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Puolen Suomen 
        YLIOPISTO
1950-luvulla ylin akateeminen opetus ja tutkimus olivat selvästi 
keskittyneet Helsinkiin. Maan noin 20 000 korkeakouluopiskeli-
jasta yli kolme neljäsosaa opiskeli siellä. Turussa opiskelijoita oli 
noin 3500 ja Jyväskylässä 560.

Näköpiirissä oli suuri muutos: vuosina 1946–49 syntyneet 
suuret ikäluokat alkoivat tulla lukioikään. 1950-luvulla lähes 
kaikki ylioppilaat pääsivät korkeakouluihin. Määrän lisääntymi-
sen ennakoitiin synnyttävän tulpan. Tarvittiin uusia yliopistoja.

Oulun yliopisto perustettiin maan toisena valtionyliopisto-
na presidentin allekirjoittaessa sitä koskevan lain 8. heinäkuuta 
1958. Toimintansa se aloitti vuonna 1959 maailman pohjoisim-
pana yliopistona. 

Tässä Aktuumissa tarkastellaan Oulun yliopiston 50-vuo-
tisjuhlavuoden merkeissä sen kehitystä, tähänastisia tuloksia ja 
vaikutusta tulevaisuuteen erityisesti Pohjois-Suomessa.
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Juhlavuosi 
     uuden aikakauden kynnyksellä 
Usko osaamispohjaiseen talouteen tulevaisuuden menestystekijänä on eri maissa vankka. 
Suomessakin valtiovalta ja yritysmaailma ovat entistä kiinnostuneempia yliopistojen toiminnasta. 
Maamme hyvinvointi nojaa kansainvälisesti kilpailukykyisiin yrityksiin, joiden osaaminen puoles-
taan pohjautuu korkeatasoiseen tutkimukseen ja ajanmukaiseen koulutukseen.

Opetusministeriö julkaisi maaliskuun 7. päivänä linjaukset siitä, millaisiin tavoitteisiin ja 
ratkaisuihin korkeakoulujen tulisi pyrkiä rakenteellisessa kehittämisessä vuosina 2008 – 2011. 
Rakenteelliseen kehittämiseen kytkeytyy yliopistojen hallinnollisen ja taloudellisen autonomian 
laajentaminen.

Käynnistetyillä uudistamis- ja kehittämistoimilla pyritään mm. parantamaan yliopistojen 
koulutus- ja tutkimustoiminnan laatua, saavuttamaan alueellisesti nykyistä vahvempi ja vaikutta-
vampi korkeakouluverkosto, lisäämään toiminnan tehokkuutta ja vahvistamaan korkeakoulujen 
roolia innovaatiojärjestelmässä.

Muutamassa vuodessa aiotaan toteuttaa sellainen määrä suuria muutoksia, että vastaavaa ei 
koko Suomen yliopistolaitoksen historiassa olla ennen koettu. Muutokset ovat tervetulleita ja vält-
tämättömiä, jotta suomalaiset yliopistot pysyvät kansainvälisessä kehityksessä mukana. Asetetut 
tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi ovat myös kannatettavia, mutta ongelmiakin on.

Vauhti on kova ja käynnissä olevia hankkeita on paljon. Kasvavan työtaakan ja suurten tu-
lospaineiden kanssa työskentelevän henkilökunnan on vaikea pysyä tahdissa mukana. Yliopistot 
ovat esillä jatkuvasti mediassa ja ihmisten on vaikea erottaa uutisoinnista sitä, mitä on päätetty, 
mitkä ovat suunnitelmia ja mitkä vaihtoehtoja tai vain mielipiteitä. Eniten yliopistokeskustelussa 
palstatilaa ovat saaneet ns. Innovaatioyliopisto, sen rahoitus ja yliopistojen rahoituspohjan laa-
jentaminen.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto, että valtio voi tehdä finanssisijoituksia 
kaikkiin julkisoikeudellisina laitoksina toimiviin yliopistoihin riippumatta siitä saavatko ne yk-
sityistä pääomaa, on erinomainen. Finanssisijoitukset tulevat rahoituskehyksen ulkopuolelta ja 
tuovat siten aidosti yliopistoille uutta kehittämisrahaa.

Suurimmat huolenaiheet liittyvät perusrahoitukseen. Yrityksiltä, kunnilta ja eri yhtei-
söiltä tulevat lahjoitukset ja valtion finanssisijoitukset eivät ole tarkoitettu paikkaamaan 
perusrahoituksessa olevia puutteita, vaan yliopiston vahvuuksien vahvistamista ja uusia 
avauksia varten. Valtiovallan tulee huolehtia jatkossakin yliopistojen perustoimintojen 
ylläpitämisestä.

Rakenteelliset kehittämistoimet vapauttavat resursseja vasta vuosien kuluttua ja 
siirtymäkausi tulee nykyistä olotilaa kalliimmaksi. Tilannetta pahentaa tuottavuusoh-
jelman mukanaan tuomat henkilöstön supistusvaatimukset määrärahavähennyksineen. 
Helsingin yliopiston kvestorin Ilkka Hyvärisen laskelmien mukaan koko yliopistolai-
toksen kustannustaso nousee noin 50 miljoonaa euroa osoitettua rahoitusta enemmän 
sopimuskaudella 2007–2009. Vain innovaatioyliopistossa siirtymäkauden perusra-
hoitus on turvattu.

Opetusministeriön linjaukset Oulun yliopiston kehittämisestä ovat yhtenevät yli-
opiston omien strategisten valintojen kanssa. Myös yritysmaailma näkee Oulun yliopis-
ton jatkossakin merkittävänä tiedeyliopistona ja yhteistyökumppaninaan. Oulun yliopisto 
on kooltaan riittävän suuri ja monitieteinen, sillä on selkeä profiili ja se on vahvasti verkostoi-
tunut kansainvälisesti ja kansallisesti. Yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja julkishallinnon 
kanssa on esimerkillistä. Laitosrakenteet on uusittu ja hallinto- ja tukipalvelujen kehittämis-
hanke käynnissä. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa, sillä aikaa ei kulu suuriin rakenteellisiin 
muutoksiin kuten valtakunnallisissa rakenteellisen kehittämisen kärkihankkeissa.

Lauri Lajunen
rehtori
Oulun yliopisto

Juha Sarkkinen
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50-vuotias Oulun yliopisto tuntuu nykypäi-
vän näkökulmasta helposti itsestäänselvyy-
deltä. Sitä se ei kuitenkaan ollut muutama 
vuosikymmen sitten. Yliopiston perusta-
misesta käytiin 1950-luvun lopulla kova kä-
denvääntö. Helsinkiin ja Turkuun keskitty-
nyt Suomen akateeminen yhteisö vastus-
ti hanketta tiukasti vedoten ennen kaikkea 
resurssien hajottamisen järjettömyyteen.

Taustalla vaikutti myös aikakauden aka-
teeminen elitismi. Koulutuksen alueellisen 
ja sosiaalisen tasa-arvon ajatukset olivat 
vasta tulossa keskustelun kohteeksi. Oulun 
yliopiston puolesta keskeisimmin propagoi-

neet ja toimineet Kyösti Haataja, Pentti Kai-
tera ja Kerttu Saalasti saivat tehdä tosissaan 
töitä mielipiteen kääntämiseksi.

Laki Oulun yliopistosta hyväksyttiin ja 
maan toinen valtionyliopisto perustettiin 
lopulta eduskunnassa suhteellisen laajan yk-
simielisyyden vallitessa. Hanketta voitiin pe-
rustella hyvin käytännönläheisillä syillä.

Akateemisen työvoiman, kuten opetta-
jien ja lääkärien, tarve kasvoi koko maas-
sa ja erityisesti maan pohjoisosan tilanne 
oli heikko. Tärkeänä pidettiin myös saada 
luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden 
avulla pohjoisen luonnonvarat tehokkaas-

Järki voitti �0 vuotta Sitten – TOIVOTTAVASTI JATKOSSAKIN
Oulun yliopisto on koulutuk-

sensa ja tutkimuksensa tuloksil-

la osoittautunut loistavaksi sijoi-

tukseksi tulevaisuuteen. Pohjois-

Suomessa pystytään ja osataan, 

mihin etelässä ei 50 vuotta sit-

ten uskottu.



Lääketieteen kandidaatit vt.  
professori Pekka Soilan luennolla 
17.1.1964.

Lääketieteellisen tiedekunnan val-
misteilla olevaan rakennukseen 
3.10.1969 tutustumassa tiede-
kunnan dekaani Pentti A. Järvinen 
(vas.), professori Erkki Koiso-Kantti-
la ja arkkitehti Reino Koivula.

26.5.1972 rehtori Markku 
Mannerkoski muurasi Lin-
nanmaan yliopistoalueen 
peruskiven.

Teks t i : Mat t i  Sa lo
Kuvat : Juha  Sarkk inen, Tero  Suutar i , 
Kalevan  ark i s to, B iocen t e r  Oulu, 
Oulun  y l iop i s ton  ark i s to
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Opiskelijamäärät Opiskelijamäärät

�

ti käyttöön. Yliopiston perusrakenne muo-
dostui tältä pohjalta. Mukaan liitettiin myös 
Oulun väliaikainen opettajakorkeakoulu.

Yliopistoajatusta oli pitkään pitänyt yllä 
pääasiassa pohjoissuomalainen porvarillinen 
sivistyneistö, mutta toiminnan aloittamisen 
jälkeen koko pohjoisen poliittinen kenttä tu-
ki vahvasti yliopiston kehittämistä. Yliopisto 
oli osoittautunut kaikkien väestöpiirien kan-
nalta tärkeäksi laitokseksi. Sen kautta avau-
tui aikaisempaa helpompi tie korkeimpaan 
koulutukseen myös vähävaraisista syrjäseu-
tujen perheistä tuleville lahjakkaille nuorille. 
Yliopistosta tuli alusta lähtien pohjoisen yli-
opisto niin opiskelijoiden rekrytoinnin kuin 
heidän sijoittumisensakin osalta.

Opettaja- ja  
lääkäripula helpottaa
Oulun yliopiston kasvua auttoivat ratkaise-
vasti 1960-luvulla voimistunut aluepoliittinen 
ajattelu sekä vuonna 1966 säädetty korkea-
koululaitoksen kehittämislaki, joka suuntasi 
koulutuksen kasvua Oulun yliopiston perus-
rakenteen kannalta sopiville aloille. Niin sa-
nottujen ihmistieteiden kannalta korkeakou-
lupoliittinen tilanne ei ollut yhtä suotuisa, jo-
ten humanistinen ala saatiin mukaan hieman 
jälkijunassa ja suhteellisen pienimuotoisena.

Luokanopettajakoulutuksen nostaminen 
yliopistotasoiseksi toi 1970-luvulla muka-
naan kasvatustieteiden tiedekunnan ja Ka-
jaanin filiaalin. Valikoima täydentyi myös 
hammaslääketieteellä ja jatkossa terveystie-
teillä ja kauppatieteillä.

Oulun yliopiston koulutuksellinen vaikut-
tavuus näkyi jo 1970-luvulla erittäin vahva-
na. Pahimmasta opettaja- ja lääkäripulas-

ta päästiin, mikä helpotti hyvinvointipalve-
luiden rakentamista muun maan tahdissa. 
Alkuvaiheessa keskityttiin pakostakin ope-
tuksen käyntiin saattamiseen ja tutkimus 
vahvistui seuraavassa vaiheessa. Viimeis-
tään 1970-luvun lopulle tultaessa useat Ou-
lun yliopiston tutkijat olivat jo kansallisen ja 
kansainvälisenkin tason huippunimiä omilla 
tieteenaloillaan.

Uutta teknologiaa jo 1960-luvulla
Suotuisten korkeakoulu- ja aluepoliittisten 
suhdanteiden ohella yliopiston kasvun tär-
keä takaaja oli pitkäaikainen rehtori Mark-
ku Mannerkoski. Hän edisti johdonmukai-
sesti yliopiston kehitystä kansallisen etu-
rivin tiedeyliopistoksi. Tätä työtä jatkoivat 
määrätietoisesti myöhemmätkin rehtorit. 
Poikkeuksellisen laaja-alaista Oulun yliopis-
toa on voitu pitää useilla mittareilla mitaten 
jo 1980-luvun lopulta lähtien maan kakkos-
yliopistona.

Oulun yliopiston teknologia-alat edistivät 
odotetusti pohjoisen savupiipputeollisuuden 
kehitystä. Ratkaisevan tärkeää oli kuitenkin 
se, että jo 1960-luvulta lähtien suuntaudut-

Järki voitti �0 vuotta Sitten – TOIVOTTAVASTI JATKOSSAKIN
tiin myös uusiin teknologioihin kuten elekt-
roniikkaan ja tietoliikennetekniikkaan, vaikka 
kyseisten alojen teollisuuden menestymisen 
mahdollisuuksiin pohjoisessa ei uskottu esi-
merkiksi Helsingin päättäjien keskuudessa.

Alueellisten tahojen sitkeä yhteistyö joh-
ti vuonna 1982 pohjoismaiden ensimmäisen 
teknologiakylän perustamiseen ja loppu oli-
kin sitten menestystarinaa. Monta vaikeut-
ta tietysti piti voittaa ennen kuin Oulun seu-
dulle oli syntynyt useita tuhansia korkean 
teknologian työpaikkoja. Oulun yliopisto ei 
yksin luonut teknologiailmiötä, mutta yhtä 
varmoja voidaan olla siitä, että ilman sitä il-
miötä ei olisi syntynyt lainkaan.

Luovuuden alku  
vireässä ilmapiirissä
Oulun yliopistolla on ollut suuri merkitys 
myös pohjoisen identiteetin ja itsetunnon 
edistäjänä. Tässä työssä ja ylipäätään toimi-
van yhteiskunnan rakentajana on myös yli-
opiston pehmeiden tieteenalojen merkitys 
ollut suuri.

Tulevaisuuden uskon ja vireän ilmapiirin 
merkitys yhtenä aluekehityksen tekijänä 
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on suurempi kuin ehkä tullaan ajatelleeksi. 
Ylimmän koulutuksen ja tutkimuksen kautta 
on konkreettisesti voitu osoittaa, että Poh-
jois-Suomessa osataan ja pystytään, kunhan 
siihen vain annetaan mahdollisuus. Luovaa 
pohjoista hulluutta ja itsetuntoa tarvitaan 
jatkossakin.

Vaikka perinteisen 1960-luvulta 1980-lu-
vulle harjoitetun aluepolitiikan aika onkin 
ohitse, voidaan Oulun yliopistoa pitää myös 
nykyisten aluekehitysperiaatteiden näkökul-
masta loistavana julkistaloudellisena sijoi-
tuksena. Ei oikeastaan tee edes mieli leiki-
tellä ajatuksella, mikä olisi Pohjois-Suomen 
tila ilman Oulun yliopiston perustamista. 
Niin perustavanlaatuinen ja moniulotteinen 
on vaikutus ollut.

Uhkapeliä vai järjen käyttöä?
Suomalaisessa yliopistopolitiikassa on jälleen 
meneillään suuri murros. Ajan haasteisiin 
vastaamiseen tarvitaan luonnollisesti uusia 
lähestymistapoja. Vanhojen rakenteiden ei 
tarvitse olla kiveen hakattuja. 

Historian antamien opetusten näkökul-
masta vaikuttaa kuitenkin siltä, että valta-
kunnan päätöksenteossa ollaan yllättävän-
kin lyhytnäköisesti ja huolettomasti valmiita 

vaarantamaan paljon viimeisten vuosikym-
menien aikana suurin ponnistuksin raken-
nettua arvokasta ja todistetusti toimivaa ja 
keskittämään panoksia riskillä. Kyse on hal-
lituksen halusta vetäytyä yliopistolaitoksen 
vastuullisen rahoittajan tehtävästä ja uskos-
ta yhden ylhäältä päin synnytettävän inno-
vaatioyliopiston ihmeitä tekevään voimaan.

Vaikka pokeri onkin nykyään muotipeli, 
todella tärkeiden kysymysten ratkaisumallik-
si siitä ei ole. Tieteellinen tutkimus ja inno-
vaatioiden synty ovat sen verran hienosyisiä 
ja vaikeasti hallittavia prosesseja, että niitä 
ei voi yksioikoisesti ohjata pelkästään talo-
ustieteellisellä panos–tuotos -mallilla, vaikka 
se poliittisen päätöksenteon kannalta vaiva-
tonta olisikin.

Oulun teknologiailmiö on erinomainen esi-
merkki tästä. On hyvä muistaa, että sitä ei ole 
saatu aikaan vasta 1990-luvulla kunnolla vauh-
tiin päässeiden kansallisen innovaatiopolitii-
kan ja laajojen teknologiasatsausten ansiosta. 
Vaikka niilläkin viime vaiheessa oli merkitystä, 
ulottuvat ilmiön juuret vähintäänkin 1960-lu-
vulle, ja ilmiön syntyyn vaikuttivat pitkällä aika-
välillä hyvin monet tekijät. 

Samoin on hyvä muistaa, että koko maan 
korkean teknologian teollisuuden kukoistus 
ei olisi ollut mahdollista ilman useilla vuosi-

kymmenillä koulutettua ”insinööriarmeijaa”. 
Jos teknillinen korkeakoulutus olisi keskitet-
ty yhteen pääkaupunkiseudun erityiskorke-
akouluun, kuten 1950-luvulla yleisesti vaa-
dittiin, olisi opiskelijakunta väistämättä rek-
rytoitu maantieteellisesti ja sosiaalisesti hy-
vin kapea-alaisesti. Tällöin pienen maan lah-
jakkuuspotentiaali olisi jäänyt varsin suurelta 
osalta hyödyntämättä ja yksi teknologiateol-
lisuuden kehityksen ehdoton edellytys täyt-
tymättä.

Oulun yliopistossa on saatu paljon aikaan 
50 vuodessa. Myös huippuja on syntynyt ja 
syntyy epäilemättä vastaisuudessakin, jos sii-
hen vain annetaan riittävät mahdollisuudet. 
Huipuksi ei tulla julistautumalla eikä pelkän 
rahan voimallakaan, vaikka sitäkin tietysti tar-
vitaan. Järki voittakoon vastaisuudessakin. 

Artikkelin kirjoittajan Matti Salon väitöskirjan 
aiheena oli Oulun yliopisto osana korkeakou-
lulaitosta ja yhteiskuntaa perustamisvaiheista 
vuoteen 2000 (Oulun yliopisto, historian lai-
tos, 2003).
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Suomen pitkäaikainen panostaminen tie-
teeseen, koulutukseen ja innovaatioihin on 
ollut keskeinen tekijä menestymisellemme. 
Suomessa on pystytty yhdistämään hyvä 
talouskehitys yhteiskunnan ja ympäristön 
tasapainoiseen kehittämiseen ja hyvinvoin-
nin lisäämiseen.

Suomalaiset yliopistot kilpailevat rahoi-
tuksesta ja lahjakkuuksista - opiskelijoista, 
opettajista ja tutkijoista - entistä enemmän 
kansainvälisillä markkinoilla. Myös ammatti- 
ja ikärakenteen muutokset tuovat eteem-
me suuria haasteita.

Tutkimus- ja korkeakoulujärjestelmäm-
me kehittäminen ja syvällinen uudistaminen 
on tämän vuoksi välttämätöntä, jotta Suo-
mi pysyisi menestyjien kärkijoukossa myös 
tulevaisuudessa. Pystymme lisäämään työl-
lisyyttä ja pysymään mukana globalisaatio-
kehityksessä vain luomalla uutta, vahvaan 
osaamiseen pohjautuvaa tuotantoa. Monia-
laiset sivistysyliopistot ovat tämän kehityk-
sen keskiössä. 

Yliopistolain uudistus on suurin yliopisto-
ja koskeva uudistus sitten yliopistojen pe-
rustamisen. Siinä yliopistojen hallinnollinen 
asema uudistetaan ja annetaan yliopistoil-
lemme samankaltaiset toimintamahdolli-
suudet kuin muilla maailman moderneil-
la yliopistoilla. Yksikään yliopisto ei jatka 
nykyisen muotoisena valtion tilivirastona, 
vaan yliopistojen taloudellista ja hallinnollis-
ta autonomiaa lisätään. Uudistuksella vah-
vistetaan yliopistojen mahdollisuutta toimia 
laaja-alaisina sivistysyliopistoina.

Päävastuu yliopistojen perusrahoitukses-
ta on nyt ja tulevaisuudessa valtiolla. Se on 
uudistuksen onnistumisen edellytys ja lähtö-
kohta. Hallitus on sitoutunut korottamaan 
uudistuneiden yliopistojen perusrahoitus-
ta vuosittain vähintään kustannustason 
muutos huomioon ottaen.  Tavoitteena 
on valtion finanssisijoitusten kautta luo-
da myös uusia mahdollisuuksia kaikkien 
tieteenalojen vahvistamiseen. 

Yliopistolain uudistuksen yhteydes-
sä jokainen yliopisto valitsee itselleen 
parhaiten sopivan hallintomallin: julkis-
oikeudellisen laitoksen tai säätiömal-
lin. Hallitus ei aseta toista mallia toisen 

edelle, vaan molemmat olomuodot ovat 
tasavertaisia. Olomuodosta riippumatta 

valtio takaa kaikkien yliopistojen riit-
tävään perusrahoituksen sekä vaka-

varaisuuden turvaavan pääomittamisen. 
Näin yliopistojen maksukyky, vakavaraisuus 
ja luottokelpoisuus varmistetaan niiden uu-
dessa taloudellisesti ja hallinnollisesti itse-
näisemmässä asemassa. 

Osana historiallista yliopistoreformia kor-
keakoulujen rakenteellinen kehittäminen 
jatkuu. Tavoitteena on korkeakoulujen laa-
dun parantaminen. Suomalaisten yliopisto-
jen on oltava niin hyviä, että ne houkuttele-
vat opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden 
parhaimmiston jäämään tänne. Emme halua 
menettää lahjakkuuksia maailmalle. Tavoit-
teena on luoda koulutus- ja tutkimustoimin-
nan kannalta riittävän vahvoja korkeakoulu-
ja ja koulutusyksiköitä sekä karsia epätarkoi-
tuksenmukaista päällekkäistä toimintaa.

Oulun yliopisto perustettiin 50 vuotta sit-
ten käydyn yliopistokeskustelun tuloksena. 
Tuolloin tarkoituksena oli uudistaa yliopis-
tokenttää ja luoda vankka osaamiskeskus 
pohjoiseen. Tavoitteessa onnistuttiin erin-
omaisesti.

Oulun ja Oulun seudun menestyminen 
on nojannut vahvasti yliopistoon. Periaat-
teet olivat tuolloin samankaltaisia kuin nyt 
tehtävässä yliopistouudistuksessa; vahvistaa 
Suomen korkeakoulukenttää ja luoda edel-
lytykset innovatiiviselle ja laadukkaalle ope-
tukselle ja tutkimukselle.

Historiallisen yliopistouudistuksen seu-
rauksena Oulun yliopisto voi tehdä tulevai-
suudessa entistä vahvemmin strategisia rat-
kaisuja pohjoisen ja koko valtakunnan nä-
kökulmasta. Näin se vahvistaa entisestään 
asemaansa koko Pohjois-Suomen veturina.

Sinivihreän hallituksen keskeinen tavoite 
on rakentaa Suomen tulevaisuutta tiedon 
ja osaamisen varaan. Olemme sitoutuneet 
turvaamaan taloudelliset edellytykset teh-
dä laadukasta, monialaista perus- ja sovel-
tavaa tutkimusta. Tämä merkitsee raken-
teellisen kehittämisen ohella vahvaa lisä-
panosta niin yliopistojen perusrahoituksen 
kuin tutkimuksen ja kehityksen voimavaroi-
hin. Nämä periaatteet ovat myös jatkossa 
yliopistouudistuksen johtotähti.

Sari Sarkomaa
opetusministeri

Historiallinen yliopistoreformi

n ä k ö k u l m a
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Rautaruukki perustettiin vuonna 1960. Rau-
dan valmistus käynnistyi Raahessa neljä vuotta 
myöhemmin, ja ensimmäinen levy valssattiin 
1967. Vuotta aiemmin tehtaalle perustettiin 
tutkimuslaitos, jossa alettiin kehittää teräksen 
ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä.

Aluksi tavoitteena oli valmistaa teräksiä 
konepaja- ja telakkateollisuuden tarpeisiin. 
Viime vuosikymmeninä on kehitystyössä pa-
nostettu muun muassa teräksen lujuuteen. 
Mitä lujempaa teräs on, sitä kevyempiä, 
energiataloudellisempia ja halvempia loppu-
tuotteita siitä voidaan valmistaa. 1970-luvul-
la teräksen lujuus oli 350 megapascalia. Tä-
nä päivänä Rautaruukki valmistaa jopa kol-
me kertaa lujempaa terästä. Mahdollisuudet 
ovat olemassa edelleen viisinkertaistaa lu-
juus 1800 megapascaliin.

Kehitys on ollut huima. ”Tämän on mah-
dollistanut pitkäjänteinen tutkimustoimin-
ta ja laiteinvestoinnit. Rautaruukilla on me-
neillään noin sadan miljoonan euron inves-
toinnit lujien ja kulutusta kestävien terästen 
valmistusedellytysten parantamiseen”, ke-
hitysjohtaja Veikko Heikkinen Rautaruukil-
ta kertoo.

”Aluksi lujia teräksiä ei nähty Rautaruu-
kin strategian kannalta tärkeinä, vaan kehi-
tystyö oli tutkijoiden aktiivisuuden varassa. 
Nyt tilanne on muuttunut, sillä lujien teräs-
ten kysyntä on kasvanut.”

Lujat, hitsattavat teräkset soveltuvat hy-
vin keveyttä vaativiin materiaalinkäsittely-
, kuljetus-, siirto- ja nostolaitteisiin. Rauta-
ruukin tavoitteena on tulla Euroopan joh-
tavaksi metalliin pohjautuvien ratkaisujen 

Rautaruukki on yksi Euroopan neljästä kes-

kisuuresta teräksen valmistajasta. Globaaleilla 

markkinoilla toimiva yritys käyttää vain globaa-

lissa kilpailussa menestyviä yhteistyökumppanei-

ta. Oulun yliopisto on yksi niistä.



Globaali 
yrityS 
TARVITSEE 
gLObAALIT 
KUMPPANIT
Teks t i : Ra i ja  Tuominen
Kuvat : Re i jo  Ko i r ik i v i  /  S tud io  P.S.V. ja  Rautaruukk i

toimittajaksi rakentamiseen sekä nosto- ja 
kuljetusvälineteollisuuden asiakkaille. ”Luji-
en terästen laajamittainen käyttö on vasta 
alkamassa.”

Yliopisto mukana kehitystyössä
Rautaruukin omaa tutkimuskeskusta kas-
vatettiin alusta lähtien jopa kymmenen tut-
kijan vuosivauhtia. Lisäksi on tehty yhteis-
työtä yliopistotutkijoiden kanssa, Oulun 
yliopiston kanssa kiinteästi jo yli 30 vuot-
ta. Oulun yliopiston materiaalitekniikan la-
boratorion esimies, professori Pentti Karja-
lainen oli 1960-luvun lopussa mukana luo-
massa yliopiston ja Rautaruukin välistä yh-
teistyötä omalla diplomityöllään.

Materiaalitekniikan laboratorio on kes-

Teräslevyn valssaus on Rautaruu-
kissa pitkälle automatisoitu. Pro-
sessia valvotaan levyvalssaamon  
ohjaamosta.
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kittynyt terästutkimukseen tärkeänä työka-
lunaan fysikaalinen simulointi. Laboratoriol-
la on käytössään Suomen ainoa termome-
kaaninen simulaattori, jolla jäljitellään teräk-
sen muokkausprosessia tietokoneen sijasta 
oikeilla metallikappaleilla ja todellisilla läm-
pötiloilla ja voimilla. Työtä tekee yksi maa-
ilman johtavista alan tutkimusryhmistä. Li-
säksi laboratoriossa tutkitaan metallin mik-
rorakenteita, jotta metallin ominaisuuksia 
voitaisiin mahdollisimman hyvin kehittää.

Terästutkimus on nostettu yhdeksi Ou-
lun yliopiston painopistealueista. Materi-
aalitekniikan laboratorion ja teknillisen tie-
dekunnan viiden muun laboratorion osaa-
minen on yhdistetty Terästutkimuskeskuk-
seksi. Keskus vahvistaa teräkseen liittyvää 
poikkitieteellistä tutkimusta, alan koulutus-

perustettu 1960 
toimittaa metalliin perustuvia kom-
ponentteja, järjestelmiä ja kokonais-
toimituksia rakentamiseen ja konepa-
jateollisuudelle. Yhtiön metallituot-
teiden tuote- ja palveluvalikoima on 
laaja. 
toimintaa 24 maassa ja Suomessa 29 
paikkakunnalla
14 600 työntekijää, joista Suomessa 
yli 7000









Rautaruukki Oyj lyhyesti

vuonna 2007 liikevaihto 3,9  
miljardia euroa
noteerattu OMX Pohjoismaisessa 
Pörssissä, Helsingissä 
yhtiö käyttää markkinointinimeä 
Ruukki
Raahen tehtaalla valmistetaan kuu-
mavalssauksella teräslevyjä ja -nauho-
ja jatkojalostuksen tarpeisiin
yhtiön tutkimuskeskus Suomessa toi-
mii Raahen ja Hämeenlinnan tehtailla
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Oulun yliopiston materiaalitekniikan laboratoriossa on käytössä Suomen ainoa termo-
mekaaninen simulaattori, jolla jäljitellään teräksen muokkausprosessia. Professori Pentti 
Karjalaisen (vasemmalla) johdolla laboratorio on yksi Rautaruukin ja sen kehitysjohtaja 
Veikko Heikkisen tärkeistä yhteistyökumppaneista.

ta ja teollisuuden kanssa tehtävää yhteis-
työtä Suomessa.

Myös Terästutkimuskeskus keskittyy eri-
tyisesti lujiin teräksiin.  Rautaruukin kans-
sa tutkitaan muun muassa ultralujien kuu-
mavalssattujen terästen kevyitä sovelluksia. 
Tuloksia on tulossa käyttöön esimerkiksi 
metsätraktoreissa ja liikkuvissa nostureissa.

Toisessa yhteistutkimuksessa pyritään op-
timoimaan Raahen tehtaalle valssauksen yh-
teyteen vuosi sitten asennettua suorasam-
mutuslaitteistoa, jolla voidaan jäähdyttää te-
räslevyt nopeasti.

Pellepelottomat eivät yksin riitä
Oulun yliopiston ja Rautaruukin yhteispro-
jekteista kaksi kolmasosaa on Tekes-rahoit-
teisia ja loput EU-rahoitteisia.

”Näissä projekteissa me annamme ai-
heen ja asetamme tavoitteen, mutta emme 
sano, miten sitä pitää tutkia. Mutta tietysti 
rahoittaja odottaa saavansa jollakin aikavä-
lillä tutkimuksesta käytännön hyötyä”, Veik-
ko Heikkinen kertoo.

Pentti Karjalainen kuvaa, että ajoittain 
yliopistolla tehty terästutkimus on lähellä 
Rautaruukin omaa tuotekehitystyötä:

”Se on käytännönläheistä soveltavaa tut-
kimusta. Laboratoriomme tekee töitä mii-
nusmerkkisellä valtion budjetilla eli olemme 
tutkimuksessa täysin riippuvaisia ulkopuoli-
sista rahoittajista.”

Teollisuus on Karjalaisen mukaan tärkeä 
yhteistyökumppani myös tieteen kannalta. 
Yhteistyöprojektit tarjoavat tuloksia kan-
sainvälisiin julkaisuihin, ja niissä ylläpidetään 
ja kehitetään korkeatasoista osaamista. Yri-
tyksistä opiskelijat saavat motivoivia käy-
tännönläheisiä tutkimusaiheita opinnäyte-
töihinsä.

”Metallurgian perusprosessit on kehitetty 
jo 1800-luvulla ja niistä on paljon kokemus-
peräistä tietoa olemassa. Yhteistyön myötä 
viimeisin tieto on myös tutkijoiden käytös-
sä. Perehtyessään oikeisiin aiheisiin tutkijat 
myös petaavat tulevia työpaikkojaan”, Heik-
kinen ajattelee.

Heikkinen harmittelee sitä, että varsin-
kin jatko-opiskelijat tulevat keskustelemaan 
opinnäytetyönsä sisällöstä vasta valmiin ai-
heen kanssa:

”Nuoria kiinnostavat usein eksoottiset ja 
muodikkaat aiheet, joihin ei välttämättä liity 
teollista mielenkiintoa. Kuitenkin peruspro-
sessien kehittäminen olisi tärkeää. Proses-
sissa menee läpi isoja massoja, joten pien-
tenkin parannusten avulla voidaan saada ai-
kaan suuria säästöjä. Haasteita riittäisi esi-
merkiksi koksaus- ja masuuniprosessien pa-
rantamisessa.”

”Pellepelottomia tarvitaan mutta myös 

Teräksen 
valmistusprosessi 
lyhyesti

sula teräs valetaan 25 cm  
paksuiksi aihioiksi
aihiot kuumavalssataan levyiksi  
(5–10 mm paksu) tai nauhoiksi 
kuumavalssauksessa lämpötila on 
noin 1000 astetta
kylmävalssauksessa levyä ohenne-
taan edelleen (1 mm paksu), jolloin 
saadaan aikaan nauha tai ohutlevy, 
josta voidaan prässätä esimerkiksi 
auton konepeltejä 
tuotekehitystyön myötä teräksen 
lujuutta on voitu viime vuosina pa-
rantaa niin, että yhä ohuempi ja 
kevyempi teräslevy kestää entis-
tä paremmin. Näin saadaan aikaan 
aiempaa energiataloudellisempia 
ja ympäristöystävällisempiä loppu-
tuotteita.











niitä, jotka vievät keksinnön siihen pistee-
seen, että se alkaa tuottaa.”

Korkea laatu takaa 
tulevaisuuden
Oulun yliopisto ja Rautaruukki aloittivat 
toimintansa samoihin aikoihin 1950–60 -lu-
kujen taitteessa. Kumpikin on edesauttanut 
toistensa menestystä ja kasvua.

Nyttemmin Rautaruukilla on paljon yh-
teistyökumppaneita eri puolilla maailmaa. 
”Jos haen netin kautta tutkimuskumppania, 
saan heti kymmeniä yhteydenottoja. Insti-
tuutit ovat kärkkäitä tarjoamaan itseään”, 
Heikkinen kertoo.

Kuitenkin Oulun yliopisto on edelleen 
yksi tärkeistä yhteistyökumppaneista.

”Oulun yliopisto on lähellä ja yhteistyö on 
helppoa. Yliopistolla on riittävät laitteet. EU-
hankkeissa on muodostunut verkosto, jossa 
Oulun yliopisto osaa toimia”, Veikko Heikki-
nen kiittää. Lisäksi Oulusta valmistunut in-
sinööri viihtyy Otaniemestä valmistunutta 
todennäköisemmin Raahen tehtaalla töissä.

”Oleellista on, että Oulun yliopistossa on 
osaajia ja työ niin korkealaatuista, että ky-
kenemme pitämään tuottavuutemme kun-
nossa ja meidän tuotteemme kelpaavat glo-
baaleille markkinoille. Emme voisi tehdä yh-
teistyötä maakuntasarjaan kuuluvan yliopis-
ton kanssa.”
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Oulun yliopisto ei ole koskaan sulkeutunut omiin akateemisiin 
ympyröihinsä. Jo vuosikymmeniä opiskelijat ovat tehneet opin-
näytetöitä ja väitöskirjoja yhteistyössä yritysten kanssa. Yrityk-
set ovat lahjoittaneet yliopistolle professuureja ja yrityksiä on 
mukana yliopiston tutkijakouluissa.

Tutkijoiden liikkumista elinkeinoelämän ja yliopiston välillä on 
kannustettu, jotta tieto kulkisi mutkattomasti molempiin suun-
tiin. Tätä päivää ovat lukuisat tutkimushankkeet, joissa on usein 
mukana myös muita, kansainvälisiä kumppaneita.

Yliopistossa syntyneistä keksinnöistä on saanut alkunsa mel-
koinen määrä yrityksiä. Osa keksinnöistä on vaikuttanut Nokian 
ja Polar Elektron tapaisten maailmanluokan tekijöiden kasvuun.

”Oulun yliopiston tutkijat ovat myös olleet kehittämässä kaik-
kialla maailmassa käytössä olevia lääkkeitä. Uusimpien innovatii-
visten lääkkeiden kehityksessä yliopistojen osuus on lähes puo-
let”, Heikki Ruskoaho havainnollistaa omaa alaansa, farmakolo-
giaa. Vararehtorina hän vastaa tutkimuksesta, tieteestä ja inno-
vaatiotoiminnasta.

”Yliopisto painottaa perustutkimusta. Koska emme kuiten-
kaan voi toimia irrallaan ympäristöstä, tutkimuksessa on usein 
työelämän sovelluksia hyvin paljon ja monia hankkeita toteute-
taan yhdessä elinkeinoelämän kanssa.”

”Yhdeksi esimerkiksi voisi ottaa vaikka sairaanhoitopiirin, jota 
voisi verrata yritykseen. Yliopistosairaalassa tehty tutkimus hyö-
dyttää käytännön hoitotyön kehittämistä, eli siellä tehdään kor-
kealuokkaista ja samalla soveltavaa tutkimusta.”

Hankekavereista kumppaneiksi
Nyt yliopisto hakee kumppanuussopimuksin aiempaa pitkäjän-
teisempiä yhteistyösuhteita. Samalla elinkeinoelämältä haetaan 
rahoitusta, jota ei ole sidottu mihinkään yksittäiseen tutkimus-
projektiin. Muualla maailmassa yritykset tekevät yhä enemmän 
sitomattomia lahjoituksia yliopistoille.

Yksi tapa sijoittaa Oulun yliopiston tutkimustyöhön on lahjoit-
taa rahaa vasta perustettuun yliopistorahastoon. Tavoitteena on 
kerätä siihen 50 miljoonaa euroa vuoteen 2015 mennessä.

”Kun pääoma karttuu, pystymme tulevaisuudessa jakamaan 
sen tuottoa tutkimukseen vuosittain useita miljoonia euroja. 
Jo kymmenellä miljoonalla voitaisiin ratkaisevasti vaikuttaa tut-
kimustyön kehittämiseen. Summa on saman verran kuin koko 
humanistisen tiedekunnan vuosibudjetti”, Ruskoaho laskee.

Hän toivoo, että elinkeinoelämä lähtee innolla mukaan. Vaikka 
lahjoituksia ei sidota tiettyyn projektiin, rahanjaossa korostuvat 
yliopiston valitsemat painoalat, kuten informaatiotekniikka ja lan-
gaton viestintä, kansainvälinen liiketoimintaosaaminen, terästut-
kimus, biotekniikka ja ympäristöala.

Toisaalta Ruskoaho pitää uuden yliopistolain mahdollistamaa 
rahoitusmallia myönteisenä myös niille aloille, joiden on vaikea 
päästä mukaan yhteisprojekteihin elinkeinoelämän kanssa: ”Se 
vahvistaa esimerkiksi humanistisia aloja, jotka eivät muuten saa 
ulkopuolista rahoitusta.”

Nobelit vaativat aikaa
Ulkopuolisen rahoituksen osuuden kasvaessa on oleellista, että 
yliopiston tutkijat päättävät myös jatkossa siitä, mitä tutkitaan. 
”Tutkimuksen pitää olla laadullisesti korkeatasoista. Yliopisto ei 
voi olla yrityksen tuotekehitysyksikkö.”

Näkemystään Ruskoaho perustelee sillä, että yliopiston on 
tehtävä tutkimusta, joka synnyttää täysin uutta tietoa, uusia ha-
vaintoja ja innovaatioita. Siihen liittyy riski, että joka hankkeessa 
uutta ei synny kovinkaan nopeasti tai ehkä ei ollenkaan. 

”Yrityksillä ei ole varaa tällaisen riskin ottamiseen, se on yli-
opistojen tehtävä. Toisaalta Nobelit syntyvät vasta pitkäjäntei-
sen perustutkimuksen myötä. Uusia havaintoja voidaan sovel-
taa ehkä vasta 20 vuoden päästä.” 

”Tässä mitataan Suomen elinkeinoelämän asennetta. Suu-
ret yritykset ajattelevatkin, että yliopiston tehtävä on tehdä pe-
rustutkimusta. Kaupallisen tutkimuksen yritykset hallitsevat pa-
remmin.”

Rahoituksen vastineeksi ja pärjätäkseen kansainvälisillä tutki-
ja-areenoilla Oulun yliopisto panostaa tutkimuksen laadun pa-
rantamiseen. Yliopisto kehittää tutkijan urapolkua, jonka avulla 
houkutellaan yhä pätevämpiä tutkijoita Ouluun. Esimerkiksi vii-
me vuonna Oulun yliopisto käytti 1,5 miljoonaa euroa kymme-
niin tutkijatohtorin ja yliopistotutkijan vakansseihin. 

Tohtorikouluja kehitetään ja osallistutaan yhä enemmän val-
takunnallisissa tohtorikouluohjelmissa. Oulun yliopisto lupaa 
myös vahvistaa kansainvälisten tutkijayhteisöjen vuorovaikutus-
ta ja ajanmukaistaa tutkimuslaitteistoja ja -ympäristöjä. 

Raija Tuominen

YLIOPISTO TUO YHTEISTYöHöN
       PeruStutkimukSen

”Oulun yliopisto haluaa vuonna 2020 olla kansainvälinen, korkeatasoinen tiedeyliopisto. Siihen 

päästään vain yhteistyöllä”, sanoo Oulun yliopiston vararehtori Heikki Ruskoaho. Yliopisto 

tiivistää entisestään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa mutta ei ryhdy tuotekehitysyksiköksi.
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PohJoiSten alueiden tutkimuS 
 MONITIETEISYYTTÄ PARHAIMMILLAAN
Teks t i : Kar i  La ine
Kuvat : Thule- in s t i tuut t i  ja  I ida-Mar ia  Mat t i la

mättä liity pohjoisiin erityiskysymyksiin.
Laajeneva globalisoituminen, maailman 

poliittisten muutosten aiheuttamat uu-
det tilanteet sekä maailman mielenkiinnon 
suuntautuminen pohjoisiin alueisiin ja ener-
gia- ja luonnonvaroihin tuovat uusia haas-
teita ja mahdollisuuksia pohjoisuuteen ja 
ympäristöön liittyvien asioiden hallinnalle. 
Pohjoisen ympäristön ja luonnonvarojen 
tutkimus on kiistatta yksi keskeisimmistä 
tulevaisuuden tutkimusaiheista.

Pohjoisilla alueilla  
haasteita ja uhkia
Pohjoiset alueet ilmentävät ensimmäisi-
nä monien globaalien ympäristömuutos-
ten suuntia. Näistä ilmastonmuutos on yk-

Oulun yliopiston tuoreessa tutkimuksen 
kokonaisarvioinnissa todettiin pohjoisuus ja 
ympäristö -painoalan olevan ajankohtainen 
ja luonteva valinta juuri Oulun yliopistol-
le. Tämä näkökulma löytyy myös yliopiston 
perustamisen taustoista yli 50 vuoden ta-
kaa. Thule-instituutin emoyksikkö Pohjois-
Suomen tutkimuslaitos perustettiin saman-
aikaisesti ensimmäisten tiedekuntien kans-
sa. Sen erityistehtävänä alueellisena tutki-
muslaitoksena oli Pohjois-Suomen taloudel-
lisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Nykyisin toiminta on kansainvälistynyt 
koko sirkumpolaarista pohjoista koskevaksi, 
ja korkeatasoinen tieteellinen tutkimus on 
otettu keskeiseksi toimintamuodoksi. Insti-
tuutin tutkimusohjelmissa tehtävä ympäris-
tötutkimus on myös globaalia eikä välttä-
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Dosentti Kari Laine on Oulun yli-
opiston pohjoisuus ja ympäristö -
painoalaorganisaation Thule-insti-
tuutin johtaja

PohJoiSten alueiden tutkimuS 
 MONITIETEISYYTTÄ PARHAIMMILLAAN

”Pohjoiset ja 
arktiset alueet ovat 
ainutlaatuisia ja tärkeitä 
maapallon järjestelmän 

ylläpitäjinä.”

si keskeisin. Sirkumpolaariset alueet ja niillä 
tapahtuvat muutokset muokkaavat maapal-
lon globaaleja prosesseja, kuten ilmakehää 
ja merivir toja. Siten pohjoisten alueiden 
tutkimus on merkittävässä asemassa ko-
ko maapalloa ajatellen. Pohjoiset ja arktiset 
alueet ovat ainutlaatuisia ja tärkeitä maapal-
lon järjestelmän ylläpitäjinä. Niiden vaikutus 
ulottuu ympäristöön, talouteen, yhteiskun-
taan ja politiikkaan.

Muutos ei kohdistu pelkästään ilmastoon 
tai luonnonvaroihin. Pohjoisilla alueilla on me-
neillään merkittävä yhteiskunnallinen muutos. 
Asutus polarisoituu ja haja-asutusalueilla syn-
tyy monia ongelmia sosiaalisia kysymyksiä ja 
ihmisen hyvinvointia myöten. Alkuperäiskan-
sat ja heidän kulttuurinsa joutuvat uudenlai-
sen haasteen ja uhan eteen. Sopeutuminen 

muutokseen on keskeinen haaste.
Pohjoisten ja arktisten alueiden tutki-

jat, päätöksentekijät ja erilaisten järjestö-
jen edustajat kokoontuivat vuonna 2005 
Kööpenhaminassa toiseen suureen pohjois-
ten ja arktisten alueiden tutkimuksen suun-
nittelukonferenssiin (ICARP II).

Kokouksessa keskeisiksi tulevaisuuden 
tutkimushaasteiksi nostettiin muun muas-
sa ilmasto- ja ympäristömuutosten ymmär-
täminen, maa- ja meriekosysteemien sekä 
geologisten prosessien tuntemus, muutos-
ten sosioekonomiset vaikutukset sekä tie-
don merkityksen ymmärtäminen ja välittä-
minen. Luonnollisesti kokouksessa oli kes-
keisenä asiana myös muutosten ehkäisy ja 
niihin sopeutuminen. Kokous saattoi yh-
teen eri tieteenalojen tutkijat pohtimaan 
näitä kysymyksiä yhdessä.

Luontaiset verkostot  
toimivat tehokkaasti
Pohjoisten kysymysten ratkaisemisessa ja 
uuden merkittävän tiedon tuottamisessa 
korostuu entistä enemmän monitieteinen 
lähestymistapa, johon Oulun yliopistossa 
on hyvät mahdollisuudet.

Juuri näitä kysymyksiä varten professori 
Jorma Kankaan johdolla rakennettiin vuon-
na 2004 yliopistolle painoala, jossa yhdis-
tettiin pohjoisuus- ja ympäristöpainoalat. 
Painoalan organisaatioksi vahvistettiin Thu-
le-instituutti, joka on pohjoisuus ja ympäris-
tö -painoalan sateenvarjo-organisaatio.

Thule-instituutin tehtävänä on luoda 
puitteet ja yhteistyömallit pohjoisuuteen 
ja ympäristöön liittyvälle monitieteiselle ja 
pitkäjänteiselle opetukselle ja tutkimuksel-
le sekä yhteiskunnalliselle vuorovaikutuksel-
le. Toiminnan profiili muodostuu avoimesta 
ja tehokkaasta tieteiden ja toimijoiden väli-
sestä yhteistyöstä yliopiston sisällä ja ulko-
puolisten kanssa.

Yliopistollamme on vahvat ja luontaiset 
verkostot alan toimijoiden kanssa. Moni-
tieteisyyden ja synergiaetujen lisäämiseksi 
painoalan organisaatioon on koottu eri tie-
teenalojen toimintoja, kuten Arktisen lääke-
tieteen keskus, pohjoisen teknologian yksik-
kö NorTech, sektoritutkimuslaitosten kans-
sa tehtävästä yhteistyöstä vastaava Nor-
Net-toiminto ja Oulangan tutkimusasema.

Painoalan tutkimus rakentuu kolmen mo-
nitieteisen tutkimusohjelman kautta. Tut-
kimusohjelmat ovat globaalimuutos poh-

joisessa, Maankäyttö ja maapeite sekä Sir-
kumpolaarinen terveys ja hyvinvointi. Näis-
sä ohjelmissa on mukana tutkijoita kaikista 
Oulun yliopiston tiedekunnista. Lisäksi on 
rakentumassa ympäristöteknologian kehit-
tämisohjelma, joka teknologian kautta yh-
teistyössä yritysten kanssa keskittyy vesi-
osaamiseen, ilmaan ja energiaan sekä mate-
riaalitehokkuuteen.

Vaihtuva-alaiset tutkimusohjelmat ja kan-
sainvälisen arvioinnin perusteella valitut 
monitieteiset tutkimusryhmät pyrkivät vas-
taamaan tieteen keskeisiin haasteisiin, mut-
ta samalla tuottamaan tietoa yhteiskun-
nan tarpeisiin. Kuten valtiojohtommekin on 
monesti viestittänyt, ilmasto-, ympäristö- ja 
energiakysymykset ovat lähiaikojen keskei-
siä haasteita yhteiskunnallemme ja ihmisten 
hyvinvoinnille.
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Informaatio- ja kommunikaatioteknologia 
(ICT) on leviämässä entistä enemmän osak-
si jokapäiväistä elämäämme ja mitä erilaisim-
piin sovelluksiin. Elektroniikkaa, antureita ja 
tietokoneita upotetaan elinympäristössäm-
me kaikkialle: kodinkoneisiin, leluihin, vaat-
teisiin ajoneuvoihin ja ihmisen kehoon.

Eri laitteet voivat usein kommunikoida 
keskenään tai hankkia tietoa langatonta tie-
donsiirtoa ja internetiä käyttäen.  Lähes kai-
kenlainen tieto luodaan, jaetaan ja kulute-
taan digitaalisesti. Sovellukset pyritään te-
kemään helppokäyttöisiksi ja ”älykkäiksi”.

Tekniikka siirtyy näkymättömiin, ja tilalle 
tulee ihmiskeskeisempi teknologia. Kehitys-
suuntaa kuvaamaan käytetään usein terme-
jä ubiteknologia, jokapaikan tietotekniikka 
tai läsnä-äly.

Laaja-alaiselle, ICT-teknologian eri osa-
alueisiin liittyvälle tutkimukselle on siis tar-
vetta. Mikroelektroniikka, nanoteknologia, 
fotoniikka, uudet tietokonearkkitehtuurit 
ja langaton tiedonsiirto ovat avainasemassa 
entistä pienempien, energiaa hyvin vähän 
kuluttavien ja keskenään kommunikoivien 
laitteiden kehittämiseksi.

Ohjelmistojen osuus järjestelmien kehi-
tystyössä on jatkuvassa kasvussa. Kehityk-
sen suunnan näkee esimerkiksi matkapuhe-
linten valmistajien profiilin muutoksesta: nyt 
näiden yritysten voimakkain kasvu on inter-
netissä ja erilaisissa palveluissa – ei niinkään 
laitteistotekniikan kehittämisessä.

Edellytyksenä huippututkimus
Oulun yliopistossa on tehty ICT-alan tutki-
musta jo 1960-luvun lopulta alkaen, mutta 
kansainvälisesti merkittävälle tasolle tutki-

KOHTI JOKAPAIKAN 
     tietotekniikkaa
Teks t i : Mat t i  P i e t i kä inen
Kuvat : Oulun  kaupunki  ja  Anna-Mar ia  Raudasko sk i
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”Tekniikka siirtyy nä-
kymättömiin, ja tilalle 
tulee ihmiskeskeisempi 
teknologia.”

Professori Matti Pietikäinen on yliopis-
ton informaatiotekniikan ja langattoman 
viestinnän painoalaorganisaation Info-
tech Oulun johtaja.

mus alkoi nousta vasta 1990-luvun loppu-
puolella. Tätä aikaisempi tutkimus oli valta-
osin soveltavaa ja teollisuuden kanssa lähei-
sessä yhteistyössä tehtyä tutkimusta, mikä 
sinänsä oli tärkeää tarvittavan osaamisen 
ja tutkimustradition syntymiselle sekä alan 
teollisuuden kehittymiselle.

Varsinaiset edellytykset maailmanluo-
kan tutkimukselle syntyivät kuitenkin vas-
ta riittävän fokusoitujen ja kriittisen massan 
omaavien tutkimusryhmien muodostumi-
sen, pitkäjänteiseen tutkimukseen keskitty-
misen ja kansainvälistymisen myötä.

Oulun yliopistossa tänä vuonna julkiste-
tun kansainvälisen tutkimuksen kokonais-
arvioinnin yhteydessä Infotech Oulusta ni-
mettiin viisi ryhmää, jotka ovat päässeet lä-
helle kansainvälistä huipputasoa tai ovat jo 
siellä. Nämä ryhmät ja niiden johtajat ovat 
(aakkosjärjestyksessä): Circuits and Systems 
(Juha Kostamovaara), Electronics Materials, 
Packaging and Reliability Techniques (He-

li Jantunen), Machine Vision group (Matti 
Pietikäinen), Optoelectronics and Measu-
rement Unit (Risto Myllylä) sekä Wireless 
Communication Systems (Matti Latva-aho).

Neljä näistä ryhmistä edustaa laitteisto-
painotteista, elektroniikkaan, fotoniikkaan 
ja langattomaan tietoliikenteeseen liittyvää 
tekniikkaa.  Tämä onkin luonnollista, sillä 
kaikilla viidellä ryhmällä on takanaan pitkä 
kehityspolku – huipulle pääsyyn tutkimuk-
sessa ei ole oikotietä.

Tulevaisuus on äly-ympäristön
Suurena haasteena ICT-alan kehittymisel-
le Oulun yliopistossa on ohjelmistopainot-
teisen tietojenkäsittelytekniikan (computer 
science and engineering) tutkimuksen saa-
minen entistä laajemmalla rintamalla samal-
le korkealle tasolle kuin laitteistoihin suun-
tautuva tutkimus on päässyt. 

Viidestä em. huipputason ryhmästä vain 
konenäkö kuuluu tietojenkäsittelytekniikan 
piiriin.

Edellytyksiä ohjelmistopainotteisen tut-
kimuksen suotuisalle kehittymiselle on, sillä 
aihepiiriin liittyvää korkeatasoista tutkimus-
ta tehdään muun muassa älykkäiden järjes-
telmien, internet-teknologioiden, ihminen–
kone -liityntöjen ja tietoturvan aloilla.

Tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata 
vain tekemällä ennakkoluulotonta ja suuria-
kin riskejä sisältävää pitkäjänteistä tutkimus-
ta. Infotech Oulun piirissä on visioitu yhteis-
tä ”grand challenge” -hanketta, jonka tavoit-
teena on kehittää esimerkiksi tulevaisuuden 
koteihin tai vanhusten itsenäisen toiminnan 
edistämiseen tarvittavia äly-ympäristöjä, 
joissa ympäristön tilaa aistitaan sinne upo-
tetuilla ”näkymättömillä” antureilla.

Tietokoneen kanssa kommunikointi on 
tapahtunut tähän asti pääosin näppäimistöä 
ja hiirtä käyttäen. Ympäristöön upotettujen 
laitteiden ja muiden ihmiskeskeiseen tieto-
jenkäsittelyyn suunniteltujen järjestelmien 
kanssa näin ei kuitenkaan voida tehdä.

Tarvitaan luonnollisia liittymiä, joissa ko-
ne voi ymmärtää ihmisen puhetta ja elei-
tä, tunnistaa automaattisesti käyttäjänsä ja 
jopa ymmärtää hänen tunnetilansa. Yhtenä 
esikuvana tällaisen todellisen läsnä-älyjärjes-
telmän toteuttamiselle on Arthur C. Clar-
ken 1960-luvulla visioima HAL 9000 -tieto-
kone, joka pystyi näkemään ja puhumaan, 

suunnittelemaan toimintoja, tunnistamaan 
kasvoja ja niiden ilmeitä, arvostelemaan tai-
detta ja jopa lukemaan huulilta.

Oulun yliopistossa tutkitaan useimpia täl-
laisten kehittyneiden läsnä-älyjärjestelmien 
toteuttamiseen tarvittavia tekniikoita: mik-
roelektroniikkaan, nanoteknologiaan ja fo-
toniikkaan perustuvaa painettavaa elektro-
niikkaa ja anturitekniikkaa, laitteiden välistä 
langatonta tiedonsiirtoa, uusia sulautettu-
jen tietokonejärjestelmien arkkitehtuureja 
energiankulutuksen minimoimiseksi, ympä-
ristön tilan aistimiseen, ymmärtämiseen ja 
oppimiseen liittyviä konenäön ja älykkäiden 
järjestelmien menetelmiä, internet-tekno-
logiaa, tietoturvallista ohjelmointia yms.

Aiheeseen liittyviä eri alojen osaamista 
kokoavia tutkimushankkeita on jo käynnis-
tynyt tai suunnitteilla.

Ihmiskasvojen tunnistetiedoilla voidaan 
laitteet saada toimimaan automaatti-
sesti. Kasvotietoja hyödynnetään erityi-
sesti turvallisuuden lisäämiseksi. Tulevai-
suudessa voidaan esimerkiksi kirjautua 
verkkopankkiin kasvojen ja suojatunnus-
ten yhdistelmällä.
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biotekniikaSSa IHMEIDEN AIKA ON VASTA EDESSÄ 
Teks t i : Ta ina  P ih la jan i emi
Kuvat : Juha  Sarkk inen

Molekyylitasolta tietoa  
elämän perustasta
Populaatioiden monimuotoisuus ja vaihte-
lu eivät selity yksinomaan klassisen gene-
tiikan avulla. Rinnalle on nousemassa epi-
genetiikka, joka tarkoittaa periytyviä muu-
toksia geenien ilmentymisessä, mutta jot-
ka eivät johdu perimän emäsjärjestyksen 
muutoksista. geenien toimintaa voidaan 
kiihdyttää tai vaimentaa muokkaamalla sy-
tosiiniemäksiä metylaatiolla. Se mitä syöm-

misessa on siten tällä haavaa olematon.
Läheskään kaikki tieto ei ole geeneissä. 

Perimältään identtiset kaksoset kehittyvät 
yksilöiksi, joiden ulkonäkö, luonne ja tautialt-
tiudet voivat huomattavasti erota toisistaan. 
Yritykset kloonata nisäkkäitä ovat osoittau-
tuneet vaikeiksi, eivätkä tulokset ole vastan-
neet odotuksia. Ensimmäinen sensaatiomai-
nen esimerkki tästä oli vuonna 1997 Dolly-
lammas, joka oli emänsä geneettinen kopio, 
mutta kärsi monista sellaisista vaivoista, joita 
emolla ei ollut.

Määräävätkö geenit kohtalomme? Perimän 
emäsjärjestyksen selvittäminen on ollut mo-
dernin geenitutkimuksen virstanpylväs, joka 
saavutettiin vuosituhannen alussa mittavan 
kansainvälisen tutkimusyhteistyön myötä.

DNA:n sekvensointimenetelmät ovat sit-
temmin kehittyneet, ja yksittäisen henkilön 
perimä voidaan selvittää kohtuullisen vai-
vattomasti. Tietomme yleisimpien sairauk-
sien ja syövän synnystä ovat kuitenkin var-
sin puutteelliset, ja henkilökohtaisen geeni-
sekvenssitiedon hyöty sairauksien ennusta-
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”Tietomme elämän 
perustasta kasvaa 
oppiessamme lisää 
molekyylitason 

muutoksista.”

me, kemikaalit, joille altistumme, hoiva, jo-
ta saamme vauvana ja monet muut tekijät 
muokkaavat geenejämme ja vaikuttavat nii-
den toimintaan.

Sikiöllä metylaatiota on vähemmän kuin 
aikuisella. Kyseessä on geenien toiminnan 
kontrollointimekanismi, jonka merkitystä 
on vasta hiljattain alettu ymmärtää. Käsi-
tyksemme kehityksestä, vanhenemisesta ja 
syövän synnystä tarkentuvat, kun opimme 
ymmärtämään epigeneettisten muutosten 

merkityksen näissä prosesseissa perimän 
emäsjärjestyksen muutosten ohella.

Elävien organismien, solujen, elinten ja 
eliöiden toiminta onkin paljon monimutkai-
semmin säädeltyä kuin olemme osanneet 
kuvitella. RNA toimii geenien sisältämän 
sekvenssitiedon mallina ja viestinviejänä val-
mistettaessa proteiineja.

Nyt tiedämme, että RNA myös sääte-
lee proteiinien tuotantoa, josta esimerkki-
nä ovat pienimolekyyliset inhiboivat RNA:t. 
Vilkkaan tutkimuksen kohteena on myös 
proteiinien toiminnan säätely monilla ke-
miallisilla muokkauksilla, mutta näyttäisi sil-
tä, että myös lukuisat aineenvaihduntatuot-
teet, lipidit ja hiilihydraatit osallistuvat eli-
mistön molekyylitason säätelyyn.

Pikkuhiljaa on alettu aavistaa, että har-
mittomina pidetyt määrät lisäaineita ruoas-
sa, muoveista liukenevat kemikaalit ja ym-
päristöön viedyt tuholaismyrkyt saattavat 
yhdessä rasittaa elimistöä tavalla, joka ei il-
mene testattaessa yksittäin erilaisten kemi-
kaalien turvallisuutta. Vaikutukset saattavat 
näkyä kymmenien vuosien kuluttua, jopa 
vasta seuraavissa sukupolvissa, lisääntymis-
kyvyn heikkenemisenä ja eräiden syöpien 
lisääntymisenä.

Kansallisesti merkittäviä 
ydinpalveluita
biotekniikan mahdollisuudet terveydenhuol-
lossa, raaka-aineiden ja tuotantoprosessien 
kehittämisessä ja monissa muissa sovelluksis-
sa ovat suuret. Oulussa on vahvat perinteet 
biotieteiden ja biolääketieteen tutkimukses-
sa. Jotta pysyisimme mukana alan nopeassa 
kehityksessä, on tärkeää tunnistaa menes-
tykselliset tutkimusaiheet ja edistää niiden 
mahdollisuuksia kansainväliseen kärkeen.

Oulun yliopiston biotekniikan ja mole-
kyylilääketieteen painoalaa profiloivat tutki-
musaiheet käsittelevät sidekudoksen saira-
uksia, sydän- ja verisuonitauteja, kasvien ja 
eläinten populaatiogenetiikkaa, lipidiaineen-
vaihduntaa ja elinten kehitykseen liittyviä 
kysymyksiä. Kansanterveydelliseen tutki-
mukseen liittyvät syntymäkohortit muo-
dostavat erityisen oululaisen vahvuuden.

Painoalan kärkiorganisaatio, biocenter 
Oulu, on panostanut merkittävästi tutki-
musedellytysten kehittämiseen rakenta-
malla vaativia laitteistoja ja erityisosaamis-
ta edellyttäviä ydinpalvelutoimintoja. Nämä 
toiminnot tukevat muun muassa proteiini-
en rakenteiden ja muiden ominaisuuksien 
selvittämistä, solujen ja kudosten tutkimis-
ta kuvantamisen menetelmillä, DNA:n sek-
vensointia ja geeniekspression selvittämis-
tä DNA-sirumenetelmillä sekä proteiinien 
tuottamista bioprosessitekniikoiden avulla.

Oulun yliopiston tutkimuksen kokonais-
arvioinnissa kehotettiin huolehtimaan tut-
kimuksen ydinpalveluiden riittävästä re-
sursoinnista. Osa näistä ydinpalveluista on 
myös kansallisesti merkittäviä. Tutkimuksen 
edellyttämää infrastruktuuria suunnitellaan 
myös maamme biokeskusten viime vuon-
na perustaman verkoston, biokeskus Suo-
men puitteissa. Tavoitteena on välttää tur-
hia päällekkäisyyksiä ja avata paikallisia toi-
mintoja laajempaan käyttöön.

Arvioinneista saadun tiedon ja strategioi-
den pitäisi kulminoitua siihen, että korkeata-
soisen tutkimuksen edellytykset vahvistuvat 
ja tutkijoiden työtä arvostetaan. Käynnis-
tyneet prosessit ja henki on sellainen, että 
Oulun yliopiston kansainvälistä tiedeprofii-
lia ja korkeatasoisen tutkimuksen arvostus-
ta sekä linkittymistä alueellisiin toimintoihin 
rakennetaan tosissaan. Siinä työssä me bio-
alan tutkijat olemme innolla mukana.
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Terävä pää. Kutsumanimi annettiin yliopiston päärakennukselle no-
peasti sen valmistumisen jälkeen. Rehtori Lauri Lajusen työhuo-
ne sijaitsee sen neljännessä kerroksessa. Viidennessä on yliopiston 
edustussauna.

Pääovella otetaan vastaan useimmat yliopiston arvovieraat. He 
saavat saapuessaan hetken kokea pohjoisia olosuhteita, sillä oven 
edusta on Linnanmaan tuulisin paikka.

Valvovan katseen alla. Tästä pitäisi jokaisen Oulun yliopistos-
sa opiskelleen tunnistaa ainakin yksi hahmo. Yliopiston kaikkien 
rehtoreiden muotokuvat on sijoitettu päärakennuksen aulaker-
roksen kokoushuoneeseen HR144. Siellä kokoontuu muun mu-
assa yliopiston hallitus ja tehdään keskeiset, yliopiston tulevai-
suuteen vaikuttavat omat päätökset.

Se on jäljellä. Linnanmaan tarina alkoi Kes-
kusaulasta, joka on ensimmäinen kampuksen 
rakennettu osa. Aula ja sitä ympäröivät ti-
lat, nk. Vanha Puoli, on ulkoasultaan nykyisin 
suojeltu. Harvasta paikasta löytyy vastaava 
näyte aikansa arkkitehtonisesta ajattelusta.

Maanalaiset killat. Lukuisat opiskelijasuku-
polvet ovat harjoittaneet maanalaista toi-
mintaa Linnanmaan kellarikerroksessa sijait-
sevissa kiltahuoneissa, joita nykyisin on jäljellä 
kahdeksan. Vastarintaan on noustu, kun kil-
tahuoneiden siirtämistä ylemmäs on ehdo-
tettu. Lakkautetun rakentamistekniikan osas-
ton perinteitä kiltahuoneessa jatkavat nykyi-
sin ympäristörakentajat.

Oma ”hätäkeskus”. Linnanmaan lounaisnurkassa sijait-
sevan tornin alakerrassa on keskusvalvomo, josta seu-
rataan kaikkea suureen rakennusmassaan liittyvää toi-
mintaa, kuten lämpöä, sähköä, ilmastointia ja vikoja. 
Kampusrakennuksen kiinteistö- ja huoltotehtävät on 
ulkoistettu yrityksen hoidettaviksi.
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Linnanmaan kampuksen noin 150 000 neliömetrin 

rakennus kätkee sisälleen monenlaisia paikkoja ja toi-

mintaa. Osa paikoista on yleisölle avoinna, osa rajatulle 

ryhmälle opiskelijoita ja yliopiston työntekijöille. Tässä 

muutamia poimintoja Linnanmaasta vuonna 2008.
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Lordi kävi täällä. Euroviisuvoit-
taja Lordin elokuva Dark Floors 
kuvattiin pääosin Oulussa. Rus-
kon tyhjästä tehdashallista ei 
löytynyt tarvittavaa kauhua, jo-
ten pieni pätkä elokuvaa kuvat-
tiin tässä Linnanmaan kellari-
käytävässä.

Näkymättömät tutkimuskoh-
teet. Tieteen tutkimuskohteet 
ovat muuttuneet niin pieniksi, 
ettei niitä voi kuvata. Kemian lai-
toksen massaspektrometriala-
boratoriossa tutkija Ulrich berg-
mann ja laboratorioteknikko Päi-
vi Joensuu voivat selvittää milli-
litran miljoonasosan kokoisen ai-
nemäärän ominaisuudet.

Karvaista nähtävää. Pohjolan luontoon voi tutustua 
ympäri vuoden sisätiloissa eläinmuseossa. Yliopis-
ton muita museoita ovat yleisölle avoin geologinen 
museo ja vain tutkimuskäytössä oleva kasvimuseo.

Kesäpäivä ruohikolla. Kasvitieteellinen puutar-
ha on monen suosima piknik- ja auringonotto-
paikka kauniina kesäpäivänä. Sorsien ruokkimi-
nen on kielletty.
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ProfeSSori
KAIPAA LISÄÄ AIKAA TUTKIMUKSELLE

Yliopiston esittely erilaisten työnkuvien ja  

nimikkeiden runsaudensarvena jatkuu. Ammatti-

kuvista ovat vuorossa professori ja tutkija. Yli 

kolmentuhannen työntekijän Oulun yliopistossa 

ammattinimikkeitä on kaikkiaan 175



Teks t i  ja  kuva: Ri ikka  Har ju la

Olavi K. Fält työskentelee yleisen historian 
professorina Oulun yliopistossa. Historian 
professorin työpäivät täyttyvät luento- ja 
seminaariopetuksesta, opiskelijoiden ohja-
uksesta ja tutkimustyöstä. Lisäksi Fält hoi-
taa yliopiston ulkoisia yhteyksiä esimerkik-
si toimimalla Pohjois-Pohjanmaan kulttuuri-
rahaston hallituksessa ja tekemällä erilaisia 
asiantuntijatehtäviä. Usein työ myös seuraa 
professoria kotiin, kun hän esimerkiksi pa-
neutuu opiskelijoiden opinnäytetöihin vii-
konloppuisin.

Fältin päivät ovat kiireisiä ja työntäyteisiä. 
Hän uskoo yliopiston määrällisten tavoit-
teiden vaikuttaneen työn rytmin kiihtymi-
seen. Häntä huolestuttaakin tutkimukseen 
liikenevä liian vähäinen aika. ”Tutkimuksen 
teko jää aina asialistassa viimeiseksi. Tut-
kimukseen ei ehdi paneutua kunnolla nii-
nä muutamina tunteina, jotka jäävät muilta 
töiltä”, hän miettii.

Professorin työpäivät ovat pitkiä ja ajois-
saan liukuvia. Tavallisesti päivä alkaa aamulla 
yhdeksän tai kymmenen aikaan. Toisinaan 
pitää kuitenkin tulla yliopistolle jo kahdek-
saksi kokoukseen. Kotiin Fält suunnistaa vii-
den tai kuuden maissa illalla, sillä seminaarit 

alkavat usein myöhään iltapäivällä.
Olavi K. Fält aloitti historian opinnot Ou-

lun yliopistossa vuonna 1966, valmistui filo-
sofian maisteriksi 1970 ja väitteli tohtoriksi 
1980-luvun alussa. Hän on toiminut muun 
muassa assistenttina ja Suomen Akatemian 
tutkijana. Professoriksi Fält nimitettiin 1996.

Kaksi kotimaata
Fält on erikoistunut tutkimaan Japania. Toh-
toriksi hän väitteli aiheenaan perinteinen 
Japani-kuva Suomessa 1930-luvun murrok-
sessa. Teoreettisena ja metodisena viiteke-
hyksenä hän käyttää kuvatutkimusta, jossa 
pureudutaan mielikuvien historiaan. Erityi-
sen kiinnostunut hän on sanomalehdistä ja 
valokuvista maailmankuvan välittäjinä sekä 
kotiseutuhistoriasta. 

”Yhtenä erityisalana on myös Japanin 
Disneyland. Olen matkustanut paljon per-
heeni kanssa Japanissa ja huvipuistot ovat 
tulleet tutuiksi”, hän naurahtaa.

Professorin työstä Fält löytää paljon hy-
vää. Erityisesti hän kiittelee työn mahdollis-
tamaa matkustamista. Japanin matkoillaan 
hän on saanut tutustua uuteen kulttuuriin. 

”Työni on antanut ennen kaikkea minulle 
suhteellisuudentajua. Kahden kulttuurin vä-
lillä kulkiessa alkaa nähdä oman kulttuurinsa 
eri tavoin. Maailma ei ole enää mustavalkoi-
nen vaan täynnä eri värejä, joilla kullakin on 
oma tarkoituksensa.”

Fält on viettänyt useita vaihtelevan mit-
taisia ajanjaksoja Japanissa, pisimmillään yh-
tä mittaan puolitoista vuotta. 1970-luvulla 
hän opiskeli Osakan ja Tokion yliopistoissa 
ja tutustui opiskeluiden ohessa japanilaiseen 
arkeen. 

Fält kokee toisinaan yllättävän kulttuu-
rishokin palatessaan Japanista Suomeen. 
”Suomessa on Japaniin verrattuna kovin 
hiljaista ja vähän ihmisiä”, hän tuumii. ”Yk-
si lapsistani ihmetteli, oliko Japanissa vappu, 
kun ihmisiä oli sankoin joukoin kaikkialla.”

Nuorten kiinnostus japanilaisiin sarjaku-
viin ja elokuviin on nostanut esiin uudella 
tavalla japanilaisen kulttuurin. Fält on puhu-
nut manga- ja anime-seminaareissa japani-
laisesta kulttuurista vaikkei itse tunnustau-
du varsinaiseksi Japani-faniksi. ”Minulla on 
kuitenkin tavallista turistia syvempi kuva Ja-
panista”, hän tähdentää.
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”Kärsivällisyyttä, ahkeruutta ja kykyä sietää 
epävarmuutta”, vastaa tutkija Susanna Pirt-
tikangas kysymykseen, mitä ominaisuuksia 
tutkijalla täytyy olla. Pirttikangas työsken-
telee älykkäitten järjestelmien tutkimusryh-
mässä tietokonetekniikan laboratoriossa.

Pir ttikankaan tutkijanura alkoi vuonna 
1998, kun hän valmistui filosofian maisterik-
si Oulun yliopiston matematiikan laitokses-
ta. Hän opiskeli matematiikan ja tietoteknii-
kan suuntautumisvaihtoehdossa, johon liit-
tyi sähkötekniikan ja tietojenkäsittelytietei-
den opintoja. 

Opettajan tai matematiikan tutkijan urat 
eivät houkutelleet, vaan Pirttikangasta kiin-
nosti nähdä työn tuloksia käytännössä no-
peasti. Nuori matemaatikko valmistui on-
neksi aikana, jolloin matemaatikkojen taito-
ja alettiin laajemmin hyödyntää käytäntöön 
soveltavassa matemaattisessa tutkimukses-
sa, kuten koneoppimisessa, salausmenetel-
missä ja tietoliikenteessä. 

Työpaikka löytyi sähkö- ja tietoteknii-
kan osastoon kuuluvasta tietokoneteknii-
kan laboratoriosta, jossa Pirttikangas on ol-

lut tutkijana nyt kymmenen vuotta. Teknii-
kan tohtorin paperit hän sai vuonna 2004. 
Yksi vuosi on vierähtänyt Japanissa Suomen 
Akatemian apurahalla. 

Tällä hetkellä Susanna Pirttikankaan työ-
aika kuluu jokapaikan tietotekniikkaan kes-
kittyvässä UbiLife-projektissa, joka pyrkii 
kehittämään arkielämää helpottavia tek-
nologisia sovelluksia. Projektissa tutkitaan 
muun muassa, miten kiihtyvyysantureilla 
varustetut laitteet opetetaan tunnistamaan 
käyttäjän liikkeitä, jotta niitä voitaisiin käyt-
tää ohjattaessa eri laitteita tai sovelluksia. 
”Tutkimme esimerkiksi, miten kättä nope-
asti heilauttamalla saa kiihtyvyysantureilla 
varustetun kännykän äänettömälle”, Pirtti-
kangas sanoo ja huiskii kännykkää piteleväl-
lä kädellään ilmaan.

Omiin oloihin ei voi eristäytyä
Älykkäitten järjestelmien ryhmässä tutki-
jalta vaaditaan vahvaa matemaattista osaa-
mista. Lisäksi tutkijan täytyy ymmärtää esi-
merkiksi tietoliikennettä sekä anturi- ja tie-

tokonetekniikkaa. Hyvä kielitaito on ehdo-
ton vaatimus, koska yhteistyötä ulkomaille 
tehdään paljon. Pirttikangas on opetellut 
myös japania, mutta on vielä pitäytynyt 
työkielenä englannissa. 

Toisinaan Pir ttikankaan tehtäviin kuu-
luu jatko-opintokurssien ohjaamista. Työ-
päiviin kuuluu myös kokouksia ja muitten 
tutkimusryhmien testauksiin osallistumista. 
”Jatko-opiskeluvaiheessa pystyi vielä jossain 
määrin hautautumaan tutkijankammioon 
omiin oloihin, mutta nyt pitää ottaa monta 
ryhmää huomioon. Työssä täytyy olla laaja-
alainen”, hän kuvaa.

Pirttikankaan mielestä hänen työnsä par-
haita puolia on vaihtelu. Muihinkin tieteen-
aloihin pitää tutustua oman työn osana. Sa-
manlaisia työpäiviä tai -viikkoja ei ole. Scien-
ce fiction -fani myöntää olevansa unelma-
työpaikassaan: tieteen eturintamassa, jossa 
saa tietää ensimmäisenä asioista. 

Pirttikankaan mieleen on työssä myös 
matkustelu, jota hän harrastaa lomillaankin. 
Viimeksi hän lomaili Afrikassa. 

tutkiJa 
NAUTTII OLOSTAAN 
  tieteen eturintamaSSa
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Oulun yliopiston sähkö- ja tietotek-
niikan osaston optoelektroniikan ja 
mittaustekniikan laboratorio on aloit-
tanut laserpinsettien tutkimus- ja ke-
hitystyön. Tiedemaailman kiinnostus 
aihetta kohtaan on suuri, ja useat tut-
kimusryhmät ympäri maailmaa työs-
kentelevät aiheen parissa.

Optiikkaan perustuvat menetel-
mät ovat erityisen kiinnostuksen koh-
teena kudostutkimuksessa, sillä me-
netelmien avulla kudoksia pystytään 
tutkimaan vahingoittamatta niitä tai 
muuttamatta niiden koostumusta. 
Lisäksi optiseen kuvantamiseen saa-
daan hyvä resoluutio.

Tarkasti kohdistetuilla lasersäteillä 
kyetään esimerkiksi tarttumaan ku-
dospartikkeleihin ja venyttämään tai 
siir tämään niitä. Tutkimuksessa etsi-
tään uutta tietoa erityisesti paikalleen 
vangittuun partikkeliin kohdistetun 
säteen siroamisesta. Tutkimalla par-
tikkeleiden reagoimista eri toimenpi-
teisiin niistä saadaan paljon tietoa il-
man mekaanista kosketusta.

Oulun yliopiston ja Moskovan val-
tionyliopiston yhteishankkeessa kes-
kitytään selvittämään lyhyiden laser-
pulssien vuorovaikutusilmiöitä bio-
logisissa rakenteissa kudos-, solu- ja 
molekyylitasolla. Tutkimusvälineenä 
käytetään femtosekuntilaseriin pe-
rustuvaa menetelmää, joka lähettää 
erittäin lyhyitä laserpulsseja tutkitta-
vaan kohteeseen.

Yhteistyöprojektissa Oulun yliopis-
ton vastuulla on mittausmenetelmi-
en kehittäminen. Moskovan valtion-
yliopisto kehittää simulointimalleja, 
joihin saatuja mittaustuloksia voidaan 
verrata.

Hankkeen Suomen osuutta rahoit-
taa Suomen Akatemia. Tutkimuspro-
jekti kestää vuoden 2010 loppuun.

Oulun yliopisto ja opetusministeriö ovat tä-
män vuoden tulos- ja tavoiteneuvotteluis-
saan vahvistaneet, että Oulun yliopiston 
kehittämistä kansainvälisesti korkeatasoise-
na tiedeyliopistona jatketaan yhteistyössä 
elinkeinoelämän ja sektoritutkimuslaitosten 
kanssa.

Toiminnan kehittämisen painopisteet ja 
muodot perustuvat pitkälti alueelliseen Trip-
le Helix -kumppanuussopimukseen. Tämän 
myötä yliopisto sai uutta hankerahoitusta 
huippututkimuksen kehittämiseen yhteis-
työssä elinkeinoelämän ja sektoritutkimus-
laitosten kanssa. Hankerahoitus sisältää mm. 
Oulun vuoriklusterihankkeen rahoituksen.

Opetusministeriön mielestä Oulun yli-
opiston aktiivisuus rakenteellisessa kehittä-

”Inspiroivat tilat: rakennus- ja kuvataidetta 
Oulun yliopistossa”. 

Lähes 200-sivuiseen teokseen on koottu 
läpileikkaus yliopiston arkkitehtuurista sa-
dan vuoden ajalta alkaen 1900-luvun alun 
Kajaanin kampuksesta 2000-luvun alkuvuo-
sien Tietotaloihin Linnanmaalla. Kirjassa esi-
tellään lisäksi yliopiston tiloihin sijoitettuja 
taideteoksia.

Kirjan on toimittanut yliopiston kulttuu-
rikoordinaattori Elna Stjerna. Kuvat kirjaan 
on ottanut arkkitehti Ilpo Okkonen. Teosta 
on saatavana vain yliopiston lahjakirjana.

optiset pinsetit 
mullistavat 
kudostutkimuksen

misessä ja uuteen taloudelliseen malliin val-
mistautumisessa on ollut kiitettävää. Hyvi-
nä hankkeina pidettiin mm. sektorilaitosyh-
teistyön lisäksi laitoshallinnon rakenteellisia 
uudistuksia, tukipalvelujen uudistamista ja 
johtamisen kehittämistä.

Neuvotteluissa sovittiin, että yliopiston 
alueellisen toimipisteverkoston tiivistämistä 
jatketaan. Opettajankoulutusyksikkö Kajaa-
nissa jatkaa, mutta opettajankoulutusta an-
tavista yksiköistä muodostetaan hallinnolli-
sesti yhtenäinen kokonaisuus.

Oulun yliopiston perusrahoitus kasvaa 
hieman ensi vuonna. Kustannusten nousu 
ja määrärahakehykseen ja tuottavuusohjel-
maan sitoutuminen pitävät kuitenkin talou-
dellisen tilanteen haastavana.

oulun yliopistoa kehitetään  
itsenäisenä tiedeyliopistona

kampustaidetta kansien välissä

Oulun yliopisto on julkaissut 50-vuotisjuh-
lavuotensa kunniaksi kampustensa raken-
nus- ja kuvataidetta esittelevän taidekirjan 

Studio Ilpo O
kkonen O

y
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Välimeren seudun ja pohjoisten aluei-
den on aiemmin arveltu menettävän 
eniten eläinlajeja muuttuvan ilmaston 
vuoksi. Tuoreessa tutkimuksessa on 
nyt todettu, että myös tasanko-
jen perhoslajit kärsivät muutok-
sesta huomattavasti.

Parhaiten perhoset selviävät alu-
eilla, joilla on suuria korkeusvaihteluja, 
kuten vuoristoseuduilla. Alueen kor-
keussuhteiden monimuotoisuus voi 
auttaa lajien säilymistä ja helpottaa le-
viämistä.

”Kuumilla ja kuivilla tasangoilla per-
hosten on sopeuduttava, muutettava 
muualle tai kuoltava. Samoin käy poh-
joisten merien rannoilla. Elinkelvolliset 
olosuhteet voivat loppua, eikä meren 
yli voi lentää. Vuoristoseutujen vaihte-
leva korkokuva voi edesauttaa perhos-
ten säilymistä ja selviytymistä äärevissä 
sääolosuhteissa, joiden on ennustettu 
lisääntyvän ilmastonmuutoksen myö-
tä”, kertoo tutkimuksen toinen tekijä, 
Oulun yliopiston luonnonmaantieteen 
professori Miska Luoto.

Tutkijoilla on käytössä eri eliölaji-
en Atlas-aineistoja. Niitä on nyt opit-
tu hyödyntämään ilmastonmuutoksen 
mallinnustutkimuksessa.

Sydämen liikakasvuun on tunnistettu liit-
tyvän satoja uusia geenejä, jotka aktivoitu-
vat sydämen kuormitustilanteissa. Samalla 
todettiin pitkään koholla olleen verenpai-
neen aiheuttavan muutoksia etenkin solu-
väliaineen proteiineja koodaavien geenien 
ilmentymisessä.

Tulokset ovat filosofian maisteri Jaana 
Rysän väitöskirjatyöstä. Rysä käytti geeni-
en ilmentymisen tutkimiseen DNA-sirutek-
niikkaa, jonka avulla kymmenien tuhansien 
geenien toiminta voidaan määrittää saman-
aikaisesti.

Väitöskirjatyö antaa lisätietoa siitä, mitkä 
geenit ovat osallisena sydämen liikakasvun 
eli hypertrofian kehittymisessä ja mitä muu-
toksia geenien ilmentymisessä tapahtuu sy-
dämen eri kuormitustilanteissa. Tuloksia 
voidaan hyödyntää sekä uusien lääkehoito-
jen kohdemolekyylien tunnistamisessa että 

Populaatiohistorialla on suuri vaikutus män-
nyn DNA-tason muunteluun. Viimeinen 
jääkausi ja jopa kauempana historiassa ta-
pahtuneet populaatiokoon muutokset voi-
daan edelleen nähdä mänty-yksilöiden väli-
sissä DNA-molekyylien eroavaisuuksissa.

Yksi nykyaikaisen evoluutiotutkimuk-
sen suurista kysymyksistä on, paljonko la-
jien välisestä ja lajien sisäisestä periytyvästä 
muuntelusta on luonnonvalinnan seurausta. 
Filosofian maisteri Tanja Pyhäjärven väitös-
kirjassa selvitettiin populaatiohistorian, sat-
tuman, mutaation ja luonnonvalinnan roolia 
evoluutiossa.

Ennestään on tiedetty, että esimerkiksi 
Suomen männyt ovat perinnöllisesti sopeu-
tuneita kylmään ja lyhyeen kasvukauteen 
eteläisiä lajitovereitaan paremmin. Pyhäjär-
vi käytti tutkimusmateriaalinaan puiden ja 
erityisesti männyn DNA-tason muuntelua.

Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa 
esimerkiksi ennustettaessa puiden sopeu-
tumista muuttuvaan ilmastoon.

Pyhäjärven väitöskirja tarkastettiin Ou-
lun yliopiston luonnontieteellisessä tiede-
kunnassa 11.4.2008.

Päiväperhoset selviytyvät vuoristoissa

kirjallisuuspalkinto 
heikkiselle
Kainuun kirjallisuuspalkinto on myönnetty 
Kajaanin yliopistokeskuksessa historian di-
daktiikan lehtorina toimivalle dosentti Reijo 
Heikkiselle hänen uusimmasta teoksestaan 
Avara Oulujärvi (2007).

Eliölajien pitkäaikaisseurannan perus-
teella tiedetään, että lajiston muutos on 
nopea. Joka vuosi on löytynyt noin 15 
uutta perhoslajia. Monet eteläsuoma-
laiset perhoset, kuten neito-, haapa- ja 
pihlajaperhonen ovat levinneet pohjoi-
seen viimeisten parinkymmenen vuo-
den aikana.

Professori Luodon ja erikoistutkija Ris-
to K. Heikkisen tutkimus on uraa uurta-
va. ”Tutkimus oli ensimmäinen koko Eu-
rooppaa Välimereltä Jäämerelle käsit-
televä arvio ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksesta päiväperhoslajistoon,” Luoto 
kuvaa. Tulokset julkaistiin äskettäin yh-
dessä kansainvälisesti arvostetuimmassa 
ympäristötieteiden julkaisussa global 
Change biology.

Maria Nousiainen

diagnostisten menetelmien kehittämisessä.
Sydämen kuormitus lisääntyy verenpai-

netaudissa, sillä sydänlihas joutuu käyttä-
mään enemmän voimaa supistuakseen, mi-
kä johtaa sydänlihassolujen liikakasvuun. 
Alkuvaiheessa sydämen liikakasvu on eli-
mistölle hyödyllistä, mutta pidempään jat-
kuessaan se muuttuu haitalliseksi ja johtaa 
lopulta sydämen pumppaustoiminnan heik-
kenemiseen ja sydämen vajaatoimintaan.

Sydämen hypertrofiassa on tyypillistä, 
että sydänlihassolujen koko kasvaa ja sydä-
men supistusyksiköt eli sarkomeerit järjes-
täytyvät uudelleen. Sydänlihassolujen koon 
kasvaessa muutoksia tapahtuu myös moni-
en geenien ilmentymisessä.

FM Jaana Rysän väitöskirja tarkastettiin 
Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiede-
kunnassa 11.4.2008.

uusia geenejä esiin dna-sirutekniikalla

muinaishistoriaa 
männyn dna:sta
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Vaikka yliopiston päätehtäviä ovat tieteel-
linen tutkimus ja siihen perustuva opetus, 
yliopistossa opitaan myös työelämätaito-
ja. Esimerkiksi työelämässä tärkeitä kieli- ja 
viestintätaitoja opiskelijat voivat harjoittaa 
niille räätälöidyillä kursseilla. 

”Työelämässä kullan arvoiset taidot opi-
taan pääosin luennoista poikkeavilla opis-
kelutavoilla, kuten ryhmätyöskentelytilan-
teissa ja työpajoissa”, Oulun yliopiston ope-
tuksen kehittämispäällikkö Asko Karjalainen 
kertoo. 

Kehitys näyttää kulkevan kohti työelä-
mätaitoja suosivia opetusmuotoja. Vuonna 
2004 tehdyn tutkimuksen mukaan Oulun 
yliopistossa yli puolet opetustilanteista to-
teutettiin muilla tavoin kuin luentoina.

”Meillä työelämätaitoja harjoitetaan käy-
tännön kenttätyökursseilla. Silloin liikutaan 

siellä, missä tutkittavat kohteet ovat, eikä 
vain opetella kirjoista”, biologiaa kuudetta 
vuotta opiskeleva Leena Meriläinen kertoo. 
”Kaikkia tärkeitä työelämätaitoja yliopisto 
ei kuitenkaan vielä opeta tarpeeksi. Esimer-
kiksi opiskelija voi suoriutua mallikkaasti yli-
opisto-opinnoistaan ilman juuri minkään-
laista kontaktia muihin ihmisiin. Tällöin so-
siaalisuus jää oppimatta, vaikka se olisikin 
työelämässä valttia”, Meriläinen tuumaa. 

Yliopistosta valmistuneet sijoittuvat työ-
elämässä monenlaisiin tehtäviin. Työnanta-
jat arvostavat työntekijöissään usein hyvin 
samantapaisia piirteitä. Tehtävään vaaditun 
asiantuntemuksen lisäksi työntekijälle ansi-
okkaita taitoja ovat esimerkiksi sosiaalisuus, 
luovuus, suunnitelmallisuus, innovatiivisuus 
ja ripeä päätöksentekotaito. 

Myös opiskelija hyötyy työelämätaidoista. 

YLIOPISTO-OPISKELU ANTAA 
 tietoa Ja työelämätaitoJa

Yliopistossa opiskellaan 

itsenäisesti ja yhdessä. Monet 

työelämässä tarvittavat taidot 

opitaan ryhmissä ja työpajoissa



Teks t i : R i ikka  Har ju la
Kuvat : Juha  Sarkk inen, Ri ikka  Har ju la , 
Ti ina  Hämälä inen
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”Opiskelijoista ne, jotka ovat parhaiten si-
säistäneet jo opintojen aikana työelämässä 
tarvittavat tiedot ja taidot, siirtyvät kivutto-
mimmin työelämään”, Karjalainen miettii. 

Työelämätaitojen merkittävyys ja mah-
dollisuudet on tiedostettu. ”Yliopiston ope-
tuksen kehittämisessä on panostettu entis-
tä tehokkaammin työelämätaitojen opetta-
miseen. Opiskelijat ovat innokkaina mukana 
kehittämistyössä, mikä mahdollistaa parem-
pien opetustapojen kehittämisen”, Karjalai-
nen kiittelee.

Yksin opiskelu  
harjoittaa itsenäisyyteen
Opetustavat poikkeavat hieman toisistaan 
eri koulutusalojen välillä. Perinteiset luennot, 
harjoitukset, ryhmätyöt, työpajat ja kenttä-

”Yliopisto-opiskelu tarjoaa opiske-
lijalle paljon vastuuta ja vapautta”, 
Asko Karjalainen kertoo.

jaksot tulevat kuitenkin tutuiksi useimmil-
le opiskelijoista. ”Perusopinnot ovat lähinnä 
luento-opetusta. Myöhemmissä opinnoissa 
on luentojen lisäksi myös laboratorioharjoi-
tuksia ja kesäisin järjestetään kenttäkursse-
ja”, Leena Meriläinen kuvaa biologian opin-
tojaan. 

Opiskelu tapahtuu yksin ja ryhmässä.  It-
senäinen työskentely voi tarkoittaa esimer-
kiksi aiheeseen perehtymistä kirjallisuu-
den, netin tai vierailujen avulla. Arvioitava-
na tuotoksena voi olla muun muassa essee, 
päiväkirja tai portfolio. Yksin tehdyt tehtä-
vät harjoittavat opiskelijaa itsenäiseen työs-
kentelyyn, jossa tärkeitä taitoja ovat muun 
muassa organisointikyky, aikatauluttaminen 
ja päätöksentekotaito.

”Suomessa yksin opiskelulla on pitkät 
perinteet. Sen sijaan ryhmätyöskentely on 

uudempi oppimismuoto. Oulun yliopistos-
sa on pyörinyt nyt kolme vuotta erilaisia 
opintoryhmiä ja niitä perustetaan joka vuo-
si lisää”, Karjalainen kertoo opiskelutavois-
ta. Ryhmissä tapahtuva työskentely voi to-
teutua monin eri tavoin. ”Meillä ei ole ihan 
varsinaisia ryhmätehtäviä, mutta laborato-
rioharjoitukset tehdään aina parin kanssa”, 
Meriläinen sanoo. 

Ryhmällä on tavallisesti yhteinen päämää-
rä, johon jäsenet yhdessä pyrkivät. Ryhmä-
läisten henkilökohtaiset tavoitteet voivat 
poiketa kuitenkin toisistaan. Yksittäisen jä-
senen tavoitteena voi olla esimerkiksi ryh-
mätehtävän valmistuminen tai opeteltavien 
asioiden sisäistäminen. Toinen opiskelija siis 
omaksuu ryhmätehtävästä esimerkiksi tie-
dollisia oppeja, kun toinen taas kohentaa 
vuorovaikutustaitojaan. 

”Hyvät ihmissuhdetaidot ovat var-
mastikin tärkeimpiä työelämätai-
toja”, biologiaa opiskeleva Leena 
Meriläinen miettii.
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Hankalat asiat keskusteluun

Study groupeissa käsitellään erilaisia op-
pisisällöllisiä asioita. Ryhmät voivat ko-
koontua esimerkiksi tekemään yhdes-
sä harjoitustehtäviä, laskemaan tai lu-
kemaan tenttiin. Toisaalta ryhmät myös 
harjoittelevat opiskelemiseen liitty-
viä taitoja, kuten entistä tehokkaampia 
opiskelumuotoja. 

”Opiskelijat voivat jakaa tenttiin ope-
teltavan tenttikirjan alueisiin ja kukin 
opiskelija opettaa oman osuutensa tär-
keimmät asiat muille ryhmäläisille. Useim-
miten opiskelijat keskustelevat opetel-
tavista sisällöistä, jolloin he voivat kysyä 
hankaliksi kokemistaan asioista ryhmäläi-
siltä.”, Kähkönen antaa esimerkkejä. 

Study group tarjoaa henkisen vertais-
tuen lisäksi myös konkreettista apua. 
”Opiskelijat ovat osaavaa porukkaa ja 
heillä on paljon asiantuntemusta”, Kähkö-
nen kiittää.  

Ensimmäisenä toimintavuonna study 
groupeja perustettiin Oulun yliopistossa 
35. ”Opiskelijat eivät aina ilmoita opin-
toryhmistään, joten tarkkaa lukua yli-
opistossa tällä hetkellä toimivista study 
groupeista ei ole. Esimerkiksi kahviloissa 
kokoontuu varmasti monia opintoryh-
miä”, Kähkönen arvelee. 

Maailman huippuyliopistoissa käytetään 
study group -opiskelumuotoa. Oulun 
yliopistossa se otettiin käyttöön kolmi-
sen vuotta sitten. Ryhmissä opiskelu on 
tuonut hyviä tuloksia.

Study groupien tavoitteena on akti-
voida opiskelua, parantaa sisällönhallin-
taa, kehittää opiskelutaitoja ja keventää 
opiskelutaakkaa.

Lisäksi ryhmät parantavat opiskelijan 
itsevarmuutta ja luovat uusia suhteita 
opiskelijoiden välille. ”Study group -toi-
minta on hyödyllistä ja hauskaa. Ryhmäs-
sä epäselvät asiat kirkastuvat”, suunnit-
telija Tanja Kähkönen Oulun yliopiston 
opetuksen kehittämisyksikössä kertoo.

Study group on vapaamuotoinen opis-
keluryhmä, jonka voi perustaa kuka ta-
hansa opiskelija. Erotuksena muista yh-
dessä opiskelun muodoista opiskelijoiden 
ryhmäytyminen study groupiksi vaatii oh-
jaajan valitsemista ryhmälle. Opetuksen 
kehittämisyksikkö tarjoaa vapaaehtoista 
valmennusta ohjaajalle tai koko ryhmäl-
le toiminnan suunnitteluun ja toteuttami-
seen. Opiskelijat voivat saada toimintaan 
tukea myös omalta laitokseltaan.

Opiskeluryhmien varsinainen toimin-
ta on hyvin vapaamuotoista. Kukin ryh-
mä laatii itse omat sääntönsä ja päättää 
siitä, kuinka usein kokoontuu ja miten 
opiskelee. Ryhmät muodostuvat yleen-
sä opintojen samassa vaiheessa olevista 
opiskelijoista.

Study GrouP -oPiSkelu 
 ON HYöDYLLISTÄ JA HAUSKAA

Ryhmätyöskentely tarjoaa opiskelijoille 
vertaistukea muilta opiskelijoilta. ”Ryhmä-
työskentely avaa opiskeluja hidastaneita ju-
mipaikkoja. Kun tehtävään lisäksi paneudu-
taan yhdessä, saadaan yleensä hyviä tulok-
sia”, Karjalainen iloitsee. 

Tietotekniikka on nykyään arkipäiväinen 
osa opiskelua. ”Lähes kaikkiin opintokoko-
naisuuksiin kuuluu osia, jotka voidaan suo-
rittaa netin avulla. Netissä olevat virtuaali-
set oppimisympäristöt ovat myös hyvin ta-
vallisia”, Karjalainen tietää. 

Verkkokurssit antavat opiskelijalle vapau-
den osallistua työskentelyyn mistä tahan-
sa tietokoneelta eikä opiskelija yleensä ole 
sidottu tiettyyn kellonlyömään. ”biologias-
sa meillä ei ole ollut verkkokursseja, mutta 
opiskelen myös kasvatustieteitä. Heillä on 
käytössään opiskeluun liittyvä verkkoympä-
ristö”, Meriläinen kertoo.

Todellinen oppiminen 
seurantaan
Oulun yliopissa on kehitetty opetusta 1990-
luvun lähtien. Varsinainen opetuksen kehit-
tämisyksikkö perustettiin 1995. Kehittämis-
kohteina ovat olleet muun muassa tentti-
käytänteet, tuutorointi, yliopisto-opettajien 
työnohjaus ja pedagoginen koulutus. Lisäk-
si huomio on kiinnitetty itsearviointijärjes-
telmien kehittämiseen esimerkiksi opiskeli-
japalautteen keruun, palautepäivien ja vuo-
sittaisten laitosten itsearviointiraporttien 
muodossa.

Uutena kehittämissuuntana ovat oppi-
misen seuranta ja osaamisen arviointi, jot-
ka kertovat opiskelijoiden oppimistuloksis-
ta. Päämääränä on selvittää, kasautuvatko 
ja vahvistuvatko oppilaiden tiedot vai unoh-
tuvatko ne.

Muualla Euroopassa oppimisen seuranta 
on yleinen käytäntö. Suomessa tähän kui-
tenkin vasta pikkuhiljaa totutellaan ja py-
ritään löytämään keinoja sen toteuttami-
seen. 

”Esimerkiksi lukukauden lopussa voitai-
siin järjestää opiskelijoille tentti, jossa tes-
tattaisiin oppimista. Tentit eivät vaikuttai-
si opiskelijoiden arvosteluun eivätkä stres-
saisi”, Karjalainen miettii. Tenteissä saadut 
tulokset voisivat olla hyvin pärjänneille yli-
opistoille kilpailuvaltti, joka todistaisi yli-
opiston opiskelijoiden menestyksekkään 
oppimisen.
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Kaupilla on Oulun yliopiston ylioppilas-
kunnan jäsenkortti, jossa komeilee nume-
ro yksi. ”Ylioppilaskunnalla oli toimistohuo-
ne Domus botnicassa, jossa asuin. Eräänä 
päivänä kuulin huhun, että jäsenkortteja 
olisi saatavilla toimistosta kello16 jälkeen. 
Menimme koputtelemaan toimiston oveen 
heti silloin, koska meillä oli jo kiire iltame-
noihin. Minä sain jäsenkortin numero yk-
si ja asuinkumppanini Pekka Keränen nu-
meron kaksi”, Kauppi muistelee lokakuun 
1959 tapahtumia. 

Kauppi ei vielä tuolloin ymmärtänyt nu-
mero yhden merkitystä kortissaan. Vasta 
myöhemmin hän huomasi, että se toi mu-
kanaan tiettyjä etuja. ”Pääsin esimerkiksi jo-
nottamatta Rauhalan avajaistansseihin seu-
ralaiseni kanssa ja muutenkin kortista oli 
hyötyä vastaavanlaisissa tilanteissa”, Kauppi 
iloitsee. 

Kauppi aloitti opintonsa noin kolmen-
kymmenen opiskelutoverinsa tavoin kasvi-, 
eläin- ja maantieteessä Oulun yliopiston en-
simmäisenä lukuvuonna syksyllä 1959 yli-
opistossa opiskeli yhteensä 424 opiskelijaa 
ja opettajakokelasta. ”Tuolloin opiskeltiin 
kuutena päivänä viikossa eli myös lauantai-
sin. Kurssivalikoima oli melko pieni, mutta 
kurssit olivat laajoja ja kurssinäytteisiin pe-
rehdyttiin huolellisesti ajan kanssa.”

biologian ja maantieteen kenttäkurssit 
kesäisin olivat ohjelmassa jo yliopiston en-
simmäisinä toimintavuosina. Myöhemmin 
Kauppi toimi kurssiassistenttina useina kesi-
nä. ”Kesäkursseilla syntyi paljon pareja”, hän 
sanoo ja hymyilee.

Opintojen tavoitteena oli arvosana, pää-
aineessa laudatur. Osassa kursseista oli väli-
kuulusteluina muun muassa suullisia tentte-
jä. Niiden lisäksi oli vielä kurssien ja luento-
jen loppukuulustelut, jotka järjestettiin aina 
lukukauden lopussa.

Suomen, ruotsin ja englannin ohella mo-
net lopputentin kirjoista olivat saksankieli-
siä, joten laajaa kielitaitoa kysyttiin. ”Siinä-
hän sitä opittiin tekstien kanssa ährätessä.”

Opiskelijoiden oli kunkin itse osallistut-
tava luennoille, sillä muistiinpanojen kopioi-
minen oli hankalaa. ”Tuolloin ei ollut vielä 
kopiokoneita. Joskus monistimme kalkkee-
ripaperin avulla toistemme muistiinpanoja”, 
Kauppi muistelee.

Matti Kauppi oli nopeaoppinen opiskelija 
ja aikaa jäi myös muuhun toimintaan. Hän 
osallistui kiltatoimintaan ja vietti muuten-

kin monipuolista opiskelijaelämää. ”Opis-
kelijatempaukset olivat mieleenpainuvia. 
Olin esimerkiksi mukana, kun ylioppilaskun-
ta marssi keskustasta Linnanmaalle kaiva-
maan mielenosoituksellisesti kuivatusojaa 
nykyisen yliopiston sijoille. Tuolloin Linnan-
maa oli vielä suomaista peltoa ja rämeistä 
metsää.” 

Eläkepäiviä viettävä Kauppi ehti toimia 
yliopiston palveluksessa yhteensä 39 vuot-
ta. Aluksi hän työskenteli opintojensa ohes-
sa ja myöhemmin täysipäiväisesti. Ura al-

koi puutarha-amanuenssin tehtävissä Hupi-
saarilla vuonna 1961. Tuolloin ajateltiin vie-
lä, että yliopisto rakennettaisiin sinne Alvar 
Aallon suunnitelmien mukaisesti.

Kauppi aikoo osallistua yliopiston juhla-
vuoden tapahtumiin. ”Olemme vaimoni 
kanssa edelleen mukana yliopiston toimin-
nassa. Kuulumme esimerkiksi yliopiston kult-
tuuriklubiin, jossa järjestetään muun muassa 
retkiä maakuntiin ja teatteriin.”

Oulun yliopiston toiminnan alkaessa vuonna 1959 työviikko oli kuusipäiväinen ja myös yliopisto-

opiskelua oli lauantaisin, kertoo ylioppilaskunnan ensimmäisen jäsenkortin haltija Matti Kauppi.



OULUN YLIOPISTON 
  oPiSkeliJa nro 1

Ylioppilaskunnan jäsenkortti nume-
ro yksi toi Matti Kaupille monia etuja 
kuten pääsyn jonon ohi ylioppilastalo 
Rauhalan avajaistansseihin. 

Teks t i  ja  kuva: Ri ikka  Har ju la



30 aktuumi 2/08

Markku Kuorilehto, 39, on sisäistänyt elin-
ikäisen oppimisen arvot ja nauttii perhe-
elämän ohessa opiskelusta. ”Omaa tulevai-
suutta ei kannata naulata tiettyihin raamei-
hin. Aina voi innostua uusista asioista”, kah-
den lapsen isä miettii.

Kuorilehto aloitti yliopisto-opinnot avoi-
messa yliopistossa 2000-luvun alussa. Siel-
lä hän ehti opiskella 60 opintoviikkoa, kun-
nes siirtyi päätoimiseksi opiskelijaksi vuon-
na 2005.

Kuorilehto pääsi tutkinto-opiskelijaksi 
Oulun yliopistoon historia-aineiden avoi-
men yliopiston kiintiössä. Edellytyksenä oli-
vat perus- ja aineopinnot historia-ainees-
sa sekä yhden aineen perusopinnot, jotka 
Kuorilehto oli suorittanut yleisestä arkeolo-
giasta. Opintomenestyskin vaikutti sisään 
pääsemiseen.

Pääaineensa Suomen ja Skandinavian his-
torian lisäksi Kuorilehto on opiskellut talo-
ustieteiden perusopintoja ja sosiologiaa pe-
rus- ja aineopintojen verran. Avoimen yli-
opiston puolella hän on opiskellut pitkänä 
sivuaineena yleistä teologiaa ja kasvatustie-
teitä.

Kuorilehto pitää itseään onnekkaana, 
koska on saanut opiskella sekä nuorten et-
tä varttuneempien kanssa. Avoimessa yli-
opistossa opiskelijoiden elämänkokemus 

ja erilaiset ammatilliset taustat syventävät 
keskusteluja.

”Vanhemmalla iällä opiskelevat ovat jo 
selvillä siitä, mikä heitä kiinnostaa. Elämän-
kokemuksen pohjalta opinnot pystyy suun-
taamaan mielekkäille alueille alusta asti”, 
hän pohtii.

Kuorilehdon mukaan monet aikuisopis-
kelijat hakevat opiskelusta vastapainoa kii-
reiselle työelämälle. ”Tavoitteena ei välttä-
mättä ole uusi ammatti tai tutkinto, vaan 
halu kokeilla jotain uutta jo olemassa ole-
van kovan alan tutkinnon lisäksi.”

Harrastus muuttuu ammatiksi
Kuorilehto opiskeli alun perin keskiasteen 
opistossa sahateollisuusteknikoksi. Sen jäl-
keen hän oli mekaanisen metsäteollisuuden 
palveluksessa muun muassa talotehtaalla ja 
sahalla. 1990-luvun puolivälistä lähtien hän 
työskenteli tutkijana Tampereen yliopiston 
lääketieteellisen teknologian instituutissa 
ja lastentautien tutkimuskeskuksessa pe-
rinnöllisiä sairauksia tutkivissa projekteissa. 
Sukututkimusta 1980-luvulta asti aktiivises-
ti harrastanut Kuorilehto etsi niissä sukulai-
suussuhteita tiettyjä sairauksia sairastanei-
den välillä. 

Oulusta käsin työskennellyt sukututkija 

Teks t i  ja  kuva: I ida-Mar ia  Mat t i la

tuli joskus selanneeksi avoimen yliopiston 
opasta ja innostui opiskelusta. Historia oli 
aina kiinnostanut Limingasta kotoisin ole-
vaa Kuorilehtoa, joten tie vei historian pe-
rusopintojen luennoille. Nuorempana hän 
oli ajatellut, ettei halua pilata hyvää historia-
harrastusta tekemällä siitä ammatin, mutta 
mieli muuttui. Nyt hän opiskelee historian 
opettajaksi.

Kaksivaiheisen opettajaharjoittelun en-
simmäinen vaihe Oulun normaalikoulussa 
on takana ja Kuorilehto suhtautuu luotta-
vaisin mielin tulevaisuuteen. Hänen mieles-
tään varsinkin nuorimpia, seiskaluokkalaisia, 
on mukavaa opettaa. ”Toki on niitäkin joita 
ei kiinnosta, mutta aktiivisia oppilaita on ol-
lut ilahduttavan paljon.”

Aiempaa opettajankokemusta hänellä on 
hieman vanhemmista oppilaista. Hän on 
vuosikausia pitänyt sukututkimus- ja van-
hojen käsialojen kursseja kansalaisopistossa 
ja kesäyliopistossa. Kuorilehto on Suomen 
Sukututkimusseuran esimies eli hallituksen 
puheenjohtaja.

Opettajan työ on yksi Kuorilehdon ta-
voitteista. Suunnitelmissa on myös jatko-
opiskelu ja väitöskirja. Tekeillä oleva gradu 
Limingan asutuksen syntymisestä on hänen 
mukaansa kypsymisprosessi, jossa tutkijan 
taidot kehittyvät.

Opiskelijoiden ajatellaan yleensä olevan parikymppisiä perheet-

tömiä bilettäjiä. Kaikki eivät tähän muottiin sovi. Opiskelijoiden 

joukossa on myös heitä, joita yliopisto-opinnot ovat kutsuneet 

työelämässä vietettyjen vuosien jälkeen tai työn ohella.



elämänkokemuS 
      AUTTAA OPINTIELLÄ
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Pitkään sukututkimusta harrastanut, Suo-
men Sukututkimusseuran hallituksen nykyi-
nen puheenjohtaja Markku Kuorilehto täh-
tää opinnoillaan historian opettajaksi. Suun-
nitelmissa on myös opintojen jatkaminen ja 
väitöskirja. Nuorena hän opiskeli ensin saha-
teollisuusteknikoksi.
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Verkkopäiväkirjat, blogit, ja 

käyttäjien muokattavat sivut, 

wikit, soveltuvat myös uusien 

opiskelutapojen kehittämiseen. 

Sosiaalinen, vuorovaikutuksen 

mahdollistava web innostaa sekä 

opiskelijoita että opettajia.



bloGit Ja wikit 
  TOIMIVAT MYöS OPISKELUSSA

Teks t i : K i r s i  Junt t i  ja 
         Pau l ina  Melakar i -Mus tonen

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen 
opetuksen tukena mahdollistaa esimerkiksi 
tiimityöskentelyn kaltaiset oppimistilanteet. 
Sosiaalisen webin sovellukset, kuten wikit ja 
blogit, avaavat lisää mahdollisuuksia luoda 
verkkoon oppimisympäristöjä ja yhteistyö-
alustoja, jotka perustuvat ryhmän aktiivi-
seen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yh-
teiseen tiedonrakenteluun.

Uusien teknologioiden tuominen ope-
tukseen ei vielä takaa ryhmän laadukasta 
ymmärtävää oppimista. Siksi niiden opetus-
käyttö tulisi juurruttaa toimiviksi todistet-
tuihin pedagogisiin periaatteisiin. On myös 
muistettava, että lähiopetukseen suunnitel-
tuja kursseja ei voida suoraan siirtää tekno-
logiaa hyödyntäviin oppimisympäristöihin. 
Tärkeää on miettiä toimintatapoja, joilla 
teknologia voi tukea ymmärtävää yhteisöl-
listä oppimista. 

Sosiaalisen webin tunnusmerkkejä ovat 

kehittyvät sisällöt, sosiaalisuus ja vuorovai-
kutus. Järjestelmät ja sovellukset, kuten blo-
git, wikit, sosiaaliset kirjanmerkit, podcastit, 
RSS -syötteet ja internet-palvelut, tarjoavat 
merkittävän parannuksen verrattuina aiem-
piin muuttumattomiin www-sivuihin. Käyt-
täjä toimii silloin sisällön tuottajana tai rikas-
tuttajana yhtä helposti kuin internet-sisältö-
jen kuluttajana. Ne mahdollistavat myös eri-
laisia vuorovaikutuksen, yhteydenpidon ja 
yhteisen päämäärän saavuttamisen tapoja.

Uusia ideoita  
yliopisto-opetukseen
Oulun yliopiston Koulutusteknologian tut-
kimusyksikön ColLab-hanke kehittää yh-
teistyössä eri laitosten opettajien kanssa 
korkeakouluopiskeluun soveltuvia yhteisöl-
lisen oppimisen tapoja, joissa hyödynnetään 
sosiaalisen webin sovelluksia. Tavoitteena 
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on tukea opettajien suunnittelutyötä ja sel-
kiyttää työskentelyn tavoitteita niin opiske-
lijoille kuin opettajillekin.

ColLab-hankkeen aikana pedagogisia toi-
mintatapoja kehitetään opetuskokeilujen 
avulla kolmessa eri oppiaineessa, koulutus-
teknologiassa, englantilaisessa filologiassa 
ja tietojenkäsittelytieteissä. Toimintatavat 
räätälöidään jokaiseen kurssiin sopiviksi yh-
teistyössä opettajien ja hankkeen suunnit-
telijoiden kanssa.

Kursseille ei tuoda täysin valmista mallia 
vaan pedagogisia periaatteita, joista ope-
tuksen suunnittelu aloitetaan. Opetusko-
keilut perustuvat yhteisöllisen oppimisen ja 
jaetun asiantuntijuuden ideaan. Oppiminen 
perustuu ryhmän aktiiviseen työskentelyyn 
ja keskusteluun tavoitteena syvällinen ym-
märrys opiskeltavasta aiheesta.

Koska tällaiset toimintatavat voivat olla 
haastavia niin opettajille kuin opiskelijoille, 
on kurssin suunnitteluvaiheessa tärkeää ot-
taa huomioon opettajien ja opiskelijaryh-
mien aikaisemmat toimintatavat ja sovittaa 
uusia ajatuksia ja ideoita niihin. 

Yhteisöllistä tiedonrakentelua
Yhtenä pedagogisena toimintatapana on 
web-weaving -työskentely, jossa opiskelijat 
rakentavat verkkoon yhteisesti tiettyyn ai-
healueeseen liittyvää materiaalia. Työsken-
telyn tavoitteena on tiedon jakaminen ja li-
sääminen sekä analysointi ja järjestäminen 
tietoverkkoja hyödyntäen.

Kurssin eri aihealueet käsitellään kolmen 
vaiheen, orientaation, syventymisen ja ref-
lektion, kautta. Wiki toimii yhteisöllisenä 
oppimateriaalin tuottamisen alustana. Toi-
sin sanoen pienryhmät rakentavat tiedekir-
jaa, johon he kirjoittavat ja linkittävät sisäl-
töä yhdessä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus rikastaa 
tiedekirjan tekstiä kuvien, videoiden ja ääni-
leikkeiden avulla. Tavoitteena on erilaisten 
mediavalintojen avulla kuvata ja selittää kä-
siteltävää ilmiötä niin itselle kuin toisille ryh-
mäläisille. Opiskelijoiden työvälineenä toi-
mii mobiili- ja verkkosovellus.

Pedagogisista toimintatavoista toinen liit-
tyy wikin hyödyntämiseen niin kutsutun 
Jigsaw-toimintamallin mukaisesti. Tavoittee-
na on pitkäjänteisellä työskentelyllä pyrkiä 
asiasisällön syvempään ymmärtämiseen ja 
jäsentämiseen. Opiskelijat rakentavat yhteis-
tä ymmärrystä neuvottelemalla, keskustele-
malla ja perustelemalla omia näkemyksiään.

Mallissa opiskelijat työskentelevät niin sa-
notuissa eksperttiryhmissä tavoitteenaan 
perehtyä omaan aihealueeseensa. Osaami-
nen jaetaan seuraavassa vaiheessa oman ko-
tiryhmän muiden jäsenten kesken. Koti- ja 

eksperttiryhmillä on oma wikisivunsa, johon 
he kirjaavat ja linkittävät oppimaansa. Ryh-
mäkeskusteluja käydään muun muassa wiki-
sivuihin liittyvissä keskustelufoorumeissa.  

Kolmas toimintatapa liittyy blogien ja vir-
tuaalitilan hyödyntämiseen ongelmalähtöi-
sessä oppimisessa. Siinä olennaista on ryh-
män yhdessä muotoilema oppimistavoite, 
jonka saavuttaminen vaatii aktiivista, ryh-
män yhteistä oppimisprosessia.

blogit toimivat kurssin informaatiokana-
vana ja pienryhmien tiedonrakentamisen 
alustana. blogitapahtumia on mahdollisuus 
seurata RSS-syötteiden avulla sekä opetta-
jan, että pienryhmien blogeista. Ryhmäta-
paamisten virtuaalitilana ja työskentelyn ja 
opitun arviointipaikkana toimii virtuaaliseen 
Habbo-hotelliin rakennettu luokkatila.

Innovatiivisuutta oppimiseen
Sekä opettajat että opiskelijat ovat otta-
neet uudet toimintatavat innostuneesti 
vastaan. Ne antavat molemmille mahdolli-
suuden ajatella opetus- ja oppimistilannetta 
uudella tavalla.

Keskeistä blogien ja wikien hyödyntämi-
sessä opetuksessa on oppimisprosessin ko-
rostaminen. Se haastaa opiskelijat tuomaan 
keskeneräiset ajatuksensa muiden kom-
mentoitaviksi. ColLab-hankkeeseen osal-
listuvat opiskelijat kuvaavatkin uudenlaista 
oppimiskokemusta haastavaksi, sillä toimin-
tatavat vaativat erilaista sitoutumista kurs-
sin työskentelyyn.

Työtavat antavat kuitenkin mahdollisuuk-
sia käsitellä opiskeltavia aihepiirejä uudella 
ja innovatiivisella tavalla. Näyttäisi siltä, et-
tä sosiaalisen webin sovellusten käyttö op-
pimisen ja opetuksen tukena kannustaa ja 
haastaa opiskelijoita tiedon jakamiseen ja 
yhteisölliseen työskentelyyn. 

Lisätietoa ColLab -hankkeesta: http://collab 
0708.wordpress.com/

Kirjoittajat työskentelevät suunnittelijoina 
Koulutusteknologian tutkimusyksikössä Oulun 
yliopistossa. Kirjoituksen lähteinä on käytetty 
useita alan teoreetikkojen ja kehittäjien teok-
sia ja artikkeleita.

Wiki on vuorovaikutteinen verkkosivusto, 
jonka sisältöä käyttäjät muokkaavat. Wi-
ki on tehokas ja yksinkertainen yhteisölli-
sen kirjoittamisen työkalu. Tunnetuin wiki 
lienee wikipedia. Muita wiki-ohjelmistoja 
ovat esimerkiksi Wikispaces ja Mediawiki.

Blogi on vuorovaikutteinen verkkosivu 
tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoit-
taja kirjoittaa. blogin sisältö voi olla teks-
tin lisäksi myös kuvia, videokuvaa tai ään-
tä. blogeille ominaisia piirteitä ovat erilai-
set linkitykset, kommentointi ja RSS- tai 
ATOM-syötteet. blogi-julkaisujärjestelmiä 
ovat esimerkiksi Wordpress, blogger ja 
Textpattern. 

Sosiaalinen kirjanmerkkaus on menetel-
mä, jolla käyttäjät voivat tallentaa, järjes-
tää, etsiä ja ylläpitää web-sivujen kirjan-
merkkejä kuvailutiedon (metadata) avulla. 
Sosiaalisen kirjanmerkkauksen verkkopal-
velu on esimerkiksi del.icio.us.

Podcasting on tilauspohjaista äänitiedos-
tojen julkaisemista verkossa. Podcastin pi-
täjä julkaisee RSS- tai Atom-syötteen, joka 
sisältää tietoa julkaistusta äänitiedostosta. 
Kuuntelijalla tulee olla ohjelma, joka seuraa 
syötteen päivittymistä ja lataa automaat-
tisesti sen perusteella tiedostot myöhem-
min kuunneltaviksi. Podcasteja voi kuun-
nella tietokoneen lisäksi mp3-soittimella 
tai mobiililaitteella. 

RSS-syöte (lyhenne sanoista Really Simp-
le Syndication) on verkkosyötemuotojen 
joukko, joita käytetään usein päivittyvän 
digitaalisen sisällön julkaisemiseen ja seu-
raamiseen. Sisältöä ovat esimerkiksi blo-
gi-artikkelit, uutiset ja podcastit. RSS-syöt-
teitä voidaan seurata lukijaohjelman (esim. 
bloglines) tai selaimen avulla. RSS-muodot 
määritellään XML-kielellä. 

Dynaamiset sisällöt ovat tunnusomaisia 
sosiaaliselle webille. Tämä tarkoittaa, että 
verkkosivujen tai -sivustojen sisältö muut-
tuu ja kehittyy nopeasti. Käyttäjät osallistu-
vat itse aktiivisesti verkkosisältöjen tuotta-
miseen esimerkiksi kirjoittamalla blogeihin 
tai wikeihin.

Sosiaalinen web (Web 2.0) on termi, jota 
käytetään kuvaamaan internetissä tapahtu-
vaa hyvin sosiaalista, keskustelevaa ja osal-
listuvaa vuorovaikutusta. Sosiaalisen webin 
sovellukset keskittyvät ennen kaikkea so-
siaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteisöjen 
syntymiseen sekä tukemiseen.
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T
iina Pistokoski 

a l u m n i

Oulun yliopisto perustettiin sivistämään 
pohjoissuomalaisia. Viiden vuosikymme-
nen aikana se on monipuolisesti koulut-
tanut Pohjois-Suomen väestöä yksityisen 
ja julkisen sektorin palvelukseen ja näin 
mahdollistanut Pohjois-Suomessa toimivien 
yritysten kasvun.

Moni asia on edennyt määrätietoisten ja 
tulevaisuuteen luottavien henkilöiden pon-
nistelujen tuloksena. Mutta myös onnellis-
ten sattumien kautta. Voimme vain kuvitel-
la, mitä Pohjois-Suomi olisi ilman Oulun yli-
opistoa. Ei ainakaan yhtä teollistunut ja kan-
sainvälistynyt kuin se tänä päivänä on.

Jos voisimme kurkistaa tulevaisuuden ver-
hon taakse kahdenkymmenen tai kolmen-
kymmenen vuoden päähän, näkisimme, mi-
hin huippuyksiköihin tai innovaatioihin kan-
nattaisi panostaa ja Pohjois-Suomen lahjak-
kaimmat nuoret ohjata. Mutta tätä näköky-
kyä meillä ei ole ja on tyydyttävä vain riskejä 
tunnistaen ennakoimaan tulevaa.

Ennustajaeukko ei kuitenkaan tarvitse ol-
la, jos esittää, että laajaa yleissivistystä ja en-
tistä monialaisempaa osaamista tarvitaan. 
Kapea-alaisesti on mentävä entistä syvem-
mälle. Toisaalta tieteenalarajat ylittävää yh-
teistyötä tarvitaan nykyistä enemmän kou-
lutettaessa sosiaalisempia, innovatiivisempia 
ja kansainvälisempiä osaajia.

Perinteisten ja kehitystä eteenpäin vievien 
teknisten innovaatioiden rinnalle tar-
vitsemme palveluinnovaatioita tuot-
tamaan lisäarvoa tuotebisnekseen. 

Tarvitsemme liiketoimintaprosessi-inno-
vaatioita, johtamis- ja kulttuuri-innovaati-

oita ja ennen kaikkea sosiaalisia innovaatioi-
ta. Meidän on päästävä pois totuttujen aja-
tusmallien ja toimintatapojen kahleista ja pe-
räänkuulutettava poikkitieteellisyyttä. Nyt 
onkin Oulun yliopistolla näytön paikka. Osa-
taanko monitieteisyyttä oikeasti hyödyntää 
niin, että se tuottaa lisäarvoa?

Pohjois-Suomen menestyminen on kiin-
ni lasten ja nuorten innostuksesta ja hyväs-
tä koulutuksesta mutta myös yrityselämän 
vahvoista suunnannäyttäjistä, henkilöistä, 
joilla on idea, visio ja kyky luottaa työnteki-
jöihinsä ja viedä unelmat todellisiksi menes-
tystekijöiksi ja kansainvälisiksi menestystari-

noiksi. Yliopiston haaste on osata rekrytoi-
da hyviä tutkimusryhmien vetäjiä ja innosta-
via opettajia, jotka panevat itsensä peliin, ja 
antaa heille resursseja ja riittävät vapaudet 
toteuttaa ideoitaan.

Kilpailu lahjakkaista tutkijoista ja lahjak-
kaista opiskelijoista tulee kiihtymään. Sik-
si yliopistonkin pitää tehdä kipeitä valintoja 
huippututkimusyksiköiden resursoimiseksi ja 
kansainvälisesti arvostetun koulutuksen yllä-
pitämiseksi.

Samalla, kun yliopisto tekee strategiansa 
mukaisia valintoja, on pidettävä mielessä, et-
tä tulevaisuuden menestys saattaa sittenkin 
olla enemmän kiinni onnellisista sattumista 
ja niistä tutkimus- ja yritystoiminnan johta-
jista, jotka kykenevät ja haluavat panna it-
sensä peliin menestyksen saavuttamisek-
si. Pohjois-Suomi kaipaa nyt jos koskaan ni-
menomaan näitä henkisiä suunnannäyttäjiä 
ja menestyviä johtajia, jotka omalla esimer-
killään ja toiminnallaan ansaitsevat yrityselä-
män ja rahoittajien luottamuksen.

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiede- 
ja sivistysyliopisto. Läänin sivistysstrategia 
2015 Sivistys, hyvinvointi ja kilpailukyky kuvaa 
tahtotilaa, johon myös Oulun ylipisto on 50-
vuotisella toiminnallaan pyrkinyt ja varmasti 
seuraavalla puolivuosisataisella toiminnallaan 
pyrkii: tuottamaan pohjoissuomalaisille sivis-
tystä, hyvinvointia ja kilpailukykyä.

Haluan omasta ja Oulun lääninhallituksen 
puolesta toivottaa entiselle opinahjolleni ja 
työnantajalleni mitä parhainta menestystä 
tulevalle uudelle puolivuosisadalle!

onnellisia sattumia 
   ja kipeitä valintoja

Pertti Kokkonen
lääninsivistysneuvos, Oulun lääninhallitus

Kirjoittaja on Oulun yliopiston dosentti ja 
alumni. Hän aloitti opiskelun vuonna 1966, 
valmistui maisteriksi 1971 ja väitteli tohtoriksi 
1981 fysikaalisesta kemiasta. Hän toimi mo-
nia vuosia yliopiston eri opetus- ja tutkimus-
tehtävissä, kuten apulaisprofessorina, kunnes 
siirtyi nykyiseen tehtäväänsä 1996.

Tiina Pistokoski
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HUMANISTISET OPPIAINEET

Aate- ja oppihistoria
Elokuvatutkimus
Elämänkatsomustieto
Eurooppa-opinnot
Filosofia
Historia
Humanistiset ympäristöopinnot
Informaatiotutkimus
Japani-opinnot
Kiina-opinnot
Kirjallisuus
Kulttuuriantropologia
Suomen kieli
Valtio-oppi
Viittomakieli
Yleinen arkeologia
Yleinen teologia

KASVATUSTIETEELLISET  
OPPIAINEET

Kasvatustiede
Koulutusteknologia
Managerointi ja osaamisen johta-
minen
Monikulttuurisuus
Prosessidraama
Puheviestintä ja ilmaisukasvatus

Psykologia
Sosiologia
Ympäristökasvatus
Yrittäjyys ja projektipedagogiikka

LUONNONTIETEELLISET 
OPPIAINEET

Fysiikka
Kemia
Maantiede
Matkailu
Tietojenkäsittelytiede
Tähtitiede

LÄÄKE- JA TERVEYS-
TIETEELLISET OPPIAINEET

Hoitotiede
Lääketiede
Terveyshallintotiede
Terveystieto

TALOUSTIETEELLISET  
OPPIAINEET

International business
Investointi- ja rahoitussuunnittelu
Johdon laskentatoimi
Johtaminen ja organisaatio
Kansantaloustiede

Kaupunki- ja aluetalous
Liikeidean kehittäminen
Markkinointi
Materiaalihallinto
Yritysjuridiikka

TEKNIIKKAAN JA  
ARKKITEHTUURIIN  
LIITTYVÄT OPPIAINEET

Ergonomia
Japanilainen estetiikka
Japanin taidehistoria
Kemialliset ja fysikaaliset 
työympäristötekijät
Laadun peruskurssi
Organisaatio, henkilöstö ja kehit-
täminen
Plastinen sommittelu
Projektitoiminta
Sisustussuunnittelu
Sisustustaiteen historia
Tekniikka, yhteiskunta ja työ
Tuotekehitys
Työpsykologia
Työsuojelu
Työ- ja tuoteluovuus
Ympäristölainsäädäntö
Ympäristötekniikka
Ympäristövaikutusten arviointi

Lisäksi järjestetään kieliopintoja  
ja verkko-opintoja.

KAJAANISSA OPINTOJA MM:
Elokuvatutkimus
Elämänkatsomustieto
Erityispedagogiikka
Eurooppa-opinnot
Filosofia
Historia
Hoitotiede
Kasvatustiede
Kemia
Kirjallisuus
Koulutusteknologia
Kuvataide
Käsityö
Lääketieteen opintoja
Maantiede
Markkinointi
Matematiikka
Matkailu
Puhe- ja ilmaisukasvatus
Sosiologia
Suomen kieli
Terveyshallintotiede

Avoimen yliopiston opinnot 2008–2009
Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa on tarjolla monipuolisesti opintoja eri aloilta. 
Tarkempia tietoja koulutuksesta verkkosivulta: www.oulu.fi/avoinyliopisto

28.–29.8. Itämeren Itälaidalla -symposiumi:  
esityksiä baltian maiden ja Suomen historiasta,  
erityisesti identiteetin ja yhteistyön näkökulmasta

8.9. Oulun yliopiston 50. lukuvuoden avajaiset

10.9. Kulttuuria kaupunkikuvassa
klo 14 Musiikkia, runoja ja näyttelyitä  
     Rotuaarilla ja kaupunginkirjastossa
klo 16 Yliopiston rakentaminen -näyttelyn 
avajaiset arkkitehtuurin osaston A-pajassa:  
Yliopiston rakentamisen viisi vuosikymmentä

11.9. Tiedepäivä Kajaanin yliopistokeskuksessa

12.9. Lukuvuoden avajaiset 
        Kajaanin yliopistokeskuksessa

muSeot

Eläinmuseo
Linnanmaa
Avoinna ma–pe klo 8.30–
15.45, su klo 11–15

Geologinen museo
Linnanmaa
Avoinna ma–pe ja su klo 11–15

Kasvitieteellinen puutarha
Linnanmaa
Kasvihuoneet avoinna ti–pe 
klo 8–15, la–su klo 12–15

Kesällä ulkopuutarha avoinna 
joka päivä klo 8–20

näyttelyt

17.3.–31.8. Kansainvälinen po-
laarivuosi 2007–2008, tiedekir-
jasto Tellus 

17.3.– Verkkonäyttely Tutkijoi-
den Lappi, www.kirjasto.oulu.fi/
lapinkuvat/

7.4.–30.11. Suomen sota 1808–
1809: kylmää, nälkää, haavoja, 
yliopiston kirjasto 

28.3.–31.12. Suomen suurpe-
dot -näyttely, eläinmuseo 

12.5.–31.12. Oulun yliopiston 
perustaminen lehtileikkeiden 
valossa, yliopiston kirjasto

12.5.2008–31.1.2009  
50 vuotta yliopiston julkaisu-
toimintaa, yliopiston kirjasto

Oulun yliopiston 
juhlavuoden tapahtumia
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