasin monenlaisia haasteita käytännön järjestelyissä, 
joihin saksan kieli toi oman vaikeutensa. Nyt voin kuitenkin sa-
noa, että onpahan hyödynnetty yläasteella ja lukiossa turhauttavilta tuntuneita 
kieliopintoja ihan oikeassa maailmassa.

Minua on suuresti auttanut se, että näiden samojen vaikeuksien kanssa on kamppaillut myös 400 muuta kansainvälistä opis-
kelijaa. Lisäksi vapaaehtoisesti vaihto-opiskelijoiden kanssa työskentelevät kummiopiskelijat tarjosivat alkutaipaleella korvaa-
matonta apua.

Yliopiston alkamispäivä oli melkein yhtä jännittävä kuin itse asuntolaan saapumispäivä, koska kaikki opetus on saksan kielellä. 
On myönnettävä, että biologian opiskelu vaikeutuu huomattavasti, kun siirrytään englannin tai suomen kielen ulkopuolelle.

Aluksi luennot menivätkin ankarasti keskittyessä ja professorin murjaistessa vitsin miettiessä, että kehtaakohan tuolle nau-
raa, kun ei oikeastaan tajunnut edes, mistä on kysymys? Toivon kuitenkin, että tämän vuoden loputtua voin ihan oikeasti 
nauraa professorien vitseille.

Kun minulta kysytään, tiedänkö nyt kaiken saksalaisesta kulttuurista, niin vastaan että en, mutta suomalaisen kulttuurin 
asiantuntija alan olla. Kaikkein suurin oivallukseni onkin ollut se, mitä suomalainen kulttuuri oikeasti on.

Olen aina ollut sitä mieltä, että voin asua Suomen ulkopuolella ja olen sitä mieltä edelleen. On kuitenkin yksi asia, mitä en 
voi muuttaa: Suomi on minun synnyinmaani ja se pysyy, vaikka asuisin missä. Myös sana ”ulkomaalainen” on saanut uuden 
merkityksen täällä oloni aikana: nyt minä itse olen se ulkomaalainen.

Täällä viettämäni kuukauden aikana olen kokenut kaikkea, niin hyvää kuin huonoa, ja näen monta asiaa eri tavalla. Toivotta-
vasti minulle tapahtuu yhtä paljon uusia asioita vaihtoni aikana, sillä tähän mennessä aika on kulunut siivillä. Kun ensi vuonna 
palaan Suomeen, toivon todellakin näkeväni asiat hieman eri valossa, ja toivon, että kaikilla olisi mahdollisuus viettää aikaa 
ulkomailla – ihan vaan huomatakseen, mitä kulttuuri oikeastaan on.

Viivi Puoskari
Kirjoittaja on Oulun yliopiston biologian opiskelija ja opiskelee kuluvan lukuvuoden  
Erasmus-vaihdossa Johannes-Gutenberg -yliopistossa Mainzissa Saksassa.
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ALuMniToiMinTA  
– YHTeYs KoTiYLioPisToosi

Tervetuloa mukaan Oulun yliopiston alum-
nitoimintaan! Alumnitoimintaan osallistu-
malla pysyt yhteydessä kotiyliopistoosi ja 
entisiin opiskelutovereihisi ja opettajiin. 

Yhteydenpidon keskeinen väline on alum-
niverkosto, joka toimii verkko-osoitteessa 
https://alumni.oulu.fi. Mukana verkostossa 
on jo noin 4000 Oulun yliopiston alumnia. 
rekisteröityminen alumniksi ja verkoston 
käyttö on maksutonta eikä sido mihinkään. 
Voit halutessasi liittyä myös alumnitoimijoi-
den postituslistalle. 

Tiedustelut ja liittymiset 
alumnikoordinaattori karoliina kekki, 
karoliina.kekki(at)oulu.fi,  
Puh. 040 593 3286.

ALuMni
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