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Lukijalle
Tämän kirjan valmistumisesta on syytä kiittää monia henkilöitä. Professori Petri Ka-
ronen on ohjaillut kirjahanketta sen alusta alkaen. Informaatioteknologian tiedekun-
nassa tietoja ja tukea ovat antaneet Marja-Leena Rantalainen, Kati Valpe ja Matti 
Savonen. Leena Eerola-Ockenström on kommentoinut rakentavasti käsikirjoitusta 
sen loppuvaiheissa. Pekka Rousu on oikolukenut tekstin käsikirjoituksen suurella 
huolellisuudella. Harri Juutilainen on koonnut taulukkomuotoon Pekan uran olen-
naiset vuosiluvut. Haluamme kiittää kirjan kuvituksessa käytetyistä materiaaleista 
Keskisuomalaista, Sampoa, Helsingin Sanomia, Jyväskylän Yliopiston arkistoa, Saa-
rijärven museon arkistoa, Jyväskylän Kaupungin arkistoa, Tiedeliiton arkistoa, Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön arkistoa sekä muita kuvitukseen apua ja materiaalejaan 
antaneita. Kirjan taitosta on vastannut ammattitaitoisesti Minja Revonkorpi, ja Yli-
opistopainon Ilpo Viitala on huolehtinut painourakasta joustavasti. Kiitos kaikille! 

Lisäksi on syytä kiittää kaikkia haastateltuja henkilöitä, jotka ovat jakaneet muisto-
jaan ja tietojaan kirjan kohteesta, professori Pekka Neittaanmäestä. Kirjoitusurakan 
loppuessa haluan kiittää Pekkaa sujuvasta yhteistyöstä. Kirjaa tehdessä pääsin mie-
lenkiintoiselle matkalle tieteen lähihistoriaan saaden samalla vahvoja näyttöjä siitä, 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Pekka puolestaan pyysi minua välittämään kiitok-
sensa perheelleen ja ystävilleen kaikesta tuesta ja yhteistyöstä. Ilman läheisiä, työ-
tovereita ja ystäviä monet saavutukset olisivat jääneet hänelle haaveeksi.

Espoossa 11.3.2019
Janne Haikari
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”Tulevaisuus tehdään nyt, siinä on kirjan nimi”, 
sanoi tietotekniikan professori Pekka Neittaanmä-
ki, kun olimme aloittamassa suunnittelupalaveria 
hänen uraansa kartoittavan historiakirjan tekemi-
sestä talvella 2018. Neittaanmäen katseen oli kään-
tänyt menneisyyteen edessä häämöttänyt merkki-
paalu. Hän oli saavuttamassa 68 vuoden iän. Näytti 
siltä, että työtarmoisenkin professorin oli siirryttä-
vä eläkkeelle. 

Historiakirjan aihepiiriksi valittiin Pekka Neittaanmäen 
työ yhteiskunnallisena ja tiedepoliittisena vaikuttajana. 
Hän on urallaan jatkuvasti pyrkinyt vaikuttamaan tule-
vaisuuteen. Neittaanmäki on kytkenyt oman tieteen-
alansa vahvistamisen koko Jyväskylän yliopiston ja Jy-
väskylän kaupungin kehittämiseen. Kirjaa tehdessä kävi 
selväksi, että Neittaanmäki ei muistellut uraansa vain 
jättääkseen jäähyväiset tiedeyhteisölle. Kirjoituspro-
sessin aikana laitettiin vireille UNESCO-professuu-
rihakemus, ja myönteinen päätös kiiri Neittaanmäen 
tietoon kevään 2018 lopussa. Uralle oli tiedossa jatkoa 
ainakin vuoteen 2022 asti. Muutenkin Neittaanmäki 
etsi työpöydälleen avauksia uusiin aihepiireihin entiseen 
malliin. Hänen katseensa oli edelleen tulevaisuudessa. 
”Käytän enimmillään jopa 80 prosenttia ajastani uusien 
tutkimusteemojen kehittelyyn”, hän totesi sivumennen 

huhtikuussa 2018, kun kuljimme informaatiotekno-
logian tiedekunnan käytävillä kohti alakerran kahvilaa. 
Tekoälyn mahdollisuudet, terveysalan it-teknologia, 
kyberturvallisuus, digitaaliset palvelualustat – näihin 
hän uppoutui vuonna 2018 samalla systemaattisuudella 
ja samoin tavoittein kuin ennenkin.1

Pekka Neittaanmäki  ryhtyi uransa alusta alkaen ra-
kentamaan ympärilleen tutkimusryhmää, etsimään 
kansainvälisiä kontakteja, hakemaan tutkimukselleen 
sovelluskohteita ja määrittelemään oman tieteenalan-
sa rajoja suhteessa toisiin tieteisiin. Näin hänestä kasvoi 
vähitellen toimija, joka liikkui tieteen asialla elinkeino-
elämän piirissä ja poliitikkojen pakeilla. Neittaanmäki 
tutki löytääkseen tieteestä sovelluksia vaikkapa teolli-
suuden tuotantoprosesseihin ja niiden tehostamiseen. 
Hän loi suhteita yritysjohtajiin ja poliitikkoihin saadak-
seen rahoitusta kehittämishankkeille. Lisäksi hän otti 
vastuulleen tiedehallinnollisia tehtäviä, joissa tiedettä 
arvioitiin ja koordinoitiin eri näkökulmista. Hallintoteh-
täviä hän hoiti madaltaakseen akateemisen maailman 
ja elinkeinoelämän välistä kynnystä ja parantaakseen 
oman tieteenalansa asemaa. Kaiken aikaa nämä eri toi-
minnot liittyivät tiiviisti toisiinsa, ja niin muodostui se 
Pekka Neittaanmäen yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
työala, johon tässä tutkimuksessa keskitytään. 

professori vaikuttajanaa
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Miten verkostoja rakennetaan ja millaiset olivat Neit-
taanmäen verkostot? Millaista on työ tiedehallinnossa? 
Miten työtä organisoidaan? Miten tutkija voi vaikuttaa 
yhteiskunnallisesti? Nämä kysymykset ovat toimineet 
tutkimuksen lähtökohtana. Samalla teos on määritel-
tävissä rajatuksi elämäkerraksi, sillä valittuja kysymyk-
siä tarkastellaan koko Neittaanmäen työuran ja elämän 
mittaisella aikajänteellä. Omaelämäkerrallista sävyä 
kirjalle antaa se, että lähtökohtana ovat olleet Pekka 
Neittaanmäen henkilökohtaiset muistelut hänen uran-
sa keskeisistä tapahtumista. Neittaanmäki on tallenta-
nut sanelimella noin 70 äänitiedostoa, joista jokaisessa 
käsitellään hänen itsensä valitsemaa aihetta. Ajallisesti 
mitaten muistelutiedostoissa on useita tunteja elämä-
kerrallista kerrontaa. Ne eivät muodosta yhtä ja yhte-
näistä kertomusta, vaan muistelmat ovat pikemminkin 
episodimaisia kuvauksia tapahtumista, toiminnasta ja 
aihepiireistä. Näiden palasten varassa olen laatinut kir-
jan kokonaisuuden – kertomuksen, elämäkerran. Sen 
lopullista muotoa olemme kirjoitusprosessin loppuvai-
heessa hioneet yhdessä keskustellen.2

Olen täydentänyt aineistoa sanomalehtikirjoituksilla, 
kirjeenvaihdolla, haastatteluilla ja eri arkistojen asiakir-
joilla. Arkistoista tärkein on Neittaanmäen henkilökoh-
tainen arkisto, joka on hänen työhuoneessaan. Se on 
ollut vapaasti käytössäni nyt sekä aiemman yhteisen tut-
kimushankkeemme aikana. Pääosin järjestämättömäs-
sä asiakirjakokoelmassa on kirjeitä, fakseja, muistioita, 
hankehakemuksia, esitelmiä, pöytäkirjoja ja julkaisuja. 
Laajuudeltaan yltäkylläisessä aineistossa on materiaalia 
1980-luvun alkupuolelta nykypäiviin asti. Lähihistorian 
tärkeiksi aineistopankeiksi ovat osoittautuneet sano-
malehtien eli Helsingin Sanomien ja Keskisuomalaisen 
sähköiset arkistot, joista erityisesti jälkimmäistä on tässä 
tutkimuksessa hyödynnetty monessa kohdin.

Pekka Neittaanmäen vaikuttajan uraa ei voi tarkastella 
irrallaan hänen tieteellisistä saavutuksistaan. Professo-
rin tai tutkijan yhteiskunnallisen vaikuttamisen peru-
sedellytyksiin kuuluvat akateemiset meriitit. Kokonai-
suutena tarkastellen Neittaanmäen tieteellinen ura on 
menestyksekäs. Hän väitteli tohtoriksi 27-vuotiaana 
Jyväskylän yliopistossa 1978, ja hänet valittiin 31-vuoti-
aana tietotekniikan apulaisprofessoriksi Lappeenrannan 
teknilliseen korkeakouluun 1982. Jyväskylän yliopistoon 
hän palasi 1985, jolloin hän astui sovelletun matematii-
kan (matemaattinen tietojenkäsittely) apulaisprofesso-
rin virkaan matematiikan laitoksella. Professoriksi Neit-
taanmäki nousi 37-vuotiaana maaliskuussa 1989, kun 
hän aloitti työnsä matemaattis-luonnontieteellisen tie-
dekunnan piirissä käynnistetyn soveltavan luonnontie-
teen koulutusohjelman määräaikaisessa professuurissa. 
Hänen opetusalanaan olivat tietotekniikan luonnontie-
teelliset sovellukset. Syksyllä 1992 tehtävä muutettiin 
vakinaiseksi tietotekniikan professuuriksi, ja opetus-
alaksi yksilöitiin numeerinen analyysi ja sen sovellukset. 
Siinä virassa hän on pysynyt kevääseen 2019 asti.

Neittaanmäki on numeroiden mies myös julkaisuluet-
telonsa valossa. Urallaan hän on ollut tuottamassa lähes 
400 julkaisua. Luvussa ovat mukana tieteelliset artik-
kelit, konferenssijulkaisut, tieteellisten kokoomateosten 
pääluvut, monografiatutkimukset ja toimitetut kokoo-
mateokset. Julkaisut on esitetty ryhmittäin kaavioissa 
1–3. Informaatioteknologisissa tieteissä tutkimusjul-
kaisut ovat painottuneet artikkeleihin ja konferenssipa-
pereihin, mikä osaltaan lisää julkaisujen määrää, samoin 
kuin tieteenalalle leimallinen tapa tehdä julkaisuja yh-
teistyössä toisten tutkijoiden kanssa. Neittaanmäki itse 
pitää tutkimusjulkaisujensa tärkeimpänä kokonaisuute-
na noin kahtakymmentä monografiaa, joissa hän on eri 
kollegoiden kanssa jalostanut artikkeleissa kehiteltyjä 
aiheita kokonaisuuksiksi. Hänen kokemuksensa mukaan 
monografiat ovat tehneet tutkimustuloksia paremmin 
tunnetuksi kuin pelkät artikkelit.
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Pekka Neittaanmäen artikkelit 1978–2017.

Luvuissa ovat mukana aikakauskirjojen vertaisarvioidut artikkelit, katsausartikkelit, kokooma-
teosten osat ja konferenssipaperit.

Pekka Neittaanmäen tieteelliset monografiat 1988–2017.



11

Pekka Neittaanmäen toimittamat kokoomateokset ja konferenssijulkaisut 1983–2018

Monografiateosten kannet
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Neittaanmäen yhteisjulkaisuista osa on syntynyt väi-
töstutkimuksen ohjaustyössä, josta on vuosien varrella 
tullut hänelle erityisen tärkeä työn osa-alue. Neittaan-
mäki on vuoden 2019 kevääseen mennessä toiminut 
ohjaajana 106 väitöksessä. Ensimmäinen hänen oh-
jaamansa väitös valmistui 1987, ja sen jälkeen uralle on 
osunut vain kolme vuotta, jolloin hänen opiskelijansa 
eivät ole väitelleet. Maailman kaikista matemaatikoista 
tilastoja ylläpitävän ”matemaatikkojen sukupuuprojek-
tin” (Mathematics Genealogy Project) mukaan Pekka 
Neittaanmäki on kaikkina aikoina kolmanneksi eniten 
väitöskirjoja ohjannut matemaatikko.3 Uusien tutkijoi-
den kouluttamisella Neittaanmäki on vakiinnuttanut 
tieteenalaansa, vaikka professorin vallassa ei suoraan 
olekaan, minne hänen opiskelijansa suuntaavat väitök-
sen jälkeisellä urallaan. Toisena tärkeänä tutkimusmaa-
ilman työalana Neittaanmäki pitää konferensseja. Hän 
on aktiivisesti vieraillut ulkomaisissa konferensseissa, ja 
Jyväskylään hän on ollut järjestämässä yli kolmeakym-
mentä kansainvälistä konferenssia, jotka luetellaan vie-
reisen sivun taulukossa.

Jyväskylän yliopiston vararehtorina Neittaanmäki toimi 
vuosina 1993–2000. Hän on istunut Suomen Akate-
mian teknistieteellisessä toimikunnassa, Korkeakoulu-
neuvostossa ja lukuisissa pienemmissä tiedehallinnol-
lisissa ohjauselimissä. Neittaanmäen uran kiistattomiin 
kohokohtiin kuuluu informaatioteknologian tiedekun-
nan perustaminen 1998. Yksin hän ei sitä synnyttänyt, 
mutta hän oli yksi perustamishankkeen avainhenkilöis-
tä. Tiedekunnan perustamiseen kulminoitui hänen vuo-
sikausia kestänyt työnsä oman tieteenalan, sovelletun 
matematiikan ja laskennallisten tieteiden, institutionaa-
listen toimintaedellytysten parantamiseksi. 

Tiedekunnan perustamisen kaltaiset hallintouudistukset 
eivät yliopistoissa toteudu väistämättömänä seuraukse-
na tieteenalojen kasvusta ja kehityksestä. Päinvastoin, 
hallinnon uudistamisessa siirrytään usein akateemisen 
maailman herkälle alueelle. Kehittämiskysymykset yli-
opistossa kääntyvät helposti laitosten ja tieteenalojen 
väliseksi kamppailuksi, jos uudistukset näyttävät johta-
van resurssien uusjakoon. Niinpä hallinto- ja kehitys-
työtä yliopistoissa sävyttävät helposti erimielisyydet ja 
konfliktit, joita ruokkii tieteen perusluonteeseen kuulu-
va kilpailu viroista ja rahoituksesta. Pekka Neittaanmäki 
on urallaan tehnyt paljon hallinnon kehittämistyötä ja 
pyrkinyt aktiivisesti laajentamaan informaatioteknolo-
gian alan koulutusta, eikä hän siten ole välttynyt vastak-
kainasetteluilta. Monessa mukana olleella professorilla 
on kriitikkonsa.

Neittaanmäen laajat kansainväliset verkostot, lukuisat 
yhteisartikkelit ja monia tahoja yhdistäneet hankkeet 
kertovat omaa kieltään hänestä toimijana. ”Pekka on 
henkilö, joka saa (hyviä) asioita aikaiseksi”, kirjoitti rans-
kalainen professori Roland Gowinski minulle, kun lä-
hetin Neittaanmäen kansainvälisille kollegoille kyselyn 
heidän yhteistyöstään. Gowinski korostaa, että sellaiset 
henkilöt ovat tiedemaailmassakin lopulta harvassa. Mo-
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Konferenssit, joita Pekka Neittaanmäki on urallaan ollut järjestämässä

• CSAI 2019 – ECCOMAS, Jyväskylä, Finland,  2019
• ENUMATH 2017, Voss, Norway, 2017
• CMAM-7, Jyväskylä, Finland, 2016
• ENUMATH 2015, Ankara, Turkey, 2015
• CM3 – Computational Multi Physics, Multi Scales and Multi Big Data in Transport, Modeling,  

Simulation and Optimization, Jyväskylä, Finland, 2015
• 5th International Conference on Nonlinear Science and Complexity, Xi’an, China, 2014
• RMMM 2013, Jyväskylä, Finland, 2013
• 15th IFAC Conference on Control Applications of Optimization, Rimini, Italy, 201
• RMMM 2011, Lausanne, Switzerland, 2011
• 11th Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism, Sofia, Bulgaria, 2010
• RMMM 2009, Berlin, Germany, 2009
• CMM 2009, Zielona Góra, Poland, 2009
• IFAC Workshop on Control Applications of Optimization, Jyväskylä, Finland, 2009
• WCCM8 and ECCOMAS, Venice, Italy, 2008
• 4th Conference on Superconvergence Phenomena in the Finite Element Method, 2008
• RMMM 2007, St. Petersburg, Russia, 2007
• EUROGEN 2007 – ECCOMAS, Jyväskylä, Finland, 2007
• ADMOS 2005, Barcelona, Spain, 2005
• The International Conference on Bio-Nano-Informatics (BNI) Fusion, Marina del Rey, California, USA, 2005
• ENUMATH 2005, Santiago de Compostela, Spain, 2005
• ECCOMAS 2004, Jyväskylä, Finland, 2004
• ECCOMAS 2000, Barcelona, Spain, 2000
• Finite Element Methods Three-dimensional Problems, Jyväskylä, Finland, 2000
• 5th French-Russian-Finnish Workshop on Experimentation, Mathematical Modeling and  

Computation in Engineering Sciences, Jyväskylä, Finland, 2000
• Finite Element in Flow Problems 2000, Austin, Texas, USA, 2000
• ENUMATH99 Third European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Jyväskylä, Finland, 1999
• EUROGEN99, Jyväskylä, Finland, 1999
• Analysis and Control of Differential Systems, Constanta, Romania, 1998
• ENUMATH 97, Heidelberg, Germany, 1997
• Finite Element Methods: Superconvergence, Post-processing and A Posteriori Estimates, Jyväskylä, Finland, 1996
• ENUMATH 95, Paris, France, 1995
• ICIAM 1995, Jyväskylä, Finland, 1995
• International Conference in Fluid Mechanics, Barcelona, Spain, 1994
• Domain Decomposition Methods and Free Boundary Problems, Jyväskylä, Finland, 1992
• Days of Industrial Mathematics 92, Lappeenranta, Finland, 1992
• Computer Aided Mathematics, Jyväskylä, Finland, 1991
• IMACS World Conference, Dublin, Ireland, 1991
• Meeting of scientific supercomputing, Centre of Scientific Computing, Helsinki, Finland,1991
• Days of Mechanics, Lappeenranta, Finland, 1991
• Symposium on Finite Element Method in Simulation, Jyväskylä, Finland, 1990
• Numerical Methods for Free Boundary Problems, Jyväskylä, Finland, 1990
• ECMI-90, Lahti, Finland, 1990
• Industrial Mathematics, Lammi, Finland, 1988
• Minisymposium on Numerical Methods for Magnets and Semiconductors, Jyväskylä, Finland, 1988
• Numerical Simulation Models, Jyväskylä, Finland, 1986
• Numerical Analysis, Summer School, Jyväskylä, Finland, 1985
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kiksi Rolf Nevanlinnan, A. I. Virtasen, Lars Ahlforsin 
ja Yrjö Neuvon elämäkerrat kertovat päähenkilöidensä 
ohella paljon suomalaisen matemaattisten ja teknis-
ten tieteiden historiasta: tutkijankoulutuksesta, tut-
kimustraditioista, tieteen kytköksistä eri ajanjaksojen 
yhteiskunnalliseen kehitykseen. Niissä tullaan raotta-
neeksi ovea akateemisen maailman kirjoittamattomiin 
sääntöihin ja pinnan alla kyteneisiin kiistoihin. Tutkimus 
saa alkunsa yksilöstä, tutkijan ajattelusta. Siksi yksittäi-
sen tutkijan uran ja elämäntyön tarkastelu on tärkeää 
tieteen yleisen historian kannalta.4

nivuotisen tieteellisen yhteistyön kokemuksella Gowin-
ski arvioi, että Neittaanmäen kansainväliset verkostot 
ovat syntyneet ensisijaisesti siksi, että Neittaanmäki on 
pyrkinyt luomaan hyvät henkilökohtaiset suhteet hen-
kilöihin, joiden kanssa hän on käynyt yhteistyöhön.

Pekka Neittaanmäen ura ei kerro vain yksittäisen tut-
kijan vaiheista vaan professorin viran yleisestä kehit-
tymisestä 1980-luvulta nykypäivään, akateemisen 
tiedemaailman valtarakenteista ja tieteen yleisestä lä-
hihistoriasta. Professoreiden ja tutkijoiden elämäkerrat 
muodostavat tärkeän osan tieteenhistoriasta. Esimer-

Promootiojuhlallisuudet, 
promottorina Pekka Neittaanmäki

        
 ECCOMAS 

konferenssi 
Wienissä



15

        
 ECCOMAS 

konferenssi 
Wienissä

Olgan (24v) väitös 
onnistuneesti ohi

ECCOMAS 2004 
konferenssiyleisö 
täytti Paviljongin



16

Huhtikuun 14. päivänä 1951 Viljo ja Anni (omaa 
sukuaan Kokkinen) Neittaanmäen perheeseen syn-
tyi poika, joka kasteessa sai nimet Pekka Juhani. 
Tulokkaalla oli kaksi vuotta vanhempi sisko Liisa, ja 
myöhemmin perheeseen saatiin vielä kolme lasta: 
Heikki, Anneli ja Minna. Elantonsa Viljo ja Anni Neit-
taanmäki hankkivat maanviljelyllä ja karjanhoidol-
la. Neittaanmäen tila oli Saarijärven Koskenkylässä 
noin viidentoista kilometrin päässä kunnan keskus-
tasta länteen. Saarijärvi oli 1950-luvulla vireä kunta, 
joka sai elinvoimansa maataloudesta. Sotavuosia 
seurannut jälleenrakennus muutti kunnan maise-
maa tuntuvasti. Saarijärvelle syntyi maanhankin-
talain nojalla lähes 250 uutta tilaa, ja vanhemmil-
lakin tiloilla innostuttiin uudistamaan maatilojen 
rakennuskantaa. Uudistilojen rakentajiin lukeutui 
paljon evakkoperheitä. Kunnan väkiluku kasvoi hi-
taasti mutta varmasti koko vuosikymmenen ajan. 
Saarijärvellä asui yli 12 000 asukasta vuonna 1960. 
Neittaanmäkien perhe oli väestötilastojen mukaan 
saarijärveläistä keskivertoperhettä suurempi, sillä 
kunnan avioparit hankkivat keskimäärin 3,3 lasta 
1950-luvulla.5

Jälleenrakennuksen vuosia on usein kuvattu vanhan 
maatalouteen tukeutuvan maaseutu-Suomen kul-
ta-ajaksi. Vaikka nostalgisen kuvan takaa on nyttemmin 
paljastettu myös varjoja,6 on ilmeistä, että juuri Saari-
järven kaltaisilla seuduilla tulevaisuudenusko voimistui 
sitä mukaa kun maanhankintalaki ruokki patoutunutta 
”maannälkää” ja kulutustarvikkeet vapautuivat säännös-
telystä. Sodan käyneelle Viljo Neittaanmäelle ja hänen 
vaimolleen Annille oma tila merkitsi paljon, vaikka se oli 
velkarahalla ostettu. Ryhtyessään pientilallisiksi he us-
koivat monien ikätoveriensa tavoin kykenevänsä omalla 
työllään ja itsenäisenä viljelijänä elättämään perheensä. 
Pekka Neittaanmäki eli lapsuutensa yhteisössä, jossa 
raivattiin peltoa, rakennettiin uusia navetoita, hankittiin 
koneita ja uskottiin maatalouden kantavan pitkälle tule-
vaisuuteen. 

Anni Neittaanmäen mukaan vanhempien ei tarvinnut 
suuremmin pohtia kasvatusotettaan. Kaiken perustana 
olivat kristilliset perushyveet: ahkeruus ja rehellisyys. 
Lapsia opetettiin rukoilemaan, ja he kävivät pyhäkou-
lua. Sunnuntai oli pyhitetty lepopäiväksi, jolloin radiosta 
kuunneltiin jumalanpalvelus. Muuten hengelliset kysy-
mykset olivat lähinnä hiljaisena perusvireenä pienviljeli-
jäperheen työntäyteisessä arjessa. Neittaanmäen tilalla 
työt aloitettiin kuudelta aamulla ja tehtävää riitti kellon 

pienviljelijaperheen poika
..
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Pekka, Heikki, Liisa, Anni, Viljo, Minna ja Anneli
Koskenkylä, Saarijärvi

Liisa, Pekka ja Heikki
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ympäri ja ylikin. Lapset oppivat vähitellen kantamaan 
vastuuta tilan työtehtävistä, joita riitti kullekin lapselle 
ikänsä ja taitojensa mukaan. Esimerkiksi metsätöissä 
Pekka ja Liisa-sisko kulkivat työsakin mukana kerää-
mässä männynkäpyjä myyntiin. Kun ikää karttui, lapset 
oppivat lukemaan jo äidin katseesta, mitä heiltä odotet-
tiin. Silti Neittaanmäen lapsilla oli tilaa ja aikaa leikeille ja 
peleille, pieniä konnuuksia ja nuoruuden rämäpäisyyksiä 
unohtamatta.

Pekka Neittaanmäen lapsuuteen ja nuoruuteen mah-
tui monia kommelluksia, jotka olisivat voineet päät-
tyä huonosti. Neittaanmäen talossa tehtiin remonttia 
1950-luvun alkuvuosina. Keskusmuuria uudistettiin ja 
savupiippu oli huipulta purettu jo katonrajan alapuolel-
le. Kolmevuotias Pekka kiipesi katolle ja kurkisti piipu-
naukosta sisään nähdäkseen, miten purkutyö etenee. 
Remonttimies oli juuri heittämässä irrottamaansa pii-
punlohkaretta katonreiästä pihalle, kun hän huomasi 
aukossa pienen pojan pään. Hieman vanhempana Pek-
ka ja hänen veljensä löysivät navetan vintiltä isän sota-
muistona kotiin tuoman pistoolin, jota oli käytetty tilalla 
sikojen teurastamiseen. Pistoolissa oli panoksia, mut-
ta poikien onneksi he eivät onnistuneet laukaisemaan 
asetta, kun he osoittelivat sillä toisiaan. Eräs uimaretki 
oli koitua Pekan kohtaloksi, kun kylmä kevätvesi kangis-
ti häntä niin, että rantaan pääsi vain ankarasti taistel-
len. Isän varastoista ottamallaan räjähdysaineella Pekka 
pääsi tekemään räjähdyskokeen. Hän oli nähnyt, miten 
isä räjäytti kiviä pellolla. Kiveen porattiin reikä, johon lai-
tettiin petrolilla kostutettua räjähdysainetta. Näkemän-
sä perusteella Pekka valmisti panoksen lasinpalaselle ja 
laukaisi sen pudottamalla suuren kiven räjähteen päälle. 
Koe onnistui, ja onnea oli siinäkin, että räjähdys ei heit-
tänyt kiveä kohti Pekkaa. 

Miksi ja miten kieli jäätyisi metalliin? Sitä Pekan oli ko-
keiltava kotitilan pihapiirissä sijaitsevassa vanhassa pa-

jassa. Kieli tarttui hyvin rautakappaleeseen ja irtosi siitä 
vasta äidin avustamana. Eräänä lumisena talvena Neit-
taanmäen lapset tekivät riihen katolle liukumäen. Se 
pääsi yllättämään pahvinpalasella laskeneen Pekan, kun 
katon räystäälle oli muodostunut jäästä hyppyrinnokka. 
Se lennätti pojan odotettua pidemmälle, jäiselle tielle. 
Alastulo täräytti selkää pahasti ja kotiin ei päässyt muu-
ten kuin kontaten. Kodin koordinaatit olivat hakusessa 
silloinkin, kun Pekka laski suksilla päin koivua. Mäkihy-
pystä hän luopui, kun hän oli kahdesti murtanut luitaan 
Kalmarin hyppyrimäessä. Kipukynnystään nuori Pekka 
mittaili vielä pienessä mopoturmassa: Ollessaan serk-
kunsa Kalevi Kokkisen mopon kyydissä hänen kenkän-
sä korko tarttui takapyörän pinnoihin, kun mopo alkoi 
yllättäen heittelehtiä tiellä olleessa pehmeän hiekan 
kohdassa. Jalka painautui kiinni takarapakaaren peltiin, 
ja akillesjänne repesi irti. Tapaturma sattui serkun ko-
timaisemissa Karstulassa. Pojat eivät aluksi uskaltaneet 
kertoa vammasta kenellekään, vaan he pyysivät serkun 
vanhemmilta vain särkylääkettä Pekan ”hammassär-
kyyn”. He toivoivat, että kipu hellittäisi Hota-pulverilla. 
Seuraavana päivänä Pekan oli mentävä linja-autolla sai-
raalaan Kivijärvelle, kun kivut vain kasvoivat. Sairaalas-
sa jänne ommeltiin takaisin paikoilleen ja jalka laitettiin 
kipsiin.

Toki kodin piirissä riitti vaaratonta tekemistä. Työteliäi-
syyden ja ahkeruuden rinnalla Neittaanmäillä vaalittiin 
omatoimisuutta. Viljo-isä valmisti kellarissa kaappeja, 
huonekaluja, rekiä ja puuesineitä, ja muutenkin tiukan 
markan maatalossa oli pyrittävä itse tekemään kaik-
ki mikä suinkin vain oli mahdollista. Tämä henki tarttui 
myös lapsiin. Pekka oppi lapsesta pitäen itse valmista-
maan harrastevälineitään. Mäkisukset ja jääkiekkomailat 
hän valmisti kellarin puutyövälineillä, ja ensimmäisen 
polkupyöränsä hän kokosi tilalta löytyneistä vanhojen 
pyörien osista. Jos suksi meni poikki, Pekka korjasi sen 
itse. Opittuaan 8-vuotiaana ajamaan traktoria hän pää-
si sillä isänsä avuksi peltotöihin.
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Kalmari-hyppymäki, mentiin suksilla, mäkisuksilla hiihtäen tai 
traktorilla ilman korttia ajaen 12-13 vuotiaana.

Koskenkylän koulun oppilaita 1960-luvun alussa. Pekka toinen vasemmalta toiseksi ylimmällä rivillä.
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Kuvia kotitalon pihamaalta; 
jupiter-mopo, serkkuja vieraana...
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Mopot veivät nuoria sitä kovempaa ja sitä kauemmas 
kotikulmilta mitä enemmän ikää kertyi mittariin. Oma 
elämänpiiri laajeni, mutta samalla väistämättä kävi sel-
väksi, että oma kotiseutu ei ehkä tarjoaisi nuorelle 
toimeentulomahdollisuuksia loppuelämäksi. Saarijär-
ven ja koko suomalaisen maaseudun tulevaisuus näytti 
1960-luvulla toiselta kuin edellisellä vuosikymmenellä. 
Maatalouteen kohdistetut tulevaisuudenodotukset ra-
pistuivat. Etenkään pieniltä maatiloilta ei ollut luvassa 
leveää leipää tuleville polville. Nuoret etsivät tulevai-
suuttaan kaupungeista, palveluammattien ja teollisuu-
den parista. Saarijärven asukasluvun kasvu taittui ja 
kääntyi vähitellen laskuun. Suomella oli edessään ra-
kennemuutos, mutta Viljo ja Anni Neittaanmäki eivät 
olleet lopettamassa omaa tilaansa, vaan he kehittivät 
sen toimintaa aktiivisesti. Saarijärvelle maatalousneu-
vojaksi 1961 tullut Martti Lappalainen vieraili usein 
Neittaanmäkien tilalla, ja Viljo Neittaanmäki toimi pai-
kallisen pienviljelijäyhdistyksen puheenjohtajana. Tilaa 
kasvatettiin ostamalla metsää ja raivaamalla siitä peltoa. 
Lisätoimeentuloa etsittiin esimerkiksi sokerijuurikkaan 
viljelystä ja kuusentaimien kasvattamisesta. Viljo Neit-
taanmäki teki talvisin metsätöitä, joissa kysyttiin paljon 
fyysistä voimaa. Metsässä propsit ja tukit oli miesvoimin 
nostettava hevosen tai traktorin vetämään kuljetusre-
keen ja siitä edelleen kuorma-autoihin. Tienvarressa ne 
kasattiin pinoihin, joista ne jälleen käsivoimin lastattiin 
peräkärryihin, kun propsit vietiin rautatieasemalle ja tu-
kit paikalliselle sahalle.

Perheen lapset ottivat vastuuta kotitilan uusissa liike-
toimissa. Rippikouluikäisenä Pekka Neittaanmäki sai 
tehtäväkseen järjestää 20 000 kuusentaimen istutta-
misen. Hän värväsi kylältä joukon nuoria työurakkaan, ja 
kahden vuoden kuluttua hän pääsi laskeskelemaan liike-
toiminnan tuottoa, kun kuuset myytiin metsänistutuk-
seen. Kun pienviljelijäyhdistys järjesti sokerijuurikkaan 
harvennuskilpailun, Pekka selviytyi voittajaksi. Kotitilan 

juurikaspelloilla Neittaanmäki laskee kontanneensa kit-
kemässä ja harventamassa vähintään 100 kilometrin 
taipaleen. Sisarustensa kanssa hän kävi myös naapurei-
den juurespelloilla harvennustöissä. Urakoinnit sokeri-
juurikas- ja lanttumailla saivat naapurit päivittelemään, 
miten Neittaanmäen lasten koko kesä kului ikävien 
töiden ikeessä, mutta lapsille työtehtävissä tärkeäm-
pää olivat lopulta tienestit ja vanhempien auttaminen. 
Parhaimmillaan urakkaluontoiset tehtävät kääntyivät 
urheilusuorituksiksi, jolloin työ oli omien rajojen ja suo-
rituskyvyn mittaamista, kilpailua. Jo joskus kymmenen-
vuotiaana Pekka päätti joulun alla myydä joulukortteja 
kylällä, ja kaupankäynti kääntyi nopeasti talosta taloon 
edenneeksi myyntikilpailuksi, kun naapurin pojalla oli 
kortteja kaupan samaan aikaan. Taloudellisen ajattelun 
perusteita hän oppi systemaattisemmin 4H-kerhossa, 
jossa lapsia ohjattiin pitämään omia pieniä kasvimaitaan 
ja laatimaan niiden sadoille käyttösuunnitelma. Myytäi-
siinkö juurekset vai käytettäisiinkö ne oman kodin koti-
taloudessa?

Neittaanmäen tilan kasvupyrinnöt eivät sulkeneet van-
hempien silmiä yhteiskunnan muutokselta. Lasten tul-
lessa oppikouluikään oli pohdittava näiden tulevaisuut-
ta. Kaikilla lapsilla riitti intoa ja lahjoja koulunkäyntiin, 
ja niin he yksi kerrallaan lähtivät oppikouluun. Pekka 
Neittaanmäki meni Saarijärven yhteiskouluun syksyllä 
1962. Neittaanmäen perheen lähipiirissä ainakin Kal-
le-setä ja naapurin emännät Tilda ja Helmi kannustivat 
lapsia koulutielle, pois pientilallisten ankarasta arjesta. 
Viljo ja Anni Neittaanmäki ajattelivat työnsä jatkajak-
si Heikki-poikaa, mutta hänetkin koulutie johdatti pois 
peltojen ääreltä. Heikki Neittaanmäestä tuli aikanaan 
lääkäri, ja muutkin sisarukset hankkivat itselleen am-
matin yliopistokoulutuksen kautta. Pekan sisaruksista 
tohtoreiksi etenivät Heikki ja Liisa. Ensin mainitusta tuli 
lääketieteen tohtori, ja jälkimmäinen väitteli Kuopion 
yliopistossa kansanterveystieteestä.
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Pekka Neittaanmäen nuoruus-
vuodet oppikoulussa kuluivat 
läksynluvun, kotitilan töiden ja 
urheilun tahdissa. Pekka kyllä 
viihtyi koulussa, mutta koulume-
nestystä hän ei erityisesti tavoi-
tellut. Lukuaineiden keskiarvo oli 
huonoimmillaan 6.4. Sen sijaan 
urheilu sytytti hänessä jo muu-
tenkin kuplineen kilpailuvietin 
täyteen liekkiin. Neittaanmä-
ki harrasti pallopelejä lapsena, 
kun oman kylän lasten kesken 
ja 4H-kerhon kokoontumisissa 
oli otettu tavaksi pelata jalka-
palloa. Mäenlasku ja mäkihyppy 
pysyivät oppikoululaisen talvi-
harrastuksina, mutta iän kart-
tuessa Neittaanmäki kiinnos-
tui totisemmin yleisurheilusta. 
Saarijäven Pullistuksesta löytyi 
kilpailuhenkisiä kavereita, ja seu-
rassa oli mahdollista siirtyä ta-
voitteellisen harjoittelun piiriin. 
Seiväshypystä ja pikajuoksusta 
tulivat Neittaanmäelle mielui-
simmat lajit. Hän voitti prons-
simitalin 18-vuotiaiden poikien 
SM-kilpailuissa 4 x 100 metrin 
viestijuoksussa vuonna 1968. 
Neittaanmäen lisäksi Pullistuk-
sen joukkueessa juoksivat Teppo 
Porri, Hannu Vesterinen ja 
Seppo Kauppinen. Seuraava-
na vuonna Pullistuksen joukkue 
voitti SM-pronssia 4 x 400 
metrin viestissä. Neittaanmäen, 
Porrin ja Vesterisen lisäksi jouk-

Sampo 1965

Sampo 1969



23

Heinäpellolla 1968 Liisa, Anni, Marja Niemi, Edwin Reffel (Englanti), Heikki, Pekka, 
Vempele-hevonen ja Porsche-traktori.

Saarijärven pullistuksen urheilijoita. 
Takarivissä viestijoukkueen jäseniä.

Pekan ylioppilaskuva
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Heikki Pekka ja Heikki

Liisa, Pekka, Heikki, Anneli ja Minna

Saarijärven kirjahylly

Heikki ja ripille päässyt Pekka
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kueeseen kuului tuolloin Erkki Laitinen. Pullistukseen 
valmentajaksi 1967 tullut Into Turvanen sai Neittaan-
mäen heittäytymään urheiluun täydellä sydämellä. Ur-
heilu antoi Neittaanmäelle rytmiä ja säännönmukaisuutta 
elämään, kun hän kävi läpi lukion ja kirjoitti ylioppilaaksi 
keväällä 1970.

Urheilu avasi myös näköaloja maailmalle. Saarijärvi ei 
1950- ja 1960-luvulla ollut niin sisäänpäin kääntynyt 
maalaisyhteisö kuin 2000-luvun EU-Suomen euroop-
palaisuutta ja kansainvälisyyttä korostavassa omakuvassa 
toisinaan annetaan ymmärtää. Saarijärven Pullistuksen 
järjestämät juhannuskisat nousivat kansallisen yleisurhei-
lukauden yhdeksi kohokohdaksi 1960-luvulla. Kaksipäi-
väiset kisat vetivät paikkakunnalle tuhansittain katsojia, 
ja kisojen kasvaessa niihin saatiin houkuteltua ulkomaisia 
urheilijoita mittaamaan suomalaisten huippujen tason. 
Pekka Neittaanmäki näki vieraiden maiden edustajat lä-
heltä osallistuessaan kilpailujärjestelyihin, ja kohtaamiset 
selostaja Paavo Noposen kaltaisten urheilun vaikuttajien 
kanssa tekivät nekin vaikutuksen nuoreen urheilijapoi-
kaan. Kisojen sähköinen tunnelma ja kansainväliset vieraat 
saivat Neittaanmäen käsittämään, että oman kotipitäjän 
ulkopuolelta löytyisi paljon elämää ja mahdollisuuksia. 
Pullistuksella oli muutenkin yhteyksiä ulkomaille, ja juuri 
seuran suojissa Neittaanmäki pääsi ensi kerran ulkomail-
le, kun hän osallistui Pullistuksen väreissä Berliinissä 1969 
järjestettyihin yleisurheilukilpailuihin.7

Kansainvälisiä kontakteja Neittaanmäki sai jo kotoaan. 
Maatalousneuvoja Martti Lappalainen esitteli Viljo Neit-
taanmäelle mahdollisuutta ottaa omalle tilalle harjoitte-
lijaksi nuori ulkomailta, ja niinpä Neittaanmäen tilalla oli 
muutamana kesänä ulkomainen vieras. Englannista tul-
leet nuoret välittivät vaikutteita lännestä, ja perheessä oli 
joitakin yhteyksiä Kanadaan, sillä sukulaisia ja naapureita 
oli muuttanut valtameren taakse työn perässä.

Lukio antoi omalta osaltaan suuntimia tulevaisuudelle. 
Neittaanmäki oli valinnut lukiossa matematiikkalinjan, 
koska alemmilla luokilla matematiikka oli yksinkertai-
sesti tuntunut mieluisalta oppiaineelta. Hän oli lainan-
nut Koskenkylän koulun pienestä kirjastosta kirjan Ma-
tematiikan miehiä. Sen lukeminen herätti kiinnostuksen 
matematiikkaan. Lukiossa matematiikkaa opetti Tauno 
Pasanen, jonka tunneilla kiinnostus matematiikkaa koh-
taan kasvoi – Neittaanmäki kävi pohtimaan, voisiko hän 
itsekin löytää sen parista ammatin. Hän ei ainoastaan 
kokenut oppivansa Pasasen opissa, vaan tämän opetus 
oli kiehtovaa myös sen vaivattomuuden vuoksi. Pasa-
nen tuli luokkaan, otti oppikirjan esiin pöytälaatikostaan 
ja kysyi järjestäjältä mitä oli ollut läksynä. Kun läksyt oli 
tarkastettu, hän opetti luokalle uuden asian ulkomuis- 
tistaan ja antoi siitä uudet läksyt. Elegantti opettaja sai 

Pekka ja Heikki

Viljo, Heikki, William Stewart ja Pekka
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Pekka, Anneli, Liisa, Anni ja John Koskinen

Heikki, Martti Lappalainen 
ja Pekka
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kärin uran Neittaanmäki karsi vaihtoehdoistaan lääke-
tieteellisen tiedekunnan työlään pääsykokeen vuoksi. 
Niinpä hän haki Helsingin yliopiston maa- ja metsä-
tieteelliseen tiedekuntaan sekä Jyväskylän yliopiston 
matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan ja lii-
kuntatieteelliseen tiedekuntaan. Kahteen ensin mainit-
tuun hänet hyväksyttiin. Pääsy liikuntatieteiden pariin 
tyssäsi siihen, että rytmiikassa ja uinnissa Neittaanmäki 
jäi hakijajoukon viimeiseen neljännekseen. Jyväskylä oli 
lähempänä kotiseutua kuin Helsinki, joten Neittaanmä-
ki otti tulevaisuuden urakseen matematiikan.

Neittaanmäen kiinnostumaan opettajan ammatista. 
Työn näennäinen helppous ei kuitenkaan ollut ainoa 
Neittaanmäkeä kiehtonut tekijä. Pasanen oli aiemmin 
urallaan työskennellyt Wihurin tutkimuslaitoksessa, ja 
hänen kertomuksensa siellä tehdystä matemaattisesti 
orientoituneesta tutkimustyöstä painuivat Pekka Neit-
taanmäen muistin sopukoihin.

Lukion jälkeen Pekka Neittaanmäki halusi yliopistoon. 
Tulevina ammattivaihtoehtoina siinsivät päällimmäisinä 
liikunnan ja matematiikan opettajan urat, mutta hän ei 
ollut täysin kääntänyt selkää maataloudellekaan. Lää-

Rouva ja Chihiro Watanabe vierailulla 
Saarijärven Koskenkylällä.

Pekka tekemässä töitä Koskenkylällä.
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kuvia maalta
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Jyväskylän yliopisto oli sekoitus perinteitä ja 
1960-luvun koulutuspoliittista ajattelua, kun Pekka 
Neittaanmäki astui oppilaitoksen ovista sisään syk-
syllä 1970. Suomen ensimmäisen kansakoulunopet-
tajaseminaarin tilalle oli 1937 perustettu kasva-
tusopillinen korkeakoulu, joka puolestaan oli 
muutettu yliopistoksi 1966. Valtiovalta kytki kou-
lutuksen osaksi aluepolitiikkaa 1960-luvulla. Kor-
keakouluja perustettiin Jyväskylän ohella monille 
paikkakunnille, joissa ei aiemmin ollut mitään kor-
kea-asteen oppilaitoksia. Kysyntää koulutukselle 
riitti, sillä suuret ikäluokat kirjoittivat ylioppilaaksi 
1960-luvulla ja koulutus nähtiin yleisesti parhaana 
väylänä vaurastumiseen. Uudesta statuksestaan 
huolimatta Jyväskylän yliopisto tunnettiin leimalli-
sesti kasvatusalan korkeakouluna. 

Opintojaan aloittavalle Neittaanmäelle yliopiston mai-
neella tai traditioilla ei ollut suurta merkitystä. Nuo-
ren ihmisen fokus oli hänen omassa elämässään ja sen 
avautumisessa. Opinnot avasivat koulumaailmasta tut-
tuihin aihepiireihin syvemmälle meneviä polkuja, jotka 

johdattelivat tieteiden saloihin ja antoivat opiskelijalle 
parempia näköaloja kuhunkin oppialaan liittyvistä ura-
vaihtoehdoista. Lapsuudenkodistaan poismuuttaneelle 
kaupunki opiskelijarientoineen tarjosi uusia harrastuksia 
ja ystäviä, myös naisystäviä. Ravintoloissa istuminen ei 
nuorta Pekka Neittaanmäkeä innostanut, mutta perin-
teisistä tanssipaikoista hän piti. Toki omat hankaluutensa 
opiskelijankin maailmassa olivat. Rahaa oli hyvin vähän. 
Neittaanmäki kävi kotitilallaan Saarijärvellä töissä mil-
loin suinkin opiskeluiltaan ehti. Palatessaan Jyväskylään 
hän sai evääksi leipää ja ruokatarvikkeita. Opinnoista oli 
suoriuduttava omilla varoilla ja valtion takaaman opinto-
lainan turvin, mikä osaltaan pakotti ylläpitämään ripeää 
tahtia luvuissa. Pekka Neittaanmäelle opiskeluvuodet 
antoivat juuri sen, mitä niiltä odotettiinkin – suunnan 
elämälle. Hän löysi Jyväskylästä vaimonsa ja ammatilli-
sen kutsumuksensa.

Korkeakouluopiskelijan oli 1970-luvun alussa vaikea 
välttää politiikkaa. Vasemmistolaisen radikalismin nou-
su valtakunnanpolitiikassa löysi yliopistoista äänekkäitä 
kannattajia ja oman rajatun ympäristön, jossa edistää 

matematiikan opiskelijana
jyvaskylan yliopistossa

.. ..
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Pekka 1970-luvulla.

Orjahuutokauppa Koskenkylän 
nuorisoseuran talolla 1970-luvulla.
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liikkeen asioita. Pian kaikilla poliittisen kentän leireillä oli 
edustajansa opiskelijapolitiikan valtataisteluissa. Yliopis-
toissa käynnissä ollut hallinnonuudistus tarjosi konk-
reettisen valtapoliittisen aihepiirin eri aatesuuntausta 
edustaneille ryhmittymille, mutta muutenkin yliopisto 
omine hallintoineen ja eturyhmineen muodosti koko-
naisuuden, jossa opiskeleva nuoriso saattoi harjoitella 
politiikan manööverejä. Juuri 1970-luvun vaihteessa 
opiskelijapolitiikka radikalisoitui voimakkaasti.8

Kotipuolessaan Pekka Neittaanmäki ei ollut osallistunut 
puoluepoliittiseen toimintaan, mutta opiskeluvuosina 
hän otti tuntumaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 
yliopiston eri vaikutuskanavissa. Poliittinen koti löytyi 
keskustan riveistä, vaikka hän loi katseita myös kokoo-
muksen suuntaan. Neittaanmäki osallistui Jyväskylän 
yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleihin vuo-
sina 1973 ja 1974 opintojen ollessa jo loppusuoralla. 
Jälkimmäisissä vaaleissa hänet valittiin samalla kun kes-
kusta nousi edustajiston suurimmaksi ryhmäksi 22,9 
prosentin äänisaaliillaan ja kymmenellä edustajallaan. 
Kommunistit saivat noin 30 prosenttia äänistä, mut-
ta heidän rintamansa oli jo aiempina vuosina hajonnut 
kahteen erilliseen ryhmittymään. Ylioppilaspolitiikassa 
oli monen tulevan poliitikon ja yhteiskunnallisen vaikut-
tajan suhdeverkostojen alkupiste. Pekka Neittaanmäki 
löysi politiikasta läheisiä liittolaisia ja etäisempiä tutta-
via puoluekentän eri puolilta. Hänen aikalaisiaan yliop-
pilaskunnan poliittisissa piireissä olivat muiden muassa 
kommunistien maltillisen enemmistön Kalevi Kivistö, 
josta myöhemmin tuli Keski-Suomen maaherra, sekä 
kokoomuksen riveistä ministeriksi noussut Helena Pe-
sola ja Jyväskylän kaupunginjohtajaksi edennyt Markku 
Andersson. Neittaanmäelle erityisen tärkeäksi uudeksi 
tuttavuudeksi osoittautui Mauri Pekkarinen, Jyväskylän 
Opiskelevien Keskustalaisten puheenjohtaja, joka po-
liitikon urallaan nousi keskustan pitkäaikaiseksi voima-
hahmoksi.9

Jo ennen edustajistoa Neittaanmäki oli osallistunut 
yliopiston päätöksentekoon matematiikan laitoksen 
laitosneuvostossa. Siellä ajankohdan poliittiset vastak-
kainasettelut tulivat Neittaanmäelle esiin esimerkiksi 
kurssikirjavalinnoissa. Sosialistitaustaiset opiskelijajäse-
net vaativat amerikkalaistaustaisiksi leimaamansa kirjo-
jen rinnalle neuvostoliittolaisen Mir-kustantamon teok-
sia. Poliittiset jännitteet tuntuivat myös matematiikan 
opiskelijoiden ainejärjestö Ynnän toiminnassa. Sen va-
rapuheenjohtajaksi noussut Neittaanmäki koki järjestön 
toiminnan hankalaksi, koska vasemman laidan aktivistit 
vaativat alituisesti ainejärjestöä ottamaan kantaa lähes 
kaikkiin ajankohtaisiin maailmanpoliittisiin ja yhteiskun-
nallisiin kysymyksiin. Erään Ynnän vuosikokouksen alla 
Neittaanmäki sai tietää, että vasemmisto oli koonnut ri-
vejään kokoukseen ja aikoi jälleen ajaa kannanottoja esi-
merkiksi Vietnamin sotaa vastaan. Neittaanmäki halusi 
rajata ainejärjestön toimintaa selvemmin sen alkuperäi-
siin tarkoitusperiin ja päätti nyt ryhtyä vastatoimiin. Hän 
soitteli tuttavilleen, jotka pistivät sanan kiertämään. Ko-
koukseen tuli laaja joukko ynnäläisiä, jotka olivat hänen 
linjoillaan. Kokouksessa oli Neittaanmäen muistikuvien 
mukaan noin 130 osallistujaa, ja äänestyksessä voiton 
vei hänen kantansa: Kokouksen esityslistalla olleet noin 
kymmenen esitystä yleispoliittisista kannanotoista kaa-
tuivat. Sen sijaan linjattiin, että kannanotot eivät kuulu-
neet järjestön toiminnan piiriin. Vastapuoli ei hyväksy-
nyt tappiota vaan järjesti pian uuden kokouksen, jonka 
laillisuudesta käytiin oma kamppailunsa.10

Puoluepolitiikka ei lopulta houkuttanut Neittaanmäkeä 
suuremmin. Yhteiskunnalliset ja poliittiset kysymykset 
jäivät elämässä taka-alalle, kun akateeminen ura alkoi 
samanaikaisesti aueta. Yliopistopolitiikan ja -hallinnon 
toimet olivat kuitenkin luontevaa jatkumoa niille lapsuu-
den ja nuoruuden harrastuksille, jotka olivat koulineet 
Neittaanmäkeä leikkien, pelien ja muun yhteistoimin-
nan järjestäjänä. Valinnat hallinnon ja järjestötoimin-
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nan toimiin todistivat Neittaanmäelle, että hän kykeni 
Koskenkylän kotipiirin ulkopuolella houkuttelemaan 
toisia ihmisiä rinnalleen. Nuori mies oppi, että hänellä 
oli kykyjä ja uskottavuutta, joita tarvittiin yleisten vai-
kutuskanavien käyttämisessä. Toki samalla kävi selväksi, 
että piirien laajetessa vastaan tuli ihmisiä, jotka ajatteli-
vat poliittisista ja yhteiskunnallisista asioista toisin kuin 
Neittaanmäki. Joka tapauksessa Pekka Neittaanmäki 
tunsi viihtyvänsä uusissa piireissä. Nyt jos koskaan elä-
mää elettiin eteenpäin. Hän solmi avioliiton opiskeli-
jariennoissa kohtaamansa Riitta Pesosen kanssa 1974. 
Avioparin esikoinen, Petri, syntyi seuraavana vuonna. 
Perheessä matematiikka oli kunniassa, sillä Riitta-vai-
mo opiskeli hänkin matematiikkaa ja hakeutui työural-
laan matematiikanopettajaksi. 

Perhettä perustaessaan Neittaanmäki oli jo siirtynyt 
opiskelijasta tutkijanuran ensiaskelmille. Neittaanmä-
ki sai matematiikan gradunsa valmiiksi vuoden 1973 
lopulla, ja seuraavan vuoden alusta alkaen hän jo val-
misteli lisensiaatintutkimusta puolipäiväisen assistentin 
tehtävään palkattuna. Tie akateemisen tutkijan uralle 
ei kuitenkaan ollut suora. Yliopistolla opiskelija kantoi 
itse vastuun opintojensa suuntaamisesta työelämään, 
opinnonohjausta ei erityisemmin ollut. Eri tieteenalojen 
edustajien omaelämäkerralliset muistelut akateemisen 
uransa alusta näyttävät osoittavan, että tutkijanuralle 
on vuosikymmenten ajan päädytty monien tekijöiden 
vaikutuksesta. Pekka Neittaanmäen taival matematii-
kan laitokselle väitöskirjan tekoon kulki samankaltaisten 
suuntaviittoja kuin monen muunkin. Omat mieltymyk-
set ja tavoitteet ohjasivat häntä, mutta tietä uravalin-
taan viitoittivat myös sattumukset.11

Opiskeluihin löi leimansa matematiikan laitoksen nuo-
ruus. Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontie-
teellinen tiedekunta oli perustettu juuri ennen yliopis-
ton syntyä. Se oli aloittanut toimintansa syksyllä 1965 

osastona korkeakoulun silloisessa filosofisessa tiede-
kunnassa. Omaksi tiedekunnakseen se oli muutettu 
1968. Tiedekunnan kaikkien oppiaineiden tärkeänä teh-
tävänä 1970-luvun alussa oli opettajien valmistaminen 
perusteilla olleen peruskoulun ja lukion tarpeisiin. Tutki-
musta tehtiin opetuksen sallimissa rajoissa, ja alakohtai-
set tutkimusprofiilit hakivat vielä muotoaan samalla kun 
laitokset kilpailivat keskenään tasaiseen tahtiin peruste-
tuista uusista viroista, joilla nuorta tiedekuntaa vähitel-
len kasvatettiin täysimittaiseksi yliopistoyksiköksi. 

Pekka Neittaanmäki kotiutui yliopistomatematiikan pa-
riin alkuvaikeuksien jälkeen. Hänen oli omin päin pereh-
dyttävä moderniin matematiikkaan joukko-oppeineen, 
johon hän ei ollut tutustunut oppikoulussa. Matema-
tiikan pääaineopiskelijat aloittivat opintonsa suoraan 
aineopinnoista eli cum laude approbaturista. Opin-
toihin tuli vauhtia etenkin Neittaanmäen huomattua, 
että kirjatentit ja itsenäinen työskentely sopivat hänelle 
luentomuotoista opiskelua paremmin. Matematiikan 

Petri ja Pekka grilliä sytyttämässä Koskenkylällä.
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luennoilla kävi enimmillään 200-300 opiskelijaa, mikä 
haittasi keskittymistä eikä luentosalista aina saanut 
paikkaa, josta olisi nähnyt hyvin taululle. Massaluennoil-
la oppiminen oli yhtä kuin taululle kirjoitetun mekaanista 
kopioimista omiin papereihin. Toisaalta opintoja vauh-
ditti urheiluharrastuksen kautta opittu suunnitelmalli-
suus. Neittaanmäki kiinnitti huomiota ajankäyttöönsä 
seuraamalla montako tuntia päivässä hän käytti opis-
keluun. Seurannan tuloksena hän totesi, että neljästä 
kuuteen tuntiin oli yleensä riittävä aikamäärä, jos sen 
todella käytti keskittyneesti opiskelutehtäviin. Suun-
nitelmallisesta ajankäytöstä ja opintojen etenemisestä 
syntyi itseään ruokkiva kurinalaisuus, joka entisestään 
kannusti eteenpäin.

Opettajanuraa silmällä pitäen Neittaanmäki aikoi lukea 
kemiaa ja fysiikkaa. Kemian opinnot jäivät aloittamatta, 
kun hän ei löytänyt perille oppiaineen tiedotustilaisuu-
teen. Laitoksen rakennus Kyllikinkadulla näytti niin räh-
jäiseltä, ettei hän uskonut yliopistolaitoksen voivan toimia 
siellä. Fysiikan opinnot hyytyivät alkuunsa. Opettajat ja 
opetusmenetelmät tuntuivat etäisiltä: ”Kursseilla kaavoja 
kirjoiteltiin tauluille ilman sen kummempia perusteluita.” 
Neittaanmäki suoritti vain joitakin matemaattisia fysii-
kan kursseja. Näin pääsy opettajanuralle kävi hankalaksi, 
mutta vaihtoehtoinen suunta oli jo löytymässä. Uusiksi 
sivuaineikseen Neittaanmäki löysi tilastotieteen ja tie-
tojenkäsittelyopin. Ensin mainitussa hän pääsi eteenpäin 
sosiologiaa opiskelleen siskonsa Liisan muistiinpanojen 
turvin. Jälkimmäisen pariin Neittaanmäkeä vetivät tutut 
saarijärveläisopiskelijat. Tietojenkäsittelyoppi oli vuonna 
1967 tapahtuneen perustamisensa jälkeen noussut suo-
situksi sivuaineeksi sekä matemaattis-luonnontieteelli-
sen että kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 
opiskelijoiden keskuudessa. Oppiaineen suosiota nostat-
tivat siihen kytkeytyneet odotukset automaattisen tieto-
jenkäsittelyn eli ATK:n leviämisestä elinkeinoelämään ja 
laajemminkin yhteiskuntaan.12

Neittaanmäki sai kolmessa vuodessa valmiiksi laudatur 
-opinnot matematiikasta ja sovelletusta matematiikasta 
sekä cum laude -opinnot tietojenkäsittelyopista. Toi-
sen gradunsa hän sai valmiiksi kolmannen opintovuoden 
kesällä, kun oli päättänyt tehdä mieluummin sitä kuin 
mennä töihin. Ongelmana oli rahan puute, mutta se rat-
kesi ottamalla kesäopintoja varten Nisulan Osuuspan-
kista laina, jonka takaajiksi tulivat Viljo-isä ja Aarne-setä. 
Myöhemmin Pekka Neittaanmäki teki vielä tietojenkä-
sittelyopin pro gradu -työn. Tilastotieteen opinnot jäivät 
approbaturiin. Erityisesti sovellettu matematiikka tuntui 
Neittaanmäestä kiehtovalta tieteenalalta, mutta pääai-
neen pro gradunsa hän teki yleisestä matematiikasta. 

Opintokirja vuodelta 1970
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Kuvia opintokirjoista
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Opiskelujen edettyä graduvaiheeseen Neittaanmäki 
oli alkanut pohtia mahdollisuutta jatkaa tutkimuksen 
parissa kandidaatin ja maisterin tutkintoa pidemmälle. 
Tärkeänä virikkeenä tutkimusmaailmaan hyppäämisel-
le oli maailmanlaajuisesti tunnetun matemaatikko Rolf 
Nevanlinnan vierailu Jyväskylässä. Hän luennoi tutki-
muksestaan opiskelijoille ja henkilökunnalle. Nevanlin-
na oli eläkepäivillään edelleen erinomainen luennoitsija. 
Neittaanmäen muistikuvien mukaan luennon aihe oli 
”Pfaffian probleemasta”. Nevanlinna välitti kuulijoil-
leen elävän kuvan siitä, millaista kaikkein korkeatasoisin 
tutkimus matematiikan kansainvälisellä kentällä oli. Ka-
rismaattinen Nevanlinna jäi lähtemättömästi Neittaan-
mäen mieleen ja lisäsi entisestään hänen kiinnostustaan 
matematiikkaa ja tutkijanuraa kohtaan.13

Akateemiselle uralle hakeutuminen sujui osaksi kirjoit-
tamattomien sääntöjen mukaan. Matemaattis-luon-
nontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat esittelivät 
hädin tuskin kahden sivun verran lisensiaatintutkintoa ja 
väitöskirjaa koskevia vaatimuksia. Oppaisiin sisältyneis-
sä tiedekunnan tieteenalojen työmarkkinakatsauksissa 
niitä ei mainittu, eikä tutkijanuraa muutenkaan nostettu 
esiin työllistymisvaihtoehtona. Käytännössä jatko-opis-
kelijoiden valinta oli laitosten henkilökunnan vastuulla 
1970-luvulla. Opiskelijajoukosta etsittiin lahjakkuuk-
sia opetustyön lomassa. Professorit ottivat lähempään 
tarkasteluun ne, jotka osoittivat opinnoissa erityistä 
tieteellistä lahjakkuutta. Saman kaavan mukaan myös 
Pekka Neittaanmäelle raotettiin ovea jatko-opintoihin. 
Neittaanmäen nimi pantiin merkille matematiikan lai-
toksella, kun hänen opintonsa etenivät vauhdilla ja erin-
omaisin arvosanoin.14

Avainasemassa väitöskirjan tekijöiden valinnassa olivat 
professorit. Matematiikan professorina oli Ilppo Simo 
Louhivaara. Hän tosin hoiti virastaan vain kymmenen 
prosentin osuutta, sillä vuodesta 1968 alkaen hän toimi 

yliopiston rehtorina. Viransijaisena toimi Veikko Nevan-
linna, jonka omassa matematiikan apulaisprofessorin vi-
rassa sijaiset vaihtelivat. Vuonna 1972 laitokselle saatiin 
sovelletun matematiikan professuuri, jonka tehtävän-
kuva kytkeytyi seuraavina vuosina tietojenkäsittelyop-
piin. Tehtävään valittiin Aarni Perko. Lisäksi laitoksella 
oli muutamia lehtoreita ja yliassistentteja. Assistentin 
paikkoja laitoksella oli yli yksitoista, niistä kolme sovelle-
tussa matematiikassa. Henkilökunnasta Jukka Saranen 
oli Neittaanmäelle tuttu jo Saarijärveltä, ja hänen vel-
jensä Heikki Saranen oli Neittaanmäen opiskelukaveri. 
Sarasten isä oli Saarijärven kunnan rakennusmestari, ja 
hän oli valvonut Neittaanmäen isän rakennushankkeita. 
Matematiikanopiskelijoissa Neittaanmäen saarijärveläi-
seen ystäväpiiriin olivat Sarasten lisäksi kuuluneet Leena 
Eerola, Arja Kuhno, Jukka Mattila ja Kyrö Kalmari. Jukka 
Sarasen kautta Neittaanmäki sai tuntumaa laitokseen 
ja tutkimustyöhön, mutta Neittaanmäen akateemisen 
uran ratkaisevaan aloitusaskeleeseen tarvittiin profes-
sorin siunausta.15

Ilppo Simo Louhivaara
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Pekka Neittaanmäki sai lähemmän tuntuman Ilppo 
Simo Louhivaaran tutkimuksiin syksyn 1973 luennoilla, 
joita rehtori hallintokiireidensä vuoksi piti keskiviikkoil-
taisin klo 18–20. Aihepiirinä oli laveasti "Valittuja kohtia 
osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriasta". Kun luento-
sarja oli edennyt kolmanteen tai neljänteen kertaansa, 
Louhivaara pyysi Neittaanmäen mukaansa luentotau-
olla. Rehtori oli tietoinen Neittaanmäen opintomenes-
tyksestä. Siksi hän kysyi, kiinnostaisiko Neittaanmäkeä 
astua jatkotutkimuksen maailmaan. Louhivaara tarjosi 
assistentin paikan ”puolikasta” vuoden 1974 alusta al-
kaen sillä ehdolla, että Neittaanmäki saisi gradunsa 
valmiiksi sitä ennen. Neittaanmäki vastasi välittömästi 
myöntävästi. Assistentin viran toinen puolikas oli Lenni 
Haapasalolla, joka aikanaan eteni matematiikan ope-
tuksen ja oppimisen professoriksi. Tutkimusura alkoi 
osa-aikaisella työsopimuksella, mutta Neittaanmäki 
pääsi täysipäiväisen assistentin viran hoitajaksi jo syk-
syllä 1974.
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Jyväskylän yliopistossa ei 1970-luvun alussa ollut 
pitkälle kehitettyjä strategioita tutkijankoulutuk-
sesta. Laeissa, asetuksissa ja hallintosäännöissä 
annettiin suuntaviivat väitöskirjantekijöiden oh-
jaamiselle ja työskentelylle. Assistentuurit olivat 
1970-luvulla kehittymässä tutkijankoulutusviroiksi. 
Niihin palkattiin perusopintonsa päättäneitä opis-
kelijoita, jotka alkoivat valmistella jatkotutkimusta. 
Assistentin paikka ei kuitenkaan taannut nopeaa 
tietä tohtoriksi, sillä käytännössä tehtävään astu-
neella oli monia vastuksia voitettavanaan. Käytän-
tönä 1970-luvulla oli, että ensin tehtiin lisensiaa-
tintyö, josta jatkettiin väitöskirjaan. Assistenttien 
työvelvollisuuksiin kuului opetusta, ja vaikka sen 
määrää oli rajattu, tehtävää hoitavan henkilön ase-
ma laitoksellaan oli usein heikko. Työnjaossa assis-
tenttien vastuulle saatettiin sälyttää monenlaista 
tehtävää vanhojen perinteiden mukaisesti, sillä 
aiemmin assistentit olivat olleet nimenomaisesti 
professoreiden apulaisia. Siksi oman tutkimuksen 
teolle saattoi olla vaikea löytää riittävästi aikaa.16

Lisäksi painetta tehtävään toi työsopimuksen määräai-
kaisuus. Useimmat joutuivat ainakin aloittamaan jatko-
tutkimuksen assistentin viransijaisena. Kun sijaisuudet 
olivat usein lyhyitä, nuoren tutkijan oli saatava oma 
tutkimus nopeasti käyntiin. Matematiikan ja sovelletun 
matematiikan assistentin virkojen haltijoina ja hoitajina 
kiersi kolmattakymmenettä henkilöä Pekka Neittaan-
mäen tehdessä väitöskirjaa vuosina 1974–1977. Heistä 
noin puolet ei koskaan väitellyt, ja väitelleistä monen 
väitöskirjan valmistuminen venyi seuraavalle tai jopa sitä 
seuraavalle vuosikymmenelle.17

Pekka Neittaanmäki käynnisti oman lisensiaatintutki-
muksensa vauhdilla. Professori Louhivaara antoi hänelle 
aiheeksi 1800-luvun monialaisen tiedemiehen Her-
mann von Helmholtzin tunnettuun yhtälöön liittyneen 
aiheen, johon Louhivaara oli saanut virikkeen ulkomai-
sessa seminaarissa. Neittaanmäki kävi tunnollisesti läpi 
aiheeseen liittyvän kirjallisuuden, ratkoi tutkimusky-
symykset ja sai lisensiaatintyönsä valmiiksi jo syksyllä 

matematiikkaa 
maarittelemassa, 
tutkijaksi kasvamassa

.. .. ..    ..
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1975. Matematiikan gradustaan hän oli saanut arvosa-
nan cum laude approbatur. Nyt hän onnistui tutkimuk-
sessaan paremmin, ja lisensiaatintyölle annettiin exi-
mia cum laude approbatur. Lisensiaatintyön rivakasta 
etenemisestä huolimatta Neittaanmäki koki omat vas-
toinkäymisensä matematiikan laitoksella. Tutkimuksen 
lähestyessä viimeistelyvaihetta hän ei saanut assistentin 
viransijaisuutta syksyksi 1975. Neittaanmäki muistaa, 
että assistentin paikkoja havitteli tuolloin viisi henkilöä. 
Hän otti ulosjäämisen raskaasti ja piti sitä epäoikeuden-
mukaisena ratkaisuna, koska hän uskoi olevansa tutki-
muksessa toisia hakijoita pidemmällä. 

Niinpä Neittaanmäki päätti marssia suoraan professori 
Louhivaaran puheille. Nuori tutkija kävi suoraan asiaan, 
kun professori tuli laitoksen käytävällä vastaan. Neit-
taanmäki ilmoitti, että valinnat assistentin paikoille eivät 
voineet perustua tosiasiallisiin tietoihin paikkoja hake-
neiden tutkimuksesta. Neittaanmäki oli varma, että hän 
oli omassa tutkimuksessaan pidemmällä kuin eräs kilpa-
hakija, joka oli saanut yhden vapaina olleista paikoista. 
Neittaanmäki piti kiinni kannastaan, mutta Louhivaara 
ei antanut tuumaakaan periksi. Keskustelu oli käymässä 
kireäksi, kunnes Louhivaara kääntyi ja askelsi huonee-
seensa. Sieltä hän pyysi Neittaanmäen seuraamaan 
itseään. Louhivaara istui turhautuneena työpöytänsä 
ääreen. Enää hän ei niinkään ollut tuohtunut Neittaan-
mäelle, vaan myönsi tämän tyytymättömyyden olevan 
osaksi perusteltua. Louhivaaran mukaan assistentti-
valintoihin olivat vaikuttaneet laitoksen sisäiset suh-
teet. Erään valituksi tulleen isä työskenteli laitoksella, 
ja Louhivaaran mukaan hän oli puhunut lapsensa puo-
lesta assistentin paikkojen jaossa. Tällainen toiminta ei 
ollut ajalle poikkeuksellista. Assistenttien valinnoissa oli 
1970-luvulla ja myöhemminkin tilaa epämuodolliselle 
vaikuttamiselle ja tapauskohtaisille valintakriteereille. 

Välikohtauksessa poikkeuksellista oli lopulta vain Neit-
taanmäen halu pureutua suoraan asiaan, joista yliopis-
tolla tavallisesti ei puhuttu. Professoreiden tekemiä 
päätöksiä ei ollut tapana kyseenalaistaa, vaikka ne olisi 
koettu epäoikeudenmukaisiksi. Valitukset virkojen ja 
sijaisuuksien täytöistä johtivat helposti ainoastaan va-
littajan oman maineen kärsimiseen. Voittajan ansioiden 
kritisointi näyttäytyi helposti vain kateutena. Vanha 
akateeminen perinne karsasti avointa riidankylvämistä, 
eikä professorin arvovaltaa sopinut loukata. Siksi Neit-
taanmäki jäi yksin valituksensa kanssa. Etukäteen muu-
tamat hänen nuoret kollegansa olivat luvanneet tulla 
mukaan Louhivaara tapaamaan, mutta sovittuun aikaan 
heitä ei näkynyt laitoksen käytävillä. Se ei Neittaanmä-
keä pidätellyt.

Neittaanmäen päättäväisyyttä selitti hänen uskonsa 
virkaa hakeneiden selvään paremmuusjärjestykseen, 
joka perustui annettujen näyttöjen ja tutkimuksen edis-
tyneisyyden vertailuun. Oman työskentelynsä ohessa 
hän oli seuraillut toisten nuorten tutkijoiden edistymistä 
ja pystyi mielestään asettamaan hakijakandidaatit sel-
vään järjestykseen. Kun sitä ei näytetty noudatettavan 
valinnoissa, hän oli valmis kyseenalaistamaan ratkaisun. 
Neittaanmäen mukaan hänen tekonsa perustui ennen 
kaikkea kodissa opittuun oikeudenmukaisuuteen. Ken-
ties vilpittömyyden huomasi Louhivaarakin, sillä nuoren 
tutkijan tempaus ei lopulta kolahtanut tämän omaan 
nilkkaan. Louhivaaran ja Neittaanmäen keskustelu 
päättyi sopuisasti, kun professori kätteli ohjattavansa 
ja vakuutteli asioiden vielä selkiytyvän. Neittaanmäki 
pääsi assistentin viransijaiseksi noin puolentoista kuu-
kauden kuluttua edellisen sijaisuuden päättymisestä. 
Ilppo Simo Louhivaara ei koskaan myöhemmin ottanut 
välikohtausta esiin Neittaanmäen kanssa, eikä se jäänyt 
hiertämään heidän suhteitaan. Neittaanmäki sai häneltä 
kaiken tarvitsemansa ohjauksen tehdessään väitöskirjaa. 
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Tapahtuma oli jo anekdootti sinänsä, mutta sen voi näh-
dä merkittävänä askeleena tutkijaksi kasvamisessa. Teko 
iskosti Neittaanmäkeen itseluottamusta. Vääryyteen ei 
saanut taipua. Omista asioista ja mielipiteistä kannatti 
pitää kiinni, etenkin jos oma mielipide perustui vahvaan 
empiriaan. Louhivaaralle osoitettu reklamaatio perus-
tui konkreettisesti mitattavissa oleviin tekijöihin. Neit-
taanmäki vertasi tutkimusten edistyneisyyttä, ei niiden 
laatua tai painoarvoa tutkimuskentällä. Samalla tapauk-
sessa voi nähdä siemenen sille suorasukaisuudelle, joka 
leimasi Neittaanmäen vuorovaikutustaitoja läpi hänen 
uransa.

Professorit olivat vastuussa jatko-opiskelijoiden oh-
jaamisesta, mutta ohjaustyön sisältöä ei ollut tarkasti 
määritelty. Käytännössä professorit toimivat usein sa-
maan tapaan kuin heidän omat ohjaavat professorinsa 
aikoinaan. Ilppo Simo Louhivaara oli väitellyt Helsingin 
yliopistossa 1955, ja hänen väitöskirjaohjaajansa oli ollut 

Rolf Nevanlinna. Ennen Jyväskylään tuloaan Louhivaara 
oli työskennellyt pitkään Nevanlinnan tieteellisenä as-
sistenttina Suomen akatemiassa, ja 1950-luvulla hän oli 
ollut jäsenenä Nevanlinnan johtamassa Matematiikka-
konekomiteassa, jonka tehtävänä oli rakentaa Suomen 
ensimmäinen ”matematiikkakone” eli tietokone. Pro-
jekti oli pioneeriluontoinen ja antoi Louhivaaralle rau-
taisannoksen tietoa nousevan tietotekniikan mahdolli-
suuksista. Omassa työssään hän oli lopulta enemmän 
kiinnostunut sovelletun matematiikan kehittämisestä 
tieteenä kuin matemaattisten tietokonesovellusten 
luomisesta teollisuuden ja yhteiskunnan palvelukseen, 
mutta virkaanastujaisesitelmässään vuonna 1966 Lou-
hivaara nosti teollisuuteen ja liike-elämään suunnan-
neet matemaatikot yhdeksi yliopiston matematiikan 
koulutuksen pääkohderyhmäksi.18

Sovellettu matematiikka oli kehittynyt osaksi akateemi-
sen matematiikan kenttää 1800-luvun lopulta alkaen. 
Erotuksena teoreettisesti suuntautuneesta matematii-
kasta sovellettu matematiikka oli hahmottunut tieteen-
alaksi, joka suoraan tähtäsi matematiikan sovellutuksiin 
yrityksissä, tuotannossa tai muissa elävän elämän on-
gelmissa. Toinen maailmasota lisäsi sovellutusten ky-
syntää, ja sodanjälkeisten vuosien tekniikan kehitysas-
keleet entisestään vahvistivat sovelletun matematiikan 
asemaa. Suomessa sovelletun matematiikan professo-
reiden ja apulaisprofessoreiden määrä kasvoi yhdestä 
viiteentoista vuosina 1959–1979. Kasvua vauhdittivat 
erityisesti uudet teknilliset korkeakoulut Tampereel-
la ja Lappeenrannassa sekä Oulun yliopiston tekninen 
tiedekunta. Ilppo Simo Louhivaaran tutkimusintressien 
myötä sovelletulla matematiikalla oli Jyväskylässä tuke-
va jalansija matematiikan laitoksella jo sen perustami-
sesta lähtien. Sovellettu matematiikka sai Jyväskylässä 
erityisleimansa vuonna 1967 käynnistetystä tietojen-
käsittelyopista, jonka opetus oli jaettu kahtia sovelletun 
matematiikan ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 

Pekka Neittaanmäki ja Aarni Perko
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alaisuudessa olleen tietojenkäsittelyopin kanssa. Jäl-
kimmäinen oli talous- ja hallintotieteellisesti orientoitu-
nut. Oppiaineen laitos- ja tiedekuntarajoja uudistettiin 
1970-luvulla useaan otteeseen, mutta kahtiajaosta ei 
luovuttu.19

Louhivaara ei julkaissut urallaan monia tutkimuksia. Silti 
hänet tunnettiin laajalti kansainvälisissä matemaatikko-
piireissä, mikä avasi hänelle väylän matematiikan pro-
fessoriksi Berliinin Freie Universitätiin vuonna 1977. 
Louhivaara hyödynsi kansainvälisiä verkostojaan jat-
ko-opiskelijoidensa ohjauksessa. Väitöskirjantekijät sai-
vat professorin kautta yhteyksiä ulkomaisiin tutkijoihin. 
Pekka Neittaanmäki sai ensikosketuksen akateemisen 
maailman kansainvälisyyteen gradua tehdessään syk-
syllä 1973, kun Louhivaara järjesti matematiikan laitok-
sella konferenssin. Neittaanmäki näki konkreettisesti, 
miten eri maiden tutkijat keskustelivat tutkimuksestaan 
ja vaihtoivat kokemuksiaan epämuodollisempaa kans-
sakäymistä unohtamatta. Professori Louhivaara esitteli 
nuoria opiskelijoitaan vieraille, ja muutenkin konferens-
si opetti aloitteleville matemaatikoille suhdetoiminnan 
alkeita. Samaa työtä Louhivaara jatkoi, kun hän otti 
Neittaanmäen mukaansa kansainväliseen konferenssiin 
Darmstadtiin, Saksaan vuonna 1976. Viikon kestäneellä 
konferenssimatkalla Louhivaara opasti Neittaanmäelle 
akateemisen kanssakäymisen käytäntöjä konkreetti-
sesti ja esitteli opiskelijansa tuntemilleen ulkomaisille 
kollegoille. Neittaanmäen kansainväliset tutkimusver-
kostot alkoivat näin kasvaa jatkumoksi Louhivaaran ver-
kostoille, jotka puolestaan olivat rakentuneet Rolf Ne-
vanlinnan kontaktien varaan. Sovelletun matematiikan 
professoriksi 1972 valittu Aarni Perko ei 1970-luvun 
alkupuolella pystynyt suuremmin kehittämään tieteen-
alansa tutkimustoimintaa tai jatkokoulutusta, sillä hän 
joutui pitkään keskittymään työssään lähinnä opetuk-
seen suurten opiskelijamassojen paineessa.20

Suomi ja koko maailma olivat 1960-luvulla tulleet tek-
nologisen murroksen porteille. Avaruutta valloitettiin, 
ydinvoima antoi lupauksia ennennäkemättömistä ener-
giavaroista, tietokoneet olivat ottamassa paikkaansa 
yhteiskunnassa. Edistystä ei saavutettu ilman epä-
kohtia ja uhkia. Ympäristön saastuminen, automaation 
hävittämät työpaikat ja suurvaltojen kiihtyvä ydinase-
varustelu tekivät uusista tekniikoista yhteiskunnallisen 
ja poliittisen kysymyksen. Keskisuomalaisille uuden 
teknologian maailmaa mullistavista vaikutuksista oli 
luennoitu esimerkiksi Jyväskylän Kesän teknisaiheisissa 
seminaareissa vuonna 1967. Tuolloin pyrkimyksenä oli 
uraauurtavasti luoda yhteyksiä humanistisen ja teknis-
luonnontieteellisen ajattelun välillä sekä purkaa tekniik-
kaan kohdistuneita epäluuloja. Keskusteluissa aihepiiri 
laajeni moneen suuntaan, mutta monissa esitelmissä 
toistuvina teemoina nousivat esiin tekniikan merkitys 
elintason nousussa ja käynnissä olleen teknisen kehityk-
sen väistämättömyys ja nopeus. Luennoitsijat ja semi-
naarikeskustelijat pitivät tärkeänä, että tulevaisuudessa 
tekniikan nousu huomioitaisiin sekä koulutuksessa että 
akateemisessa tutkimuksessa. Vain niiden turvin teknii-
kan hyödyt saataisiin täysimittaisina ja vastaavasti haitat 
voitaisiin minimoida.21

Keskustelua tieteen yhteiskunnallisesta asemasta ja 
tehtävästä käytiin aktiivisesti eri foorumeilla 1970-lu-
vun vaihteen molemmin puolin. Jyväskylän Ylioppilas-
lehdessä puututtiin aika ajoin yksittäisten tieteenalo-
jen yhteiskuntasuhteeseen. Talvella 1972 opiskelija Esa 
Sironen moitti Jyväskylän yliopiston matematiikkaa 
yhteiskunnasta ja muista tieteistä vieraantuneeksi tie-
teeksi, jota harjoitettiin vain sen itsensä vuoksi. Sironen 
toivoi, että koulutuksessa selvemmin tuotaisiin esille 
matematiikan merkitys ”luonnon ja yhteiskunnan ilmiöi-
den selittämisessä, ymmärtämisessä, hyväksikäyttämi-
sessä ja muuttamisessa” ja korostettaisiin matematiikan 
tärkeyttä muiden tieteiden apuvälineenä. Matemaati-
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koille oli saatava tiedonsosiologista ymmärrystä oman 
tieteensä poikkitieteellisistä mahdollisuuksista. Sironen 
kytki tieteenalan kehittämisvaatimukset ennen kaikkea 
opettajankoulutukseen. Myös matematiikan opiskeli-
joiden ainejärjestö YNNÄ moitti omaa oppiainettaan 
vieraantuneisuudesta. Vuoden 1973 toimintasuunnitel-
massaan ainejärjestö totesi, että yliopistomatematiikka 
oli ”jäänyt liian kauas yhteiskunnallisesta todellisuudesta 
ja tieteen käytön mahdollisuuksista”.22

Tutkijoilla oli omat näkemyksensä tieteen tehtävästä. 
Matematiikan laitoksen sisällä aihepiirin jakolinjat mu-
kautuivat jossain määrin oppiaineen kahteen haaraan, 
matematiikkaan ja sovellettuun matematiikkaan. Mitä 
enemmän Pekka Neittaanmäki opiskeli matematiikkaa, 
sitä selvemmin hän huomasi kiinnostuvansa sovelletun 
matematiikan ongelmista. Hänestä oli kiehtovaa sovel-
taa matematiikkaa elävän elämän ongelmiin. Siinä oli 
yksinkertainen lähtökohta hänen omalle näkökulmal-
leen tieteen, tekniikan ja yhteiskunnan monimutkaiseen 
kudelmaan. Sovelletussa matematiikassa tutkimuksen 
yhteiskunnalliset vaikutuskanavat näyttivät luontevas-
ti avautuvan samaa reittiä kuin tietojenkäsittelyopissa, 
jota Neittaanmäki oli ehtinyt opiskella ennen astumis-
taan jatkotutkimuksen maailmaan. Sovelletulla mate-
matiikalla näytti olevan paljon tutkimusprobleemeiksi 
kelpaavia aiheita yritysmaailmassa, ja siihen suuntaan 
Neittaanmäki vei osaltaan keskustelua matematiikan 
laitoksella, kun hän pääsi väitöskirjaa tekemään.

Mistä suunta matematiikan yhteiskunnalliselle tehtä-
välle? Jyväskylän yliopiston matematiikan laitoksella 
käytiin keskustelua tieteen soveltamis- ja hyödyntä-
mismahdollisuuksista Pekka Neittaanmäen aloittaessa 
tutkijana. Koska aihepiiristä oli tarjolla vähän tutkimus-
kirjallisuutta, hän ehdotti yrityskyselyä, jossa yrityksil-
tä kysyttäisiin, millaista matematiikkaa ne toivoisivat 
yliopistossa opetettavan ja millaisia matemaattisia so-

velluksia yritykset tarvitsivat. Ehdotus sai kannatusta, 
ja kollegoidensa kanssa Neittaanmäki laati kyselyn, joka 
lähetettiin yli sataan yritykseen eri puolella Suomea. 
Vastauksia palautettiin runsaasti. Niistä oli hahmotetta-
vissa konkreettisia matematiikan soveltamistapoja, mikä 
suuresti miellytti Neittaanmäkeä. Jo kyselyn ilmeinen 
suosio itsessään jätti häneen pysyvän muistijäljen. Yri-
tysten tuotantoprosesseissa piili runsaasti mielenkiin-
toisia tehtäviä sovellettuun matematiikkaan syvemmälle 
ja syvemmälle etenevälle tutkijalle. 

Silti Neittaanmäen tutkimusintressien taustalla oli po-
liittisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Ajankohdan ilma-
piirissä tutkimusaiheiden kartoitus yhdessä yritysten 
kanssa oli väistämättä kannanotto yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. Taistolaisille tai muille sosialismista avoi-
mesti haaveilleille yksityiset yritykset olivat kaiken pa-
han alku ja juuri, ja niiden ei haluttu hyötyvän julkisesti 
rahoitettujen laitosten ja instituutioiden toiminnasta. 
Sovelletun matematiikan sisartieteessä tietojenkäsit-
telyopissa yritysyhteistyö oli saanut jyrkän tuomion 
Jyväskylän Ylioppilaslehdessä 1970-luvun alkuvuosina. 
Vasemmistoradikaalit opiskelijat kritisoivat oppiainetta 
kapitalismin rämettämäksi ”pääoman tehotieteeksi”. 
Kriitikoiden mielestä tietojenkäsittelyopin kurssisisäl-
töjä ja harjoitustöitä oli tehty liiaksi yritysten ehdoilla. 
Tietojenkäsittelyopille samoin kuin muillekin tieteille 
kyllä haluttiin yhteyksiä yliopiston ulkopuolelle, mut-
ta vasemmistolaisessa retoriikassa niiden oli palveltava 
korostetusti ”yhteiskuntaa” – virastoja, kouluja ja op-
pilaitoksia, sairaaloita. Yritykset olivat ”yhteiskunnan” 
vastapooli. Tietojenkäsittelyopin yhteistyötä yritysten 
kanssa puolustettiin lehtikeskustelussa käytännönlähei-
sillä argumenteilla. Koska huomattava osa opiskelijoista 
työllistyisi yksityiselle sektorille, oli luontevaa tutustut-
taa heidät jo opinnoissaan tulevaan toimintaympäris-
töönsä.23
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Saman näkökulman omaksui Pekka Neittaanmäki. Yli-
opisto-opintojen kytkemisestä työelämään muodostui 
aikanaan yksi hänen pääteemoistaan koulutuksen kehit-
tämisessä, mutta se ei ollut mahdollista ilman yliopiston 
ja yritysten läheistä yhteistyötä tutkimuksessa. Muu-
tenkin Neittaanmäki lähestyi tiedettä pragmaattisista 
ja konkreettisista näkökulmista. Matematiikan laitoksen 
yrityskysely vaikutti Neittaanmäen tiedekäsitykseen em-
piirisyydellään. Se oli mittakaavaltaan riittävän laaja teh-
däkseen ilmiöstä – tieteen sovellettavuudesta elävään 
elämään – uskottavan, ja vastauksissa kuvatut tarpeet 
olivat riittävän konkreettisia ja täsmällisiä, jotta ne voitiin 
ottaa tutkijan työpöydälle tarkasteltaviksi. 

Tieteellä oli selvästi työsarkaa ruohonjuuritasolla, mutta 
ei Neittaanmäki täysin sysännyt syrjään abstrakteja poh-
dintoja tieteen ja yhteiskunnan suhteesta. Poliittiset tie-
de- ja korkeakoulukeskustelut 1970-luvun alussa johtivat 
puoluepoliittiseen järjestäytymiseen tiedemaailmassa. 
Vuonna 1972 oli perustettu Edistyksellinen tiedeliitto, 
joka määritteli itsensä poliittista keskustaa lähellä olevien 
tutkijoiden ja opiskelijoiden korkeakoulu- ja tiedepoliit-
tiseksi järjestöksi. Se syntyi vastapainoksi radikalisoitu-
van vasemmiston tiedepoliittisille vaatimuksille. Vuonna 
1976 perustettu Tutkijaliitto noudatti taistolaisten linjaa 
1970-luvun lopulle asti. Molemmat järjestöt organisoi-
vat tiedepoliittisia seminaareja ja perustivat aihepiiriin 
keskittyvät aikakauslehdet. Vuosien mittaan järjestöt 
vakiinnuttivat asemansa tiedepoliittisen keskustelun ka-
navina, ja jo olemassaolollaan ne alleviivasivat tosiasiaa, 
että poliittisuudessaan tieteen ja korkeakoulujen suhde 
yhteiskuntaan oli aina sidoksissa aikakautensa aatesuun-
tauksiin. Pekka Neittaanmäki liittyi Edistykselliseen tie-
deliittoon 1984. Hän oli liiton hallituksen jäsen 1988–
2003, varapuheenjohtaja 1999 ja puheenjohtaja vuosina 
2000–2003. Järjestön virittämä tiedepoliittinen kes-
kustelu ruokki hänen pohdintojaan tieteen sovelluksista, 
ja vuosien kuluessa siitä kehittyi Neittaanmäelle yksi väylä 
löytää yhteistyökumppaneita.24

ETL:n puheenjohtajat ja kunniapuheenjohtajat Erik Allart, 
Kauko Sipinen ja Jaakko Numminen       

       ETL vuosijuhla Jyväskylässä, pääpuhujana
       kunniapuheenjohtaja Jaakko Numminen
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Pekka Neittaanmäen lisensiaatintyö ja väitös-
tutkimus paikantuivat matematiikan kentällä 
osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ratkeavuuteen 
äärettömyyteen ulottuvissa alueissa. Aihe oli saa-
tu Louhivaaralta, ja tieteenalojen rajojen sisällä 
tutkimukset muodollisesti luettiin sovellettuun 
matematiikkaan. Paradigmaltaan eli lähestymista-
valtaan ja metodiltaan tutkimus voidaan asettaa 
myös tieteellisen laskennan teorian alueelle. 

Tieteellinen laskenta (laskennallinen tiede, engl. com-
putational science) oli monitieteinen kenttä, joka tie-
tokoneiden kehityksen myötä oli kasvamassa matema-
tiikan, sovelletun matematiikan, tietojenkäsittelyopin, 
luonnontieteiden ja teknisten tieteiden raja-alueille. 
Tieteellisen laskennan ytimessä oli pyrkimys mallintaa 
ja simuloida erilaisia järjestelmiä tietokoneiden lasken-
tatehoa hyödyntäen. Järjestelmiä oli luotavissa mihin 
tahansa kontekstiin, jossa reaalimaailman ilmiöitä voi-
tiin simuloida tai tietoa oli saatavilla suurina numero-
massoina. Neittaanmäen vastaväittäjäksi tuli saksalai-
nen professori Rolf Leis. Hän hiillosti väittelijää neljän 
tunnin ajan. Vain tilaisuuden puolivälissä pidetty kah-

vitauko keskeytti tiiviin keskustelun hetkeksi. Lopulta 
Leis totesi tutkimuksen täyttävän väitöskirjan kriteerit, 
ja Neittaanmäen työn arvo tunnustettiin yleisemmin-
kin.  Väitöskirjan julkaisu Suomalaisen Tiedeakatemian 
julkaisusarjassa (Annales Academiæ Scientiarum Fen-
nicæ Mathematica Dissertationes) toi suoraan arvos-
tusta sen tekijälle. Näin Neittaanmäen tieteellinen ura 
sai lupaavan alun.25

Seuraavana luonteva askel Neittaanmäen uralla oli ul-
komaanvierailu. Välittömästi väitöstilaisuuden päätyt-
tyä professori Leis kutsui hänet vierailevaksi tutkijaksi 
Bonnin yliopistoon Länsi-Saksaan. Neittaanmäki oli 
ollut Bonnissa Louhivaaran suosittelemana jo lyhyem-
mällä vierailulla lisensiaatintyötä tehdessään saksalaisen 
DAAD-stipendin rahoituksen turvin. Tieteellisesti Bon-
nissa vietetty vuoden jakso oli Neittaanmäelle hedel-
mällinen. Väitöskirjaa tehdessä hän oli opetustehtävien 
ohessa oppinut omistautumaan täysin tutkimustyölle, ja 
Saksassa vauhti vain kiihtyi. Neittaanmäki seurasi pai-
kallisten tutkijoiden luentoja osittaisdifferentiaaliyhtä-
löiden ratkaisemisesta numeerisesti tietokoneilla. Hän 
oppi uusia laskentametodeita professoreiden vetämissä 

ensiaskeleet 
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tutkijaseminaareissa ja sai neuvoteltua paikallisilta tutki-
joilta ohjelmistoja itselleen reikäkortilla kotiin vietäviksi. 
Vierailua helpotti se, että Neittaanmäen mukana tullut 
perhe kotiutui hyvin saksalaiseen elämänmenoon.

Uusien tutkimusnäkökulmien ohella vähintään yhtä tär-
keänä Saksan vuoden oppina Neittaanmäelle oli ulkois-
ten tutkimusedellytysten merkityksen ymmärtäminen. 
Niin tyytyväinen kuin hän olikin ollut Jyväskylässä, Bon-
nissa silmien eteen avautui korkeatasoinen tutkimus-
ympäristö, jossa tehtiin leveällä rintamalla tutkimusta. 
Työilmapiiri oli vireä, ja yliopiston useissa matematiikan 
yksiköissä vieraili tasaiseen tahtiin tutkijoita eri puolilta 
maailmaa. Näin vierailujakso kasvatti Neittaanmäkeä 
toimijana. Osallistumalla säännöllisesti laitoksen semi-
naareihin ja yliopiston monia matemaattisia suuntauksia 
yhdistäneeseen kollokviumiin Neittaanmäki sai luotua 
kontakteja laitoksen henkilökuntaan ja vieraileviin tutki-
joihin. Hän kuunteli esityksiä, teki muistiinpanoja ja ha-
keutui myöhemmin kahdenkeskisiin keskusteluihin kiin-
nostavien vieraiden kanssa. Neittaanmäki oli omillaan, 
mutta nuoren tutkijan itsevarmuus ei karissut dynaa-
misessa ympäristössä. Hän alkoi Bonnissa rakentamaan 
omaa tieteellistä yhteistyöverkostoaan ja pohtimaan 
vastaavan tutkimusympäristön luomista kotiyliopistoon.

Tutkimuskontaktien haku ulkomailta ei ollut mitenkään 
itsestään selvää 1970-luvulla Jyväskylän yliopiston kal-
taisessa nuoressa tiedelaitoksessa. Kansainvälisyys toki 
oli osa yliopistoa sen syntyhetkestä alkaen, kuuluihan 
kansalliset rajat ylittävä tieteellinen vuoropuhelu lä-
hes kaikkien tieteenalojen arkeen. Tärkeä merkkipaalu 
kansainvälisyyden saralla saavutettiin 1971, kun Jyväs-
kylän yliopisto hyväksyttiin jäseneksi International As-
sociation of Universities -järjestöön. Silti Jyväskylän 
yliopiston syntyhistoriassa kansalliset koulutustarpeet, 
aluepolitiikka ja tieteen kansallisen kentän kehitys oli-

vat sysänneet kansainvälisen yhteistyön jossain määrin 
marginaaliin. Vielä 1970-luvun jälkipuolella monella 
laitoksella tutkimus jäi opetuksen ja resurssikysymys-
ten jalkoihin, ja ilman omaa tutkimusta oli vaikea luo-
da syvällisiä yhteyksiä ulkomaille. Vierailijoita kyllä kävi 
Jyväskylässä monesta maasta, mutta läheisempään yh-
teistyöhön ulkomaisten tutkijoiden kanssa edettiin vain 
harvalla alalla.26

Verkostoituminen oli Neittaanmäelle periaatteessa yk-
sinkertaista. Oli vain hakeuduttava keskusteluihin niiden 
tutkijoiden kanssa, joiden tutkimus vaikutti kiinnosta-
valta. Hän ei ujostellut toisia tutkijoita eikä murehtinut 
saksan kielen taitoaan. Hänellä oli matala kynnys aloit-
taa keskustelu ennalta tuntemattoman kollegan kanssa. 
Omasta tutkimuksestaan hän osasi puhua tiiviisti, liikoja 
arkailematta. Tieteenä matematiikka oli universaalia, 
joten kansalliset erityispiirteet eivät rajoittaneet eri 
maiden tutkijoiden asiantuntemusta suhteessa toisiin-
sa. Bonnissa samaan aikaan työskennellyt ranskalainen 
Rainer Picard oli ensimmäinen ulkomainen tutkija, jonka 
kanssa Neittaanmäki teki yhdessä tutkimusta julkaisuksi 
asti. Neittaanmäki ja Picard julkaisivat kolme vertaisar-
vioitua artikkelia vuosina 1980–1981. Ne osoittautuivat 
lähtölaukaukseksi vuosikymmenten mittaiselle yhteis-
työlle. Picard jatkaa yhteistä tutkimusta Neittaanmäen 
tutkimusryhmän kanssa vielä 2010-luvun lopulla.

Bonnista Neittaanmäki teki ensimmäisen itsenäisen 
matkansa ulkomaiseen konferenssiin. Gesellschaft für 
Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) oli 
vuonna 1922 perustettu sovelletun matematiikan ja 
muiden insinööritieteisiin kytkeytyneiden tieteenalojen 
seura, jonka vuosittaiseen konferenssiin Neittaanmäki 
osallistui vuonna 1979. Tuolloin se järjestettiin Wiesba-
denissa Länsi-Saksassa. Osallistujien luettelosta Neit-
taanmäki löysi Jaroslav Haslingerin, jonka tutkimuksiin 

H. Voss, K-J Witsch, R. Picard puolisoineen sekä Pekka
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Bonnin yliopiston soveltavan matematiikan laitos

Seppo Kuorelahti perheineen vierailulla Bonnissa



48

Pekka, Petri, Riitta sekä diplomaatti Egyptistä. Taustalla Rein-joki.

Vierailulla saksalaisessa pikkukaupungissa.   Lähdössä Suomeen Bonnista 1979.
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hän oli jo tutustunut ennen konferenssia. Siellä hän 
hakeutui tšekkoslovakialaisen tutkijan pakeille. Kaksik-
ko pääsi keskustelussa vauhtiin, ja Neittaanmäki esit-
teli Haslingerille omien tutkimustensa ongelmakohtia. 
Haslingerilta löytyi niihin ratkaisumalleja, kuten Neit-
taanmäki oli ennakkoon toivonut. Kaiken lisäksi miehet 
tulivat henkilöinä keskenään hyvin toimeen. Kaksikko 
julkaisi ensimmäisen yhteisen tutkimusraportin 1982.27

Neittaanmäkeä ajoi keskusteluihin ja kontaktien luontiin 
palava kiinnostus omaa tutkimusta kohtaan. Verkosto-
ja ei nyt luotu niiden itsensä vuoksi, vaan Neittaanmäki 
näki yhteistyön hedelmällisenä keinona edistää omaa 
tutkimustaan. Jaroslav Haslinger ei jäänyt ainoaksi yh-
teistyökumppaniksi, jonka Neittaanmäki löysi yksinker-
taisesti tutkimusta lukemalla, vaan sopivien kollegoiden 
haravoinnista kehittyi nopeasti melko systemaattista. 
Neittaanmäki painoi mieleensä niiden tutkijoiden nimiä, 
jotka tutkimuksissaan käsittelivät häntä kiinnostanei-
ta aiheita, ja lähestyi heitä konferensseissa tai vierail-
lessaan näiden kotiyliopistoissa. Yksi heistä oli Michal 
Krizek, joka muistaa tavanneensa Pekka Neittaanmäen 

ensimmäisen kerran Prahassa vuonna 1982 tämän vie-
raillessa Tšekkoslovakian tiedeakatemiassa. Krizekillä 
oli tutkimuksissaan samankaltaisia tuloksia kuin Neit-
taanmäen ja Jukka Sarasen vuotta aiemmin julkaistussa 
artikkelissa. Krizek ja Neittaanmäki päättivät tehdä yh-
dessä artikkelin, joka julkaistiin vuonna 1984. Yhteiset 
tutkimusintressit eivät kuitenkaan yksin tuottaneet 
tulosta, vaan yhteistyö perustui myös kahdenkeskiselle 
luottamukselle. Krizekin mukaan hän ystävystyi Pekan 
kanssa heti ensikohtaamisella: ”Kävimme Prahassa jää-
kiekko-ottelussa, menimme ravintolaan ja nautimme 
hieman maailmankuulua tšekkiläistä olutta”. Krizekin 
mieleen jäivät Neittaanmäen vitsit, joissa ei kaihdettu 
poliittisiakaan aiheita.28

Aina yhteydet eivät syntyneet etukäteen suoritetun kar-
toitustyön myötä. Romanialaisen Dan Tiban Pekka Neit-
taanmäki tapasi Länsi-Saksassa, Oberwolfachin mate-
matiikan tutkimusinstituutissa joulukuussa 1982, mutta 
he eivät keskustelleet pidemmin keskenään varsinaisissa 
konferenssitapahtumissa. Tiba ja Neittaanmäki olivat jää-
neet vieraista viimeisiksi odottamaan lentojaan kotimai-

Jaroslav Haslinger, Pekka Neittaanmäki, Dan TibaK. Segeth, M. Krízek ja Pekka Neittaanmäki
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hinsa. Nyt virisi keskustelu, jossa tutkimustee-
moista löydettiin yhtymäkohtia. Neittaanmäki 
teki Tibaan vaikutuksen innostuneisuudellaan ja 
idearikkailla puheillaan. Tiba oli päässyt konfe-
renssimatkalle pois kotimaastaan viranomais-
ten poikkeusluvalla. Seuraavan kerran näin ta-
pahtui vasta kommunistihallinnon kaaduttua 
1989, mutta Neittaanmäki pääsi vierailemaan 
Romaniassa kahdesti 1980-luvulla. Bukares-
tin teknillisestä yliopistosta hän sai yhteistyö-
kumppanikseen Corneliu Marinovin. Yhteistyö 
Tiban kanssa osoittautui ratkaisevaksi teräksen 
jatkuvavalututkimuksessa, josta tuli Neittaan-
mäen tutkimusryhmän tärkeimpiä saavutuksia. 
Tiballe suhde Neittaanmäkeen oli jo itsessään 
tärkeä henkireikä ulkomaailmaan. Tiban mukaan 
Neittaanmäki rohkaisi häntä silloin, kun kom-
munistihallinnon asettamat rajoitukset tuntuivat 
kyseenalaistavan tutkimuksen mielekkyyden. 
Kummankin tärkein motiivi yhteistyölle oli kui-
tenkin puhtaasti tieteellinen.29 

Neittaanmäen ensimmäiset kansainväliset kon-
taktit osoittautuivat kestäviksi. Esimerkiksi kon-
ferenssitapaamisesta alkanut yhteistyö Jaroslav 
Haslingerin kanssa on jatkunut nykypäiviin asti, 
ja erilaisia yhteisjulkaisuja heille on kertynyt 31 
kappaletta. Haslinger on lisäksi tehnyt tutkimus-
ta yhdessä Neittaanmäen tutkimusryhmäläisten 
kanssa. Samoin Neittaamäelle ja Krizekille ker-
tyi yli 30 yhteisjulkaisua vuosikymmenten mit-
taiseksi venyneen yhteistyön myötä. Erityisen 
tärkeinä yhteistyön huipentumina Neittaan-
mäki pitää yhteisartikkeleista työstettyjä mo-
nografioita, jotka hän laati Haslingerin, Krizekin 
ja Tiban kanssa. Ne levittivät tutkimustuloksia 
artikkeleita tehokkaammin tiedemaailmassa ja 
nostivat tekijöitään paremmin esiin.30

Pekka ja C. Marinov

Oberwolfach-instituutti
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Saksan vierailu ja sitä seuranneiden vuosien konferens-
simatkat opettivat Neittaanmäelle vakiintuneet kans-
sakäymisen tavat kansainvälisissä tutkijapiireissä. Kaikki 
lähti omasta tutkimuksesta. Sitä oli esiteltävä avoimesti 
ja osoitettava oman osaamisen laatu. Oman tutkimuk-
sen ongelmakohtiin oli haettava aktiivisesti ratkaisuja 
toisista tutkimuksista, ja jos suinkin mahdollista, pyrit-
tävä yhteyksiin niiden tutkijoiden kanssa, jotka liikkuivat 
samoissa aihepiireissä. Kahdenkeskisessä kanssakäy-
misessä Neittaanmäki pyrki olemaan yksinkertaisesti 
oma itsensä, vaikka tutkijakontaktien hausta tuli vähi-
tellen systemaattista. Hän meni tutkimuskysymyksissä 
suoraan asiaan, mutta oli samalla valmis vitsailemaan 
tai keskustelemaan vakavammin yleismaailmallisista 
asioista, jos keskustelu oli edetäkseen siihen suuntaan. 
Konferenssimatkat olivat ratkaisevan tärkeitä kansain-
väliseen tutkimukseen tutustumisessa ennen interne-
tiä ja sähköisiä julkaisukanavia. Ulkomailla ei ainoastaan 
tavattu vierasmaalaisia kollegoita, vaan matkoilla saattoi 
saada käsiinsä aikakauslehtiä ja julkaisuja, joita ei ollut 
helposti saatavilla Suomessa.

Konferenssit vakiinnuttivat 1980-luvun mittaan paik-
kansa Neittaanmäen työkalentereissa. Kansainvälisiä 
yhteyksiään hän innostui pitämään yllä toisellakin tapaa. 
Kesäajat olivat yliopistolla hiljaisempia, ja Neittaanmä-
ki keksi tehdä kesäisin eräänlaisia Euroopan kiertueita, 
jotka yhdistivät perheen loman professori-isän yliopis-
tokontakteihin. Petrin jälkeen perheeseen syntyivät 
Noora, Eerika ja Henriikka. Koulun lukuvuoden päät-
tymisen jälkeen perhe pakkasi tavaransa autoon ja lähti 
ajamaan etelään. Neittaanmäki järjesti itselleen luentoja 
eri yliopistoihin, jotka parhaimmillaan tarjosivat vasti-
neeksi majoituksen. Perhe siirtyi seuraavaan kaupun-
kiin, kun luento oli pidetty ja Neittaanmäki oli käynyt 
tarpeelliset keskustelut paikallisten kollegoiden kanssa. 
Matkan reitti saattoi kulkea Saksan halki kiintopistei-
nään esimerkiksi Hampuri, Essen, Bonn, München ja 

Augsburg. Toisinaan poikettiin Ranskaan eri yliopistoi-
hin – Nantesiin, Nizzaan – tai Italiaan Pavian yliopis-
toon ja Itävaltaan Linziin. Itä-Euroopassa autoilevan 
professorin kohteina olivat Praha Tšekkoslovakiassa ja 
Karl Marx Stadt (Chemnitz) Saksan demokraattises-
sa tasavallassa. Kotiin päästiin esimerkiksi Travemün-
destä Finnjetillä. Matkat olivat lapsille mieluisia, vaikka 
ajomatkat olivat pitkiä. Noora Neittaanmäki muistaa 
erityisesti vierailut isänsä vierasmaalaisten professori-
tuttavien kodeissa: ”vietimme monia ikimuistoisia iltoja 
heidän kotonaan".31

Neittaanmäen jo aukoessa itsenäisesti yhteyksiä ulko-
maille hän sai vielä yhden tukisysäyksen kansainvälisty-
misessä Ilppo Simo Louhivaaralta. Kokenut professori 
piti Neittaanmäkeen yhteyttä elämänsä loppuun, vuo-
teen 2008 asti. Joskus 1980-luvun lopulla Louhivaara 
kehotti Neittaanmäkeä menemään Leningradiin (Pie-
tariin) ja hakeutumaan siellä professori Boris A. Plame-
nevskiin pakeille. Hänestä Neittaanmäki sai pitkäaikai-
sen tutkijakollegan. Vuosien mittaan Neittaanmäki löysi 
Venäjältä yhteistyökumppaneiksi vielä Sergei Repinin, 
Valeri Rivkindin, Valeri Zheludevin, Yuri Kuznetsovin 
ja Nikolai Banichukin. Leningrad (Pietari) ja Mosko-
va tulivat näin Neittaanmäen kansainvälisen verkoston 
venäläisiksi etäpisteiksi. Neittaanmäki tunsi hyötyvän-
sä Suomen puolueettomuudesta kylmän sodan vuosi-
na. Hän pääsi Neuvostoliittoon melko vaivattomasti, ja 
neuvostoviranomaiset sallivat oman maansa tiedemies-
ten vierailla Suomessa.

Saksassa viettämänsä vuoden aikana Pekka Neittaan-
mäki oli päässyt näkemään useita eri tutkimusyksiköitä, 
joissa kaikissa käytännössä työskenneltiin tutkimusryh-
missä. Niissä oli tavallisesti johtajana menestynyt van-
hempi tutkija, jonka viitoittamalla tutkimusalalla työs-
kentelivät hänen ohjattavansa. Omilla tutkimuksillaan 
he edistivät ja uudistivat ryhmän työsarkaa. Ryhmien 
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kokoonpanot elivät sen mukaan, miten sen jäsenet 
edistyivät omissa tutkimuksissaan. Edistyessään tutkijat 
lähtivät aikanaan omille alueilleen, toiset taas siirtyivät 
työtehtäviin akateemisen maailman ulkopuolelle. Uudet 
väitöskirjan tekijät puolestaan täydensivät rivejä alhaalta 
käsin, ja vierailevilta tutkijoilta ryhmät saivat uusia vai-
kutteita omien rajojen ulkopuolelta. Saksassa nähdyt 
tutkimusryhmät olivat selvästi tiiviimpiä ja tavoitteelli-
semmin johdettuja kokonaisuuksia kuin kotiyliopiston 
matematiikan laitoksella. Palattuaan Suomeen Neit-
taanmäki alkoi kasvattaa omaa tutkimusryhmäänsä, sillä 
vain tutkimusryhmän voimin hän uskoi voivansa saa-
vuttaa kansainvälisen tutkimuksen tason. Mitä vakiin-
tuneemmaksi tutkimusryhmä kehittyisi, sitä korkeam-
malle sen piiristä olisi mahdollista päästä.

Urasuunnitelmat oli kuitenkin välittömästi Suomeen 
paluun jälkeen laitettava hetkeksi sivuraiteelle. Pekka 
Neittaanmäki astui armeijan harmaisiin syksyllä 1979. 
Palvelus alkoi Keuruulla, mutta Neittaanmäki sai jär-
jestettyä itselleen siirron Tikkakoskelle, jossa hän pääsi 
hyödyntämään osaamistaan. Hän laati puolustusvoimi-
en käyttöön tutkimuksen ydinräjähdyksessä syntyvän 
sähkömagneettisen pulssin vaikutuksista. Työhuoneen 
seinänaapurina oli ilmavoimien komentaja Rauno Me-
riö. Omatkaan tutkimukset eivät päässeet unohtu-
maan, sillä Neittaanmäki suoritti päivän velvollisuutensa 
nopeasti, jotta ehtisi vielä syventyä mukana olleisiin tut-
kimuspapereihin. Viikonloppulomillaan hän vei käsinkir-
joitetut artikkeliosuudet matematiikan laitokselle, jotta 
kollegat pääsivät täydentämään niitä omilla osuuksil-
laan. Neittaanmäki sai vielä erikseen lomaa mennäk-
seen Saksaan pitämään konferenssiesitelmän.

Tärkeäksi teknologiapoliittiseksi suunnannäyttäjäksi 
muodostui vuosina 1979–1980 työskennellyt komi-
tea, joka tiivisti mietintöönsä teknologisen kehityk-
sen yhteiskunnalliset vaikutukset. Tekninen kehitys oli 
muuntamassa yhteiskuntaa teollisesta jälkiteolliseksi 
informaatioyhteiskunnaksi, jossa tieto nousi työn ja 
pääoman rinnalle tuotantoelämää ja koko yhteiskuntaa 
ohjaavaksi tekijäksi. Mikroelektroniikan, tietoliikenteen, 
tietojenkäsittelyn, tuotannon ohjauksen ja automaa-
tiotekniikan turvin voitiin kohottaa työn tuottavuutta 
ja säästää raaka-aineita sekä energiaa. Komitea vaati 
tutkimus- ja kehitystyön lisäämistä yritysten innovaa-
tiotoiminnan edistämiseksi ja kilpailukyvyn vahvistami-
seksi. Korkeakouluissa avainasemassa olivat teknilliset 
ja kaupalliset tieteet, joiden ennen kaikkea odotettiin 
tuottavan teknologian hyödyntämistä edistävää tie-
toa. Se oli saatava siirrettyä korkeakouluista yrityksiin. 
Näkemystensä taustalle komitea asetti koko Suomen 
edun. Pelissä oli Suomen asema kansainvälisessä talou-
dellisessa ja teknologisessa kilpailussa, ja siinä pärjätäk-
seen Suomen oli huomioitava teknologiset kysymykset 
tutkimuspoliittisissa ohjelmissaan.33

Heikki ja Pekka armeijan harmaissa
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Kilpailuhenkinen 
tieteentekija

..
Vuodet 1980-luvun vaihteessa olivat murrosai-
kaa suomalaisessa tiedemaailmassa. Korkeakoulu-
laitoksen laajentuminen oli päättynyt 1970-luvun 
energiakriisiin, ja laajamittainen tutkinnonuudis-
tus sammutti kuumimmat poliittiset intohimot yli-
opistojen sisältä 1970-luvun loppuun mennessä. 
Korkeakoulujen yhteiskunnallista roolia ryhdyttiin 
nyt ohjaamaan uudesta näkökulmasta. Teknologi-
sen kehityksen ennakoitiin kiihtyvän kenties jopa 
nopeammin kuin 1960-luvun lopulla. Siirryttäes-
sä 1980-luvulle valtiovalta ja yritykset tehostivat 
toimintaansa uuden teknologian tai pikemminkin 
siihen liittyneiden tulevaisuusvisioiden ympärillä, 
sillä teknologian hyödyntäminen nähtiin elineh-
tona kansakuntien elinvoimaisuudelle. Yleismaail-
mallista kehitystä seuraten Suomessa siirryttiin tie-
teessä uudelle teknologiapolitiikan kaudelle, jossa 
tutkimuksen yhteiskunnallista asemaa määriteltiin 
teknologian ja kansallisen kilpailukyvyn näkökul-
masta.32 

Samalla teknologiapolitiikka muodostui jatkumoksi sil-
le poliittiselle kamppailulle, jota yliopistossa 1970-lu-
vulla oli käyty. Teknologian kautta ”yhteiskunnallinen” 
sai uuden tulkintakehyksen tieteessä, tutkimuksessa ja 
ylipäänsä koko korkeakoululaitoksessa. Uuden tekno-
logian avaamat mahdollisuudet esitettiin koko yhteis-
kunnan tulevaisuuden ratkaisevina avaintekijöinä. Sen 
hyödyntämisestä ja kehittämisestä riippui yritysten – ja 
lopulta koko Suomen – kansainvälinen kilpailukyky. 
Korkeakoulut sidottiin näin tiukasti yhteen kansainvä-
lisen kilpailukyvyn kanssa, joka vähitellen alkoi nousta 
kaiken yhteiskunnallisen keskustelun avainkäsitteek-
si samalla tavoin kuin ”demokraattisuus” oli hallinnut 
1960- ja 1970-lukujen poliittista puheavaruutta. Jo 
1960-luvulla oli tehty selvityksiä, joissa tutkimuksen 
ja koulutuksen tehtäväksi nähtiin kilpailukyvyn vahvis-
taminen ja talouskasvun vauhdittaminen, mutta vasta 
1980-luvulla näkökulma nousi hallitsevaan asemaan 
tiedepolitiikassa.34

 Kotitalo Saarijärven Koskenkylällä 
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Teknologisen murroksen enteet tiedostettiin yliopis-
toissa. Opetusministeriössä etsittiin jo 1970-luvulla 
toimintamalleja korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yh-
teistyölle, ja muutenkin valtion tiedehallinnossa ryhdyt-
tiin rohkaisemaan korkeakouluja yhteistyöhön ja siten 
hankkimaan itselleen lisätuloja elinkeinoelämältä. Estei-
tä toki riitti. Monella tieteenalalla uudenlaiselle ”palve-
lututkimukselle” ei ollut helppo löytää kysyntää yrityk-
sissä. Laajentuneessa yliopistolaitoksessa tutkimus oli 
vasta nousemassa esiin koulutuksen varjosta. Nuorissa 
maakuntayliopistoissa kaivattiin moniin oppiaineisiin li-
sää henkilökuntaa, jotta opetuskiireiden rinnalla voitai-
siin tehdä perustutkimusta. Yliopistojen tulevaisuuden 
kannalta tärkeäksi muodostui vuonna 1986 säädetty 
laki korkeakoulujen kehittämisestä. Sen tavoitteena oli 
turvata yliopistoille riittävät määrärahat ja tehdä niiden 
kehityksestä ennustettavaa. Laki korosti korkeakoulu-
jen autonomiaa sekä opetuksen ja (perus)tutkimuksen 
keskinäistä riippuvuutta, mikä vahvisti niitä näkemyksiä, 
joissa yliopistojen haluttiin pohjimmiltaan noudattavan 
humboldtilaisen sivistysyliopiston mallia. Yliopistomaa-
ilmassa oli 1980-luvun alussa virinnyt keskustelua tie-
teenteon perusedellytyksistä, siitä millaisin periaattein 
tutkimusta pitäisi tehdä ja miten tieteen tuloksia voitai-
siin arvioida.35

Filosofi ja akateemikko Oiva Ketonen vaati vuonna 
1980 Tiedepolitiikka-lehdessä suomalaisen tutkimuk-
sen yhdeksi lähtökohdaksi kaiken tutkimuksen julkai-
semista ensisijaisesti kansainvälisissä aikakauskirjoissa. 
Kansainvälisyyden lisäksi hän korosti tutkimuksen tasoa 
ja vertasi tiedettä huippu-urheiluun. Vain ”palkinto-” ja 
”pistesijoilla” oli tieteessä merkitystä, jos tutkimus aikoi 
lunastaa siihen kohdistettuja odotuksia yhteiskunnallis-
ten ongelmien ratkaisemisessa. Korkeakoululaitoksen 
kehittämiskomiteoissa ja opetusministeriössä istunut 
Ketonen oli tiedepolitiikan auktoriteetti, eikä hän jää-
nyt näkemyksineen yksin. Opetusministeriön asetta-

mat perustutkimustyöryhmät vaativat mietinnöissään 
(1980 ja 1984) tutkimusvarojen kohdentamista vali-
koidusti tutkijoille, jotka todennetusti edustivat alansa 
kansainvälistä eturiviä. Kilpailulle ja rahoituksen keskit-
tämiselle löytyi nopeasti kriitikoita. Filosofi Ilkka Niini-
luoto kyseenalaisti tieteen samaistamisen huippu-ur-
heiluun vuonna 1985. Tutkimuksen määrää ja laatua 
oli ryhdytty mittaamaan, mutta Niiniluodon mukaan ei 
ollut näköpiirissä sellaisia mittareita, joilla löydettäisiin 
”tiedekilpailun voittaja”. Jos urheilumielikuvia hyödyn-
nettäisiin, hänen mielestään oli parempi verrata tiedettä 
joukkueurheiluun. Yksittäisestä huppupelaajasta ei saa-
tu joukkuetta, vaan siihen tarvittiin aina taidoiltaan eri-
tasoisia pelaajia. Vastaavasti huonokin tiede saattoi Nii-
niluodon mukaan olla tarpeellista, ja oleellista oli pyrkiä 
kehittämään sitä paremmaksi ei lakkauttamaan.36

Pekka Neittaanmäelle tiedemaailman uudet tuulet pu-
halsivat suotuisasta suunnasta 1980-luvun alkuvuosina. 
Hän oli valinnut soveltavan tutkimuksen omaksi tiek-
seen, ja tiedepolitiikan teknologinen käänne lupasi ai-
kaansaavalle tutkijalle kasvavia tutkimusresursseja. Tek-
nologiakomitean mietinnössä vuonna 1980 teknisen ja 
taloudellisen tutkimuksen todettiin olevan ratkaisevassa 
asemassa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, jonka va-
raan koko Suomen kilpailukyky perustui. Lisäksi komi-
tea nimesi koko uuden yhteiskuntaepookin leimaaviksi 
”metodologioiksi” mallinnuksen, simulaatiot, päätök-
sentekoteoriat ja systeemianalyysin – kaikki tutkimus-
menetelmiä, joita Neittaanmäki sovelsi tai vähintään 
sivusi omissa tutkimuksissaan. Hän halusi asemoitua 
pysyvästi kansainväliseen tutkijakenttään eikä vieras-
tanut kilpailua saati tieteen vertaamista huippu-urhei-
luun. Oma urheiluharrastus oli vienyt hänet kansallisen 
tason huipulle, ja kilpaurheilun periaatteet – suunniteltu 
harjoittelu, maksimaalisen suorituksen ja voiton tinki-
mätön tavoittelu – olivat iskostuneet hänen mieleensä. 
Nyt hän rakensi niiden varaan tieteellistä työeetostaan, 
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ja teknologiamyönteiseksi kääntyvässä tiedepolitiikan 
suhdanteessa oli paljon voitettavaa.37

Neittaanmäki pääsi etenemään yliopistourallaan ylem-
mälle portaalle syksyllä 1982, kun Lappeenrannan 
teknillisessä korkeakoulussa avautui tietotekniikan 
apulaisprofessorin tehtävä. Virka oli yleisten tieteiden 
laitoksella, jonka opetus- ja tutkimusaloihin kuuluivat 
tietotekniikan lisäksi matematiikka, sovellettu matema-
tiikka, fysiikka ja mekaniikka. Neittaanmäki päätti hakea 
virkaan, vaikka Jyväskylän jättäminen tuntui hankalalta. 
Isä Viljo Neittaanmäki oli kuollut tapaturmaisesti työs-
sä vuonna 1981, ja perheen kotitilan kohtalo oli ollut 
jonkin aikaa hänen vastuullaan. Neittaanmäen nuorin 
sisko oli vielä kouluikäinen, tilalla oli vielä velkaa laajen-
nusinvestoinneista ja karjaa oli kaksikymmentä päätä. 
Ensiratkaisuna Pekka Neittaanmäki muutti perheineen 
tilalle ja asui Saarijärvellä noin vuoden verran, ja äiti Anni 
Neittaanmäki jatkoi karjanhoitoa muutaman vuoden. 
Jatkossakin kotitila saatiin pidettyä perheen omistuk-
sessa. Petri Neittaanmäki otti tilan pellot hoitaakseen 
2000-luvulla.

Apulaisprofessorin tehtävää Lappeenrannassa haki 
Neittaanmäen lisäksi kolme henkilöä: Eero Eloranta, 
Kari-Jouko Räihä ja Seppo Sippu. Hakijoiden pätevyyt-
tä arvioimaan pyydettiin tietojenkäsittelyopin professo-
rit Timo Järvi Turun yliopistosta ja Reino Kurki-Suonio 
Tampereen teknillisestä korkeakoulusta. Neittaanmäki 
valittiin hoitamaan virkaa syksystä 1982 alkaen, mutta 
lopullista päätöstä virantäytöstä saatiin odottaa seu-
raavaan kesään. Valintaprosessista muodostui jännitys-
näytelmä. Professori Järvi piti Neittaanmäen tieteellisiä 
ansioita huomattavana sovelletussa matematiikassa, 
mutta arvioi hänet epäpäteväksi täytettävänä olevaan 
virkaan. Professori Kurki-Suonio puolestaan piti Neit-
taanmäkeä pätevänä sillä ehdolla, että virantäytössä 

annetaan painoarvoa laskennalliselle tietojenkäsittelyl-
le. Muista hakijoista professorit nostivat korkeimmalle 
Kari-Jouko Räihän. Kun Eero Eloranta ja Seppo Sippu 
lopulta peruivat hakemuksensa, korkeakoulun opetus- 
ja tutkimusneuvosto teki lopullisen valinnan Räihän ja 
Neittaanmäen välillä. Ratkaisevassa kokouksessa asian 
esitteli korkeakoulun hallintojohtaja Arto Olkkonen, 
joka asetti Räihän ensimmäiselle ja Neittaanmäen toi-
selle ehdokassijalle. Neuvosto totesi ensin yksimieli-
sesti molemmat ehdokkaat päteväksi tehtävään, mutta 
hallintojohtajan esitystä ehdokassijoista ei noudatettu, 
vaan asia ratkaistiin äänestyksellä. Siinä neuvoston jä-
senet asettivat kaksikon kukin näkemyksensä mukaan 
ensimmäiselle ja toiselle ehdokassijalle. Neittaanmäen 

R. Kurki-Suonio
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asetti ensimmäiselle sijalle kahdeksan jäsentä, Räihän 
nosti ensimmäiseksi viisi jäsentä. Näin virkaan nimitet-
tiin Neittaanmäki.38

Lappeenrannan vuosien aikana Neittaanmäki pyrki jat-
kamaan Jyväskylässä alkanutta tutkimustaan. Hän teki 
työtään nuoren tutkijan innolla. Neittaanmäki oli Lap-
peenrannan teknillisen korkeakoulun selvästi aktiivisin 
tutkija julkaisujen, esitelmien ja kansainvälisten vierailu-
jen määrällä mitattuna lukuvuonna 1984–1985. Vauh-
tia ei hidastanut edes se, että hän piti kotinsa edelleen 
Jyväskylässä. Hän oli Lappeenrannassa tiistaista torstai-
hin opettaen kahta kurssia. Jyväskylässä Neittaanmäki 
opetti maanantaisin ja perjantaisin yhtä kurssia, joten 
yhteensä hänellä oli opetusta kaksitoista tuntia viikossa. 
Näin Neittaanmäki säilytti suoran yhteyden Jyväskylän 
sovellettuun matematiikkaan, sen opiskelijoihin ja tutki-
joihin. Opetuksen ja tutkimuksen ohessa Neittaanmäki 
pääsi Lappeenrannan vuosinaan syventymään koulu-
tussuunniteluun ja korkeakoulun yhteistyöhön sen lä-
hiympäristön kanssa.39

Apulaisprofessorin tehtävässä Neittaanmäki sai paneu-
tua uuden tietotekniikan koulutusohjelman kehittämi-
seen. Uutta koulutusalaa oltiin perustamassa korkea-
kouluun vastauksena tietoteknisen asiantuntemuksen 
kasvavaan kysyntään. Tietotekninen koulutus haluttiin 
selvästi omaksi linjakseen. Neittaanmäki toimi jo teh-
tävässä, kun ensimmäisiä neuvotteluja uudesta kou-
lutuslinjasta käytiin opetusminiteriön kanssa, mutta 
lappeenrantalaisten yllätykseksi ministeriö ei aluksi ai-
konut antaa korkeakoululle lupaa uuteen linjaan. Neit-
taanmäki ja korkeakoulun rehtori päättivät vielä yrittää 
kääntää ministeriön kannan ja kutsuivat Markku Linnan 
tutustumaan korkeakoulun suunnitelmiin tarkemmin. 
Neittaanmäki loi yhdessä Seppo Puurosen kanssa uu-
den toteutussuunnitelman, jossa huomioitiin toisten 
koulutusohjelmien tietotekniset tarpeet. Puuronenkin 

oli aiemmin työskennellyt Jyväskylän yliopistossa. Pe-
rinpohjainen suunnittelutyö venyi lopulta Linnan vie-
railua edeltäneeseen yöhön, mutta se kannatti. Linna 
hyväksyi suunnitelman antaen sille kehuja ja soitti heti 
alaisilleen opetusministeriöön. Lappeenranta lisättiin 
niiden korkeakoulujen joukkoon, joissa opetettaisiin tie-
totekniikkaa.40

Uuden koulutusohjelman luominen sai Neittaanmäen 
heti ajattelemaan, että vastaava oli saatava aikaiseksi 
myös Jyväskylässä. Konkreettisen mallin lisäksi kou-
lutusohjelman perustaminen kartutti Neittaanmäen 
tietämystä koulutuksen yhteiskunnallisesta kysynnäs-
tä. Lappeenrannan korkeakoulussa koulutusohjelmaa 
oli pohjustettu kyselytutkimuksella, jossa selvitettiin 
ATK:n käyttöä ja tulevaisuuden odotuksia kaakkois-
suomalaisissa yrityksissä. Vastauksia tuli yli 200, ja ne 
tukivat vahvasti uuden koulutusohjelman perustamista. 
Kyselystutkimus muistutti Neittaanmäkeä Jyväskylässä 
toteutetusta kyselystä hänen aloitellessaan tutkijanu-
raansa. Yrityskysely ei jäänyt ainoaksi yhteydenotoksi 
elinkeinoelämän suuntaan, vaan korkeakoulu pyrki käy-
mään jatkuvaa keskustelua yritysten kanssa. Tämä teki 
vaikutuksen Neittaanmäkeen, joka pääsi nyt tekemään 
yhteistyötä useamminkin erilaisissa kehityshankkeissa. 
Sellaisenaan korkeakoulu edusti suuntaa, johon kaikkia 
suomalaisia yliopistoja ja korkeakouluja haluttiin pai-
mentaa uuden teknologiapolitiikan hengessä.41

Toinenkin ikkuna yritysmaailmaan aukeni Neittaan-
mäelle Lappeenrannassa. Kaupunkiin oltiin perustamas-
sa uudenlaista teknologiakeskusta välittäjäorganisaa-
tioksi tutkimuslaitosten ja yritysmaailman välimaastoon. 
Keskuksen oli määrä edistää korkeaan teknologiaan 
liittyvien tutkimustulosten muuntamista liikeideoiksi ja 
kaupallisiksi sovelluksiksi. Näin sen toivottiin vauhditta-
van talouden rakennemuutosta ja tukevan vanhoja tuo-
tantoaloja. Kaakkois-Suomen alueella maatilojen tyh-
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jiksi jääneisiin tuotantotiloihin kaavailtiin teollisuuden 
huipputeknologian ”robotisoituja tuotantosoluja”, jotka 
toisivat lisätuloja näivettyville tiloille. Alueen paperi- ja 
metalliteollisuudelle uudesta teknologiasta odotettiin 
sovelluksia, jotka tehostaisivat tuotantoa ja auttaisivat 
pitämään jo entuudestaan korkean osaamisen tuotan-
non alat kehityksen kärjessä.42

Kahdeksankymmentäluvun alkupuolen yleiset valtakun-
nalliset teknologiapoliittiset julistukset olivat nyt johta-
massa toimintaan, mutta Lappeenrannan teknillisessä 
korkeakoulussa hankkeeseen suhtauduttiin varaukselli-
sesti. Teknologiakeskussuunnitelma herätti huolta tut-
kimusresurssien riittävyydestä, vaikka sen tavoitteita 
sinänsä pidettiinkin kannatettavina ja uskottavina. Kor-
keakoulun nuoren iän johdosta monilla aloilla itsenäi-
nen tutkimus oli vasta muotoutumassa, minkä vuoksi 
voimavarojen ohjaamista uusiin ulkopuolisiin hankkei-
siin pidettiin ongelmallisina. Erityisesti tätä korostettiin 
yleisten tieteiden laitoksen kannanotossa, jossa perus-
tutkimuksen resurssien kasvattamista pidettiin tässä 
vaiheessa parhaana keinona vauhdittaa tuotanto- ja lii-
keideoiden syntymistä. Korkeakoulun varauksista huoli-
matta Lappeenrannan kaupunki toteutti suunnitelman. 
Lappeenrannan Teknologiakeskus Osakeyhtiö perus-
tettiin lokakuussa 1984. Se oli lajissaan toinen Suomes-
sa, sillä Ouluun oli jo perustettu Oulun Teknologiakylä 
Osakeyhtiö vuonna 1981. Lappeenrannassa yleisten 
tieteiden laitoksella varauksellisen lausunnon olivat 
valmistelleet fysiikan apulaisprofessori Antti Luukko ja 
fysiikan dosentti Seppo Penttinen. Pekka Neittaanmäki 
ei täysin jakanut heidän näkemyksiään. Neittaanmäki 
valittiin korkeakoulun edustajaksi Lappeenrannan Tek-
nologiakylä Oy:n hallitukseen.43

Konkreettisemmin yritysten teknologiaongelmiin Neit-
taanmäki pääsi Lappeenrannassa tutustumaan koneen-
suunnitteluopin professorin Arto Verhon välityksellä. 

Verho oli aiemmin työskennellyt Jyväskylässä Valmetin 
Rautpohjan tehtaalla, ja nyt paperikoneiden valmistuk-
seen keskittynyt tehdas otti häneen yhteyttä. Verho ei 
kuitenkaan itse kyennyt löytämään ratkaisua paperiko-
neen perälaatikon ongelmiin ja valitteli Neittaanmäelle 
tehtävää mahdottomaksi. Neittaanmäki kävi sen kimp-
puun ja alkoi vaihe vaiheelta mallintamaan perälaatikon 
toimintaa yhteistyössä lappeenrantalaisten ja jyväsky-
läläisten tutkijoiden kanssa. Tukea ongelmanratkaisuun 
saatiin Leningradista (Pietarista) professori Valeri Riv-
kindiltä. Lopulta sen toiminnan simulointi onnistui ko-
konaisuudessaan ja Neittaanmäki tutkijoineen pääsi op-
timoimaan laatikon toimintaa. Valmet hyödynsi tuloksia 
uusissa paperikoneissaan, ja hankkeessa mukana olleet 
nuoret tutkijat väittelivät aihepiiristä.

Lappeenrannan myönteisistä kokemuksista huolimatta 
Neittaanmäki silmäili paluuta Jyväskylään. Väylä auke-
ni, kun Jyväskylän yliopiston matematiikan laitokselle 
perustettiin uusi sovelletun matematiikan apulaispro-
fessuuri. Tehtävään valittiin Pekka Neittaanmäki, ja hän 
pääsi aloittamaan uudessa virassaan 1.1.1986. Samaan 
aikaan Jyväskylässä oltiin siirtymässä valtakunnallisen 
teknologiapolitiikan konkreettiseen toteutukseen sa-
moja malleja soveltaen kuin Lappeenrannassa. Jyväsky-
lässä rakennettiin uusia yhteyksiä paikallisten yritysten, 
yliopiston ja julkishallinnon välille. 
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  Yleisen teknologiapoliittisen myötätuulen turvin 
Jyväskylässä oltiin madaltamassa kynnystä yliopis-
ton ja paikallisen elinkeinoelämän välillä. Valtakun-
nalliset teknologiapoliittiset tavoitteet yhdistettiin 
aluepolitiikkaan, joka alkoi muuttaa muotoaan. 
Maan syrjäisten ”kehitysalueiden” sijaan keskiöön 
nostettiin alueelliset keskukset, kuten Jyväskylä 
Keski-Suomessa. Maakunnan kehittämisohjelmas-
sa Keski-Suomi oli määritelty ”tiedon ja turpeen 
lääniksi”, ja maaherra Kalevi Kivistö oli julkisuudes-
sa ryhtynyt puhumaan ”tietoläänistä”. Keski-Suo-
meen haluttiin uutta ”korkean osaamisen” varaan 
rakentuvaa yritystoimintaa vanhan suurteollisuu-
den rinnalle ja sitä vahvistamaan. 

Jyväskylän kaupunki kehitteli tahollaan konkreettisia 
keinoja edistää uutta teknologiapolitiikkaa elinkeino-
rakenteen kehittämisessä. Kaupunki suunnitteli ”Tie-
totaajamaa”, yliopiston välittömään läheisyyteen si-

joittuvaa yrityskeskittymää. Sinne odotettiin erityisesti 
tietotekniikkaan suuntautuvia yrityksiä, jotka pyrkisivät 
muuntamaan uusimman tietoteknisen tutkimuksen 
tuloksia liiketoiminnaksi. Kokonaisuutena Tietotaajama 
muistutti Pekka Neittaanmäelle tuttua Lappeenrannan 
teknologiakylää, myös sen maakunnallisten tavoittei-
den osalta. Tietotaajama-hankkeessa kaavailtiin kaik-
kien maakunnan teollisuuslaitosten, yritysten, julkisen 
sektorin yksiköiden sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten 
yhdistämistä yhteen ja samaan tietoverkkoon, jotta tie-
donsiirto nopeutuisi eri tahojen välillä. Uusiin tietoko-
neiden välisiin tietoliikenneverkkoihin kohdistui suuria 
odotuksia. Keski-Suomen kaikkien toimijoiden välille 
suunniteltua verkkoa ei nähty vain pelkkänä alustana 
palveluille, vaan sen odotettiin vahvistavan jonkinlaista 
henkistä sidettä eri tahojen välillä. Koko seudun yhteen 
punova verkko, josta avautuivat yhteydet ulkomaisiin 
tietopankkeihin oli jo itsessään kiehtova ajatus uuden 
teknologian puolestapuhujille.44

jyvaskyla: 
teknologiakaupunki 
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Yliopiston lisäksi kaupungissa oli keskiasteen laitoksia, 
jotka olivat valmiita osallistumaan tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnan edistämiseen. Jyväskylän teknisellä 
opistolla ja kauppaopistolla oli tarve pitää koulutuk-
sensa ajan tasalla ja tuoda uuden teknologian sovelluk-
set omiin opetussisältöihinsä. Koulutuslaitosten lisäksi 
kaupungissa oli useita valtion tutkimuslaitoksia ja tie-
tohallinnon yksiköitä: Valtion tietokonekeskus (VTKK), 
Valtion teknisen tutkimuslaitoksen (VTT) kotimaisten 
polttoaineiden laboratorio, Kansaneläkelaitoksen tieto-
konekeskus, Verohallituksen tuotantotekninen toimisto 
ja Valtion opintotukikeskus, unohtamatta Puolustusvoi-
mien ATK-laitoksen tietokonetoimistoa Tikkakoskella. 
Yliopistolla oli opetettu tietojenkäsittelyoppia vuodesta 
1967 lähtien, ja alan koulutusta oli lisäksi tarjolla kaup-
paoppilaitoksessa ja teknillisessä oppilaitoksessa. Jyväs-
kylän seudulla laskettiin olevan noin 1000 tietotekniik-
ka-alan työpaikkaa vuoden 1985 lopulla. Ne jakautuivat 
noin yhdeksäänkymmeneen yritykseen ja laitokseen. 
Toimenkuvallisesti noin puolet alan ammattilaisista 
työskenteli hallinnollisen tietojenkäsittelyn parissa. Tie-
tokoneavusteisissa suunnittelutehtävissä työntekijöitä 
oli 100, ja loput 300 työskentelivät mittaus-, säätö- ja 
koneautomaatiotehtävissä.45

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa valtion pääosin 
omistama monialakonserni Valmet oli Jyvässeudun tär-
kein yksittäinen yritys. Valmet määritteli itsensä tek-
nologiavaltaiseksi yritykseksi, jonka menestys oli ennen 
kaikkea kiinni uusimman teknologian hyödyntämisestä. 
Yhtiö pyrki itse kehittämään uusia teknologisia sovel-
luksia, mutta se oli myös valmis tuottamaan niitä yhteis-
työssä toisten kanssa tai hankkimaan niitä yritysostoilla 
ja lisensseillä. Toimialasta riippumatta Valmetin kaikis-
sa tuotteissa hyödynnettiin uusinta tietotekniikkaa ja 
materiaaliteknologiaa 1980-luvun jälkipuolella. Jyväs-
kylässä paperikoneiden valmistusyksikkö ja tytäryhtiöt 
Procons ja FA Software pyrkivät aktiivisesti hyödyntä-

mään uutta teknologiaa. Muista suuremmista kaupun-
gin ja maakunnan teollisista toimijoista tutkimus- ja ke-
hittämistoimintaan olivat panostamassa erityisesti Vapo 
Oy, Metsä-Serla, Schauman, Yhtyneet Paperitehtaat, 
Metsä-Botnia, Enso Gutzeit, Safematic, Posti- ja tele-
laitoksen paikallinen yksikkö, Kemira, Panda, JyväsHyvä 
ja Meira.46

Maakunnallisen kehittämisohjelman ja Jyväskylän kau-
pungin uudistuvan elinkeinopolitiikan toteuttamisessa 
yliopisto asetettiin avainasemaan. Oli kuntapäättäjien ja 
maakuntavaikuttajien onni, että Jyväskylän yliopistos-
sa oli rehtorina henkilö, jolta löytyi ymmärrystä uuden 
teknologian mahdollisuuksille. Martti Takala oli valittu 
rehtoriksi 1982. Hän oli psykologian professori, joka oli 
jo 1960-luvun alusta lähtien pyrkinyt hyödyntämään 
tietokoneita oman alansa tutkimuksessa. Takala oli sol-
minut tarvittavat sopimukset, jotta Valmetin Rautpoh-
jan tehtaaseen 1961 hankitusta IBM-tietokoneen käyt-
töajasta oli varattu osuus yliopistolle. Sittemmin Takala 
oli uhrannut monia vuosia tiedehallinnon eri tehtävis-
sä toimien Jyväskylän yliopiston rehtorina jo vuosina 
1963–1967. Aloittaessaan toista rehtorikauttaan hänen 
tehtäväkseen tuli sopeuttaa Jyväskylän yliopisto nouse-
vaan, tuloksellisuutta ja kilpailullisuutta korostaneeseen 
korkeakoulupolitiikkaan. Hän ei tässä vaiheessa varauk-
setta puolustanut tutkijoiden autonomiaa, vaan näki 
yliopistolle kuuluvan yhteiskunnallisen palvelutehtävän 
ainakin osaksi sanelevan tutkimukselle suuntaviivoja. 
Kun maakunnan ja kaupungin suunnasta alkoi kuulua 
tiedusteluja uudenlaisesta yhteistyöstä yritysten ja yli-
opiston välillä, Takala oli valmis etsimään yhteistyölle 
sopivia muotoja.47

Rehtori Takalan tuella yliopistolla pidettiin syksyllä 1984 
teollisuus- ja yritysilta. Sen myönteisen ilmapiirin roh-
kaisemana Takala asetti työryhmän selvittämään keino-
ja, joilla yliopiston ja paikallisen elinkeinoelämän välille  
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voitaisiin synnyttää uudenlaista yhteistyötä. Työryhmän 
jäseniksi valittiin fysiikan apulaisprofessori Risto Niemi-
nen, kemian apulaisprofessori Jouko Korppi-Tommola, 
tietojenkäsittelyopin apulaisprofessori Vesa Savolainen, 
liikuntabiologian apulaisprofessori Jukka Viitasalo ja 
Pekka Neittaanmäki. Neittaanmäki oli Lappeenrannan 
vuosien aikana pitänyt dosentuurinsa turvin tutkimuk-
sellisen yhteyden Jyväskylän yliopiston matematiikan 
laitokseen ja näin pysynyt selvillä Jyväskylän kehitys-
kulkujen suunnasta. Työryhmän selvityksessä käytiin 
tieteenalakohtaisesti läpi oppiaineiden mahdollisuuk-
sia ryhtyä yhteistyöhön ”ympäröivän yhteiskunnan” eli 
yritysten ja julkishallinnon paikallisten elinten kanssa. 
Selvityksestä välittyy vaikutelma, että työryhmän jä-
senten omissa tieteissä valmiuksia löytyi eniten. Muissa 
tieteissä luetteloitiin tunnollisesti tutkimuksen paino-
pisteitä, mutta syvällisemmin mahdollisia kiinnekohtia 
ei nähtävästi vaivauduttu pohtimaan. Koko yliopiston 
näkökulmasta selvityksellä oli kuitenkin syvällisempää 
merkitystä. Se toi uudet tiede- ja teknologiapoliittiset 
virtaukset konkreettisesti Jyväskylän yliopistoon. Tie-
teitä ja tutkimusta arvioitiin vastaisuudessa myös palve-
luina ja kaupallisena toimintana, pidettiinpä siitä tai ei.48

Tässä oli oppimista lähiympäristöllä. Työryhmän selvi-
tyksessä ja muissa ajan elinkeinopoliittisissa katsauksissa 
Jyväskylän yliopisto näyttäytyi elinkeinoelämän ja mui-
den paikallisten toimijoiden silmissä etäisenä laitoksena, 
joka tunnettiin vanhasta muistista kasvatuksen ja kou-
lutuksen erityisasiantuntemuksesta. Jo tämä tyrehdytti 
yhteistyötä ja tieteellisen tiedon kysyntää. Työryhmä 
esitti kuutta toimenpidettä yliopistolle maakunnallisen 
kehittämistyön tiivistämiseksi: oli perustettava elin-
keinoasiamiehen tehtävä, rohkaistava yliopistolais-
ten asiantuntija- ja konsulttitoimintaa, perustettava 
kielipalvelukeskus, tuettava voimakkaasti Tietotaaja-
ma-hanketta, käynnistettävä yritysyhteistyöhön no-
jaava soveltavan luonnontieteen koulutusohjelma ja 

perustettava tukirahasto, jonka kautta elinkeinoelämän 
lahjoituksia voitaisiin kanavoida yritysympäristöissä to-
teutettaviin opinnäytetöihin. Toimenpiteitä toteutettiin 
vaihtelevalla tahdilla. Tietotaajama-hankkeelle annettiin 
yliopistolta tukea. Elinkeinoasiamieheksi palkattiin Sirk-
ka-Liisa Korppi-Tommola.49

Jyväskylän teknologiakeskusta valmisteltiin parin vuo-
den ajan. Teknologiakeskus Tietotaajama Osakeyhtiö 
perustettiin teknologiakeskukseksi yritysmaailman, yli-
opiston, teknisen oppilaitoksen sekä valtion paikallisten 
tutkimuslaitosten ja julkishallinnon atk-yksiköiden vä-
limaastoon vuonna 1987. Sinne haluttiin ensisijaisesti 
tietotekniikan alan yrityksiä, joille tarjottiin toimitiloja 
läheltä yliopistoa, Mattilanniemeen rakennetusta toi-
mitalosta. Tietotaajamaa ei rajattu vain kiinteistöpalve-
luja tuottavaksi organisaatioksi, vaikka yhtenä houkutti-
mena yrityksille tarjottiinkin edullista vuokraa tai lainaa 
tilojen ostamista varten. Läheisen sijainnin toivottiin 
vauhdittavan yhteyksien syntymistä yritysten ja tut-
kijoiden välille. Lisäksi yrityksiä houkuteltiin Tietotaa-
jamaan tarjoamalla niille yliopiston verkkoyhteyksiin 
tukeutuvia nopeita tietoliikenneyhteyksiä. Yliopiston 
selvityksessä juuri Tietotaajaman kaltainen tukiorgani-
saatio nähtiin välttämättömäksi uudenlaisen yhteistyön 
synnyttämisessä. Siihen oli ladattu paljon odotuksia, 
mutta sen rinnalle kehitettiin toki muitakin rakenteita 
ja yhteistyömuotoja, jotka avasivat portteja yliopiston ja 
elinkeinoelämän väliltä.50

Jo ennen Tietotaajaman perustamista Jyväskylän yli-
opisto oli tehnyt yhteistyösopimuksen Valtion teknil-
lisen tutkimuskeskuksen Jyväskylän yksikön kanssa. 
Päätavoitteena oli kaikin tavoin tehostaa näiden kahden 
organisaation välistä yhteistyötä. Osapuolet sitoutuivat 
tiedottamaan toisilleen kaikista suuremmista tutkimus-
ohjelmista, kehittämishankkeista, rakennussuunnitel-
mista ja laitehankinnoista. Puolin ja toisin järjestettäisiin 
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tutustumistapahtumia ja esittelyitä tutkimusyksiköissä. 
Tutkimuksessa etsittiin mahdollisuuksia jakaa tutkimus-
tehtäviä keskenään ja muutenkin tutkimusresursseja 
(tiloja, laitteistoja) annettiin toisen osapuolen hyö-
dynnettäviksi, jos se suinkin oli mahdollista. Yliopisto 
tarjoaisi VTT:n henkilöstölle jatkokoulutusta, ja VTT:n 
henkilöstöstä voitaisiin rekrytoida ohjaajia yliopiston 
opinnäytteille. Yhteistyötä ohjaavaan työryhmään ni-
mettiin Pekka Neittaanmäen lisäksi yliopistolta apulais-
professorit Risto Nieminen (fysiikka) ja Heikki Laitinen 
(tietojenkäsittelyoppi). VTT:ltä ryhmään nimettiin Jy-
väskylän yksikön kotimaisten polttoaineiden laborato-
rion professori Dan Asplund.51

VTT:lle yhteistyö yliopiston kanssa oli luonteva askel. 
VTT:n keskusyksikkö oli jo vuonna 1942 perustettu 
valtion testaus- ja tarkastuslaitokseksi, mutta vuonna 
1972 se oli muutettu tutkimuslaitokseksi, jonka pää-
tehtävänä oli kohottaa Suomen teknologista tietotaitoa 
yhteistyössä yritysten kanssa. Jyväskylässä toiminut 
kotimaisten polttoaineiden laboratorio oli kansallisessa 
tutkimusjärjestelmässä kehitetty polttoaineiden ja polt-
totekniikan tutkimusyksiköksi, jonka päätutkimuskysy-
mykset liittyivät turpeeseen, aurinkoenergiaan ja muihin 
energiakysymyksiin. Aihepiireistä oli vaivatonta kehi-
tellä yliopistoyhteistyötä fysiikan ja kemian tutkijoiden 
kanssa, mutta soveltavissa kysymyksissä laboratoriossa 
oli kysyntää myös uuden teknologian asiantuntemuk-
selle. VTT kehitti sitä paitsi yksikköään valtakunnallisten 
teknologiainvestointien turvin. Jyväskylän yksikössä 
aloitti toimintansa tietojenkäsittelytekniikan laborato-
rio vuonna 1988. Uuden laboratorion odotettiin voivan 
hyödyntää erityisesti yliopiston taloushallinnollisesti 
painottuneen tietojenkäsittelyopin tutkimusta. VTT:llä 
oli näin voimavaroja kehittyä tärkeäksi toimijaksi Jyväs-
kylän uudessa teknologiaympäristössä.52

Yliopiston ja elinkeinoelämän uudenlaisen yhteistyön ei 
odotettu sikiävän tyhjästä. Hankkeita varten tarvittiin 
tahoja, jotka tarjosivat rahoitusta. Valtio perusti vuon-
na 1983 Teknologian kehittämiskeskus Tekesin. Se oli 
asiantuntijaelin, jonka tehtäväksi tuli koordinoida uuden 
teknologian kehittämis- ja tutkimushankkeiden rahoit-
tamista. Tekes loi rahoituksella konkreettisen yhteyden 
valtiollisen tutkimuspolitiikan, yritysten ja yliopistojen 
välille. Tekes perusti toimipisteitä eri puolelle maata, ja 
Jyväskylään paikallisjohtajaksi tuli Eero Mäntylä. Ra-
hoituspäätökset tehtiin organisaation keskusyksikössä 
Helsingissä. Tekes ei yksin rahoittanut hankkeita, vaan 
se edellytti niihin rahallista panostusta myös muista läh-
teistä. Enimmillään Tekes oli valmis antamaan hankkee-
seen avustusta 50 prosenttia tai lainaa 75 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta. Tekes ei jäänyt ainoaksi rahoi-
tuskanavaksi. Sen rinnalla rahoitusta yritysten tutki-
mus- ja kehitystoimintaan tarjosivat suurimmaksi osak-
si valtion omistama Kehitysaluerahasto Oy (KERA), 
Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden 1967 Rahasto 
(SITRA), kauppa- ja teollisuusministeriö sekä muuta-
mat pienemmät säätiöt. 53

Pekka Neittaanmäellä oli hyvät lähtökohdat toimia uu-
distuvassa paikallisessa ympäristössä. Tiedeuran ja kan-
sainvälistymisen lomassa hänelle oli kertynyt yhteyksiä 
yliopistomaailman ulkopuolelle Jyväskylässä jo ennen 
Lappeenrannan vuosia. Hän solmi kolmevuotisen han-
kesopimuksen Oy Wilh. Schauman Ab:n kanssa vuonna 
1982. Tehtävänä oli parantaa sorvipöllin keskittämisme-
netelmää tietokonesimuloinnilla. Aloite hankkeesta oli 
tehty Schaumanin vaneritehtaan tuotekehitysosastolta. 
Neittaanmäki antoi simulointitehtävän nuorelle opiske-
lijalleen Timo Tiihoselle. Tuotantoprosessin laskettiin te-
hostuvan simuloinnin avulla kuudesta kahdeksaantoista 
prosenttia. Tullessaan Jyväskylään apulaisprofessoriksi 
Neittaanmäki sai Keski-Suomen keskussairaalasta si-
mulointitehtävän. Sairaalarakennuksessa oli kolme his-
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siä, joiden toimintaan ei oltu tyytyväisiä. Hissit koettiin 
hitaiksi ja ruuhkaisiksi, minkä vuoksi harkittiin neljännen 
hissin rakentamista. Neittaanmäen tutkimusryhmän 
perehdyttyä ongelmiin kävi ilmi, että hissin huoltojär-
jestelmä ei toiminut. Tieto viasta ei kulkenut hissin huol-
toyhtiölle. Ongelman selvittämisen myötä sairaala vält-
tyi uuden hissin rakentamiselta. Lisäksi Neittaanmäki 
hakeutui yhteistyöhön Valmetin tytäryhtiön Proconsin 
kanssa, joka kaipasi apua kolmiulotteisessa CAD-mal-
linnuksessa. Näissä hankkeissa aloitteet tulivat tilaajilta, 
jotka osasivat odottaa yliopistolta löytyvän heidän tar-
vitsemaansa ammattitaitoa. Proconsin henkilökunnassa 
ainakin Ilkka Lilja ja Markku Sakkinen olivat Jyväskylän 
yliopiston kasvatteja. Hankkeet olivat alkusoittoa laaja-
mittaisemmalle yritysyhteistyölle.54

Tekes oli tullut tutuksi Neittaanmäelle jo Lappeen-
rannan vuosina. Neittaanmäen tieteellisen laskennan 
tutkimusryhmä oli vuodesta 1984 alkaen mukana Te-
kesin rahoittamassa ”Teräksen jatkuvavalu”-teknolo-
giaohjelmassa, jossa jyväskyläläisten lisäksi oli tutkijoita 
Lappeenrannan teknisestä korkeakoulusta ja Teknillisen 
korkeakoulun metallurgian laboratoriosta. Hankkeen yri-
tyksiin lukeutuivat Outokumpu Oy:n Tornion tehdas, Oy 
Ovako Ab:n Imatran tehdas, Rautaruukki Oy:n Raahen 
tehdas ja Oy Dalsbruk Ab:n Koverhaarin tehdas. Pää-
sy projektiin oli auennut onnekkaan sattuman kautta. 
Ollessaan palaamassa konferenssimatkalta Suomeen 
Neittaanmäki aloitti lentokoneessa keskustelun vie-
rustoverinsa kanssa. Tämä paljastui Teknillisen korkea-
koulun professori Lauri Holapaksi, ja pian kävi ilmi, että 
Neittaanmäen tutkimuksista löytyisi ratkaisuja Holapan 
jatkuvavaluhankkeen ongelmakohtiin. Keskustelun seu-
rauksena jyväskyläläiset hyppäsivät projektiin mukaan. 
Kun yhteistyö edisti suuresti Neittaanmäen tutkimus-
ryhmän kehitystä, Holapan kohtaamisesta tuli hänelle 
vuosien kuluessa enemmän kuin vain jännittävä anek-
dootti. Siinä tiivistyivät verkostoitumisen tärkeimmät lai-

nalaisuudet. Hedelmällisiä yhteyksiä saattoi syntyä missä 
paikassa tahansa. Omasta tutkimuksesta ja sen paino-
pisteistä kannatti puhua avoimesti kenelle tahansa, jota 
aihepiiri vähänkin kiinnosti.

Jatkuvavaluhanketta jatkettiin 1980-luvun jälkipuolella 
uudella projektisuunnitelmalla, jossa tukeuduttiin Tekesiin. 
Samoin Neittaanmäki jatkoi Valmetin kanssa käynnissä 
ollutta paperikoneiden kehittämistyötä. Paperikoneiden 
perälaatikon lisäksi hänen johtamissaan uusissa hankkeis-
sa kehitettiin puristusprosessin numeerista laskentaa ja 
tarkasteltiin kopiopaperin asettamia vaatimuksia pape-
rikoneille. Myös vanerinvalmistuksen kehitystyö jatkui 
Schaumanin tehtaan kanssa yhteistyössä. Neittaanmäen 
työ oli Keski-Suomessa uraauurtavaa, sillä maakunnassa 
oltiin vasta havahtumassa uusiin rahoitusmahdollisuuk-
siin. Tekesin myöntämästä tuotekehitysrahoituksesta yli 
50 prosenttia meni Uudellemaalle 1980-luvun puolivä-
lissä. Muiden maakuntien tavoin Keski-Suomeen tuli vain 
murusia siitä, mitä pääkaupunkiseudun yritykset ja niiden 
lähikorkeakouluna toiminut Teknillinen korkeakoulu sai-
vat kehityshankkeisiinsa.55

Ensimmäinen teollisuusmatematiikan seminaari 1980-luvulla.
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Hankkeiden pohjana oli Neittaanmäen tieteellinen asian-
tuntemus. Hänen tutkimusportfolioonsa oli jo vakiintu-
nut matemaattisten mallien numeerista simulointia sekä 
järjestelmien optimointia koskevaa tutkimusta. Molem-
mista löytyi paljon mahdollisuuksia räätälöidä nousevasta 
tieteellisestä teemasta yleismenetelmä yritysten tutki-
mus- ja kehittämistarpeisiin. Elementtimenetelmät (Fi-
nite Element Method, FEM) olivat uusi laskentatekniik-
ka, jolla voitiin mallintaa ja ratkaista monenlaisia ongelmia 
laskennallisesti. Koska elementtimenetelmien opetus oli 
vasta alkutekijöissään korkeakouluissa, Neittaanmäki arvi-
oi tiedon puutteen merkittäväksi pullonkaulaksi yritysten 
tuotekehityksessä. Neittaanmäki käynnisti FEM-koulu-
tuksen yliopistolla, ja useammassa hänen johtamassaan 
projektissa elementtimenetelmien soveltamisen luvattiin 
tuottavan tärkeää asiantuntemusta yrityksille, konkreet-
tisesti erilaisissa ”tietokonearkkitehtuureissa”. Tietoa ei 
tuotettu vain yksittäiselle yritykselle, vaan osassa hank-
keista sitä oli tarkoitus jakaa mahdollisimman avoimesti 
seminaareissa, koulutustilaisuuksissa ja artikkeleissa, joita 
julkaistaisiin sekä yleistajuisissa että tieteellisissä lehdissä. 
Raporteissa julkaistavat tutkimustulokset olisivat vapaasti 
”kaikkien haluavien käytettävissä”.56

Pekka Neittaanmäki olisi todennäköisesti hakenut 
omalle tutkimukselleen sovelluskohteita yritysmaail-
masta ilman Jyväskylän yliopiston selvityksiä ja muita 
paikallisia hankkeita. Silti kehityshankkeet ja muotoutu-
massa ollut uuden teknologian tutkimus- ja kehittämis-
ympäristö paransivat hänen toimintamahdollisuuksiaan. 
Uudessa ilmapiirissä oli helpompi saada ajantasaista 
tietoa Jyvässeudun elinkeinoelämästä, sen intresseistä 
ja avainhenkilöistä. Aktiiviselle toimijalle tarjolla oli pal-
jon mahdollisuuksia. Yliopistolla Neittaanmäki ei jäänyt 
yksin kehittämään uudenlaista teknologista soveltavaa 
paradigmaa. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alla 
toiminut tietojenkäsittelyoppi oli kehittymässä tutki-
muksellisesti vahvaksi yksiköksi, jolla oli Neittaanmäen 

tavoin vahvat kansainväliset yhteydet ja kokemusta 
soveltavista tutkimushankkeista. Tietojenkäsittelyopin 
professori Eero Peltola oli patistellut kaupunkia aloit-
tamaan teknologiakeskuksen suunnittelun. Kemisti 
Korppi-Tommolalla, liikuntatieteilijä Viitasalolla ja fyy-
sikko Niemisellä oli tahoillaan vahva halu soveltaa uutta 
teknologiaa omilla tieteenaloillaan.

Jyväskylään oli muodostumassa uuden teknologian 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa (T&K) vauhdittava 
ympäristö. Organisaatioiden kehittämisen lisäksi tek-
nologiapolitiikkaa edistettiin muokkaamalla mielipitei-
tä ja lujittamalla seudullista yksituumaisuutta. Syksyllä 
1985 yliopistolla pidettiin seminaari, jonka aiheena oli 
yliopiston vastuu ympäristönsä kehityksen edistäjänä. 
Tapahtuma oli pienimuotoinen, mutta sen turvin ha-
luttiin nopeuttaa yliopiston ja elinkeinoelämän välisen 
yhteistyön kasvua – sekä totuttaa yliopistolaisia uuden 
kehityspolitiikan henkeen. Seminaarin järjestäjänä toi-
mivat Jyväskylän yliopisto ja Edistyksellisen tiedeliiton 
Jyväskylän osasto, Neittaanmäki sen yhtenä aktiivise-
na toimijana. Seminaarin neljästä puhujasta yliopistoa 
edusti vararehtori Kari Sajavaara, soveltavan kielentut-
kimuksen professori, joka korosti puheenvuorossaan, 
ettei yliopiston ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus 
lisäänny enää puhumalla vaan käytännön toiminnalla. 
Poliitikoista seminaariin oli saatu opetusministeri Gus-
tav Björkstrand ja kansanedustaja Mauri Pekkarinen. 
Björkstrand kertoi korkeakoulujen kehittämistyös-
sä korostettavan nyt korkeakoulujen ja yhteiskunnan 
vuorovaikutusta. Yliopistojen lisääntyvä päätösvalta 
auttaisi niitä reagoimaan nopeasti ja joustavasti ym-
päristön tarpeisiin, ministeri lupasi. Mauri Pekkarinen 
puolestaan puhui korkeakoulujen tärkeästä asemasta 
aluepolitiikassa. Neljäs puhuja VTT:n Dan Asplund loi 
laajan yleiskatsauksen soveltavan tutkimuksen asemaan 
yliopistoissa.57
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Asplundin katsannossa yliopisto oli avain nopeaan kas-
vukierteeseen. Lisäämällä tietotekniikan korkeakoulu-
tasoista koulutusta synnytettäisiin lisää alan työpaikko-
ja, ja niin kierre alkaisi ruokkia itseään. Siksi yliopiston 
oli avauduttava elinkeinoelämän suuntaan, ja Asplund 
toivoi Jyväskylän yliopistoon uutta teknistä tiedekuntaa 
vastaamaan paikalliseen insinööritarpeeseen. Muutos-
vaatimus ei koskenut yksin yliopistoa, vaan yritysten oli 
yhtä lailla muututtava uudenlaisiksi yhteiskunnallisik-
si toimijoiksi. Asplund vaati yrityksiltä oman toimialan 
systemaattista seurantaa. Oli seurattava ammattilehtiä, 
käytävä konferensseissa, osallistuttava koulutustilai-
suuksiin ja ennen kaikkea pidettävä yhteyksiä yliopis-
toihin ja muihin koulutuslaitoksiin, teknologiakyliin sekä 
tutkimus- ja kehitysrahoittajiin. Näin yritykset pääsisi-
vät lähemmäksi paitsi yliopistoja myös muita paikallisia 
tahoja.58

Yliopistolla pidetty yritysilta ja syksyn 1985 seminaari 
olivat kuin uuden ajan lähtölaukauksia. Jyväskylän yli-
opistoväelle, paikallisille vaikuttajille ja yritysten edus-
tajille viestitettiin nousevan teknologiapolitiikan laina-
laisuuksia. Yliopistolla ja paikallisissa yrityksissä sanoma 
oli helppo unohtaa, mutta toisaalta uuteen politiikkaan 
jo valmiiksi tutustuneet saivat ensimmäisistä yhteisis-
tä kokoontumisista voimaa. Valtakunnalliset komitea-
mietinnöt ja abstraktit poliittiset linjaukset eivät olleet 
muuttamassa Jyväskylää uudenlaiseksi teknologiakes-
kittymäksi – siihen tarvittiin aktiivisia toimijoita paikalli-
sista instituutioista ja verkostoista. Dan Asplund korosti 
seminaariesitelmässään, että yliopistojen ja yritysten 
kommunikaation tärkein perusta olivat ”keskeisten hen-
kilöiden suorat informaaliset yhteydet”. Niiden arvon 
ymmärsi heti Pekka Neittaanmäki, joka uskoi Asplundin 
povaaman kasvukierteen palvelevan myös tutkimusta.



69

Yhteistyösopimuksilla ja toimenpideohjelmilla 
vahvistettiin yhteisiä päämääriä. Politiikan toteut-
tamiselle tuli sysäyksiä ylhäältä päin, mutta oh-
jelmajulistusten ja rakenteellisten olosuhteiden 
lisäksi tarvittiin toimijoita. Organisaatioiden toi-
mintakykyä ja -halua määritti lopulta paljon niiden 
edustajien halukkuus lähteä mukaan uudenlaiseen 
toimintaan. Pekka Neittaanmäellä halukkuutta 
yritysyhteistyöhön riitti. Hänelle itselleen uusien 
rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksien merkitys 
näkyi konkreettisimmin tutkimushankkeissa. Neit-
taanmäki sai jo käynnissä olleisiin tutkimuksiinsa 
uutta rahoitusta ja alkusysäyksen uusille hank-
keille, joissa omat tutkimusintressit yhdistettiin 
yritysten tarpeisiin. Mikä teknologiapolitiikan kiin-
nostavuus suuren yleisön silmissä Keski-Suomes-
sa lienee ollutkaan, paikallisissa yrityksissä sitä 
kohtaan löytyi kiinnostusta. Sen huomasi Pekka 
Neittaanmäki, joka 1980-luvun puolivälissä ryhtyi 
verkostoitumaan keskisuomalaiseen T&K-toimin-
taympäristöön samalla tarmolla, jolla hän etsi tie-
teellisiä yhteyksiä maailmalta. Menestys tällä saral-
la tuki hänen tieteellistä uraansa – ja päinvastoin. 

Neittaanmäki nousi apulaisprofessorista professoriksi 
yliopiston ja paikallisen elinkeinoelämän yhdessä suun-
nitteleman soveltavan luonnontieteen koulutusohjelman 
kautta. Verkostoitumisen lisäksi se edellytti Neittaan-
mäeltä aktiivista työtä oman tieteenalan lujittamiseksi 
yliopistossa. Saksan ja Lappeenrannan kokemusten no-
jalla hän oli vakuuttunut, että suomalaisessa tiedeken-
tässä oli aukko teknillisten korkeakoulujen ja yliopistojen 
matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden välissä.59

Neittaanmäen ura tiedemiehenä oli käännekohdassa, kun 
Jyväskylästä oltiin kehittelemässä teknologiakaupunkia 
ja kaupunkiin syntyi uusia verkostoja. Hänen tieteelliset 
meriittinsä olivat huomattavat: julkaisuluettelo oli pitkä 
ja uusia tutkimuksia ilmestyi tasaiseen tahtiin. Lappeen-
rannassa hän oli ansioitunut uuden koulutussuunnan 
suunnittelijana. Neittaanmäki oli vieraillut tiheään tahtiin 
ulkomaisissa konferensseissa jakamassa tietoa omasta 
tutkimuksestaan. Näytti hyvinkin mahdolliselta, että seu-
raavan 5–10 vuoden aikana olisi mahdollista vakiinnuttaa 
asema kansainvälisen tutkimuksen eturivistä. Tutkimus-
ryhmä oli kasvussa, ja ensimmäiset väitöskirjat olivat nä-
köpiirissä. Sovelletun matematiikan piirissä Neittaanmäki 

tietotekniikan professori 
soveltavan tieteen asialla
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ja oppiaineen professori Aarni Perko löysivät nopeasti 
keskinäisen tasapainon. Perko hoiti tointaan vakaasti 
vanhan pidättäytyvän akateemisen kaavan mukaan, eikä 
hän ollut innostunut hakeutumaan uuden teknologian 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan eturiviin. Neittaan-
mäki ja Perko sopivat keskenään työnjaosta, jossa Perko 
keskittyi sovelletun matematiikan ja tietojenkäsittelyn 
perusopetuksen johtamiseen ja Neittaanmäki sai vapaat 
kädet hääriä oppiaineen nimissä tutkijankoulutuksessa ja 
teknologiahankkeissa.

Neittaanmäen sinnikkyyttä vaadittiin sovelletun ma-
tematiikan aseman kohentamisessa matematiikan lai-
toksella. Hän halusi sovelletulle matematiikalle lisää 
itsenäisyyttä ja sai lopulta Perkon ajatustensa taakse. Lu-
kuvuodeksi 1986–1987 matematiikan opinnot jaettiin ai-
emman yhden suuntautumisvaihtoehdon sijasta kahteen. 
Matematiikan linjan rinnalle perustettiin matemaattisen 
tietojenkäsittelyn linja. Neittaanmäen oma asema apu-
laisprofessorina ei muodollisesti muuttunut, mutta oman 
tieteenalan esiintulo antoi hänelle jatkossa uskottavuut-
ta sekä akateemisessa maailmassa että sen ulkopuolella. 
Yhteistyötä yritysten ja toisten tieteenalojen kanssa oli 
helpompi edistää, kun oma asema tiedekentässä oli ai-
empaa suvereenimpi, vaikka matemaattisten tieteiden 
sisällä teoreettinen matematiikka olikin hallitsevassa ase-
massa. Vuosina 1983–1987 Suomen yliopistojen ja tek-
nillisten korkeakoulujen myöntämistä matematiikan alan 
filosofian kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnoista 
65 prosenttia oli teoreettiseen matematiikkaan painot-
tuneita, lopuissa sovellutukset olivat enemmän tai vä-
hemmän painottuneita. Filosofian lisensiaatin ja tohtorin 
tutkinnoissa osuudet olivat samat.60

Jyväskylän yliopistossa matematiikan uusi linjajako oli vas-
ta alkua matematiikan soveltavien suuntausten itsenäis-
tymiselle, mutta sillä oli välitöntä merkitystä Neittaan-

mäelle. Hänen laskennallisiin menetelmiin suuntautunut 
tutkimuslinjansa oli saanut vuosien varrella osakseen 
väheksyntää. Matematiikan laitoksen ilmoitustauluille oli 
laitettu nimettömiä pilakirjoituksia, joissa vitsailtiin sovel-
tavan tieteen kustannuksella. ”Applied mathematics – 
Bad mathematics”. Ilmoitustauluille kiinnitettyjä lappusia 
ja postereita ei voinut niellä pelkkänä huumorina. Perin-
teisen matematiikan – tieteiden kuningattaren – palve-
lijoiden riveistä löytyi niitä, jotka pitivät uusia tietoteknisiä 
laitteita vain kulutuselektroniikkana ja puheita uudesta 
teknologian aikakaudesta karkeana liioitteluna. Neittaan-
mäen helpotukseksi hänen tutkimuksensa ymmärrettiin 
matematiikan laitoksen professoreiden taholla luonteva-
na laajennuksena osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriaan 
liittyneille tutkimuksille.

Tieteellinen laskenta eri tieteenalojen rajamaastossa.
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Uuden linjan synty herättikin juuri matematiikan laitok-
sella keskustelua tieteen ja elinkeinoelämän suhteista. 
Esitellessään uutta suuntautumisvaihtoehtoa lehdistöl-
le Neittaanmäki korosti, että koulutus tulisi todelliseen 
tarpeeseen ja innostuksissaan totesi, että sovelletun 
matematiikan ja tietojenkäsittelyn linjalla ”iskettiin mark-
kinarakoon”. Matematiikan laitoksen assistentti Lassi 
Kurittu kyseenalaisti tieteen markkinaehtoisuuden mie-
lipidekirjoituksessaan Jyväskylän Ylioppilaslehdessä. Ku-
ritun mukaan akateemista koulutusta ei tullut suunnitella 
yritysjohtajien sanelun mukaan, sillä hän epäili yritysten 
tarpeista lähtevän koulutuksen jäävän liian kapea-alai-
seksi. Provosoivasti Kurittu epäili uuden linjan tuottavan 
vain ”puhuvia robotteja tai käveleviä tietokonepäättei-
tä”. Neittaanmäki ei tällaisista näkemyksistä hätkähtänyt 
saati muuttanut omaa kantaansa. Hän ei nähnyt jyrkkää 
vastakkainasettelua yritysten ja muun yhteiskunnan välil-
lä, eikä hän kokenut yritysten tutkimusintressejä vapaan 
akateemisen tieteen uhkaksi ainakaan hänen aihepiireis-
sään. Päinvastoin, Neittaanmäki koki omien tutkimus-
aiheidensa yhteydet teollisuuden tuotantoprosesseihin 
niin luonnollisina, että tuntui järjettömältä ryhtyä jarrut-
telemaan tutkimusosaamisen vientiä elävän elämän so-
vellusympäristöihin.61

Neittaanmäki oli yleisemmin tyytymätön tieto- ja in-
formaatioteknologisen tutkimuksen kehityssuuntaan 
1980-luvun puolivälissä. Hänen mielestään tietojenkä-
sittelyopin oppiaineet Suomen yliopistoissa olivat pro-
fessoreidensa Oulun yliopiston Pentti Kerolan, Tam-
pereen yliopiston Pertti Järvisen ja Jyväskylän kollegan 
Kalle Lyytisen johdolla vinoutuneet tutkimuksessaan 
liiaksi ”yhteiskunnallis-psykologis-filosofiseen” suun-
taan. Joensuussa linja ei ollut sen parempi, ei liioin Reino 
Kurki-Suonion johtaman Helsingin yliopiston oppiaine 
liiallisessa algebramaisuudessaan kelvannut Neittaan-
mäelle. Sen sijaan hän arvosti teknillisten korkeakoulujen 
tietoteknisiä tieteitä Lappeenrannan kokemustensa no-

jalta. Neittaanmäki halusi nyt muotoilla samankaltaisen 
oppiaineen – tietotekniikan – yliopiston sisälle sovelta-
vaa näkökulmaa unohtamatta. Oman tieteenalan kehit-
täminen tuli tästä lähtien kulkemaan käsi kädessä yliopis-
ton ulkopuolelle kurottavien yritysyhteistyöhankkeiden 
kanssa.62

Matemaattisen tietojenkäsittelyn linjan perustamisesta 
muodostui Neittaanmäelle tärkeä virstanpylväs suhtees-
sa tiedotusvälineisiin. Linja esiteltiin kuvallisessa jutussa 
Keskisuomalaisessa, Jyväskylän ja koko Keski-Suomen 
tärkeimmässä tiedotusvälineessä. Uutinen ei ollut poik-
keuksellinen pituudessaan tai ottaessaan kohteekseen 
paikallisen yliopiston koulutuksen, mutta se oli ensim-
mäinen laajempi uutinen, jossa Pekka Neittaanmäki pääsi 
ääneen Keski-Suomessa. Lappeenrannassa Neittaanmä-
ki oli jo päässyt paikallisten lehtien sivuille, kun ne olivat 
uutisoineet tietotekniikan opintolinjasta ja teknologiaky-
län perustamisesta. Nämä kokemukset olivat jo koulineet 
Neittaanmäkeä toimimaan tehokkaasti lehtimiesten 
kanssa. Hän tiivisti asiansa osuvasti ja toi konkreettisesti 
esiin niiden yhteiskunnallisen merkityksen. Julkisuuden 
kautta Neittaanmäki teki omaa työtään tunnetuksi en-
nen kaikkea elinkeinoelämän parissa.

Keskisuomalaisen uutisessa pääosa tekstistä oli suoraa 
tai epäsuoraa lainausta Neittaanmäen puheista. Koulu-
tuksen sisällöstä hän puhui tiivistetysti ja pyrki siten jät-
tämään tilaa siihen kohdistuville yhteiskunnallisille odo-
tuksille. Puhuessaan koulutuksen markkinaraosta hän 
ei ainoastaan tuonut esiin koulutuksen sisällön yleistä 
ajankohtaisuutta, vaan korosti kysynnän paikallisuutta 
eli Jyväskylän elinkeinoelämän ja atk-keskittymän tar-
peita unohtamatta yliopiston ”rajusti lisääntyneitä” yh-
teistyöhankkeita teollisuuden kanssa. Mikä olikin sovel-
tavan tieteen asema tieteen omassa piirissä, yliopiston 
ulkopuolella tuskin löytyi monia vastustajia hankkeille, 
jotka näyttivät hyödyttävän laajalti koko seutukuntaa. 
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Neittaanmäki alkoi jatkossa hakea kaikelle toiminnalleen 
kaikupohjaa julkisuudesta, kun hankkeilla oli suora yhteys 
yritysten tai yhteiskunnan tarpeisiin.63

Nuorelle tiedemiehelle oli muodostunut vankka näkemys 
oman tieteenalansa kehityssuunnista. Neittaanmäki teki 
Jyväskylässä edelleen kovalla tahdilla tutkimusta ja pyrki 
edistämään tieteenalansa asemaa yliopistossa samalla, 
kun omalla uralla mielessä siinsi seuraava askel apulais-
professorista professoriksi. Tieteessä Neittaanmäen 
tutkimussuuntaukset olivat saamassa muotonsa ja paik-
kansa, mutta tieteellisen identiteetin muotoutuminen ei 
suoraan synnyttänyt hänelle vahvaa yleisempää poliittista 
kantaa tieteen paikasta yhteiskunnassa eivätkä tieteen-
filosofiset pohdinnat sovelletun matematiikan yhteis-
kunnallisesta tehtävästä ehtineet nousta Neittaanmäen 
työjärjestyksen kärkisijoille. Tieteellisten julkaisujen ohes-
sa hän ehti kirjoittamaan vuosina 1983–1989 joukon 
artikkeleita, jotka oli suunnattu akateemisen maailman 
ulkopuolelle, mutta ne lähinnä esittelivät yleistajuisesti 
laskennallisten menetelmien hyödyntämismahdollisuuk-
sia. Suuria ohjelmajulistuksia tietotekniikan esiinmarssin 
vauhdittamisesta hän ei kirjoittanut, ei liioin kannanotto-
ja tiedepolitiikan painotuksiin. Neittaanmäki oli noussut 
varteenotettavaksi tieteentekijäksi, mutta tiedepolitiik-
kaan hän oli vasta sukeltamassa. Vuodesta 1986 alkaen 
Neittaanmäki istui Suomen Akatemian teknistieteelli-
sessä toimikunnassa.

Neittaanmäen näkemys tieteen yhteiskunnallisesta 
tehtävästä kasvoi samasta suunnasta kuin hän haki tut-
kimukselleen laajentumismahdollisuuksia: alhaalta käsin, 
soveltamismahdollisuuksista, yritysmaailman ruohonjuu-
ritasolta. Yritysyhteistyöhön häntä kannustivat edelleen 
konkreettiset tulokset – oli yksinkertaisesti palkitsevaa 
nähdä tutkimustulosten johtavan käytännöllisiin sovel-
luksiin, ja tämä jo 1970-luvulla alkunsa saanut suunta-
us sai 1980-luvulla vahvistusta tiedepolitiikan yleisestä 

teknologisesta käänteestä. Tuskinpa kukaan teknisissä 
tieteissä ja luonnontieteissä uraa tehnyt tutkija saattoi 
olla huomaamatta uusia tuulia, mutta halukkuus tarttua 
uusien rahoitusmahdollisuuksiin vaihteli tutkijakohtai-
sesti. Neittaanmäelle ne avasivat tien professoriksi, kun 
yliopiston yhteiskuntasuhteita tarkastelleen työryhmän 
toimenpide-ehdotuksiin lukeutunut idea soveltavan 
luonnontieteen koulutusohjelmasta eteni toteutukseen.

Koulutusohjelman taustalla oli Keski-Suomen kehittä-
misohjelmassa yliopistolle kohdistettu toive kehittää ma-
temaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ”tekniikkaa 
sivuavien” oppiaineiden opetusta ja tutkimusta siten, että 
ne edistäisivät korkean teknologian leviämistä Jyväsky-
lään. Toisaalta seudun vanhan teollisuuden piirissä toiveet 
olivat tiivistyneet nopeasti yhteen pääkohtaan. Jyväsky-
län yliopistoon haluttiin teknistä korkeakouluopetusta, 
toisin sanoen diplomi-insinöörien peruskoulutusta. Van-
ha ja uusi löivät suunnitelmissa sujuvasti kättä keskenään. 
Teknisen alan korkeakoulutus toisi asiantuntijoita sekä 
uudelle teknologiasektorille että vanhalle puunjalostuk-
sen ja metallialan perusteollisuudelle. Vanhojen toimi-
alojen kilpailukyvystä oltiin huolestuneita, sillä Suomen 
Akatemiasta saatujen tietojen mukaan puunjalostusteol-
lisuuden tutkimushankehakemusten määrä oli romahta-
nut näihin aikoihin. Yliopiston työryhmä ei vuoden 1985 
mietinnössään eritellyt tarkemmin sovelletun luonnon-
tieteen koulutusohjelman sisältöä. Kahden seuraavan 
vuoden aikana ohjelmaa muotoiltiin matemaattis-luon-
nontieteellisessä tiedekunnassa ja paikallisten toimijoiden 
kanssa yhteistyössä. Yritysten suunnalla ohjelmaa koh-
taan osoitettiin nyt suuria odotuksia. Suunnitteluproses-
siin osallistunut VTT:n Jarmo Hallikas totesi 1987, että 
Jyvässeudun yritysten ja teollisuuden piirissä uutta puun-
jalostusteknistä tiedekuntaa ei olisi pidetty ”hassumpana 
ajatuksena”.64
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Yritykset eivät lähteneet yhteistyöhön itsestään. Hank-
keen synty sai ratkaisevaa vauhtia muutaman aktiivisen 
henkilön ryhdyttyä sovittamaan siihen paikallisen elin-
keinoelämän ja tietotekniikkakeskittymän etuja. Tärkei-
nä liikkeellepanevina voimina olivat Jussi Nukari ja Dan 
Asplund. Tietotaajaman johtajaksi 1987 palkattu Nukari 
ja VTT:n Jyväskylän yksikön johtaja Asplund kokosivat eri 
tahoja yhteen keväällä 1987. Molemmilla oli edustamien-
sa organisaatioiden edut pelissä. Tietotaajamalle samoin 
kuin VTT:lle teknisen korkeakoulutuksen tulo Keski-Suo-
meen lupasi kasvavia yhteistyömahdollisuuksia. VT-
T:n yksikön kautta Keski-Suomeen laskettiin tulevan yli 
kahdeksantoista miljoonaa markkaa tutkimusrahoitusta. 
Yhteistyön tiivistäminen yliopiston kanssa paransi Jyväs-
kylän yksikön kilpailumahdollisuuksia VTT:n toisiin yksi-
köihin nähden. Asplund halusi vahvistaa turvetutkimusta 
ja synnyttää yliopistoon turveteknologian tutkimusta, 
vaikka alan asiantuntemus olikin Suomessa jo maailman 
huipulla. Vasta käynnistysvaiheessa ollut Tietotaaja-
ma puolestaan pyrki avaamaan yhteistyökanavia kaik-
kiin mahdollisiin suuntiin, olihan välittäjän rooli eräs sen 
tärkeimmistä perustehtävistä. Nukari ja Asplund ottivat 
yhteyttä paikallisiin elinkeinoelämän vaikuttajiin ja toivat 
heidät yhteen yliopistoväen kanssa.65

Kaksikon järjestämissä palavereissa hiottiin koulutusoh-
jelman yksityiskohtia ja päämääriä, ja palavereista muo-
toiltiin muistioita, joita kierrätettiin niiden henkilöiden 
piirissä, jotka eivät palavereihin päässeet. Kokousten 
päälle voitiin saunoa ja jatkaa keskustelua vapaamuo-
toisemmin. Neittaanmäki osallistui tiiviisti tämän piirin 
yhteydenpitoon. Jussi Nukarin hän tunsi hyvin jo opis-
keluvuosiltaan. Yliopiston yleisinä tenttipäivinä he olivat 
usein olleet aakkosissa peräkkäin, kun tentinpitäjät olivat 
jakaneet tenttikuoria aakkosjärjestyksessä. Epävirallisen 
valmistelun pohjalta edettiin virallisiin neuvotteluihin. 
Kun alkuun oli päästy, asialle löytyi puolestapuhujia eri 
tahoilla. Epämuodollinen valmistelu toi hankkeelle suojaa 

ja antoi sen ajajille mahdollisuuden tunnustella sen vas-
taanottoa eri osapuolten keskuudessa. Neittaanmäen 
arvion mukaan yliopistolla voimakkain vastarinta oli lopul-
ta luonteeltaan lähinnä uuden toiminnan tunneperäistä 
vastustamista ja pelkoa laitosten ja oppiaineiden välisen 
voimatasapainon järkkymisestä. Tietotekniikan opinto-
linjan luomisen yhteydessä kuultua poliittissävytteistä 
kritiikkiä tieteen elinkeinoelämäkytköksistä ei juuri kuultu 
soveltavan luonnontieteen koulutusohjelman syntyessä. 
Mitä yksittäiset tutkijat tuumivatkin koulutuksen uusista 
täsmäsuuntauksista, Suomen valtakunnallisella poliitti-
sella kentällä teknologiapolitiikka ja siitä juonnetut kor-
keakoulupoliittiset suuntaviivat oli hyväksytty pääpiirteis-
sään kaikissa puolueissa. Paikallisesti teknologiapolitiikan 
aluepoliittinen ulottuvuus oli omiaan tekemään yliopiston 
ja elinkeinoelämän yhteistyöstä hyväksyttävää.

Soveltavan luonnontieteen koulutusohjelma saatiin 
valmiiksi vuoden 1988 kuluessa. Uutta tiedekuntaa ei 
päästy perustamaan, mutta koulutusohjelma avasi jyväs-
kyläläisopiskelijoille tien Teknilliseen korkeakouluun. Lu-
kuvuonna 1989–1990 Jyväskylän yliopiston matemaat-
tis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille tarjottiin 
ensi kerran mahdollisuutta suorittaa diplomi-insinöörin 
opinnot osaksi Jyväskylässä, osaksi Teknillisessä korkea-
koulussa. Koulutuslinjoja oli kaksi: puunjalostusteknii-
kan koulutusohjelma ja konetekniikan koulutusohjelman 
energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto. Myöhemmin 
mukaan tuli sähkötekniikka. Opiskelijat saivat tutkintonsa 
teknillisestä korkeakoulusta, mutta heitä pyrittiin sitout-
tamaan Keski-Suomeen etsimällä työharjoittelupaikkoja 
ja diplomitöiden aiheita Jyvässeudulta. Koulutusohjelman 
myötä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 
kaikki tieteenalat kehittivät koulutustaan. Fysiikkaan ja 
kemiaan avautuivat soveltavan tieteen haarat. Koulu-
tussuunnat valittiin suoraan Keski-Suomen teollisuuden 
tarpeita silmällä pitäen. Niiden suunnittelussa lähtökoh-
tana oli, että opiskelijoiden annettaisiin suuntautua mah-
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dollisimman täysipainoisesti niille teknisille aloille, joissa 
Keski-Suomessa oli työvoimapulaa. Vastineeksi yritykset 
osallistuivat koulutusohjelman rahoittamiseen.66

Soveltavan luonnontieteen ohjelma toi tullessaan useita 
uusia virkoja eri tieteenaloille. Ensimmäisten joukossa 
avattiin vaihtuva-alainen professorin virka, jonka ensim-
mäisen viisivuotiskauden alaksi määriteltiin tietotekniikan 
luonnontieteelliset sovellukset. Virka oli määräaikainen ja 
tutkimusalaltaan sen oli jatkossa määrä vaihdella eri tie-
teiden alueilla. Jännittävän valintaprosessin jälkeen teh-
tävään valittiin Pekka Neittaanmäki 1.8.1988 alkaen.67 

Neittaanmäen rinnalla tietotekniikan luonnontieteellis-
ten sovellusten professuuria tavoitteli Risto Nieminen, 
joka hänkin oli edistänyt aktiivisesti soveltavan luon-
nontieteen koulutusohjelmaa. Nieminen oli materiaali-
fyysikko, joka oli erikoistunut soveltamaan laskennallisia 
menetelmiä tieteenalallaan. Jyväskylästä hän oli saanut 
apulaisprofessorin paikan 1978. Niemisellä oli runsaasti 
kokemusta kansainväliseltä tiedekentältä. Hän oli työs-
kennellyt esimerkiksi Cambridgen yliopistossa, jonka 
alaisuuteen perustetusta tiedepuistosta Nieminen toi 
tietämystä, kun yliopisto selvitti mahdollisuuksiaan luoda 
uusia yhteyksiä lähiympäristöönsä. Jyväskylässä Niemi-
nen teki yhteistyötä Valmetin Rautpohjan tehtaan kans-
sa, ja toisiin teollisuusyhteistyöhankkeisiin hän oli saanut 
Tekesiltä rahoitusta. Muutenkin Niemisen verkostot oli-
vat vahvat ja hänellä oli jo valmiita kontakteja Teknillisessä 
korkeakoulussa soveltavan luonnontieteen koulutusoh-
jelman kehittämiseksi.68

Ehdokkaiden takana matemaattis-luonnontieteellisen 
tiedekunnan professorit kävivät kamppailua laitosten nä-
kökulmasta. Kaikki laitokset halusivat uuden, tavanomai-
sen viranperustamismenettelyn ohitse syntyvän viran 
itselleen. Neittaanmäen ja Niemisen valintaa mutkistivat 
heidän pätevyyttään arvioineet asiantuntijat, joista Tek-

nillisen korkeakoulun matematiikan professori Olavi Ne-
vanlinna nosti Neittaanmäen tehtävään sopivimmaksi, 
kun taas toinen asiantuntija Helsingin yliopiston kemian 
professori Pekka Pyykkö oli Niemisen kannalla. Tasa-
vahva kilpa-asetelma raukesi, kun Nieminen päätti ottaa 
apulaisprofessorin viran Teknillisestä korkeakoulusta. Eh-
dokasasetelmasta huolimatta Neittaanmäki ja Nieminen 
pitivät valintaprosessin aikana yhteyttä sovinnollisessa 
hengessä. Teknillisessä korkeakoulussa Nieminen nousi 
alallaan kansainvälisesti tunnetuksi tutkijaksi, joka toimi 
akatemiaprofessorina vuosina 1997–2008. Akateemi-
koksi Nieminen nimitettiin 2014.69

Myöhemmin jyväskyläläisten fyysikoiden taholta ko-
rostettiin Neittaanmäelle, että virantäyttöä edeltänyt 
lobbaustyö Niemisen puolesta ei ollut johtunut Neit-
taanmäestä henkilönä tai tutkijana. Joskus miteltiin tut-
kijoiden kesken, toisinaan kamppailua käytiin yliopistojen 
välillä, välillä vastakkain olivat yksittäisen yliopiston lai-
tokset ja tutkimusyksiköt. Yliopiston sisällä oli soviteltava 
yhteen eri laitosten etuja ja toiveita. Soveltavan luonnon-
tieteen koulutusohjelman suunnittelussa oli Neittaan-
mäen mukaan esiintynyt jonkin verran varauksellisuutta. 
Hyvin toimineilla ja vakiintuneilla laitoksilla edellytettiin 
vahvoja perusteita uudistuksille, mutta lopulta uudet vir-
kavakanssit olivat kääntäneet fysiikan ja kemian edustajat 
hankkeen taakse. Jatkossa Neittaanmäki oli jatkuvasti 
yhteydessä fysiikan laitoksen tutkijoihin, sillä fyysikoi-
den korkeatasoinen tutkimus liikkui samalla teknisen ja 
luonnontieteellisen tutkimuksen raja-alueella kuin Neit-
taanmäen ympärille kasvanut tietotekniikan ja tieteellisen 
laskennan tutkimusryhmä. Laskennallisten menetelmien 
soveltaminen fysiikassa yleistyi, ja joissakin yliopistoissa 
laskennallisesta fysiikasta tuli oma tutkimusalansa. Joskus 
fyysikoiden kanssa kilpailtiin rahoituksista, ja toisinaan fy-
siikan ja matematiikan laitokset hakivat samoja resursseja, 
mutta kahden ryhmän kesken tehtiin myös paljon yhteis-
työtä. Vuosien mittaan Neittaanmäen ryhmässä voitiin 
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iloita myös fyysikoiden menestyksestä rahoitushauissa, 
koska näiden projekteihin voitiin värvätä laskennallisten 
menetelmien asiantuntijoita tietotekniikan tutkijoiden 
joukosta.

Neittaanmäki oli edistämässä soveltavan luonnontie-
teen koulutusohjelmaa, koska hän odotti sen vahvistavan 
oman tieteenalansa asemaa ja koska tieteen sovelletta-
vuus yleisemmin oli hänen tiedekäsityksensä ytimessä. 
Silti Neittaanmäki ei lopulta ollut täysin tyytyväinen kou-
lutusohjelmaan. Hän olisi halunnut saada siihen vahvem-
man teknisen koulutuksen leiman jo ohjelman nimestä 
lähtien. Neittaanmäki piti sitä liian epämääräisenä ja epäili 
ohjelman leimautuvan liian teoreettiseksi teknisen koulu-
tuksen saaneiden diplomi-insinöörien silmissä. Neittaan-
mäelle uudessa professuurissa kyse ei ollut vain akatee-
misesta urakehityksestä, vaan soveltavan luonnontieteen 
koulutusohjelma avasi hänelle laajan paikallisen verkos-
ton. 

Valmisteluvaiheessaan koulutusohjelma toi yhteen laa-
jan joukon paikallisia toimijoita. Hankkeen kehittelyyn 
osallistui noin 30 henkilöä, jotka edustivat Jyväskylän 
Yliopistoyhdistystä, Keski-Suomen Kauppakamaria, 
Elinkeinoelämän valtuuskunnan Keski-Suomen valtuus-
kuntaa, Valmetia, Vapoa, Yhtyneitä paperitehtaita, Met-
sä-Serlaa, Metsäliittoa, Kemiraa, Nokiaa, Keski-Suomen 
Telepiiriä, Jyväskylän teknillistä oppilaitosta, Tekesiä, Jy-
väskylän kaupunkia ja Jyväskylän maalaiskuntaa. Myös 
muut Keski-Suomen kunnat olivat hanketta tukemassa. 
Maakuntajohtaja Erkki Järvelä oli yksittäisistä toimijois-
ta avainasemassa. Paikallisten verkostojen lisäksi hanke 
edellytti tukea valtakunnallisilta päättäviltä elimiltä. Kes-
kisuomalaisista kansanedustajista hankkeen etenemistä 
tukivat Mauri Pekkarinen (kesk.), Sakari Knuuttila (sd.) 
ja Helena Pesola (kok.). Kun Harri Holkerin hallituksen 
valtionvarainministeri Erkki Liikanen vieraili Jyväskylässä 

toukokuussa 1988, Pekka Neittaanmäki esitteli hank-
keen hänelle. Opetusministeriö saatiin hankkeen taakse, 
kun Neittaanmäki ja Pekkarinen tekivät hankkeen tutuksi 
Arvo Jäppiselle.70

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (SITRA) saatiin 
hankkeen taakse paikallisten suhdeverkostojen tasoitta-
essa tietä. Koulutusohjelman suunnittelua rahoittaneen 
rahaston johtajana oli jyväskyläläinen Jorma Routti, jol-
la oli jo vanhastaan monia kytköksiä hankkeen toimijoi-
hin. Routilla oli laajat kansainväliset verkostot, ja hän oli 
nousemassa yhdeksi Suomen johtavista tiedepoliittisista 
vaikuttajista. Hän oli väitellyt fysiikasta Kalifornian yli-
opistossa Berkeleyssä, ollut tutkijana Euroopan ydintut-
kimuskeskus Cernissä, toiminut Teknillisen korkeakoulun 
teknillisen fysiikan professorina ja noussut Suomen 
Kulttuurirahaston hallitukseen. Routti promovoitiin 
Jyväskylän yliopiston kunniatohtoriksi syksyllä 1990. 
Hänen uransa huipentui Euroopan unionin komission 
tutkimuksesta vastanneen osaston pääjohtajana vuosi-
na 1996–2000, ja sen jälkeen hän toimi muun muassa 
Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n hallituksessa. Routti ja 
Neittaanmäki oppivat tuntemaan toisiaan lähemmin vas-
ta 1990-luvulla. Pekka Neittaanmäki oli Routin katsan-
nossa epätyypillinen professori, ”katalyyttinen henkilö”, 
joka ideoi ja käynnisti jatkuvasti uusia hankkeita sekä loi 
yhteyksiä eri tahojen välille.71

Pekka Neittaanmäen paikalliset verkostot kasvoivat voi-
makkaasti soveltavan luonnontieteen koulutusohjelman 
valmistelun aikana, ja kontakteja karttui muistakin asiayh-
teyksistä. Oheinen taulukko antaa suuntaa-antavan ku-
van Pekka Neittaanmäen paikallisista verkostoista vuon-
na 1988. Se on koottu Neittaanmäen henkilökohtaisen 
asiakirja-arkiston aineistoista. Luettelo käsittää yrityksiä, 
organisaatioita ja muita tahoja, jotka olivat osallisena so-
veltavan luonnontieteen koulutusohjelman suunnitte-



76

luun tai muuten toimivat kosketuksissa Pekka Neittaan-
mäkeen. Näitä tahoja edustaneista kaikki henkilöt eivät 
asuneet Keski-Suomessa. Henkilöiden osalta luetteloon 
on merkitty heidän ammattinimikkeensä sekä asemansa 
heidän edustamassaan organisaatiossa.72

Luettelossa on 56 henkilöä, mutta määrää voisi helposti 
ja perustellusti kasvattaa. Luettelosta puuttuvat vuonna 
1988 yliopistossa tehdyn keskisuomalaisten yritysten 
koulutus- ja tutkimustarpeita kartoittaneen selvityksen 
tiedot, joihin sisältyi kymmeniä yritysten laboratorio-, 
tuotekehitys- ja tutkimuspäälliköitä. Luettelossa ei ole 
yliopiston edustajia, eikä siihen ole luetteloitu esimerkik-
si Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston jäseniä. 
Neittaanmäki oli maalaiskunnan valtuuston varajäsen 
vuosina 1985–1988. Yhteyksiä maalaiskunnan ja kau-
pungin kunnallishallintoon Neittaanmäellä oli 1980-lu-
vulla runsaasti monien eri ideointi- ja kehittämisryhmien 
kautta. Jos nämä lasketaan mukaan Pekka Neittaanmäen 
verkostoihin, niiden laajuudeksi voidaan näin summittai-
sesti laskea vähintään 200 henkilöä. 

Luettelo ei liioin kerro kytkösten laadusta. Neittaanmäel-
lä ei ole ollut suoraa, toistuvaa tai syvällisempää yhteis-
työtä kaikkien luetteloitujen henkilöiden kanssa, mutta 
Neittaanmäen toiminta on sivunnut kaikkia mainittuja 
tahoja. Kokonaisuutena luettelo kuvaa ennen kaikkea 
mahdollisuuksia. Lukumääräisesti runsaimmin luettelos-
sa edustetut tahot kuten Maanpuolustuksen tieteellisen 
neuvottelukunnan Jyväskylän paikallisjaosto ja Jyväskylän 
Kehitysyhtiö Oy eivät kuuluneet Neittaanmäelle ensisi-
jaisiin tahoihin, mutta toisaalta niissä heijastuu verkoston 
marginaalisempienkin haarojen potentiaali. Maanpuo-
lustusjaostossa oli sen jäsenten kautta yhteyksiä sekä 
Puolustusvoimiin että Keski-Suomen keskussairaalaan. 
Jaostossa toimi puheenjohtajana Antti Tanskanen, joka 
valittiin Jyväskylän yliopiston rehtoriksi Martti Takalan 
jälkeen syksyllä 1988. Tanskaseen Neittaanmäki tutustui 
yliopistolla, ja jäsenyys samassa maanpuolustusjaostossa 
oli omiaan lähentämään heitä. Neittaanmäki oli kesäl-

lä 1988 mukana Jyvässeudun 
Kehittämisyhtiön matkalla 
Lappeenrantaan, jossa retke-
läiset tutustuivat paikalliseen 
Tekes-yksikköön ja teknolo-
giakeskukseen. Jyvässeudun 
Kehitysyhtiön voikin nähdä 
välittäjäorganisaationa, joka 
varsinaisen tehtävänsä ohessa 
edisti teknologiapolitiikan pää-
määrien omaksumista puolue-
kentän kaikilla laidoilla. Se yh-
disti jo itsessään aluepoliitti-
set paikalliset päämäärät osakeyhtiömuotoiseen yri-
tystoimintaan, ja samalla sen kautta soveltavan luon-
nontieteen koulutusohjelman kaltaiset suurhankkeet oli 
nähtävissä paikallisen elinkeinotoiminnan ja yleisen edun 
näkökulmasta. 

Kalevi Kivistö luovuttaa Pekka Neittaanmäelle Wilhelm 
Schildtin palkinnon.

Antti Tanskanen
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Yritys, organisaatio, taho     Henkilö (ammatti, asema organisaatiossa)
Eduskunta       Sakari Knuuttila, kansanedustaja
Eduskunta       Mauri Pekkarinen, kansanedustaja
Eduskunta       Helena Pesola, kansanedustaja, ministeri
Elinkeinoelämän Valtuuskunta, Keski-Suomen valtuuskunta  Kauko Sipponen, toimitusjohtaja
Jyväskylän kaupunki      Jaakko Lovén, kaupunginjohtaja
Jyväskylän kaupunki      Jouni Juutilainen, suunnittelusihteeri
Jyväskylän maalaiskunta     Juhani Meriläinen, kunnanjohtaja
Jyväskylän maalaiskunta     Jari Lahtinen, elinkeinoasiamies
Jyväskylän Yliopistoyhdistys     Olavi Kanerva, puheenjohtaja
Jyväskylän Yliopistoyhdistys     Lasse Kangas, sihteeri
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Reijo Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Timo Fredrikson, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen/varajäsen
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Reino Korhonen, puuseppä, hallituksen jäsen/varajäsen
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Hannu Kylmänen, autonasentaja, hallituksen jäsen/varajäsen
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Juhani Matilainen, levikkipäällikkö, hallituksen jäsen/varajäsen
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Kalevi Olin, dosentti, hallituksen jäsen/varajäsen
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Osmo Skyttä, tekniikan lisensiaatti, hallituksen jäsen/varajäsen
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Raimo Rajanen, levyseppä, hallituksen jäsen/varajäsen
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Aarne Kautto, toimistopäällikkö, hallituksen jäsen/varajäsen
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Sakari Möttönen, toimistopäällikkö, hallituksen jäsen/varajäsen
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Kari Kuusijoki, pääluottamusmies, hallituksen jäsen/varajäsen
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Olavi Rissanen, osastopäällikkö, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Martti Lampinen, toimitusjohtaja
Jyvässeudun Kehityssyhtiö Oy     Sinikka Haapasalo, toimistosihteeri
Kemira       Yrjö Pessi, pääjohtaja
Keski-Suomen ammattioppilaitos     Matti Närhi
Keski-Suomen Kauppakamari     Heikki Toikka
Keski-Suomen Kauppakamari     Pekka Salojärvi
Keski-Suomen läänin teknologiapoliittinen ohjelman graafinen toimialaryhmä Erkki Keiskoski, Sisä-Suomi Oy
Keski-Suomen läänin teknologiapoliittinen ohjelman graafinen toimialaryhmä Aimo Kirjavainen, Karto-Myynti Oy
Keski-Suomen läänin teknologiapoliittinen ohjelman graafinen toimialaryhmä Matti Louhi, Matias Graphics Oy
Keski-Suomen läänin teknologiapoliittinen ohjelman graafinen toimialaryhmä Eino Ukkonen, Myyntivirta Oy
Keski-Suomen maakuntaliitto     Erkki Järvelä, toimitusjohtaja
Keski-Suomen telepiiri      Antero Malinen
Keski-Suomen teollisuustoimikunta, teknologian jaosto   Klaus Sohlberg
Keski-Suomen teollisuustoimikunta, teknologian jaosto   Heikki Malinen, sihteeri
Keski-Suomen Tietotekniikka Oy     Aimo Pesola, metsänhoitaja, hallituksen jäsen
Keski-Suomen Tietotekniikka Oy     Antero Ritvanen, toimitusjohtaja
Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta, Jyväskylän paikallisjaosto Heikki Silvola, ylilääkäri, jäsenen varamies
Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta, Jyväskylän paikallisjaosto Jouko Moisio, DI, lisäjäsen
Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta, Jyväskylän paikallisjaosto Kimmo Oksanen, insinööri-everstiluutnantti, lisäjäsenen varamies
Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta, Jyväskylän paikallisjaosto Paavo Salmensuu, Met, lisäjäsenen varamies
Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta, Jyväskylän paikallisjaosto Pekka Lappi, FM, lisäjäsenen varamies
Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta, Jyväskylän paikallisjaosto Toimi Nupponen, insinööri-everstiluutnantti, sihteeri
Metsä-Botnia      Timo Poranen, toimitusjohtaja
Metsä-Serla      Ebbe Sommar, toimitusjohtaja
Sitra       Jorma Routti, johtaja
Tekes       Eero Mäntylä, johtaja
Teknologiakeskus Tietotaajama Oy     Jussi Nukari, toimitusjohtaja
Teknologiakeskus Tietotaajama Oy     Veli Hytönen, taloussihteeri, hallituksen jäsen
Valmet       Matti Kankaanpää, toimitusjohtaja
Vapo       Esko Muhonen, toimitusjohtaja
VTT, kotimaisten polttoaineiden laboratorio    Dan Asplund, professori, johtaja
VTT, kotimaisten polttoaineiden laboratorio    Jarmo Hallikas, 
VTT, kotimaisten polttoaineiden laboratorio    Pirjo Nikku, markkinointiasiamies
Yhtyneet Paperitehtaat     Niilo Hakkarainen, toimitusjohtaja
.

Pekka Neittaanmäen verkostot 1980-luvun lopulla.

Antti Tanskanen
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Schaumanin puupöllihanke oli uraauurtava Neit-
taanmäelle monessa mielessä. Se avasi hänelle 
yhteyksiä yrityksiin, yhdisti tutkimuksen teolli-
seen tuotantoprosessiin ja toimi konkreettisena 
alkusysäyksenä oman tutkimusryhmän luomiselle. 
Bonnin kokemukset olivat vakuuttaneet Neittaan-
mäen tutkijaryhmän välttämättömyydestä, mutta 
sellaista ei luotu hetkessä. Hanketutkijaksi palka-
tusta Timo Tiihosesta tuli ensimmäinen Neittaan-
mäen ohjaama väitöskirjan tekijä. Tiihonen väitteli 
vuonna 1987. Hänen väitöstyönsä aihe muodostui 
vuosien kuluessa Neittaanmäen tutkimusryhmän 
ja kansainvälisten kontaktien kentässä. Tiihonen 
osallistui Neittaanmäen ensimmäiseen numeriikan 
ja sovelletun matematiikan seminaariin keväällä 
1982 ja työskenteli tämän projekteissa ja sovel-
letun matematiikan assistenttina. Neittaanmäki 
kutsui Tiihosen seminaariinsa, koska laitoksen kol-
legat olivat kertoneet tämän edenneen nopeasti 
opinnoissaan. Näin Neittaanmäki jatkoi Ilppo Si-
mo-Louhivaaran käytänteitä oman tutkimusryh-
män luonnissa, ja monien Neittaanmäen suojattien 
väitöskirjatutkimus eteni samalla tavoin kuin Tiiho-
sen työ.73

Siirtyessään Lappeenrannasta Jyväskylään Pekka Neit-
taanmäellä oli ohjattavanaan seitsemän väitöskirjan-
tekijää. Heistä neljä työskenteli Jyväskylässä: Timo 
Tiihonen, Veikko Hara, Erkki Laitinen ja Kari Saarinen. 
Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa Neittaan-
mäen ohjauksessa olivat Arto Kaarna ja Sirkku Parviai-
nen. Ryhmän kasvu sai toden teolla vauhtia 1980-luvun 
puolivälissä, kun Neittaanmäki palasi täysiaikaisesti Jy-
väskylään. Uudet projektit avasivat aiheita väitöskirjan 
tekijöille. Esimerkiksi Erkki Laitinen otti väitöskirja-ai-
heensa teräksen jatkuvavaluprosessia kehittäneestä 
projektista, ja hän väitteli talvella 1989. Samassa hank-
keessa valmistui muitakin väitöskirjoja.

Oman tutkimusryhmän kasvattamisessa yhdistyivät 
akateemisen maailman vaatimukset ja soveltavien tie-
dehankkeiden tarpeet unohtamatta Neittaanmäen 
omaa kunnianhimoa. Kun väitöskirjoja tehtiin teolli-
suushankkeissa, yritykset saivat yhteistyökumppanik-
seen motivoituneita ja oppimishaluisia nuoria tutkijoita, 
ja samalla Neittaanmäki pystyi osoittamaan tiedemaa-
ilmassa, että soveltavan tutkimuksen kysymykset oli-
vat sovitettavissa tieteen sisälle. Akateemiseen maa-
ilmaan mahtui monenlaisia professoreita. Yliopistossa 
oli useita professoreita ja apulaisprofessoreita, jotka 

tutkijaryhmasta voimaa
..  ..
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asettivat opetuksen tutkimuksen edelle eivätkä pyrki-
neet värväämään ohjaukseensa väitöskirjan tekijöitä. 
Silti tieteiden elinvoimaisuus pidemmällä aikavälillä oli 
riippuvainen uusien tutkijoiden tulosta tutkimuksen 
pariin, ja siksi professoreiden odotettiin ottavan itsel-
leen oppilaita väitöskirjan tekoon. Neittaanmäki edusti 
pientä ja nuorta tieteenalaa, minkä vuoksi tutkijakunnan 
laajentaminen oli erityisen tärkeää. Ja kuten edellä on 
jo todettu, hän piti oman tutkijaryhmän luomista vält-
tämättömänä tutkimuksensa kannalta. Tieteen huipulle 
noustiin helpommin ja pysyvämmin laajalla rintamalla 
kuin yksinäisenä toimijana.

Neittaanmäki rekrytoi tutkimuksen pariin uutta voi-
maa vanhoin menetelmin eli ottamalla projekteihinsa 
niitä opiskelijoita, jotka osoittivat opinnoissaan erityistä 
lahjakkuutta ja valmiutta ahkeraan työntekoon. Oman 
asemansa vakiintuessa Neittaanmäki alkoi kiinnos-
tua myös nuorten tutkijoiden aseman parantamisesta, 
etenkin kun aihepiiri nousi yleisemmin esiin yliopisto-
maailmassa. Jos 1970-luku oli ollut yliopistohallinnon ja 
tutkintojen uudistamisen vuosikymmen, 1980-luvulla 
yhdeksi suureksi kehittämisteemaksi nostettiin tutki-
jankoulutus. Suomeen haluttiin nyt systemaattinen tut-
kijakoulutusjärjestelmä. Tiedepoliittisessa keskustelussa 
vallitsi lopulta melko vahva yksimielisyys akateemisen 
perustutkimuksen tärkeydestä. Jopa elinkeinoelämäkin 
tunnusti asian, vaikka halusikin tutkimuksen lähentyvän 
käytännön elämää eli yritysten tuotekehitystä, tietohal-
lintoa ja valmistusprosesseja. Näin tutkimuksen tiede-
poliittista nostetta eivät pahasti hidastaneet ristiriitaiset 
näkemykset yhteistyön soveliaista muodoista, etenkin 
kun väitöskirjat nähtiin sekä tiedemaailmassa että elin-
keinoelämässä sopiviksi välineiksi yhteistyöhankkeisiin. 
Väitöstutkimukset vakiintuivat 1980-luvun kuluessa 
yhdeksi muodoksi siirtää tutkimustietoa yliopistoista 
yrityksiin erityisten tilaustutkimusten rinnalle. Suomen 
Akatemia nosti yhdeksi tutkijankoulutuksen kehittämi-

salueeksi yrityssektorin ja tutkimusyksiköiden välisen 
yhteistyön vahvistamisen.74

Tietoteknisten ja tietojenkäsittelytieteiden alalla käyn-
nistettiin vuonna 1985 tutkijakoulutusohjelmia, joilla 
haluttiin tehostaa ja vauhdittaa jatko-opiskelua ja si-
ten kasvattaa nuorille tieteenaloille uutta tutkijakuntaa. 
Opetusministeriötä asiassa oli patistanut Nokia, joka 
oli jopa väläytellyt perustavansa yksityisen yliopiston 
saadakseen tutkimukseen vauhtia. Tutkijakoulun suojiin 
pyrittiin saamaan kaikissa yliopistoissa työskentelevät 
väitöskirjantekijät. Pekka Neittaanmäki ja Aarni Perko 
osallistuivat tutkijakoulun valmisteluun Helsingissä yh-
dessä muiden yliopistojen professoreiden kanssa. Tästä 
huolimatta ohjelmasta ei tullut Neittaanmäen mieleis-
tä. ”Tutkijakoulutussysteemi ei toimi käytännössä”, hän 
raportoi Tekesin tutkimusjohtaja Heikki Kotilaiselle syk-
syllä 1986. Neittaanmäen mielestä ohjelman ”vetäjät” 
professori Pentti Kerola (Oulun yliopisto), professori 
Reino Kurki-Suonio (Tampereen teknillinen korkea-
koulu) ja professori Ralph-Johan Back (Åbo Akademi) 
vain ”puuhailivat opetustoiminnasta vapaana omissa 
ympyröissään”, samalla kun ohjelmaan kuuluneet nuo-
ret tutkijat olivat omissa ympyröissään ”ympäri Suomen 
niemen”. Jyväskylä kuului Kurki-Suonion ohjaukseen, 
ja Neittaanmäki totesi tämän vierailleen yksikössä vain 
kerran ja silloinkin pikaisesti: ”oli n. 2 tuntia”. Muuten 
Neittaanmäki arvosti Kurki-Suoniota, joka oli virantäyt-
tölausunnollaan tasoittanut hänen tietään Lappeenran-
taan. Neittaanmäki oli jo purkanut tyytymättömyyttään 
suoraan Kurki-Suoniolle pyytäen tältä lisää rahoitusta 
ohjattaville opiskelijoilleen jo syksyllä 1985. Kurki-Suo-
nio lupasi tuolloin tukea ja tyynnytteli nuorta apulais-
professoria siinä täysin kuitenkaan onnistumatta. Neit-
taanmäki kaipasi tutkijakoulutukseen yksinkertaisesti 
tiiviimpää otetta.75
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Tutkijakouluun ja joihinkin toisten yliopistojen Te-
kes-hankkeisiin kohdistamallaan kritiikillä Neittaanmäki 
halusi tehdä Kotilaiselle selväksi, että nuori apulaispro-
fessori otti tutkimuksen ja T&K-rahoituksen kehittämis-
kysymykset vakavasti. Neittaanmäen tutkimusryhmäs-
sä tutkimus, T&K-hankkeet ja tutkijakoulutus kasvoivat 
vähitellen kokonaisuudeksi, jossa osa-alueet tukivat 
toisiaan. Hänen ryhmänsä kasvoi 1980-luvun lopulla 
tuntuvasti ulkopuolisen rahoituksen turvin. Yhteistyö-
hankkeet yritysten kanssa avasivat opiskelijoille ensin 
kesätyömahdollisuuksia ja lopulta tutkielmien aiheita, 
jos työ eteni suotuisasti. Kasvun myötä ryhmän sisäinen 
toiminta edellytti toiminnan vähittäistä systematisoin-
tia. Neittaanmäki pyrki muodostamaan pienryhmiä tut-
kijoista, joiden tutkimusaiheissa oli yhtymäkohtia. Siten 
nuoret tutkijat saivat tukea toisiltaan ja etenkin ryhmän 
edistyneemmiltä jäseniltä. Uusia aiheita Neittaanmä-
ki kehitti omasta tutkimuksestaan tai hankkeissa esiin 
nousseista tutkimusongelmista. Hän pyrki avaamaan 
ohjattavilleen ovia ulkomaille ja värväämään kanssaoh-
jaajakseen ulkomaisia kollegoita, jos siitä oli tukea tut-
kimukselle. Hän ulotti ohjaajan suojeluksensa vielä väi-
töksen jälkeiseen aikaan pyrkien vähintään löytämään 
tuoreelle tohtorille paikan projektissa – sen jälkeen 
tämä olisi omillaan. Vuonna 1991 Neittaanmäellä oli 
ohjattavanaan 25 väitöskirjaa valmistelevaa jatko-opis-
kelijaa. Hän odotti ryhmän vielä kasvavan jopa kaksin-
kertaiseksi seuraavien viiden vuoden aikana. Vuodesta 
1987 alkaen aina vuoteen 1997 asti Neittaanmäen oh-
jauksessa valmistui vuosittain yleensä kahdesta kolmeen 
tohtoria. Poikkeus oli vuosi 1997, jolloin tohtoreita val-
mistui viisi.76

Tutkijaryhmän kasvu vaati Neittaanmäeltä jatkuvaa 
huomion kiinnittämistä rahoituskysymyksiin. Tavoittee-
na oli saada kaikille väitöskirjaan tekoon ryhtyville rahoi-
tus, jotta jatko-opiskelijat eivät jäisi vain aikuisopintotu-
en ja opintolainan varaan. Neittaanmäen 25 ohjattavan 

ryhmästä vuonna 1991 opintolainaan tai aikuisopintotu-
keen joutui turvautumaan kuusi nuorta tutkijaa. Yliopis-
ton apurahalla tai jatkokoulutuspaikalla työskenteli kaksi 
ja assistentin viroissa oli kolme ryhmän jäsentä. Loput 
neljätoista ohjattavaa saivat rahoitusta Tekesin, Suomen 
Akatemian tai teollisuuden rahoittamista hankkeista. 
Palkkauskysymyksissä Neittaanmäki pyrki huomioi-
maan toimenkuvien vaihtelun. Jos tutkijan työtehtäviin 
kuului opetusta tai tilaustutkimuksen velvoitteita, Neit-
taanmäki soi hänelle yhtä tai kahta palkkaluokkaa kor-
keamman palkan kuin omaan tutkimukseensa täysipäi-
väisesti keskittyvälle. Jatko-opiskelija saattoi kohentaa 
omaa palkkaansa pitämällä luentoja ja laskuharjoituksia 
tai ohjaamalla harjoitustöitä muutaman tunnin viikossa. 
Lisätuloja haettiin säätiöiden apurahoista. Neittaanmäki 
piti rahoitusta tärkeänä osana tutkijankoulutusta, ja tut-
kimusryhmän vakiinnuttua hän pyrki tekemään aloitta-
valle jatko-opiskelijalle aina selväksi rahoitusjärjestelyi-
den mahdollisuudet ja ryhmän periaatteet.

Menestys tutkijaryhmän vakiinnuttamisessa oli kyt-
köksissä Neittaanmäen toiminnan muihin osa-aluei-
siin. Hän oli edelleen tehnyt itse aktiivisesti tutkimusta, 
samalla kun hän oli kehitellyt yhteistyöhankkeita elin-
keinoelämän kanssa. Neittaanmäki pystyi yhdistämään 
kaikki työrintamat palvelemaan toisiaan. Kun tuloksia 
saavutettiin, menestys näytti alkavan ruokkia itseään. 
Neittaanmäen tutkimusryhmän tieteelliset saavutuk-
set, kansainväliset kontaktit, soveltavan tutkimuksen 
mahdollisuudet ja hankevetoisen projektityön koke-
mukset huipentuivat 1980-luvun lopulla kansainvä-
liseen kehittämishankkeeseen, jossa kehitettiin uutta 
eurooppalaista supertietokonetta. Uuden teknologian 
tutkimusta ja tuotekehitystä vahvistettiin kovaa vauh-
tia muissakin Euroopan maissa, ja Euroopan yhteisö 
oli lähtenyt kehittelemään omia teknologiaohjelmiaan 
1970-luvun lopulla. Se muotoili Informaatioteknologian 
strategisen kehittämisohjelman Espritin (European 
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Strategic Programme for Research and Development 
in Information Technology), joka oli käynnissä vaiheit-
tain 1990-luvulle asti. Neittaanmäki tutkimusryhmineen 
pääsi ohjelmaan mukaan supertietokoneen GENE-
SIS-kehityshankkeeseen. Elementtimenetelmien asian-
tuntemus ja Neittaanmäen Bonnin yhteydet takasivat 
pääsyn hankkeeseen. Osa tutkimuksista oli suoritettava 
Bonnissa jo siksikin, että Suomi ei ollut Euroopan yhtei-
sön jäsen. Osallistumisen rahoittivat Tekes, Jyväskylän 
yliopisto ja Valmet. Projektin odotettiin tuottavan ylei-
sesti hyödynnettävää tietoa supertietokoneiden uudesta 
rinnakkaislaskennan tekniikasta ja sen varassa edelleen 
kehittyvistä tieteellisen laskennan menetelmistä.77

Pekka Neittaanmäki odotti tutkijaryhmänsä edelleen 
kasvavan 1990-luvun alkupuolella, mutta sen johtaminen 
oli kasvamassa työlääksi urakaksi. Rahoitusta oli jatkuvas-
ti haettava eri tahoilta, jotta tutkimus pysyi käynnissä. 
Runsaaksi kasvanut projektirahoitus ei tuonut lisäpalkkaa 
hankkeiden johtajalle. Pekka Neittaanmäki anoi vuonna 
1987 henkilökohtaista apurahaa henkilökohtaisiin tutki-
musmenoihin eli ulkomaan konferenssimatkoihin sekä 
tietokoneen ja kirjallisuuden hankkimista varten. Ano-
maansa 10 000 markan matkarahoitusta hän perusteli 
yliopistolta ja Suomen Akatemialta saatujen tavallisten 
määrärahojen riittämättömyydellä. Hakemuksessaan 
hän esitteli kaikki käynnissä olleet projektit, joihin useim-
piin kuului tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Matkakuluja 
suurempi kuluerä oli oman tietokoneen hankinta, johon 
Neittaanmäki anoi 16 000 markan apurahaa (vuoden 
2018 rahassa n. 4600 euroa). Hän toivoi voivansa hank-
kia yleistymässä olleen PC-koneen perustellen hake-
musta vielä sillä, että hän oli kolmilapsisen perheen ainoa 
tulonhankkija, joka johti projektejaan apulaisprofessorin 
viran ohessa ja käytti vapaa-ajastaan ”lähes 100%” tut-
kimukseen.78

Työn määrä oli lopulta kasvamassa liialliseksi. Neittaan-
mäen oli asetettava tehtäviä tärkeysjärjestykseen tai jopa 
luovuttava niistä, jotka tuntuivat vähiten hedelmällisiltä. 
Hänen omien laskelmiensa mukaan työryhmäjäsenyyksiä 
ja muita varsinaisen viran ulkopuolisia tehtäviä oli lähes 
kymmenen kappaletta. Hän oli nyt valmis myöntämään 
todeksi yliopistomaailmassa kiertäneen kaskun, jonka 
mukaan valtion tehtävän menestyksellisestä hoitamises-
ta sai palkkioksi kaksi uutta tehtävää. 

Keväällä 1991 Neittaanmäki päätti jättäytyä pois työryh-
mästä, jossa pohdittiin eri tahojen kesken Keski-Suomen 
tietoteknisen kehittämisen suuntaviivoja 1990-luvulla. 
Hän perusteli eroaan yksinkertaisesti vastuulleen tulleil-
la liian monilla tehtävillä. Yhteistyöryhmän kokouksiin ei 
enää riittänyt aikaa, mutta kiireen taustalla oli myös tur-
hautumista aluekehityksen mahdollisuuksiin. Samalla kun 
Neittaanmäki ilmoitti erostaan ryhmää koordinoineelle 
VTT:n Pirjo Nikulle, hän välitti ryhmään matematiikan 
laitoksen kommentit tekeillä olleesta Keski-Suomen tie-
totekniikan kehittämissuunnitelmasta. Neittaanmäki oli 
tiivistänyt palautteen omaan lakoniseen tyyliinsä teräviksi 
huomioiksi, joissa samalla kiteytyi yleisempi kritiikki taak-
se jääneiden vuosien teknologiainnostuksen ontoimmiksi 
paljastuneisiin kohtiin. ”Tietolääni. Koko nimityksen tar-
koituksenmukaisuus epäilyttää”. ”Keski-Suomen tieto-
verkko on tyypillinen väkisin keksitty systeemi”. ”Mikään 
virallinen toiminta ei paranna yhteistyötä, vaan se syntyy 
henkilökohtaisella tasolla”. ”Ideoiden ja uusien tuotteiden 
vähäisyys johtuu yleensä siitä, että niitä ei ole”. Lopuksi 
Neittaanmäen koostamassa palauteluettelossa todettiin, 
että yliopistolta odotettiin liikoja uusien tuoteideoiden 
synnyssä. ”Parasta mitä voidaan toivoa on, että joku saa 
yliopistolta niin hyvän pohjan, että hän voi perustaa fir-
man tuoteideallaan.”79
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Palautteen kriittistä sävyä vahvistivat ajankohdan synkät 
tulevaisuudennäkymät. Suomen talous oli keväällä 1991 
vajoamassa lamaan. Idänkauppa oli tyrehtynyt Neuvos-
toliiton romahtaessa. Kiinteistöjen ja pörssiosakkeiden 
hinnat olivat voimakkaassa laskussa. Teollisuuden kilpai-
lukyky oli murenemassa, työttömyys kasvoi vauhdilla ja 
pankkien asema tukaloitui. Suuresta lamasta tuli koette-
lemusten aika suomalaiselle korkeakoululaitokselle, sillä 
julkisen talouden kriisi pakotti yliopistot säästökuurille. 
Hankerahoituksen varaan tutkijaryhmänsä rakentaneel-
le Neittaanmäelle lama oli vakava uhka, sillä investoinnit 
yrityksiin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen kääntyivät 
laskuun. Taloustaantuma kiristi nopeasti tieteen sisällä 
käytyä rahoituskilpailua samalla, kun Neittaanmäki pyrki 
edelleen vakiinnuttamaan laajaksi kasvanutta tutkimus-
ryhmäänsä. Hän oli astumassa urallaan uuteen vaihee-
seen 1990-luvun alkuvuosina. Nuoresta ja lupaavasta 
tutkijasta oli tulossa tunnustuksia ansainnut professori. 

Pekka Neittaanmäki ja Raimo Alen

Pekka Neittaanmäki ja Jorma Routti uusia ideoita miet-
timässä.

Kansliapäällikkö Jaakko Nummisen Pekka Neittaanmäen 
professorinimitysesitys presidentti Mauno Koivistolle 
21.8 1992

Määräaikainen soveltavan luonnontieteen professuuri 
muutettiin pysyväksi tietotekniikan professuuriksi vuon-
na 1993. Neittaanmäki saavutti virka-asemansa kovalla 
työllään, mutta vakituinen professorin status ei suinkaan 
riittänyt hänelle tiedeuran huipentumaksi. Seuraavilla as-
kelmilla kohdistui tutkijaan, hänen saavutuksiinsa ja po-
tentiaaliinsa entistä ankarampaa arviointia.
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Suomen Akatemia oli maan tärkein yliopistojen 
ulkopuolinen tieteen rahoittajataho 1990-luvun 
alussa. Pekka Neittaanmäen kiinnostus Suomen 
Akatemian tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia 
kohtaan oli kasvanut samaa tahtia kuin hänen tut-
kimusryhmänsä. Akatemialta oli haettavissa sen 
suuruusluokan määrärahoja, joita Neittaanmäki 
tarvitsi tutkimusryhmänsä kehittämisessä vakiin-
tuneeksi ja kansainvälisesti korkeatasoiseksi yksi-
köksi 1990-luvun alkuvuosina. Tällöin hän tunsi jo 
Suomen Akatemian toimintatavat ja rahoituskana-
vat hyvin, sillä hän oli vuonna 1986 päässyt akate-
mian teknistieteellisen toimikunnan jäseneksi. Se 
oli yksi tiederahoitusorganisaation seitsemästä 
toimikunnasta, jonka tehtävänä oli nimensä mukai-
sesti koordinoida teknistieteelliselle tutkimusalalle 
jaettavaa rahoitusta.80

Neittaanmäen tie teknistieteellisen toimikunnan jäse-
neksi oli avautunut Lappeenrannan teknillisestä kor-
keakoulusta tehdyn aloitteen turvin. Tieto tehtävästä oli 

tullut yllättäen. Neittaanmäki oli joulukuisena talvipäi-
vänä kävellyt Kilpisenkadulla, kun ohi ajanut Mauri Pek-
karinen oli pysäyttänyt autonsa kertoakseen, että val-
tioneuvosto oli nimittänyt Neittaanmäen toimikunnan 
jäseneksi. Hän otti tehtävän vastaan innokkaasti mutta 
samalla pitäen sitä kaksiteräisenä miekkana. Toisaalta 
toimikunnassa pääsi suoraan vaikuttamaan tutkimuksen 
painopisteiden määrittelyyn, mutta toisaalta se vaati 
uhrauksia, sillä jäsen ei voinut hakea rahoitusta toimi-
kunnan tiedealoilta. Nimityksen johdosta Neittaanmäki 
luopui akatemian myöntämästä varttuneen tieteenhar-
joittajan apurahasta.

Neittaanmäki sai toimikunnasta paljon tietoa teknisten 
tieteiden kehityssuunnista Suomessa ja aktiivisten tut-
kijoiden hankkeista, mutta samalla toimikunta oli hänel-
le oman tieteenalan edistämisen foorumi. Nyt hänellä 
oli mahdollisuus toimia sovelletun matematiikan ja tie-
totekniikan puolesta kansallisen tason tiedehallintoeli-
messä. Hän asetti vaikuttamistoiminnalleen tavoitteet 
heti saatuaan tiedon pääsystä toimikunnan jäseneksi. 

suomen akatemian 
tehtavissa ja arvioitavana

.. ..

Olga Ladizhenskaja vieraili Jyväskylässä v. 1990
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Talvella 1985 Neittaanmäki kertoi päämääristään aka-
teemikko Olli Lehdolle, kun he kävivät kirjeenvaihtoa 
Rolf Nevanlinna -instituutin asioista. Neittaanmäki to-
tesi suoraan, että hänen päätavoitteensa toimikunnassa 
on ohjata teknistieteellisen toimikunnan rahoitustukea 
aiempaa enemmän sovelletulle matematiikalle. Infor-
maatio- ja tietotekniikan määrärahoja hän pyrki niin 
ikään ohjaamaan aloille, jotka olivat lähellä sovellettua 
matematiikkaa. Lisäksi Neittaanmäki odotti toimikun-
nan jäsenyydestä olevan hyötyä Tekes-hankkeiden 
kehittelyssä. Yksin hän ei ollut asioidensa takana, vaan 
Neittaanmäki oli sopinut ajavansa niitä yhdessä Marjat-
ta Näätäsen kanssa. Näätänen oli matemaatikko, joka 
oli valittu luonnontieteelliseen toimikuntaan ja sen ma-
tematiikan ja fysiikan jaostoon. Toisella toimikaudellaan 
1989–1991 Neittaanmäelle jo entuudestaan tuttuja 
olivat muiden muassa Tekesin Heikki Kotilainen ja pro-
fessori Arto Verho Lappeenrannan teknillisestä korkea-
koulusta. Neittaanmäki saattoi laskea saavansa tukea 
myös toimikunnan yritysedustajilta.81

Niin menestyksekäs kuin Neittaanmäki omalla sarallaan 
tutkijana olikin, hänen tutkimusalansa oli 1980-luvun 
lopulla tieteiden kilparadalla vielä toisessa lähtörivissä. 
Neittaanmäki joutui toimikunnassa toteamaan, että 
tieteellinen laskenta ja sovellettu matematiikka eivät 
nauttineet sitä arvostusta, jonka hän katsoi niiden an-
saitsevan. Ne eivät kuuluneet toimikunnan rahoituk-
sen ”painoaloihin”, joihin rahoitusta ohjattiin eniten. 
Tieteellistä laskentaa pidettiin vain poikkitieteellisenä 
alana, joka oli pikemminkin kokoelma erilaisia supertie-
tokoneen käyttöön sovellettuja menetelmiä kuin itse-
näinen tieteenala. Sovelletun matematiikan arvostus ei 
kohonnut paljon korkeammalle, vaikka sen pitkä traditio 
kyllä tunnustettiin. Neittaanmäki puhui toimikunnassa 
kummankin puolesta ja onnistui kampeamaan teknis-
tieteellisen laskennan toimikunnan rahoituksen pai-
noalojen joukkoon vuonna 1990. Samalla toimikunnan 

toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi 
perustaa Jyväskylän yliopistoon teknistieteellisen las-
kennan määräaikainen tutkimusyksikkö.82

Neittaanmäen kausi teknistieteellisen toimikunnan jä-
senenä päättyi vuoteen 1990, joten hän pääsi vihdoin 
itse anomaan rahoitusta Suomen Akatemialta. Hän anoi 
vuodelle 1991 rahoitusta hankkeelle, jossa tutkimusry-
hmän toimintaa haluttiin institutionalisoida kiinteäksi 
tutkimusyksiköksi, Tieteellisen laskennan laboratorioksi. 
Sen lähtökohtana olivat teknistieteellisen toimikunnan 
linjaukset teknistieteellisen laskennan painottamises-
ta ja Jyväskylään perustettavasta määräaikaisesta tut-
kimusyksiköstä, ja muutenkin hankkeella oli vahvalta 
vaikuttanut perusta. Se oli kehitelty luontevaksi jat-
koksi aiemmille hankkeille, erityisesti edellä mainitulle 
eurooppalaiselle GENESIS-projektille ja Tekesin ra-
hoittamalle Finsoft III-ohjelmalle, johon Jyväskylän yli-
opiston matematiikan laitos oli osallistunut rinnakkais-
laskentaan keskittyen. Hankkeen kokonaiskustannukset 
kohosivat 20 miljoonaan markkaan, jotka oli tarkoitus 
jakaa Jyväskylän yliopiston, Suomen Akatemian, Teke-
sin ja yhteistyöyritysten kesken.83

Arviointilausunnossaan Suomen Akatemian tutkija-
professori Olavi Nevanlinna piti jyväskyläläisten tut-
kimusyksikköideaa osittain päällekkäisenä Tieteellisen 
laskennan palvelun kanssa ja piti suotavampana tukea 
vastikään uuden supertietokoneen saaneen yksikön toi-
mintaa kuin perustaa uutta yksikköä. Uusien rahareikien 
avaaminen oli Nevanlinnan mielestä kyseenalaista myös 
siksi, että hänen omaa tutkijaprofessuurirahoitustaan 
oli supistettu. Lisäksi Nevanlinna kritisoi Neittaanmäen 
tutkimusryhmää jopa liiankin suureksi ja kaipasi siltä 
enemmän artikkeleita ”varsinaisiksi laatulehdiksi luoki-
teltavissa” julkaisuissa. Sitä paitsi soveltavalla tutkimuk-
sella ei hänen mielestään ollut saavutettu varsinaisia 
tieteellisiä läpimurtoja, joita hän piti tieteellisen toimin-
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nan tärkeimpinä mittareina. Neittaanmäkeä Nevanlinna 
luonnehti ”merkittävän lahjakkaaksi ja poikkeuksellisen 
tarmokkaaksi tutkijaksi” mutta vaati anomuksen mu-
kaisen tutkimusyksikön johtajalta vieläkin painavampia 
näyttöjä: ”epätavallista korkeatasoisuutta”. Tälle tasolle 
Neittaanmäen ja hänen tutkimusryhmänsä tulokset ei-
vät Nevanlinnan mielestä nousseet.84 

Neittaanmäki vastasi ankaraan arvioon pikaisesti lä-
hettämällä akatemiaan laajan vastineen. Hän puolusti 
tutkimusryhmänsä kokoa todeten, että monet ulko-
maiset asiantuntijat kannustivat siirtymään ”pirstaletut-
kimuksesta” suurempiin kokonaisuuksiin. Neittaanmäki 
kiisti hankkeensa päällekkäisyyden muiden yksiköiden 
kanssa. Tutkimustulosten julkaisemisen ja laadun osalta 
Neittaanmäki huomautti, että hänen hankkeensa tie-
teellinen perusta oli useissa ulkomaisten kustantajien 
julkaisemissa monografioissa, joita Nevanlinna ei näyt-
tänyt huomioineen lausunnossaan. Kaksi uutta mono-
grafiaa oli lisäksi valmistumaisillaan. Tavoitteet olivatkin 
Neittaanmäen mukaan ”luokkaa paria kovemmat kuin 
Nevanlinnan mainitsemat kriteerit”.85

Asetelma oli molemmille vaikea. Rahoituspäätöksiin 
kiteytyvät tiedepoliittiset kysymykset olivat vaarassa 
kääntyä henkilökohtaiseksi nokitteluksi. Nevanlinna oli 
muotoillut lausuntonsa huolella ja kokonaisuutena. Se 
oli harkittu puheenvuoro rahoituksen painopisteiden 
määrittelystä. Silti Neittaanmäen näkökulmasta ei ollut 
täysin oikeudenmukaista, että hänen hankkeensa yksin 
joutui tiederahoituksen suuria suuntaviivoja määrit-
tävien linjanvetojen keskiöön, etenkään jos sen ansiot 
eivät saaneet ansaitsemaansa arvoa. Teknistieteellisen 
toimikunnan puolesta Neittaanmäki kyllä oli valmis ot-
tamaan vastaan kritiikkiä ja perustelemaan sen toimin-
taa, myös Nevanlinnan professuuriin kohdistettujen 
kululeikkausten osalta. Pieni debatti sai päätöksensä, 
kun hankehakemus käsiteltiin Suomen Akatemiassa. 

Akatemia ei myöntänyt rahoitusta Tieteellisen lasken-
nan laboratoriolle vuoden 1990 hakemuksen nojalla.86

Tieteen historian näkökulmasta tarkastellen tapaukses-
sa konkretisoitui tiedehallinnon työn tulenarkuus. Kor-
keatasoisten hankkeiden ja hakemusten asettaminen 
paremmuusjärjestykseen ei ollut helppo tehtävä. Suo-
men Akatemian rahoitusmuotoineen ja toimikuntineen 
saattoi ideaalitasolla lukea olemukseltaan pyyteettömän 
tieteen palvelun hiljaiseksi kehdoksi, mutta käytännös-
sä se oli usein akateemisen kilpailun kova tanner, jossa 
väännettiin kättä tutkimussuuntausten, korkeakoulujen 
ja tutkijoiden välillä. Pidemmän päälle tässäkin ympäris-
tössä maltti oli valttia, sillä riidanhaluiset tai kollegojaan 
avoimesti väheksyvät henkilöt eivät löytäneet itselleen 
hiljaisia tukijoita ja myötämielisiä lausunnonantajia tie-
dehallinnon kulisseista.87

Suomen Akatemian yksittäinen kielteinen päätös ei es-
tänyt Neittaanmäkeä muodostamasta Tieteellisen las-
kennan laboratoriota, joka pääsi aloittamaan toimintan-
sa vuonna 1991. Rahoitus saatiin yrityksiltä, yliopistolta, 
Tekesiltä ja Suomen Akatemialta, joka myönsi Neittaan-
mäelle ja hänen tutkijoilleen rahaa muiden rahoituska-
navien kautta. Laboratorio sai tukea samana vuonna 
käynnistyneestä SCAT-hankkeesta (Scientific Com-
puting and Applications in Technology), jossa rahoitus-
pohja oli sama kuin laboratoriossa. SCAT oli suunniteltu 
selvemmin projektiluontoiseksi hankkeeksi, joka vahvisti 
laboratorion profiilia. SCAT-ohjelmalle Neittaanmä-
ki sai Suomen Akatemialta suuren projektimäärärahan 
vuonna 1992. Laboratorion ja SCAT:n myötä hän sai 
ryhmälleen pysyvyyttä. Tutkimusryhmän määrärahat 
olivat vuonna 1992 noin viisi miljoonaan markkaa, joista 
yli kolme miljoonaa oli saatu oman yliopiston ulkopuo-
lelta. Suomen Akatemialta saatiin lähes kaksi miljoonaa 
markkaa hankeavustuksina ja tutkijanvirkamäärärahoi-
na. Pekka Neittaanmäen ja hänen tutkimusryhmänsä 
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tulokset olivat rahoituksen lisäksi muillakin mittareilla 
vaikuttavat. Ryhmällä oli ansioluettelossaan korkeata-
soisia julkaisuja. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin mo-
niin eri suuntiin. Tutkijankoulutukseen saatiin tasaiseen 
tahtiin lahjakkaita nuoria tieteentekijöitä. Neittaanmäki 
oli näin hieman yli 40-vuotiaana saavuttanut urallaan 
yhden tavoitteensa. Hän oli rakentanut tutkimusryh-
män tyhjästä ja luonut sille kilpailtuun hankerahoituk-
seen tukeutuneen rahoitusperustan, jota lamavuodet 
1992 ja 1993 eivät murentaneet.88

Suomen Akatemia pysyi läpi 1990-luvun tärkeänä Neit-
taanmäen tutkimusryhmän tukijana. Samalla kuitenkin 
juuri akatemian rahoituspäätöksissä näkyi tiederahoi-
tuksesta käydyn kilpailun kovuus. Pekka Neittaanmäki 
tavoitteli turhaan itselleen akatemian tutkijaprofessorin 
virkaa läpi 1990-luvun. Hän sai akatemiaprofessuuria 
hakiessaan toistuvasti ylistäviä arvioita, jotka nostivat 

Suomi-Ranska IT-seminaari: H. Kawarada, J. Periaux, J-L. Lions, H. Koivo, 
T. Kohonen, E. Oja, P. Neittaanmäki

hänet käytännössä siihen ”epä-
tavallisen korkeatasoisten tut-
kijoiden” joukkoon, josta Olavi 
Nevanlinna oli puhunut. Ylis-
tävät arviot eivät olleet kuiten-
kaan enää kynnyskysymys, vaan 
pikemminkin minimivaatimus. 
Käytännössä kaikki varteeno-
tettavat hakijat saivat vastaavia 
lausuntoja. Ehdokkaiden pri-
oriteettijärjestys määriteltiin 
toimikunnan ja sen jaostojen 
keskusteluissa, joita kokousten 
lisäksi käytiin kulissien takana ja 
pöytäkirjojen ulkopuolella, usein 
myös toimikunnan yläpuolella 
istuneen tieteen keskustoimi-
kunnan jäsenten kanssa. Peli 
oli ajoittain kovaa. Ratkaise-
vat äänestykset olivat tiukkoja. 

Yksilöiden takana valintoihin vaikuttivat yliopistojen ja 
tieteenalojen voimasuhteet. Neittaanmäki edusti Jy-
väskylän yliopistoa, kun taas useimmat kilpailijat tulivat 
teknillisistä korkeakouluista. Teknistieteellisen toimi-
kunnan näkökulmasta teknillisen alan korkeakoulujen 
tukeminen oli luontevampaa kuin määrärahojen osoit-
taminen nuorelle tutkimusyksikölle ja sen johtajalle, joka 
toimi kasvatustieteellis-humanistisesti painottuneessa 
yliopistossa.89

Tieteellisen laskennan laboratorio ei päässyt tutkimuk-
sen huippuyksiköiden joukkoon, kun Suomen Akatemia 
aloitti uuden, menestyneille tutkimusyksiköille suunna-
tun rahoituksen 1990-luvun alkupuolella. Teknistieteel-
lisellä tutkimuskentällä vahvat olivat jo lähtökohtaisesti 
erittäin vahvoja. Teknisistä korkeakouluista löytyi monia 
tutkimuskeskittymiä, jotka jyväskyläläisten tavoin olivat 
ryhmittyneet lahjakkaan tutkijan ympärille ja saavutta-
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neet omilla tutkimussaroillaan kansainvälisesti arvostetun 
aseman. Silti Pekka Neittaanmäki laski hyötyvänsä kaikis-
ta hakemuksistaan, niistäkin, joita ei hyväksytty Suomen 
Akatemiassa. Hakemalla kaikkein tavoitelluimpia rahoi-
tuksia tieto oman tutkimusryhmän työstä levisi akatemi-
an kulloisenkin toimikunnan jäsenten tietoisuuteen. Jos 
menestys huippuyksikköhaussa tai tutkijaprofessuurissa 
jäikin saamatta, niissä kertyneet tunnustukset ja myön-
teiset arviot tuskin ainakaan haittasivat akatemian mui-
den rahoitusmuotojen haussa. Rahoituksen hakemisesta 
tuli Neittaanmäelle strategisesti suunniteltua toimintaa. 
Kun oma tutkimusyksikkö oli muotoutunut Tieteellisen 
laskennan laboratorioksi, sen kohtaloa ei laskettu jonkin 
yksittäisen hankkeen tai rahoitusmuodon varaan, vaan 
Neittaanmäki pyrki jatkuvasti hakemaan sille rahoitusta 
eri suunnilta ja eri tavoin suunnatuista rahoitusmuodois-
ta. Suuresta hankesuunnitelmasta voitiin helposti erotella 
pienempiä kokonaisuuksia rajatumpiin rahoitushakuihin.

Veikko Hara, Raino Mäkinen, 
Erkki Laitinen,  Xue-Cheng Tai
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Jäädessään pois teknistieteellisestä toimikunnas-
ta vuoden 1991 lopulla Pekka Neittaanmäki ei ollut 
jättämässä tiedehallintoa taakseen. Hän oli Kor-
keakouluneuvoston luonnontieteen ja tekniikan 
jaoston jäsen vuosina 1990–1992, ja itse Korkea-
kouluneuvostossa hän toimi vuosina 1993–1995. 
Se oli opetusministeriön neuvoa-antava elin, jossa 
käsiteltiin ajankohdan suuria korkeakoulu-, tiede- 
ja koulutuspoliittisia kysymyksiä. Luonnontieteen 
ja tekniikan jaoston jäsenet valittiin korkeakoulu-
jen omien ehdotusten perusteella. Korkeakoulu-
neuvoston jäsenet nimitti valtioneuvosto opetus-
ministeriön esityksen perusteella.90

Neittaanmäelle neuvosto ja sen alajaosto olivat tek-
nistieteellisen toimikunnan tavoin sekä näköalapaikka 
että vaikuttamiskanava. Korkeakouluneuvostossa oli 
mahdollista saada omaa ääntään kuuluville suurissa val-
takunnallisissa tiedelinjauksissa, vaikka niitä täällä muo-
toiltiin varsin laajassa vuorovaikutuspiirissä ja varsinaiset 

päätökset tehtiin muissa elimissä. Korkeakouluille et-
sittiin sopivia tuloksellisuuden mittaamisen välineitä ja 
periaatteita. Luonnontieteiden ja matematiikan ope-
tuksen edistämisestä laadittiin toimenpide-ehdotuksia. 
Kun lama ilmestyi näköpiiriin, neuvoston tehtäväksi tuli 
hioa opetusministeriön laatimaa korkeakoululaitoksen 
rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelmaa, jossa 
leikkaustarpeille etsittiin mahdollisimman kivuttomia 
toteutusmalleja. Yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteis-
työn vahvistamiselle löytyi neuvostosta tukea.91

Korkeakouluneuvostossa Neittaanmäki seurasi aitio-
paikalta uuden ”huippututkimuksen” aikakauden käyn-
nistymistä. Tiederahoituksessa ryhdyttiin nostamaan 
esiin tutkijoita ja tutkimusyksiköitä, jotka tekivät alallaan 
kansainvälisesti arvioituna korkeatasoista tutkimusta. 
Helmikuussa 1993 Korkeakouluneuvostossa valittiin 
opetusministeriön pyynnöstä seitsemän tutkimuksen 
huippuyksikköä suomalaisista yliopistoista ja korkea-
kouluista, joita voitaisiin palkita uusien tuloksellisuuskri-

korkeakouluneuvostossa 
lakkautuskohteita ja 
huippuyksikoita etsimassa

.. .. .. ..
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teerien mukaan. Neittaanmäen Tieteellisen laskennan 
laboratorio ja neuvoston puheenjohtaja Reijo Vihkon 
johtama Oulun Biocenter päätettiin jättää pohdinnois-
ta pois, koska Neittaanmäki ja Vihko olivat neuvoston 
jäseniä. Topten-listaksi kutsuttuun huippuyksikköjen 
joukkoon tuli lopulta seitsemän yksikköä, niiden joukos-
sa Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlabo-
ratorio. Tiedehallinnon tehtävä vaati näin uhrautumista, 
mutta siitä huolimatta Korkeakouluneuvosto oli Neit-
taanmäelle kiinnostava päätöselin. Neuvoston asialistan 
teemoissa oli kyse suurista asioista.92

Alkutaival Korkeakouluneuvoston jäsenenä jäi Neittaan-
mäen mieleen. Laman painaessa päälle vuonna 1993 
Reijo Vihko välitti Korkeakouluneuvostoon opetusmi-
nisteriön rajut terveiset: oli ”tehtävä ruumiita”. Minis-
teriö oli luvannut ”huolehtia omaisista”. Näin neuvostoa 
kannustettiin oikeaan leikkaus- ja lakkautushenkeen 
rakenteellisessa kehittämisessä. Se löysikin ehdotuksia 
lakkautettavista tiedekunnista, mikä sai aikaan kiivaan 
julkisen keskustelun koko korkeakoulujärjestelmän ti-
lasta, tehtävistä ja tulevaisuudesta. Suurimittaisilta lak-
kautuksilta lopulta säästyttiin, kun kovat toimenpiteet 
sysättiin pääosin syrjään ja sen sijaan yliopistoja patis-
tettiin yhteistyöhön keskenään ja lakkauttamaan pieniä 
tiedelaitoksia tai yhdistämään niitä suurempiin. 

Jyväskylän yliopistossa lakkautussuunnitelmien koh-
teeksi joutuivat aluksi kielikeskus, kasvatustieteen tut-
kimuslaitos (KTL) sekä taloustieteet. Kaikkien kohdalla 
täydelliseltä lakkauttamiselta vältyttiin, kun niiden pro-
fiilia uudistettiin ja yliopiston johto sekä muut paikalliset 
tahot kävivät puolustamaan yksiköitä. Rehtori Sallinen 
käytti suhteitaan opetushallinnon ja politiikan ylemmil-
lä portailla. Taloustieteiden piiristä tehtiin omia vetoo-
muksia eri tahoille, jotta esillä ollutta siirtoa Tampereelle 
ei olisi toteutettu. Pekka Neittaanmäki puolestaan löi 
siirrolle jarruja Korkeakouluneuvostossa. Hän välitti jy-

väskyläläisten näkemyksiä opetusministeriöön ja Kor-
keakouluneuvoston eri henkilöille. Korkeakouluneuvos-
to päätyi lopulta mukailemaan omissa suosituksissaan 
jyväskyläläisten näkökantoja.93

Neittaanmäki muistaa ajanjakson vaikuttamistyön in-
tensiivisenä uurastamisena, jota tehtiin iltamyöhälle. 
Puolille öin asti soiteltiin eri vaikuttajille, niin neuvoston 
jäsenille kuin muillekin, ja yritettiin puhua toisia omien 
ajatusten taakse. Henkilökohtaista vaikuttamista tar-
vittiin myös lakkautusuhan alla olleiden jyväskyläläisten 
yksiköiden pelastamisessa. Niiden kohtalosta päätet-
täessä asian esittelijänä toimi professori Pentti Talonen 
Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta. Neittaan-
mäki odotti Talosta ennen ratkaisevaa kokousta kokous-
salin ulkopuolella, ja kun Talonen saapui, Neittaanmäki 
pyrki mahdollisimman nopeasti perustelemaan täl-
le jyväskyläläisten esittämät vaihtoehtoiset ratkaisut. 
Mitä olikin Talonen aiemmin ajatellut, nyt hän suoraan 
myöntyi jyväskyläläisten näkemysten taakse. Sanat jäi-
vät Neittaanmäen mieleen: ”No hyvä on, tehdään niin, 
jos Pekka sitä noin kovasti haluaa”. Kireätunnelmaisessa 
kokouksessa Talonen ei esittänyt Jyväskylän yliopiston 
taloustieteiden lakkauttamista tai siirtoa. Neittaanmäki 
uskoi, että äänestyksessäkin yksiköt olisi säästetty, niin 
tiivisti hän oli puhunut oman yliopistonsa yksiköiden 
puolesta eri henkilöille.94

Korkeakouluneuvostoon keskittyi valtaa, mutta samalla 
lakkautuslistojen valmistelut teroittivat Pekka Neittaan-
mäen mieleen valmistelun tärkeyden. Vaikuttamistyös-
tä huomattava osa tehtiin ennen ratkaisevaa kokousta 
tai päätöksentekoa, ja siksi niin neuvoston työskente-
lyssä kuin opetusministeriössä oli tärkeää luoda yhtey-
det valmisteleviin virkamiehiin. Korkeakouluneuvostos-
sa hän oppi tuntemaan sen pääsihteerin Matti Hosian ja 
sihteerin Tapio Rajavuoren. 
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Toisaalta Korkeakouluneuvoston vastuulle sälytetty 
suurten tekojen tarve avasi ovet poliittisen vallan hui-
pulle. Helmikuussa 1993 Neittaanmäki ja Reijo Vihko 
osallistuivat pääministeri Esko Ahon järjestämään epä-
muodolliseen korkeakoulupolitiikan aivoriiheen Kesä-
rannassa. Läsnä olivat lisäksi aatteellisesti keskustaa 
lähellä olleet Suomen Akatemian pääjohtaja Antti Tans-
kanen, Tampereen yliopiston Tarmo Pukkila sekä kes-
kustan kansanedustajat Maria Kaisa Aula ja Olli Rehn. 
Aloitteen kokouksesta olivat tehneet Neittaanmäki ja 
Pukkila. Tiedemaailmaa edustaneet Vihko, Neittaan-
mäki, Tanskanen ja Pukkila olivat keskenään sopineet, 
että pääministerille tehdään vain yksi ehdotus, ja tak-
tiikka näytti toimivan. Neittaanmäen mieleen jäi tääl-
tä erityisesti pääministeri Ahon terävän keskittynyt 
lausahdus muistiinpanoja tehneelle Rehnille, kun Tans-
kanen ehdotti 100 miljoonan markan erityisrahoituksen 
myöntämistä Suomen Akatemialle: ”Olli, pistä ylös”. 

Hallitus lisäsi vuoden 1993 kuluessa tutkimukseen koh-
distettuja varoja lisätalousarvioissaan. Yhtenä ajatuk-
sena oli vahvistaa teknologia-alojen tutkimusta ja sitä 
kautta tuotekehitystä ja edelleen Suomen kilpailuky-
kyä. Kertaluonteiset rahoitusjärjestelyt saivat kuitenkin 
valtakunnallisessa keskustelussa kritiikkiä, koska tiede 
ja T&K-toiminta kaipasivat pitkäjänteisempiä ratkaisu-
ja. Valtiontalouden säästöt huomioiden lisäinvestoinnit 
tutkimukseen eivät suuresti korottaneet valtion tutki-
mukseen ohjaamia varoja vaan lähinnä pitivät ne lamaa 
edeltävällä tasolla. Vuodet 1993 ja 1994 olivatkin vilk-
kaan tutkimuspoliittisen keskustelun vuosia, ja Pekka 
Neittaanmäelle avautui tuolloin muitakin yhteyksiä 
keskustajohtoiseen porvarihallitukseen ja sen taus-
tavoimiin. Keskusteluissa ja muistioissaan Neittaan-
mäki pääsi kertomaan omat kantansa hänelle tärkeis-
tä koulutuspoliittisista kysymyksistä. Säästöpaineista 
huolimatta hallitus näki korkeakoululaitoksen tärkeänä 
voimavarana, ja lakkautusten kääntyessä pikemminkin 

kehittämistoiminnaksi tieteellisesti ansioitunut Neit-
taanmäki huomasi mielipiteilleen olevan kysyntää.95

Neittaanmäki oli kuin varkain alkanut kerryttää itselleen 
tiede- ja koulutuspoliittista asiantuntemusta ruohon-
juuritason ohjaus-, hallinto-, luottamus- ja johtotehtä-
vissä 1980- ja 1990-luvun vaihteessa. Hän oli Jyväs-
kylän yliopiston aineenopettajakoulutustoimikunnan 
jäsen, matemaattisten aineiden opettajankoulutustoi-
mikunnan puheenjohtaja ja Jyväskylän normaalikoulun 
johtokunnan jäsen. Opetusministeriön alaisiin tehtäviin 
kuuluivat jäsenyydet supertietokoneen tieteellisen käy-
tön johtoryhmässä ja työvaliokunnassa, luonnontie-
teellisen koulutuksen arviointiryhmän puheenjohtajuus 
sekä jäsenyydet Rolf Nevanlinna -instituutin johtokun-
nassa ja teollisuusmatematiikan valiokunnassa. Osaksi 
Neittaanmäkeä oli ajanut näihin ryhmiin yksinkertaises-
ti yleinen kiinnostus matematiikan asian edistämiseen, 
osaksi kiinnostusta vahvisti oman perhepiirin kautta tul-
lut lähituntuma koulumaailmaan. Vaimo Riitta oli Jyväs-
kylän normaalikoulun matematiikanopettaja, ja perheen 
lapset kävivät samaa koulua, mikä lisäsi Neittaanmäen 
kiinnostusta matematiikan kouluopetukseen. Kaikissa 
näissä tehtävissä Neittaanmäki sai katsoa koulutus- ja 
tutkimuskysymyksiä yksittäisen alatason organisaation 
näkökulmasta. Näin esiin tulleet konkreettiset ongelmat 
ja epäkohdat saivat mielen liikkeelle samalla tavoin kuin 
soveltavan tieteen kysymykset tutkijan työpöydällä.

Tutkimus kiinnosti Neittaanmäkeä edelleen, ja oman 
tutkimusryhmän kehittäminen oli sekin yhä kiinnos-
tavaa. Tieteellisten ohjaus- ja hallintotehtävien kautta 
saatu tuntuma tiedepolitiikkaan sai kuitenkin kysy-
mään, kannattaisiko ura kääntää voimakkaammin hal-
linnon ja politiikan suuntaan. Sinne vetivät kokemukset 
aluepoliittisesti sävyttyneestä T&K-toiminnasta, joka 
nyt laman aikana oli nousemassa arvoon arvaamatto-
maan. Neittaanmäelle oli kertynyt asiantuntemusta 
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aihepiireissä, joiden painoarvo kasvoi val-
takunnallisella tasolla 1990-luvulla. Jat-
kokoulutus pysyi ajankohtaisena teemana 
korkeakouluissa. Matematiikan ja luon-
nontieteiden opetuksen taso nousi valta-
kunnallisen tason koulukeskusteluun. Lo-
pulta viimeinen sysäys siirtymiseen pelkän 
tiedemiehen uralta selvästi tiedehallinnon 
toimijaksi tuli Pekka Neittaanmäen oman 
vaikutuspiirin ulkopuolelta. Toisten henki-
löiden uravalinnat käänsivät hänen oman-
kin uransa suuntaa.
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Antti Tanskanen oli siirtynyt Suomen Akatemian 
pääjohtajaksi Jyväskylän yliopiston rehtorin tehtä-
västä vuoden 1991 lopulla. Rehtorina hän oli ehti-
nyt vaikuttaa soveltavan luonnontieteen koulutus-
ohjelman syntyyn, ja hän oli tullut Neittaanmäelle 
tutuksi lounastunneilla Mattilanniemessä. Tanska-
nen ei ollut varsinaisesti järjestänyt erityisiä lou-
naspalavereita mutta oli aina ollut valmis keskuste-
luihin, jos nuorempi professori oli oma-aloitteisesti 
asettunut samaan pöytäseurueeseen. Tanskasen 
valintaa Suomen Akatemian johtoon Neittaanmäki 
pääsi todistamaan odottamattoman läheltä. Sisä-
ministeriksi Esko Ahon hallitukseen 1991 noussut 
Mauri Pekkarinen soitti Neittaanmäelle joulukui-
sena iltana kellon lähestyessä kymmentä ja kyseli 
Tanskasen yhteystietoja. Pekkarinen kertoi, että 
hallitus haki kuumeisesti sopivaa kandidaattia Aka-
temian johtoon ja Tanskasen nimi oli noussut esiin. 
Virka-ajan ulkopuolella yhteystietoja oli metsästet-
tävä epämuodollisia kanavia pitkin. Neittaanmäki 
antoi puhelinnumeron, mutta Tanskasta ei tavoi-

tettu ensisoitolla, sillä hän oli koiraa ulkoiluttamas-
sa. Neittaanmäki oppi arvostamaan vauhdikkaasti 
ja onnekkaastikin urallaan edennyttä Tanskasta. 
Dekaaniksi Tanskanen oli valittu kolikolla, kun ää-
nestys oli päättynyt tasan. Akatemiasta hän siir-
tyi pankkimaailman johtotehtäviin 1990-luvulla. 
Neittaanmäelle Tanskanen oli elävä malliesimerkki 
taitavasti rakennettujen verkostojen merkitykses-
tä yksilön vaikutusmahdollisuuksille. Muutenkin 
Tanskanen oli toimijana ja johtajana Neittaanmäen 
mieleen: asiakeskeinen ja hillitty.96

Tanskasen lähtö laukaisi Jyväskylän yliopistossa rehtori-
paikkojen uusjaon, joka lopulta kosketti suoraan Pekka 
Neittaanmäkeä. Tanskasen paikan rehtorina sai aluksi 
ensimmäisenä vararehtorina toiminut Aino Sallinen, ja 
helmikuussa 1992 hänet valittiin rehtoriksi tehtävän kol-
mivuotiskauden loppuun eli vuoden 1994 syksyyn asti. 
Vararehtoreiksi tulivat fysiikan professori Jorma Hattula 
ja sosiologi Marjatta Marin. Syksyllä 1993 oli Hattulan 
vuoro siirtyä Suomen Akatemian palvelukseen tutkimus-

jyvaskylan yliopiston 
vararehtoriksi

.. ..



95

Kirjaston johtokunta, pj. Pekka Neittaanmäki

johtajan tehtävään. Vararehtorin paikka miellettiin mate-
maattis-luonnontieteellisen tiedekunnan mandaatiksi, ja 
luontevin ehdokas oli tiedekunnan dekaani. Tehtävään oli 
vain joitakin viikkoja aiemmin valittu Pekka Neittaanmäki. 
Ennen dekaaniksi valintaansa hän oli toiminut varadekaa-
nina. Yliopistohallinnon tehtävät olivat kuin varkain vetä-
neet hänet mukaan hallintotyöhön. Dekaanin ja varade-
kaanin tehtävät miellettiin yleisesti vain velvollisuudeksi, 
jopa rasitukseksi. Tehtäviä kierrätettiin vuorotellen eri lai-
toksilla. Neittaanmäki oli suostunut varadekaaniksi osaksi 
velvollisuudesta ja osaksi ohjatakseen soveltavan luon-
nontieteen koulutusohjelman tulevaa kehitystä. Neit-
taanmäki voitti vararehtorin tehtävästä pidetyn vaalin.97

Lama oli syvimmillään, kun Neittaanmäki aloitti uudessa 
tehtävässään lokakuussa 1993. Jyväskylän yliopisto oli jo 
vuoden alussa joutunut aloittamaan säästökuurin. 

Opetusministeriön selvitysmies oli kesän aikana vaatinut 
yliopistoilta kulukuuria kokonaisten laitostenkaan lak-
kauttamista kaihtamatta. Jyväskylässä yliopistohallinnon 
johtohenkilöt rehtori Sallisesta alkaen halusivat kuitenkin 
löytää pehmeämpiä säästökeinoja. Niitä etsimään ase-

tettiin työryhmä, jossa vararehtori Pekka Neittaanmäki 
toimi puheenjohtajana. Lisäksi siihen kuuluivat hallin-
tojohtaja Juho Hukkinen, professori Juha Näsi, dekaa-
ni Tapio Vaherva ja opiskelija Ari Heikkinen. Työryhmän 
ei pitänyt vain nimetä sopivia leikkauskohteita vaan etsiä 
ongelmakohtia yliopistohallinnon kaikilta portailta ja laatia 
selvityksenä pohjalta ehdotuksia, joiden turvin saataisiin 
aikaan pysyviä kustannussäästöjä, samalla kun hallinto par-
haimmillaan uudistuisi toimivammaksi. Työskentelyaikaa 
ryhmällä oli vain kuukausi, mutta se ehti yksilöimään mo-
nia hallinnollisia lakkautus-, supistamis- ja yhdistämistoi-
menpiteitä, joiden turvin pysyvät säästöt olivat mahdollisia, 
tosin vasta muutaman vuoden aikajänteellä. Pakkolomau-
tukset, palkanalennukset, avointen virkojen täyttämättä 
jättäminen ja käyttömenojen tinkiminen rajattiin toimen-
piteiden ulkopuolelle. Monessa kohdin työryhmä edellytti 
lisäselvitysten tekemistä säästötoimien vaikutuksista, ja 
selvitys siivitti näin hallinnon uudistamistyötä, joka tuli jat-
kumaan seuraavalle vuosituhannelle asti.98

Pekka Neittaanmäki ei vierastanut hallintokysymyksiä. 
Päinvastoin, hän kannatti lämpimästi hallinnon tehosta-
mista ja yksinkertaistamista, sillä jo ennen vararehtorik-

Juha Karpio ja Jaakko Loven, Aino Sallinen, 
Pekka Neittaanmäki, Marjatta Malin ja Juho Hukkinen.
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si tuloaan sekä hänen kalenterinsa että mittansa olivat 
täyttymässä tapaamisista ja kokouksista. ”Opetus- ja 
tutkimushenkilökunnan hallintoon käyttämän ajan on 
pudottava 30%–50% vuoden 1995 aikana”, Neittaan-
mäki tiivisti tuntonsa yliopiston kehittämistä koskevassa 
muistiossa, jonka hän laati maaliskuussa 1994. Lääke oli 
yksinkertainen: kokouksessa käsiteltävät asiat täytyi val-
mistella paremmin. Ruohonjuuritason hallinto- ja sääs-
töongelmat olivat parhaimmillaan mukavia koetehtäviä 
maalaisjärkiselle toimintojen uudelleenjärjestämiselle. 
Käytännössä ne kuitenkin jäivät toisarvoisiksi aiheiksi. 
Neittaanmäen huomio kohdistui vararehtorikauden al-
kutaipaleella väkisin valtakunnan tason säästötoimiin. 
Uudessa tehtävässä oli tarpeen hahmottaa korkeakoulu-
politiikan suuria linjoja, ja hänellä oli niistä vahvat näke-
mykset tiedekentän käytyä tutuksi aiemmissa hallinto- ja 
luottamustehtävissä. Vararehtorina hän sai näkemyksil-
leen uutta painoarvoa.99 

Neittaanmäki löysi 
Suomen korkeakoulu-
kentältä monia epäkoh-
tia vuoden 1993 lopulla. 
Helsingin yliopiston 
resurssit olivat suh-
teellisesti liian korkeat 
muiden korkeakoulujen 
lisättyä vuosien mittaan 
osuuttaan koulutukses-
ta, ja siksi oli perusteltua 
muuttaa Helsinki ”1/3 
yliopistosta 1/5 yliopis-
toksi”. Kokeiluvaiheessa 
olleisiin ammattikor-

keakouluihin Neittaanmäki ei luottanut. Hän epäili niistä 
muodostuvan vain jonkinlaisia ”kvasikorkeakouluja” ilman 
selvärajaista tehtävää. Suomen osallistuminen Euroopan 
avaruusjärjestön (ESA) ja Euroopan hiukkasfysiikan tut-

kimuskeskuksen (CERN) toimintaan oli Neittaanmäestä 
käymässä liian kalliiksi markan devalvoitumisen myötä. 
Häntä turhauttivat fysiikan alan laitteistoihin upotetut 
määrärahat. Ne söivät väistämättä määrärahoja muilta 
tieteenaloilta, joilla – kuten Neittaanmäki jaksoi myö-
hemmin parempinakin aikoina huomauttaa – huipputut-
kimus ei ollut kiinni vain laitteiden suorituskyvystä. Joulun 
alla tekemäänsä muistioon hän kirjasi vielä toiveen, että 
Suomen Akatemialle voisi antaa 100 miljoonaa markkaa 
enemmän tutkimusrahoja jaettavaksi. Korkeimman tason 
tiedehallintoa hän esitti keskitettäväksi itsenäiseen tiede-
ministeriöön.100

Jyväskylän yliopistoa Neittaanmäki piti kokonaisuute-
na tasoltaan kohtuullisen hyvänä, ja samansuuntainen 
käsitys hänellä oli koko maan yliopistolaitoksesta. Hän 
ei silti suhtautunut ehdottoman kielteisesti tutkimus-
kentän kovakätiseen uudistamiseen yliopistoissa, vaan 
hautoi mielessään ajatuksia joidenkin tutkimusalojen 
”rohkeasta karsimisesta”. Tällöin voitaisiin perustaa ajan-
kohtaisempiin tutkimusteemoihin suuntautuvia yksiköitä, 
kuten vaikkapa uudenlaisia teknis-luonnontieteellisiä tie-
dekuntia. Neittaanmäki halusi niissä yhdistää tekniikan, 
luonnontieteen ja yrittäjyyden olemassa olleista yliopis-
toyksiköistä poikkeavalla tavalla. Tällaisia tiedekuntia hän 
kaavaili Jyväskylän lisäksi Joensuuhun, Turkuun, Kuopioon 
ja Vaasaan. Vaihtoehtoisesti voitaisiin perustaa toinenkin 
uusi tiedekunta, johon yrittäjyys sijoitettaisiin muiden 
taloustieteiden kanssa. Näitä ajatuksia Neittaanmäki oli 
jakanut Keskisuomalaisen päätoimittajalle Erkki Laatikai-
selle ja keskisuomalaisille elinkeinoelämän edustajille. Va-
rarehtorin valta oli kuitenkin rajallinen. Ammattikorkea-
koulut porskuttivat eteenpäin ja Jyväskylän fyysikot olivat 
suuntaamassa tieteenalansa kansainväliselle huipulle. 
Joka tapauksessa tiedekuntajärjestelyitä Neittaanmäki 
pohti vastaisuudessakin ja tunnusteli jatkuvasti niille tu-
kea eri tahoilta, vaikka samalla oli keskityttävä arkisempiin 
kehitysaiheisiin.101
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Vararehtorien työnjaon mukaisesti Neittaanmäen täh-
täimessä painottuivat tutkimuskysymykset ja yleisen 
strategisen ajattelun kehittäminen, mutta myös opin-
toihin hän pääsi vaikuttamaan. Hän halusi tehostaa yli-
opisto-opintoja uudistamalla tutorjärjestelmää ja tiivis-
tämällä opintoneuvontaa. Tavoitteena oli ennen kaikkea 
lyhentää opintojen pituutta. Yliopisto-opetuksen laatua 
kohentaakseen hän esitti opetuksen laatujärjestelmän 
kehittämistä, systemaattista kurssiarviointia ja ope-
tusympäristöjen modernisointia. Juuri ”systematisoin-
ti” oli avainsana kaikissa Neittaanmäen näkemyksissä, 
jotka hän kirjasi muistioihinsa pelkistettyinä tavoittei-
na. Kaiken toiminnan suunnitelmallisuutta oli lisättävä. 
Oli laadittava pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelma 
ja tehtävä ajanmukainen tutkimusstrateginen ohjelma, 
sillä yliopiston edellinen tutkimusstrategia oli laadit-
tu 1984. Asiantuntemusta Neittaanmäki halusi saada 
esiin yliopiston henkilöstön omista riveistä. Tutkimuk-
sen strategista suunnittelua oli tehtävä tiimityönä, jo-
hon oli valjastettava tiedekuntien dekaaneja, tiedepoli-
tiikan asiantuntijatehtävissä olleita tutkijoita ja erityistä 
suunnitteluhenkilökuntaa. Neittaanmäki ei pragmaa-
tikkona kaivannut strategioihin ylisanoja, vaan liikkeel-
le oli lähdettävä yksinkertaisista kysymyksistä: ”mitä 
nyt tehdään?”, ”mihin kannattaa panostaa?”, ”mikä 
on opetuksen kannalta välttämätöntä?”. Kansainvälisiä 
yhteyksiä oli vahvistettava niin ikään järjestelmällisesti 
kaikilla rintamilla, eikä tältä osin kyse ollut vain laadusta, 
vaan Neittaanmäki vaati lisäksi kansainvälisen ”toimin-
nan volyymin” kasvattamista.102

Suunnitelmallisuuden ja kansainvälisyyden teemat 
juonsivat juurensa Neittaanmäen oman uran kokemuk-
sista. Jatkokoulutuksessa Neittaanmäki halusi yliopiston 
adoptoivan mallit ja periaatteet, joita hän oli toteutta-
nut oman tutkijaryhmänsä kehittämisessä. Vararehto-
rina aloittaessaan hänellä oli vielä hyvin muistissa muu-
tosvastarinta, jota oli itse kohdannut jatkokoulutuksen 

kehittämisessä. Neittaanmäki oli saanut idean kansain-
välisestä kesäkoulusta vuoden 1989 lopulla. Matemaat-
tis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ajatus kansain-
välisten jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden houkuttelusta 
kesällä Jyväskylään sai epäilevän vastaanoton, eikä edes 
rehtori Tanskanen innostunut ajatuksesta. Neittaan-
mäki ajoi kuitenkin ideansa läpi työryhmävalmistelun 
kautta, ja vuonna 1991 pidetty ensimmäinen kesäkoulu 
osoittautui menestykseksi. Kun ohjelma oli tieteellisesti 
kiinnostava, maailmalta saatiin helposti sekä vierasluen-
noitsijoita että opiskelijoita osallistujiksi, ja oman yli-
opiston jatko-opiskelijat ja tutkijanuraa harkitsevat sai-
vat tuntumaa kansainvälisyyteen. Vaikka Neittaanmäki 
oli aluksi turhautunut ajatuksensa nihkeään vastaanot-
toon, kesäkoulua käsitelleen toimikunnan työ pohjusti 
hänen tavoitteitaan pidemmällä aikavälillä. Toimikunta ja 
sen puheenjohtaja Neittaanmäki ottivat laajasti kantaa 
jatkokoulutuksen ja kansainvälisen opiskelijavaihdon ke-
hittämiseen. Vararehtorina Neittaanmäki pystyi edel-
leen hyödyntämään toimikunnan laatimaa mietintöä 
jatkokoulutuksen ja kansainvälistymisen ohjelmaluon-
noksena. Kesäkoulu valittiin valtakunnalliseksi opetuk-
sen huippuyksiköksi 1990-luvulla.103

Vararehtorivuosien alussa Neittaanmäki sai jatkokou-
lutuksen kehitystyöhön erityistä vauhtia omasta tutki-
musryhmästään, kun opetusministeriö tarjosi vuonna 
1994 ylimääräistä rahoitusta korkeatasoisille jatkoko-
ulutusohjelmille. Neittaanmäki yhdisti omat joukkonsa 
tilastotieteilijöiden ja yhteiskuntatieteellisen tiedekun-
nan tietojenkäsittelyopin edustajien kanssa. Tuloksena 
oli ”Graduate School in Computing and Mathematical 
Sciences”, lyhennettynä COMAS, joka sai kiittäviä ar-
vioita hakemusvaiheessa ja pääsi lopulta rahoituksen 
piiriin. Ministeriö soi ohjelmalle kaksitoista jatkokoulu-
tuspaikkaa. Jyväskylän yliopistosta rahoitusta sai myös 
professori Kari Sajavaaran johtama kielenoppimisen 
ja kieltenopetuksen tutkijankoulutusohjelma. Tuoreet 
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näytöt antoivat Neittaanmäelle us-
kottavuutta vararehtorina kehitellä 
graduate school -tyyppistä koko 
yliopistolle yleistä jatkokoulutuksen 
mallia. Vanhoista epämääräisistä 
käytänteistä oli päästävä järjes-
telmällisempään koulutukseen ja 
rahoitukseen, joiden turvin väitös-
kirjan teosta tulisi avoimempaa ja 
ammatillisempaa tutkimustyötä.104

Rehtorien kolmivuotiskausi tuli 
päätökseen kesällä 1994. Neittaan-
mäki oli vuodessa saanut yliopiston 
johtamistyöstä jo niin paljon koke-
musta, että hän oli valmis kilvoit-
telemaan rehtorin paikasta. Ennen 
valintaa Jyväskylän Ylioppilaslehti 
ennakoi Sallisen nauttivan suu-
rempaa suosiota, mutta tilannetta 
pidettiin jossain määrin avoimena, 
sillä lehden tietojen mukaan Sallisen 
ja Neittaanmäen rinnalle oli etsit-
ty ”mustaa hevosta” eri suunnilta. 
Neittaanmäen arvioitiin saavan 
kannatusta matemaattis-luonnon-
tieteellisestä ja yhteiskuntatieteelli-
sestä tiedekunnasta, mutta samalla 
lehti totesi, että Neittaanmäki oli 
käynyt kulissien takana kampanjaa, 
joka oli liiallisen aktiivisuutensa takia 
kääntymässä häntä vastaan.105 

Neittaanmäki muistelee kyllä pu-
huneensa aktiivisesti yliopiston 
kehittämiskysymyksistä eri ta-
hoille, mutta pitää lehden tulkin-
taa kärjistyksenä ja ylioppilas-

COMAS:in johtoryhmä: Jyrki Joutsensalo, Tommi Kärkkäinen, 
Heikki Saastamoinen, Timo Tiihonen, Pekka Neittaanmäki ja Seppo Puuronen
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kunnan johtopiirin häntä kohtaan tunteman an-
tipatian ilmentymänä. Neittaanmäki oli puhunut 
avoimesti yliopisto-opintojen nopeuttamisesta, 
joka oli kuin punainen vaate opiskelijoille. Vaalissa 
hän nousi Aino Sallisen varteenotettavimmaksi 
vastaehdokkaaksi, mutta lopulta Sallinen voitti 
selvästi 96 äänellä Neittaanmäen kerätessä 33 
ääntä. Ensimmäisen vararehtorin vaalissa Neit-
taanmäki voitti puolestaan yhtä selvästi lähimmät 
kilpailijansa Risto Eräsaaren ja Lasse Kannaksen, 
joista jälkimmäinen valittiin toiseksi vararehtorik-
si.106

Pekka Neittaanmäki tuli alusta asti hyvin toimeen 
rehtori Aino Sallisen kanssa. Sallisen voitettua 
rehtorinvaalin 1994 hän ei jäänyt murehtimaan 
tappiota. Rehtorien kesken päästiin helposti 
yhteisymmärrykseen työnjaosta. Vararehtori-
kaudella 1.8.1994–31.7.1997 Neittaanmäen vas-
tuulla oli kehittää yliopiston tutkimusedellytyksiä, 
jatkokoulutusjärjestelmää ja tietohallintoa. Lisäk-
si hänen vastuulleen tulivat yliopiston kirjastoon, 
atk-keskukseen ja ympäristökeskukseen liittyvät 
asiat. Toisen vararehtorin Lasse Kannaksen teh-
tävänä oli kehittää opetuksen arviointia ja laa-
tua sekä edistää yliopiston henkilöstöasioita ja 
opiskelijasuhteita. Myös Kannas sai vastuulleen 
muutamia yliopiston erillisyksiköitä. Molemmat 
vararehtorit hoitivat rehtorin apuna yliopiston 
yhteiskuntasuhteita ja kansainvälisiä yhteyksiä. 
Vuosien mittaan Neittaanmäen ja Sallisen välil-
le kehittyi luottamuksellinen suhde, ja toisinaan 
voitiin rehtoreiden perheiden kesken tehdä ko-
tivierailuja.107

Yliopiston tiedottaminen vaati kaksikolta ta-
sapainoilua. Rehtori oli viestintätieteilijä, joten 
hänellä oli omasta takaa vakaat näkemykset yli-

Kesäkoulun luennoitsijoita; V. Barbu ja C. Verdi. 
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Ensisijaisena lääkkeenä ongelmiin Neittaanmäki tarjosi 
ammattitiedottajia, jotka etsisivät uutisoitavaa aktiivi-
sesti laitoksilta, mutta hän luetteloi lisäksi suuren joukon 
yksittäisiä toimenpiteitä, joilla asiaa edistettäisiin. 108

Sallinen pääosin hyväksyi Neittaanmäen keinot ja ta-
voitteet tiedottamisessa, mutta toteutustavassa hän 
edusti kenties hienovaraisempaa linjaa kuin suoravii-
vainen Neittaanmäki. Siinä missä Neittaanmäki puhui 
imagosta, Sallinen nosti esiin maineen, jota hän piti 
imagoa syvällisempänä käsitteenä julkisuuden hallin-
nassa. Vuoden 1993 viestintäsuunnitelmassa yliopiston 
julkisuudenhallinnan perusyhtälö muodostettiin teoista 
(tutkimus ja opetus), viesteistä (yliopiston henkilökun-
nan lausumat) ja ilmeestä (henkilökunnan ulkonäkö ja 
olemus).109

Vastavalittu rehtorikolmikko Pekka Neittaanmäki, Aino Sallinen ja Lassi Kangas

opiston viestintätarpeista, mutta niin oli Neittaanmäel-
läkin. Hän halusi kehittää tiedottamista osana yliopis-
ton kehittämistä. Jo ennen vararehtoriksi valintaansa 
Neittaanmäki oli matemaattis-luonnontieteellisen 
tiedekunnan dekaanina lähestynyt rehtori Sallista tie-
dotusasioita koskevalla muistiolla, kun Sallisen johdolla 
tehtiin yliopiston ensimmäistä viestintäsuunnitelmaa. 
Neittaanmäki kritisoi painokkaasti Jyväskylän yliopis-
ton tiedotuskulttuuria. Hänen mielestään suunnittele-
mattomasti ja liian vaatimattomasti hoidettu tiedotus 
osaltaan ylläpiti mielikuvia yliopistosta kasvatustieteisiin 
keskittyneenä opinahjona. ”Tyydytään liian matalaan 
profiiliin”, Neittaanmäki totesi. Oli tiedotettava enem-
män ja laadukkaammin eri sanomalehdille – ei vain Kes-
kisuomalaiseen – televisiota ja radiota unohtamatta. 
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Presidentti Martti Ahtisaari puolisoineen juhlassa

R. Glowinski, Harri Koponen, Veikko Hara, 
Pekka Neittaanmäki ja Tommi Kärkkäinen

Jouko Kari, Juha Äystö ja Pekka Neittaanmäki
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uuden hallinnon 
puolustaja ja kehittaja

.. ..
Neittaanmäen suoraviivaisuus istui hyvin tiettyi-
hin hänen vastuulleen tulleisiin hallintokysymyk-
siin. Jo lamaa ennen käynnistynyt yliopistojen hal-
linnon uudistaminen toi tiedemaailmaan tulosten 
mittaamisen ja tulosjohtamisen. Neittaanmäen va-
rarehtorivuodet olivat erilaisten indikaattoreiden, 
viitetietokantojen ja indeksien kehittelyn vuosia. 
Vaikka uutta toimintakulttuuria kohtaan tunnettiin 
laajaa vastenmielisyyttä tutkijoiden piireissä, tulok-
sia mitattiin ja yliopiston vaikuttavuutta arvioitiin 
vähitellen kaikilla tasoilla alkaen yliopiston tutkin-
nontuotannosta aina yksittäisen tutkijan suorituk-
siin. Kriitikoiden silmissä hallintokysymyksiin tiivis-
tyi yliopiston autonomia. Jos yliopiston tavoitteita 
määriteltiin ensisijaisesti sen ulkopuolelta tulosjoh-
tamiseen sisäänkirjoitettujen ohjausperiaatteiden 
kautta, miten yliopisto edistäisi tiedettä tai esittäi-
si yleistä kehitystä edistävää yhteiskuntakritiikkiä? 
Oliko yliopiston sopeuduttava tulosjohtamiskult-
tuuriin vai olisiko hallinnon pikemminkin pitänyt 
mukautua yliopistokulttuuriin?110

Akuuttien säästötoimien taustalla lama ja sen vauh-
dittamat 1990-luvun hallintouudistukset yliopistoissa 
sinetöivät tiedekentän sisäisten hierarkioiden muu-
toksen. Sosiologia menetti viimeistään nyt asemansa 
yhteiskunnallisen keskustelun tieteellisenä auktori-
teettina. Tilalle nousivat erityisesti taloustieteet, joiden 
edustajien puoleen käännyttiin, kun 2000-luvulla kai-
vattiin akateemisia näkemyksiä yhteiskunnan tilasta ja 
kehityksestä. Taloustieteen voi nähdä myös uutena yli-
opistohallinnon metatieteenä, joka on taannut tieteel-
lisen perustan 1990-luvulta lähtien käynnissä olleelle 
yliopistojen hallinnonuudistukselle. Lamaa on kutsuttu 
globalisaatioshokiksi, joka käynnisti yliopistoissa it-
seymmärryksen muutoksen. Yliopistojen odotettiin nyt 
suoraan vaikuttavan yhteiskuntaan tai palvelevan sitä. Ei 
riittänyt, että tuloksia mitattiin, vaan tuloksilla oli olta-
va myös vaikutuksia. Opetusministeriön ja poliitikkojen 
kautta yliopistoon tulleet vaatimukset hallintokulttuurin 
uudistamisesta ja tuloksellisuuden periaatteista omak-
suttiin, vaikka niitä kritisoitiin voimakkaasti yliopistojen 
henkilökunnan piiristä. Tiedepolitiikan lähihistoriaa tar-
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kastelleissa teoksissa ovat jääneet vähemmälle huomi-
olle ne tutkijat, jotka kannattivat uudistuksia tai olivat 
valmiit sopeutumaan niihin pelkäämättä tieteen tär-
keimpien periaatteiden romuttamista. Yksi heistä oli 
Pekka Neittaanmäki.111

Vararehtorina Neittaanmäki keskittyi tutkimuksen ja 
koulutuksen strategiseen suunnitteluun. Hän piti sitä 
mielenkiintoisena työalana, jossa hänellä oli paljon an-
nettavaa. Professorina hänelle kävi samalla selväksi, että 
hänen omalle tieteenalalleen oli avautumassa ennennä-
kemättömiä mahdollisuuksia laajentua ja vakiintua. Sa-
malla koko yliopiston profiilia oli mahdollisuus muuttaa 
tekniseen suuntaan. Ahon hallitus valmisteli laman kes-
kellä Suomelle tietoyhteiskuntastrategian, joka tekno-
logiasävytteisen tulevaisuuskuvan maalaamisen lisäksi 
oikeutti hallituksen elvytyslinjaa. Samalla kun lähes 
kaikki yhteiskunnallisten palveluiden sarat saivat osak-
seen leikkauksia, yritysten T&K-toimintaan suunnattiin 
julkisia varoja kaksin verroin aiempaan verrattuna. Pai-
nopiste oli teknologiateollisuudessa, joten tietotekni-
sille tieteille oli nyt yhteiskunnallista kysyntää. Pekka 
Neittaanmäki tarttui ajan tarjoamiin tilasuuksiin konk-
reettisesti vararehtorikautensa lopulla, kun Jyväskylän 
yliopiston tiedekuntarakennetta uudistettiin ja Jyväsky-
lästä kehitettiin uuden tietoteollisuuden keskittymää.112 

Neittaanmäen uraa jälkikäteen arvioitaessa on selvää, 
että hän ja hänen tutkijaryhmänsä pääsivät nousevan 
T&K-suhdanteen nosteeseen pitkäjänteisen työn tu-
loksena. Jo 1980-luvun alusta alkaen tutkimusryhmä 
oli tehnyt soveltavaa tutkimusta yhteistyössä yritysten 
kanssa. Nyt 1990-luvun puolivälissä suuntaus nostet-
tiin tiedepolitiikan valtavirtaan. Neittaanmäellä oli kaikki 
syyt tukea käynnissä ollutta yliopistohallinnon uudista-
mista. Jo pelkästään pragmaattisesti tarkastellen hän 
saattoi tutkijana sopeutua uuden tulosjohtamisen yksit-
täiseen tutkijaan kohdistamiin vaatimuksiin, sillä hänen 

oma tieteellinen tuotantonsa kesti vertailua ja mittausta 
lähes millä kriteereillä hyvänsä. Mikä tärkeintä, uudet 
hallintokulttuurin periaatteet ja käsitykset tieteen yh-
teiskunnallisesta tehtävästä sekä yliopiston roolista yh-
teiskunnassa istuivat hänen omaan tiedeparadigmaansa, 
jossa tutkimuksen sovellettavuus oli yhtenä periaat-
teellisena kulmakivenä. Sitä paitsi Neittaanmäki odotti 
laskennallisten tieteiden yhteiskunnallisen merkityksen 
kasvavan samaa tahtia digitalisaation kanssa. Tieto-
tekniikka oli toden teolla leviämässä arkielämän uusille 
alueille. Neittaanmäki uskoi tieteenalansa kykenevän 
mallintamaan yhä monimutkaisempia ilmiöitä. Sovelta-
vassa tutkimuksessa oli lähdetty liikkeelle Schaumanin 
puupölleistä, mutta 1990-luvulla Neittaanmäki odotti 
laskennallisten tieteiden kykenevän vielä esimerkik-
si poliittisen päätöksenteon syväanalyysiin, jossa yh-
teiskuntaelämän ja politiikan rajattomilta vaikuttaneet 
muuttujat saataisiin laskennan piiriin. Neittaanmäen 
silmissä lähes mikä tahansa elämänalue oli otettavissa 
laskennallisten tieteiden tarkastelunkohteeksi tietokan-
tojen ja sähköisen datan lisääntyessä.113

Tulosten mittaamisen puolesta puhuminen oli varareh-
torin toimenkuvan tärkeä osa. Tehtävässä oli välitettävä 
omaan yliopistoon ajan hengen vaatimukset. Aino Sal-
lisen johdolla Jyväskylän yliopiston strategian pohjavi-
reenä oli 1990-luvulla sopeutua opetusministeriössä 
tai muualla valtionhallinnossa tehtyihin tiedepoliittisiin 
linjanvetoihin. Välttämättömyydet pyrittiin kääntämään 
mahdollisuuksiksi, missä tulosten valossa onnistuttiinkin 
hyvin. Rehtori Sallinen pystyi lähes läpi koko 1990-lu-
vun raportoimaan yliopiston vuosittaisissa toimintaker-
tomuksissa – jotka nyt painettiin näyttävästi nelivärisi-
nä – Jyväskylän yliopiston tuloksellisuuden suotuisasta 
kehityksestä. ”Taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus 
ovat kohentuneet kaikilla tulosalueilla”, rehtori iloitsi 
vuoden 1998 toimintakertomuksessa ja selitti menes-
tystä vahvalla sitoutumisella tulosjohtamiseen. Toisin 
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sanoen tiedekuntien ja laitosten johtohenkilöt olivat 
omaksuneet tulosjohtamisen periaatteet ja päämäärät. 
Vararehtorina Pekka Neittaanmäki oli yksi niistä hen-
kilöistä, joiden tehtävänä oli aktiivisesti edistää uusien 
periaatteiden ja ihanteiden iskostumista yliopiston toi-
mintakulttuuriin.114

Syksyllä 1995 Neittaanmäki kirjoitti yliopiston tiedo-
tuslehdessä Tiedonjyvässä korkeakoulujen tulosten 
mittaamisesta. Pohjimmiltaan hänen viestinsä oli yksi-
selitteinen. Korkeakoulujen työtä ja tuloksia mitattaisiin, 
pidettiin siitä tiedeyhteisössä tai ei: ”Tulosten mittaus 
on realiteetti”. Neittaanmäki varoitti, että lehdet uuti-
soisivat mittaustuloksista, vaikka tutkijat itse välttelisi-
vät niiden kommentointia. Olisi siis viisainta itse pyrkiä 
hyviin tuloksiin ja vielä tiedottaa niistä omatoimisesti, 
jottei julkisuuteen pääsisi muodostumaan virheellisiä 
tulkintoja huolimattomasti uutisoiduista vertailuis-
ta. Vaikka Neittaanmäki tiesi mittaamisen ongelmista, 
uskoi hän silti pohjimmiltaan mahdollisuuksiin kehittää 
sopivia tapoja tieteen arviointiin. Metodien löydyttyä 
numerot puhuisivat kieltä, joka oli selvää sekä numee-
rikko-Neittaanmäelle että vararehtori-Neittaanmäelle: 
”Näiden avulla voidaan nähdä yksikköjen vahvuudet ja 
heikkoudet. Tämä helpottaa tulosohjaamista.”115

Indeksit houkuttelivat tiedeyhteisöä tulkitsemaan niitä 
myös kyseenalaisin perustein. Fysiikan professori Olli 
Lounasmaa intoutui vuonna 1995 laskemaan oman 
alansa suomalaisten professoreiden julkaisujen määrää 
vuosina 1990–1994. Lähteinä hän käytti Science Cita-
tion Index -tietokantaa ja internetiä. Niiden tiedoissa oli 
professorin mukaan monia rajoituksia, mutta hän katsoi 
silti tulosten antavan mahdollisuuden ”kohdistaa arvos-
telua henkilöihin, jotka pitävät arvokasta professuu-
ria puhtaasti suojatyöpaikkana”. Selvityksen kohteena 
olleiden fysiikan professoreiden joukossa oli jostakin 
syystä Pekka Neittaanmäki, jonka tulokseksi tuli 1,4 jul-

kaisua vuotta kohden. Kun Lounasmaa arvioi professo-
rille hyväksyttäväksi tasoksi kaksi julkaisua vuotta koh-
den, hän päätyi sanallisessa arviossaan luonnehtimaan 
Neittaanmäen tuotantoa ”surkuhupaisan vaatimatto-
maksi”. Todellisuudessa Neittaanmäki oli julkaissut mai-
nitulla ajanjaksolla keskimäärin viisi julkaisua vuodessa, 
kun mukaan lasketaan vertaisarvioidut artikkelit ja tie-
teelliset monografiat. Jos mukaan lasketaan konfe-
renssijulkaisut ja toimitetut teokset, hänen vuosittainen 
keskiarvonsa oli yksitoista julkaisua vuotta kohden.116

Neittaanmäki otti vakavasti tulosmittauksen ja indeksien 
käytön ongelmat, ja tarvittaessa hän oli valmis jarrutta-
maan uusien menetelmien soveltamista hallinnon ke-
hittämisessä. Vuonna 1993 valmistunut Jyväskylän yli-
opiston kokonaisarviointi oli ollut ensimmäisiä laatujaan 
Suomessa, ja seuraavina vuosina kokonaisarvioinneista 
puhuttiin paljon. Neittaanmäki totesi Keskisuomalaisen 
haastattelussa talvella 1996, että suomalaisessa kor-
keakoulupolitiikassa ”suunnittelumaniasta on siirrytty 
arviointimaniaan”. Vaarana oli, että kokonaisvaltaisiksi 
tarkoitetut arvioinnit muuttuivat kaavamaisiksi ja pa-
himmillaan itseisarvoisiksi. Sitä paitsi Neittaanmäki pel-
käsi arvioinnin johtavan vain toisten yliopistojen matki-
miseen, kun arviointiin oli Euroopassa muodostumassa 
jo rutinoitunut ammattiarvioitsijoiden joukko, jotka tar-
josivat kohteelle kuin kohteelle lääkkeeksi aina ”tiettyjä 
peruskuvioita”. Neittaanmäen mielestä pidemmällä ai-
kavälillä oli uskallettava ajaa innovatiivisia ideoita riippu-
matta siitä, olivatko ne ”muotiasioita” vai eivät. Hän tii-
visti kritiikkinsä arkijärkiseen oletukseen, että tutkijoilla 
piti lähtökohtaisesti olla itsellään kykyä arvioida oman 
työnsä tuloksia: ”Asiat ovat huonosti, jos työn onnistu-
mista pitää ulkopuolisilta kysellä”.117

Mittaamiseen perustuvan tulosjohtamisen lisäksi 
Neittaanmäki puhui tutkimuksen ja koulutuksen kan-
sainvälisyyden puolesta ja patisteli kaikkia tieteenaloja 
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hakemaan rahoitusta mahdollisimman aktiivisesti eri ta-
hoilta. Niin sanotun ulkoisen rahoituksen lisääntyminen 
oli yksi 1990-luvun korkeakoulujen kehittämisen pää-
juonteita. Valtiolta saatujen budjetoitujen määrärahojen 
päälle yliopistoja ohjeistettiin hakemaan rahaa säätiöil-
tä, Suomen Akatemialta, Tekesiltä ja muilta rahoituksen 
tarjoajilta EU:n rahoitusmahdollisuuksia unohtamatta. 
Vararehtorina Neittaanmäki sai viedä tätä viestiä niil-
lekin laitoksille, joissa johtohenkilöt suhtautuivat vaati-
muksiin varauksellisesti. Neittaanmäeltä oli turha odot-
taa liikaa ymmärrystä vanhan puolustukseen, olihan 
hän koko oman uransa ajan jo rakentanut tutkimustaan 
vahvasti ulkoiseen rahoitukseen tukeutuen. Ei ulkoisen 
rahoituksen hakemisen välttämättömyyttä täytynyt sil-
ti kaikille korostaa, sillä monilla aloilla tutkijat sisäistivät 
ajan hengen itsenäisesti, ja ulkoista rahoitusta oli tarjolla 
muillekin aloille kuin teknistieteellisille T&K-hankkeille. 
Esimerkiksi yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen 
ulkoinen rahoitus kaksinkertaistui vuosina 1995–1997. 
Nuori professori Erkki Lagerspetz ihmetteli itsekin 
alansa rahoitusmenestystä yliopiston vuosikertomuk-
sessa 1997, ja vaikka hän toi esiin rahoitusjärjestelmän 
muutokseen liittyviä huolia, oli hänen yleisarvionsa poh-
jimmiltaan myönteinen: ”Tutkimuksen kannalta muutos 
on kuitenkin luultavasti hyvä asia”.118

Menestyneitä yliopiston tutkijoita Neittaanmäki pyr-
ki vararehtorina huomioimaan henkilökohtaisesti. Hän 
lähetti onnittelukirjeitä henkilöille, jotka saivat tiedepal-
kintoja ja huomionosoituksia. Lyhyillä, mutta kohteliailla 
ja myönteisillä kirjeillä hän halusi kannustaa ja luoda yh-
teisöllisyyttä yliopiston tutkijoiden keskuuteen. Saman-
laisia kannustusviestejä vararehtori osoitti myös uusiin 
tehtäviin ja virkoihin nimitetyille henkilöille. Kirjeet hei-
jastelivat sekä kohteliaisuuden kulttuuria että arkisen 
työympäristön realiteetteja. Yliopisto oli työyhteisö-
nä laaja sekä henkilökunnan lukumäärällä mitaten että 
maantieteellisesti. Vararehtorin tehtävässä Neittaan-

mäki kohtasi oman tieteenalansa ulkopuolisia tutkijoita, 
mutta tapaamiset painottuivat eri hallinnonelinten ja 
työryhmien kokouksiin, joissa kiersivät ensisijaisesti hal-
lintotyöhön suostuneet tutkijat. Kaikenlainen kirjallinen 
viestintä oli tarpeen, jos aikoi viedä työlistallaan olleita 
asioita laajemmin yliopistoväen tietoisuuteen.119

Rehtorin johdolla viestityn myötäsoutuisen toimintaee-
toksen ja myönteisen julkisuuskuvan takana yliopisto ei 
kuitenkaan tyytynyt vain mukautumaan opetusminis-
teriöstä saneltuihin linjauksiin. Niitä yritettiin muoka-
ta yliopiston haluamaan suuntaan valmisteluvaiheessa 
virallisissa keskustelutilaisuuksissa ja epämuodollisem-
missa tapaamisissa poliitikkojen ja virkamiesten kanssa. 
Linjauksia voitiin ennakoida monista kanavista tihkuvien 
tietojen kautta. Korkeakouluneuvoston jäsenenä Neit-
taanmäellä oli hyvä yhteys opetusministeriöön, ja hän 
palasi Suomen Akatemiaan uusiutuneen luonnontie-
teiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan jäseneksi 
vuosiksi 1995–1997. Akatemian johtoon nousi vuonna 
1994 Reijo Vihko, johon Neittaanmäki oli tutustunut 
Korkeakouluneuvostossa. Molempien elinten toimin-
nasta Neittaanmäki välitti tietoja rehtorille ja muille 
yliopiston johtohenkilöille. Keväällä 1995 hän lähetti 
Salliselle Korkeakouluneuvostossa laaditun luonnok-
sen korkeakoulujen yhteistyön edistämisestä ja välitti 
samalla rehtorille tiedoksi oman kantansa neuvostossa 
esillä olleeseen ajatukseen yliopistojen yhteisistä kans-
lereista: ”huru-ukkokanslerijärjestelmä on turha”.120

Vararehtorit saivat vastuulleen edustustehtäviä, joissa 
avautui jälleen uusia kanavia vaikuttamiseen ja verkos-
toitumiseen. Kun SDP:n puoluejohtaja Paavo Lipponen 
saapui syksyllä 1994 vierailulle yliopistoon, Neittaan-
mäki esitteli hänelle vireillä olleen tutkintouudistuksen, 
loi tilastotiedon pohjalta katsauksen tohtorien työllis-
tymiseen ja kertoi tutkimusrahoituksen ajankohtaisista 
teemoista. Vielä hän puhui Lipposelle luonnontieteel-
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listen aineiden opetuksen tilasta lukiossa. Samoista 
aiheista hän puhui myös valtion tilintarkastajille, jotka 
samoihin aikoihin vierailivat yliopistolla. Rehtorien vä-
listä keskustelua käytiin tapaamisissa, kokouksissa, pu-
helimessa ja muistioiden välityksellä. Neittaanmäen 
muistiot Salliselle olivat välillä tiedottavia, toisinaan hän 
kysyi suoraan aikeilleen rehtorin siunausta. Pääsääntöi-
sesti Sallinen antoi Neittaanmäelle tilaa toimia, mikä toi 
vararehtorin tehtävään mielekkyyttä.121

Rehtorien toimikauden umpeutuessa 1997 Sallisen ja 
Neittaanmäen keskinäistä suhdetta mitattiin yliopis-

ton vaalikollegiossa. Molemmat tavoittelivat rehtorin 
paikkaa, ja myös professori Kari Sajavaara laskettiin 
Jyväskylän Ylioppilaslehden mukaan käytäväpuheis-
sa varteenotettavaksi ehdokkaaksi. Myöhemmin lehti 
julkaisi omien epävirallisten selvitystensä pohjalta vielä 
kymmenkunta muuta professoria, joiden arveltiin ole-
van tehtävästä kiinnostuneita. Käytännössä valinta teh-
tiin kuitenkin vain Sallisen ja Neittaanmäen välillä. Muut 
kiinnostuneet eivät lopulta halunneet haastaa Sallista.122

Neittaanmäen mukaan hänen ehdokkuutensa perustui 
moneen tekijään. Nyt kuten edellisessä rehtorinvalin-
nassa yliopistoväen piiristä vedottiin hänen ehdokkuu-

Vararehtori Pekka Neittaanmäki toivottaa presidentti Martti Ahtisaaren tervetulleeksi juhlaan.
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tensa puolesta jo pelkästään siitä syystä, että vaalia ei 
haluttu jättää vain yhden ehdokkaan muodollisuudeksi. 
Näin Neittaanmäki arveli Sallisen vastaisen opposition 
tuovan hänelle jonkin verran ääniä, mutta liiallisia en-
nakko-odotuksia tasoittivat yliopiston puskaradiosta 
välittyneet kärjistyneet vaalipuheet, joissa parjattiin 
Neittaanmäen keskustalaista taustaa ja varoiteltiin 
tietoteknisten tieteiden ylivallasta. Neittaanmäki tie-
si, että matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 
ei asettuisi yksituumaisena hänen tuekseen. Hänen 
tietoteknisen koulutuksen laajentamista koskevat kaa-
vailunsa olivat kääntymässä toteutussuunnitelmaksi, ja 
matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suh-
tauduttiin varauksellisesti laitosten ja tiedekuntien rajo-
jen muuttamiseen. 

Vaalin alla ehdokkaat tekivät jonkin verran vaalityötä 
nostamalla esiin omia näkemyksiään rehtorin roolista ja 
yliopiston kehityksestä, mutta julkisuudessa kilpa ei pai-
sunut suuriksi otsikoiksi. Sallinen puhui yliopiston kan-
sainvälistymisen välttämättömyydestä ja näki rehtorin 
olevan ennen kaikkea yliopiston puolustaja ja puoles-
tapuhuja, ”positiivinen ääni yliopistolla”. Neittaanmäki 
puolestaan korosti yliopiston sisäisen hallinnon kehit-
tämistä ja luonnehti rehtoria yleisesti ottaen yliopis-
ton edunvalvojaksi ulospäin. Neittaanmäki koki istuvan 
rehtorin saavan väistämättä pientä etua asemastaan 
vaalin alla, kuuluihan rehtorin työnkuvaan vararehto-
reita selvemmin pitää yhteyttä eri puolille yliopistoa ja 
suunnitella yhdessä tiedekuntien kanssa tulevaisuutta. 
Muiden mahdollisten ehdokkaiden näkemyksiä ei juuri 
tihkunut Jyväskylän Ylioppilaslehden tai Keskisuomalai-
sen sivuille. Puheillaan sujuvan hallinnon edistämisestä 
Neittaanmäki nosti esiin aiheen, josta Sallista oli jonkin 
verran kritisoitu. Miten vaalissa kävisikin, Neittaanmäki 
laski pystyvänsä paremmin edistämään hallintokysy-
myksiä, kun ne olivat olleet esillä jo ennen vaalia. Yli-
oppilaskunnan äänten varaan hän ei laskenut. Hänelle 

oli edelleen selvää, että opintojen tehostamista kos-
kevat puheet saivat johtavat ylioppilaskuntapoliitikot 
kääntymään häntä vastaan, ja ylioppilaskunnan vihreitä 
arvoja korostaneet humanistit kuuluivat uusien IT-alan 
koulutussuunnitelmien vastustajien joukkoon. Vaalista 
tuli tiukempi kuin kolme vuotta aiemmin. Neittaanmäki 
sai 63 ääntä, mutta Sallinen voitti 81 äänellään. Neit-
taanmäki jatkoi ensimmäisenä vararehtorina vuodet 
1997–2000.123 
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Vararehtorivuosina Neittaanmäen kalenteria 
täyttivät kaiken muun ohessa monet puhetilaisuu-
det. Professorina ja etenkin vararehtorina tällaisia 
velvoitteita lankesi hänelle väistämättä. Esimerkik-
si vuoden 1996 aikana Neittaanmäki piti viisitois-
ta puhetta mitä moninaisimmissa tilaisuuksissa. 
Akateemiseen maailmaan suorimmin olivat kyt-
köksissä opettajien koulutusseminaarit sekä ope-
tusministeriön ja Suomen Akatemian seminaarit. 
Yrityksille suunnatuissa tapahtumissa, Osuuskaup-
pa Keskimaan tilaisuudessa ja Keski-Suomen kun-
nanjohtajien tapaamisessa hän vaali yliopiston yh-
teiskunta- ja elinkeinoelämäsuhteita samoin kuin 
keskustapuolueen sivistyspäivillä ja Tekniikka-96 
-messuilla. Synnyinkuntansa Saarijärven sotavete-
raanien ja silloisen asuinkaupunginosansa Kuokka-
lan asukasyhdistyksen tilaisuuksiin hän osallistui 
ensisijaisesti kotiseuturakkaudesta mutta ammen-
si molemmissa esitelmissään toki aiheita työsar-
kansa ääreltä. Puhetilaisuuksia riitti Neittaanmäen 
kalenterissa samaan tahtiin vuodesta toiseen vuo-
situhannen vaihteessa.124

Puhetilaisuuksissa Neittaanmäki sai mahdollisuuden 
tehdä Jyväskylän yliopistoa ja tiedemaailmaa tunnetuksi 
omia mieliaiheitaan painottaen. Vuoden 1996 puheissa 
toistuivat tutkijankoulutus, tutkimuksen ja yritystoi-
minnan yhteydet, luonnontieteiden opetus, opettajan-
koulutus, yrittäjyys sekä koulutuksen ja aluepolitiikan 
monet kytkökset. Puheissaan ja esitelmissään Neit-
taanmäki hahmotti maailmaa numeroilla mutta pyrki 
samalla etsimään matemaattisille argumenteilleen pu-
huttelevia yhteyksiä kulloisenkin kohdeyleisön tai -yh-
teisön elämänpiirissä. Samalla puheet muovasivat häntä 
itseään toimijana. Julkisissa puheissa tiedemiehen oli 
yritettävä siirtää ajatuksiaan ei-akateemisille ja itselleen 
tuntemattomille ihmisille. Neittaanmäki oli tottunut 
esittämään ajatuksiaan toisille tutkijoille, tiedehallin-
non virkamiehille ja elinkeinoelämän edustajille. Puheet 
pakottivat ajattelemaan omia mielenkiinnon kohteita 
entistä laajemmissa piireissä. Mikä puheiden vaikutus 
kulloiseen kohdeyleisöön lieneekin ollut, oli selvää, että 
puheidenpito edisti Neittaanmäen mainetta ja tunnet-
tavuutta Keski-Suomessa. Näin korostuivat vararehto-

vararehtorin tyonkuva 
ja yhteiskunnalliset 
nakoalat

..

..
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rin roolin yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Vararehtorina 
sai tuntumaa yleisen poliittisen vaikuttamisen mahdol-
lisuuksista.

Sovelletun matematiikan professori Aarni Perkon 
kanssa Neittaanmäki harrasti yhteiskunnallisia ajatus-
leikkejä etsimällä keinoja selättää Suomen suurtyöttö-
myys. Neittaanmäki oli valmis painottamaan kotihoitoa 
lasten päivähoitokysymyksessä, nuoret työttömät hän 
oli patistamassa ulkomaille kansainvälistymisprojektin 
merkeissä ja koulutuksessa tärkein lääke löytyi omalta 
tieteenalalta: Suomen yliopistoihin täytyi perustaa uu-
det teknis-luonnontieteelliset tai teknis-taloudelliset 
tiedekunnat . Työttömyyskorvauksen ansiosidonnaisen 
osan osittaiseksi korvaajaksi Neittaanmäki kaavaili ko-
rotonta työttömyyslainaa, jonka työtön voisi maksaa 
takaisin töihin päästyään. Perko oli astetta radikaalimpi. 
”Koko kansan elintasoa on yksinkertaisesti alennetta-
va”, hän totesi. Lomarahat oli poistettava ja loma-ajoilta 
oli päinvastoin maksettava pienempää palkkaa työn-
tekijöille kuin työajalta. Yrityksiä rasittavaa byrokratiaa 
Perko oli keventämässä poistamalla niiltä velvoitteen 
vastata työntekijöiden sosiaaliturvamaksuista, mutta 
samalla hän oli valmis lopettamaan yrityksille maksetut 
työllistämis- ja teollistamistuet. Perkolla oli vielä monia 
yksityiskohtaisia korjausehdotuksia koulutukseen, aka-
teemiseen työttömyyteen ja vaikeasti työllistettävien 
työllistämiseen.125

Perkon ja Neittaanmäen keskustelu heijasteli laman 
vaikeimman ajan tuntoja, mutta Neittaanmäki naut-
ti tällaisista keskusteluista. Soveltavan luonnontieteen 
professori oli valmis soveltamaan tietämystään mille 
tahansa yhteiskunnan saralle, jos sopiva keskustelu-
kumppani löytyi. Samankaltaista ideointia Neittaan-
mäki harrasti vuosien varrella luotaamalla teknologian 
tulevaa kehitystä ja yhteiskunnallista merkitystä tut-
kijakollegoiden kanssa. Samankaltaisia olivat tuttujen 

teknologia-asiantuntijoiden kesken aika ajoin käydyt 
ajatustenvaihdot yritysideoista tai keksinnöistä, vaikka 
niissä näkökulma pysyi pääosin mikrotasolla. Luovat va-
paamuotoiset keskustelut olivat Neittaanmäelle antoi-
sia jo itsessään, ja niistä saattoi aina poikia ideoita uusiksi 
hankkeiksi tai tutkimusongelmiksi.126

Neittaanmäen henkilökohtainen mielenkiinto joihin-
kin tiedepoliittisiin kysymyksiin sai hänet syventymään 
niihin kenties syvällisemmin kuin häneltä vararehtorina 
tai professorina edellytettiin. Jatkokoulutuksesta kasvoi 
hänelle 1990-luvun kuluessa teema, josta hän päätyi 
laatimaan useampia kirjallisia raportteja ja tiedelehtiar-
tikkeleita vuosien kuluessa. Tutkimusryhmän raken-
taminen ja yhteistyöhankkeet yritysten kanssa olivat 
antaneet runsaasti omakohtaisia kokemuksia jatkoko-
ulutuksen ja tohtoreiden merkityksestä yhteiskunnalle. 
Nyt hän ryhtyi keräämään aiheesta systemaattisesti 
tilastollista tietoa. Osaksi kyse oli silkasta henkilökoh-
taisesta mielenkiinnosta, osaksi halusta kerätä vankkaa 
empiriaa oman toiminnan perustaksi. Vuonna 1995 hän 
laati raportin kaikista Suomessa väitelleistä tohtoreista 
vuosina 1973–1992. Raportissa hän yhdisti Tilastokes-
kuksen tiedot tuoreisiin työllisyystietoihin ja piirsi näin 
kokonaiskuvan suomalaisista tohtoreista. Tohtorien 
työllistymistä Neittaanmäki seurasi ja selvitteli jatkos-
sakin useissa kirjoituksissaan.127

Yleisesti ottaen Neittaanmäki näki tohtorit Suomen 
strategisena voimavarana, joita hän halusi ajaa runsas-
lukuisammin yhteiskunnan kaikille tasoille: eduskuntaan 
ja hallitukseen parantamaan päätöksenteon laatua, yri-
tyksiin viemään uusinta tutkimustietoa talouselämän 
palvelukseen. Tohtoridatalla oli näin ajankohtainen kyt-
kös teknologian yhteiskunnalliseen nousuun. Muiden 
teknologia-alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden tavoin 
Neittaanmäki oli jo 1980-luvulla ryhtynyt puhumaan 
tiedon ja talouden kytköksistä eli uudesta tietotalou-
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desta. Yksinkertaisimmillaan se oli uuden teknologian 
ympärille syntyvää liiketoimintaa, mutta ilmiöstä kasvoi 
etenkin 1990-luvun lopulla muotikäsite, kun Suomi sai 
toden teolla kokea erityisesti teknologiayritysten me-
nestyksen siivittämän nousukauden.

Tiedepolitiikan suurista linjoista Neittaanmäki virit-
ti kansallista keskustelua toimittamallaan teoksella 
Muutos tieteen maailmassa (1996). Tiedehallinnon ja 
vararehtorin tehtävissä kertyneiden kokemusten in-
noittamana hän kokosi laajan kirjoittajajoukon, jonka 
kirjoitukset käsittelivät tiedepolitiikkaa, uudistuvia yli-
opistoja, tieteen yhteiskunnallista tehtävää ja uuden 
tiedon suhdetta osaamiseen. Neittaanmäki sai mukaan 
eri alojen johtavia tutkijoita ja akateemisen maailman 
johtohenkilöitä (taulukko 4) lähestymällä heitä kirjeitse. 

Osaa kirjoittajista hän ei henkilökohtaisesti tuntenut. 
Kirjoittajajoukko välillisesti todistaa, että Neittaanmäen 
nimi tunnettiin 1990-luvun puolivälissä. Kirjoittajien 
tieteenalat painottuivat teknisiin tieteisiin, lääketietee-
seen ja luonnontieteisiin. Kirjoittajat lähestyivät aihe-
piirejä kriittisesti, mutta tulevaisuudessa nähtiin enem-
män mahdollisuuksia kuin uhkia. Kirjan päätti VTT:n 
yhdyskuntatekniikan tutkimusprofessori Torsti Kivistön 
artikkeli osaamisen tulevaisuudesta, jossa hän ennusti 
tietoyhteiskunnan ”yksilöllisten ja kollektiivisten tietoi-
suuksien” kehittyvän voimakkaasti verrattuina vanhojen 
agraari- ja teollisuusyhteiskuntien vastaaviin. Tietoyh-
teiskuntakehitys oli Kivistön mukaan johtamassa evo-
luutiohyppyyn. ”Ihmisessä oleva jumalainen kipinä on 
ehkä syttymässä täyteen hehkuun”, hän päätti suuret 
linjanvetonsa.128
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Helsingin yliopisto
Riitta Hari, professori, 
Teknillinen korkeakoulu
Olli-Pekka Heinonen, 
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Helsingin yliopiston kansleri
Markku Jalkanen, professori, 
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Vararehtorin tehtävä ei ollut päätoiminen, vaan Neit-
taanmäelle ja muille tehtävässä toimineille rooli oli 
täydennys muiden tehtävien joukkoon. Vararehtori oli 
toimijana lähtökohtaisesti rehtorin varjossa. Jyväskylän 
yliopiston 1990-luvun toimintakertomusten hallinto-
rakennekaavioissa ei vararehtoreita mainittu. Yliopis-
tojen ja akateemisen maailman historiankirjoituksessa 
vararehtorit eivät näyttäydy merkittävinä toimijoina, 
tuskin edes vaikutusvaltaisina harmaina eminensseinä. 
Vararehtori on helppo nähdä pikemminkin värittömänä 
työjuhtana, joka vain valmistelee vastuulleen osoitettuja 
asioita muualla tehtyjen linjanvetojen mukaan. 

Aino Sallisen rehtorinvuosia kuvaavassa omaelämäker-
rallisessa muistelmateoksessa Pekka Neittaanmäki on 
henkilöhakemiston mukaan tekstissä eniten mainin-
toja kerännyt henkilö. Hän jää kuitenkin Sallisen mo-
dernin johtajan me-henkisessä, samanaikaisesti sekä 
etääntyneessä että empaattisessa, kerronnassa yhdeksi 
kehittäjäksi monien muiden joukkoon, vaikka Sallinen 
antaakin Neittaanmäelle tunnustusta idearikkaana ja 
aloitteellisena toimijana. Tiede- ja korkeakoulupolitii-
kan murrosvuosina yliopistoa johdettiin ja kehitettiin 
verkostoissa monilla eri hallintotasoilla. Yliopiston sisäl-
lä tärkeässä roolissa olivat johtavat hallintotyöntekijät. 
Vararehtorina Pekka Neittaanmäki oppi arvostamaan 
hallintojohtaja Juho Hukkista, talousjohtaja Alpo Rei-
nikkaa, kehittämisjohtaja Erkki Tuunasta ja opinto-
asiainpäällikkö Pekka Kalajaa. He omistautuivat hallin-
totyölle yhtä innokkaasti kuin professorit tutkimukselle. 
He tukivat omilla hallinnonaloillaan rehtoreita valmis-
televassa työssä, ja Neittaanmäki oppi pian luottamaan 
kolmikkoon ”sataprosenttisesti”. Hukkinen, Reinikka, 
Tuunanen ja Kalaja kevensivät ratkaisevasti vararehtorin 
hallinnollista kuormaa etsimällä Neittaanmäelle keinoja 
ja ratkaisumalleja, joiden turvin hankkeita voitiin toteut-
taa lakeja kunnioittaen ja yliopiston hallintoprosesseja 
rikkomatta. Neittaanmäkeä, Kalajaa ja Reinikkaa yhdisti 

vielä jäsenyys Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön halli-
tuksessa. Neittaanmäki valittiin sinne 1996.  Hukkinen 
tunnettiin 1990-luvulla yliopiston hallinnon innokkaana 
uudistajana, joka halusi yliopistolle lisää autonomiaa ja 
kannatti kaikenlaisten rajojen purkamista hallinnon te-
hostamisen nimissä.129

Erkki Tuunanen oli suorittanut ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon Jyväskylän yliopistossa 1970-luvun alussa ja 
päätynyt yliopiston hallintoon töihin. Hän astui Huk-
kisen jälkeen hallintojohtajan tehtävään kesällä 2001. 
Jäädessään eläkkeelle 2010 Tuunanen oli saanut todis-
taa yliopiston kehittymistä lähietäisyydeltä noin neljän 
vuosikymmenen ajan. Hänen mukaansa 1990-luku ei 
ollut vain hallinnollisten uudistusten vuosikymmen vaan 
syvemmän toimintakulttuurin murroksen jakso. Huip-
puyksiköt ja painopisteet opettivat yliopistolaisia puhu-
maan omasta työstään. Vanhassa yliopistossa ”oli vaikea 
kehua edes, kritisoimisesta puhumattakaan… oli vaikea 
nostaa joitakin alueita esille”, Tuunanen muistelee. Ylei-
sesti kyllä tiedettiin ”kuka oli hyvä professori” mutta jul-
kisesti ansioista vaiettiin. Vähitellen omista vahvuuksista 
ja yksittäisten tiedealojen ”kärjistä” totuttiin puhumaan 
osana yliopiston kehittämistyötä.130

Vararehtorin tehtävä ei kuitenkaan sitonut Pekka Neit-
taanmäen käsiä. Päinvastoin, se vain vahvisti hänen 
vaikuttamismahdollisuuksiaan. Hänen vanhat verkos-
tonsa saivat uudessa asemassa tuoreita kytköksiä uu-
siin suuntiin. Tiedemaailman ja elinkeinoelämän rinnalle 
nousi entistä selvemmin politiikka. Neittaanmäki ryh-
tyi vararehtorivuosinaan pitämään tiiviimpää yhteyttä 
poliitikkoihin. Hän toimitti kansanedustajille ja minis-
tereille muistioita, milloin itse tärkeäksi kokemistaan 
koulutus- ja tiedepoliittisista aiheista, milloin julkisuu-
dessa esiinnousseista aihepiirin kysymyksistä. Aivan 
summittaisesti Neittaanmäki ei käynyt tiedottavaa 
kirjeenvaihtoaan, vaan lähtökohtana olivat tavallisesti 
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Artturi ja Ella Nyyssösen säätiön hallitus: Pauli Vuolle, 
Kalle Lyytinen, Kirsti Friman, Jukka Viitasalo, 
Alpo Reinikka, Pekka Neittaanmäki ja Toivo Nygård. 

aiemmat kohtaamiset edustustilaisuuksissa, semi-
naareissa ja kokouksissa. Eduskunnassa lähes kaikki 
keskisuomalaiset kansanedustajat olivat hänen vai-
kuttamisensa kohteina, mutta selvimmin korostuivat 
yhteydet keskustapuolueeseen, jonka toimintaa hän 
seurasi lähietäisyydeltä esimerkiksi puolueen laaties-
sa tietoyhteiskuntaohjelmaansa tai pitäessä tiede- ja 
koulutuspoliittisesti suuntautuneita seminaareja.

Pekka Neittaanmäen työkuvan kaksijakoisuutta il-
mentää konkreettisesti hänen henkilökohtainen ar-
kistonsa. Neittaanmäki on allekirjoittanut huomat-
tavan osa kirjeenvaihdostaan ja muistioistaan vuosina 
1993–2000 professorina ei vararehtorina. Helppo 
selitys tähän tietenkin on se, että kyseisissä asioissa 
hän oli liikkeellä professorina ei vararehtorina. Toisaalta 
on ilmeistä, että moneen asiaan hän on päässyt sano-
maan mielipiteensä juuri vararehtorin aseman kautta. 
Vararehtorina Neittaanmäki ei samassa määrin jou-
tunut jäädyttämään käynnissä olleita hankkeita kuin 

hän olisi rehtorina mahdollisesti joutunut. Rehtori 
keskittyi päätoimisesti hallintotyöhön ja koko yli-
opiston edun ajamiseen. Toki vararehtorinkin tuli 
tehtävässään edistää koko yliopiston etua, mutta 
rooli ei vienyt pois henkilön opetusviran velvoit-
teita. Neittaanmäen näkökulmasta vararehtorin 
tehtävä olikin parhaimmillaan lisäys hänen vaiku-
tusmahdollisuuksiinsa – jälleen uusi mandaatti, 
joka avasi ovia ja näköaloja sekä toi muodollista 
vaikutusvaltaa ja pääsyn uusiin verkostoihin. Ase-
masta käsin saattoi etsiä vanhoille hankkeille uu-
sia suuntia ja toisaalta työntää yliopistoa alueille, 
jotka hänelle jo olivat tuttuja: aluepolitiikkaan ja 
yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa.
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lään vararehtorin tehtävät söivät hänen työajastaan noin 
kolmanneksen. Työviikon kokonaispituus oli tavallisesti 
60 tuntia. Tutkimuskeskittymän johtamisessa Neittaan-
mäki pystyi jakamaan vastuuta, koska hänen ensimmäisen 
polven ohjattavistaan Tiihonen, Timo Männikkö, Raino 
Mäkinen ja Erkki Laitinen olivat saavuttaneet jo dosen-
tin arvon. He ja ryhmän muut väitelleet tutkijat saivat nyt 
entistä enemmän ohjata jatko-opiskelijoita ja muutenkin 
toimia asiantuntijoina Tieteellisen laskennan laboratorion 
työsaran eri osa-alueilla.132

Neittaanmäen verkostoitumisen ja toiminnan laajen-
tuminen merkitsi kuitenkin lyhyellä tähtäimellä oman 
toiminnan muuttamista. Hänen oli opeteltava löyhen-
tämään otetta itselleen tärkeistä asioista. Timo Tiihosen 
mukaan Neittaanmäen ympärille kasvaneessa tutkijaryh-
mässä oltiin pettyneitä tämän päätökseen ryhtyä vara-
rehtoriksi. Ratkaisu heitti pienen varjon kaiken toiminnan 
ylle, vaikka Neittaanmäen hyvin tunteneet tiesivätkin hä-
nen edelleen pyrkivän jatkamaan tutkimustaan.131 

Neittaanmäki ei itse halunnut nähdä vararehtorin tehtä-
vää tutkimustyön merkittävänä hidasteena vaan kehitteli 
jatkossakin uusia tutkimusongelmia ja seurasi käynnissä 
olevia projekteja. Vararehtorilla ei ollut omaa erityistä 
työpistettään. Neittaanmäki teki kaikkia töitään entisessä 
työhuoneessaan Mattilanniemen E-rakennuksessa, jossa 
Tieteellisen laskennan laboratorio piti majaansa. Muistel-
lessaan vararehtorivuosien ajankäyttöä kaksi vuosikym-
mentä myöhemmin Neittaanmäki arvioi, että enimmil-



114

Aivan entiseen malliin Neittaanmäki ei voinut 
työtään jatkaa. Tutkimus jäi väistämättä vähem-
mälle huomiolle, vaikka hän julkaisikin vararehto-
rivuosinaan artikkeleita ja konferenssipapereita. 
Monografiatutkimuksiin tuli lähes kymmenen 
vuoden tauko. Neittaanmäen 1980-luvun lopun ja 
1990-luvun alun kiivaan tutkimustahdin tuloksena 
vuosina 1988–1996 syntyi seitsemän monografiaa 
(joista yhdestä tehtiin toinen painos). Seuraava jul-
kaistiin vasta vuonna 2003 ja sitä seuraava 2006. 
Osaksi taukoa selitti tutkimuksen uudelleen suun-
taus. Neittaanmäki haki uusia painopisteitä vuo-
situhannen vaihteessa, ja kesti kolmesta viiteen 
vuotta, että artikkeleiden ja pienempien tutkimus-
ten kautta rakentuvat suuret kokonaisuudet muo-
toutuivat monografioiksi. 

Vararehtorina Neittaanmäki ei pystynyt itse valvomaan 
oman tieteenalansa etuja yliopistohallinnon alemmilla 
portailla samassa määrin kuin aiemmin. Talvella 1994 ma-
temaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekunta-
neuvostossa fysiikan laitoksen väki ajoi laajalla rintamalla 

omia hankkeitaan eteenpäin. Tiedekunnan huippuyksik-
köehdokkaita etsittäessä fyysikkojen kiihdytinlaboratorio 
asetettiin Neittaanmäen johtaman Tieteellisen lasken-
nan laboratorion (SCAT) edelle. ”Fyysikot yrittivät am-
pua SCATia alas huippuyksiköistä”, tiedekuntaneuvoston 
kokouksesta raportoinut Aarni Perko tiedotti Neittaan-
mäelle ja kertoi fysiikan professori Pertti Lippaan nimitel-
leen SCATia pelkäksi paperitiikeriksi. Perko oli parhaansa 
mukaan puolustanut sovellettua matematiikkaa ja tieto-
tekniikkaa, mutta huippuyksikköasiassa kiihdytinlabora-
torion puolelle olivat kääntyneet myös kemian professori 
Jussi Valkonen sekä dekaani ja biologi Markku Kulomaa.133

Parhaimmillaan Neittaanmäen tutkimusryhmä kul-
ki vauhdilla eteenpäin 1990-luvulla, ja hän osallistui itse 
joihinkin hankkeisiin, jotka osoittautuivat tietotekniikan 
professorille erityisen mieluisiksi. Yksi niistä oli Kes-
ki-Suomen koulujen yhteistyön helpottamiseen tähdän-
nyt PEDANET-opetusverkkohanke, joka pääsi vauhtiin 
1990-luvun puolivälissä. Projektina käynnistynyt ope-
tusverkko vakiintui koulujen pysyväksi yhteydenpito- ja 
opetusverkoksi.134

vastuuta jakaen, 
avustajien tuella
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Nousevista tutkijoista löytyi päteviä vastuunkantajia, 
jotka yhdistivät oman tutkimuksensa ja uransa Neit-
taanmäen ryhmän asioiden edistämiseen. Keväällä 1996 
Neittaanmäki saattoi tyytyväisenä todeta Alexandru 
Murgun onnistuneen hyvin monella rintamalla taakse 
jääneen lukuvuoden aikana. Hän oli väitellyt Neittaan-
mäen ohjauksessa syksyllä 1995 ja pitänyt talven aikana 
kaksi korkeatasoista tietoliikenteen kurssia. Tiedekun-
nasta kantautuneen palautteen mukaan ne olivat ol-
leet liiankin vaikeita, mutta Jyväskylän Yliopistosäätiö 
palkitsi Murgun väitöskirjan vuotuisella Hyvä väitöskirja 
-palkinnollaan vuonna 1996. Erityisesti Neittaanmä-
keä kuitenkin miellytti se, että Murgu oli koordinoinut 
kahta tietoliikenteen kehitysprojektia Xenexin ja Noki-
an kanssa ja lisäksi valmistellut uutta teollisuushanketta 
Telecom Finlandiksi muuttuneen entisen Telen kanssa. 
Murgun kaltaiset kyvykkäät tutkijat pitivät vararehtori 
Neittaanmäkeä ajan hermolla tutkimuksessa ja näytöil-

lään helpottivat uusien hankkeiden syntyä. Lyhyen täh-
täimen hyödyn lisäksi Murgun tutkimuksissa ja hänen 
ohjaamissaan hankkeissa tiivistyi Neittaanmäen toimi-
juuden pitkän aikavälin suunnitelmallisuus. 135

Neittaanmäki ei itse ollut erikoistunut omissa tutki-
muksissaan syvemmin tietoliikenteeseen, mutta hän 
oli ymmärtänyt alan potentiaalin 1980-luvun lopulla ja 
luonut hyvissä ajoin yhteydet Teleen ja Nokiaan. Hänen 
ohjauksessaan vuonna 1989 väitellyt Veikko Hara oli 
tutkimuksellaan syventänyt myös Neittaanmäen tietä-
mystä alasta. Hara pysyi tärkeänä tiedonlähteenä ja yh-
teysmiehenä Neittaanmäelle, kun hän siirtyi yliopistolta 
yritysmaailmaan. Vararehtorina Neittaanmäki pyrki py-
symään ajan hermolla tietoliikenteen tutkimuskentän 
kehityksestä, ja hän esimerkiksi varasi aikaa ehtiäkseen 
itse kehittelemään Telecom Finlandin kanssa suunnit-
teilla ollutta hanketta. Juuri ideoinnissa Neittaanmäki 

Marja-Leena Rantalainen, Pekka  ja Kati Valpe
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oli edelleen vahva tieteellisellä saralla, ja tämä puoli alkoi 
korostua hänen toimijuudessaan niin tieteen harjoitta-
misessa kuin muutenkin. Väitöskirjaohjaajana hän löysi 
helposti tutkimuksen pariin tuleville ajankohtaisia aihei-
ta, jotka joko istuivat hänen tutkimusryhmänsä ja oman 
asiantuntemuksensa vanhoille pääjuonteille tai vaihto-
ehtoisesti suuntiin, jotka saattoivat tulevaisuudessa olla 
hedelmällisiä tieteen ja elinkeinoelämän näkökulmasta. 
Näin Neittaanmäki vakiinnutti omalle tieteelliselle toi-
minnalleen jatkuvan uusiutumisen mekanismin. Vanho-
jen teemojen rinnalla oli jatkuvasti vireillä uusia nousevia 
aiheita ja aihioita, mikä osoitti laskennallisten tieteiden 
laaja-alaisuuden ja kehittymisen mekaanisesta tieteen 
apumenetelmästä syvällisemmäksi ja uudenlaiseksi pa-
radigmaattiseksi tieteenteon malliksi.136

Vararehtorivuosina Neittaanmäen työn organisoinnin 
kannalta ratkaisevan tärkeäksi tekijäksi nousivat hallin-
nolliseen työhön keskittyvät sihteerit ja avustajat. Neit-
taanmäen tukena oli 1990-luvun alusta alkaen tutki-
mussihteeri tai -apulainen, joka sai hoitaakseen monia 
käytännön tehtäviä. Marja-Leena Rantalainen aloitti 
Neittaanmäen tutkimusapulaisena jo syksyllä 1992 ja on 
siitä asti työskennellyt tämän lähipiirissä lähes katkea-
mattomasti eri tehtävänimikkeillä. Hänen työnkuvaansa 
kuului vuosien varrella vaihtelevasti yleisiä hallintoteh-
täviä, mutta kaiken aikaa yhtenä tärkeimmistä tehtä-
vistä oli Neittaanmäen tieteellisen työn tukeminen. 
Rantalainen kirjoitti puhtaaksi tutkimustekstejä, teki 
kokoomateosten vaatimia toimitustöitä, kävi kirjeen-
vaihtoa yhteisartikkeleiden muokkauksista toisten teki-
jöiden kanssa, vei hakemuspapereita postiin ja valmis-
teli Jyväskylässä pidettyjä kansainvälisiä konferensseja. 
Vararehtorina Neittaanmäki sai tuekseen varsinaisen 
sihteerin. Tehtävässä vuosina 1994–1997 ollut Hei-
di Laaksonen hoiti hänkin kirjeenvaihtoa sekä huolehti 
hankkeiden hallinnoinnista ja asiakirjojen arkistoinnista. 
Neittaanmäki pystyi nyt hyödyntämään sanelukonetta, 

josta Laaksonen purki paperille muistioita ja pohdinto-
ja. Laaksosen mukaan Neittaanmäki osasi olla vaativa, 
ja ajoittain hän oli toimissaan liiankin nopea tai ajatuk-
sissaan liian korkealentoinen ja epämääräinen. Tällaisissa 
tapauksissa Laaksonen ei kaihtanut kysyä tarkennuksia, 
kuten silloin kun kotonaan sanelukoneeseen puhuneen 
Neittaanmäen ääntä oli vaikea erottaa televisiosta tul-
leen lastenohjelman taustalta. Laaksosen jälkeen Neit-
taanmäen sihteerinä toimi Elina Laiho-Logrén. 137

Avustavien työntekijöiden merkitys Neittaanmäelle 
kasvoi heti suureksi. He vapauttivat hänet monista si-
nänsä yksinkertaisista mutta samalla työläistä ja aikaa 
vievistä rasituksista – faksien ja kirjeiden muotoilusta 
ja lähettämisestä, kopiokoneen käytöstä, artikkeliviit-
teiden hiomisesta, dokumenttien säilömisestä asiakir-

Pekan kommunikaattori
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jakansioihin. Karkeasti arvioiden Neittaanmäki lähetti 
vuosittain 400–700 kirjettä ja faksia 1990-luvun puo-
livälissä. Ei liene liioiteltua sanoa, että vain sihteerien-
sä turvin hän kykeni vararehtorivuosinaan jatkamaan 
toimintaansa kaikilla toivomillaan suunnilla: tieteessä, 
elinkeinoelämäyhteistyössä, yliopistohallinnossa ja tie-
depolitiikassa. Aikaa nielevien toimistotöiden sijaan 
Neittaanmäki pystyi kaikilla saroilla keskittymään hä-
nelle mieluisimpaan työhön: suurten linjojen määrit-
telyyn ja loputtomaan ideointiin. Sanelukone vapautti 
Neittaanmäen pohtimaan ja prosessoimaan asioitaan 
lähes missä ja milloin tahansa.

Uuden tutkimusasetuksen mukaiset opintopolut
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Niin mielenkiintoisia kuin yrityshankkeet par-
haimmillaan olivatkin, vararehtorikaudellaan Neit-
taanmäki omisti paljon huomiota koko yliopistoa 
koskettaneisiin kysymyksiin. Ajatukset teknisesti 
painottuneen tiedekunnan synnyttämisestä py-
syivät koko ajan hänen mielessään. Hän ei ollut 
ajatuksineen yksin, sillä useat muutkin henkilöt 
pohtivat uusien tiedekuntien luomista. Kauppa-
tieteiden piirissä alkoi nopeasti syntyä ajatuksia 
omasta tiedekunnasta, kun tieteenala oli pelas-
tunut siirrolta. Myös psykologiassa etsittiin tilaa 
omalle tiedekunnalle. Laman seurauksena vanhat 
rakenteet oli kyseenalaistettu, mikä oli omiaan 
ruokkimaan visioita raunioiden päälle rakennetta-
vista uusista tiedekunnista, mutta helpompaa uu-
den luominen oli kuitenkin nousukaudella. Se koitti 
lopulta nopeammin kuin monet odottivat, mutta 
Neittaanmäki ei ollut yllättynyt. Politiikan suuntaan 
viritetyistä verkostoista hän sai ajankohtaista tietoa 
yhteiskunnallisista suhdannevaihteluista siinä, mis-
sä yrityshankkeet ja väitöskirjantekijöiden työt ker-
toivat tietoliikenteen orastavasta noususta. 

Laman rinnalla 1990-luvun alun suurena yhteiskunnal-
lisena kysymyksenä oli Suomen suhde Euroopan yh-
dentymiseen. Suomi päätti virallisesti hakea Euroopan 
yhteisön (EY) jäsenyyttä keväällä 1992. Samana vuon-
na solmitun Maastrichtin sopimuksen myötä euroop-
palaisten valtioiden liitosta tuli Euroopan Unioni (EU). 
Liittymisneuvottelut käytiin vuosina 1992–1993 ja kan-
sanäänestys Suomen liittymisestä järjestettiin syksyl-
lä 1994. Kyllä-äänet voittivat. Suomesta tuli Euroopan 
Unionin jäsen vuoden 1995 alussa. Suuri historiallinen 
murros näkyi lähes välittömästi Jyväskylän yliopistos-
sa. Laman selättämiseksi Keski-Suomen maakunnalliset 
päättäjät etsivät Euroopan yhteisön rakennerahastoista 
(Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Euroopan so-
siaalirahasto ESR) välineitä vauhdittaa Keski-Suomen 
elinkeinorakenteen muutosta. Syntyi ajatus uudenlaisista 
koulutusohjelmista, joiden sisältö räätälöitäisiin palvele-
maan uusien lupaavien toimialojen kasvua Jyväskylässä 
ja koko Keski-Suomessa. Rakennerahastojen tukea oli 
perinteisesti käytetty erilaisiin infrastruktuurihankkeisiin 
kuten siltojen ja teiden rakentamiseen, mutta Jyväsky-
lässä rahoitusta käytettiin koulutukseen. Syksyllä 1995 
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Jyväskylän yliopistossa käynnistettiin maisteriohjelmat 
paperinvalmistus- ja kemianteknologian, informaatio-
teknologian, kauppatieteen sekä ympäristötieteen ja 
-teknologian aloilla. Informaatioteknologiassa oli tarjolla 
kolme eri maisteriohjelmaa. Suuntautumisvaihtoehtoina 
olivat tietoliikenne, digitaalinen media ja ryhmätyötekno-
logiat.138

Maisteriohjelmien valmistelusta Neittaanmäen mieleen 
jäi kokous opetusministeri Olli-Pekka Heinosen kans-
sa toukokuussa 1994. Neittaanmäki esitteli Jyväskylään 
tulleelle ministerille ohjelmia koskevat suunnitelmat, ja 
Heinonen kyseli vuorollaan kaupunginjohtaja Pekka Ket-
tuselta ja maakuntajohtaja Erkki Järvelältä tietoja. Ket-
tunen kertoi, että kaupunki oli valmis antamaan ohjelmil-
le siltä vaaditun rahoitusosuuden, ja vastaavasti Järvelä 
tiedotti muiden Keski-Suomen kuntien olevan valmiita 
hankkeeseen. Keskustelu ei venynyt pitkäksi, koska Hei-
nonen totesi pian, että suunnitelmat näyttävät hyviltä. 
Ainoana viivytyksenä hän mainitsi Porin tilanteen, sillä 
siellä oltiin niin ikään suunnittelemassa EU-rahoituksen 
hyödyntämistä koulutuksessa. Jyväskyläläisten luotta-
musta oman asian etenemiseen vahvisti kokouksessa 
vielä se, että opetusministeriön kansliapäällikkö Vilho 
Hirvi sai Heinoselta luvan ottaa maisteriohjelmien val-
mistelun johdettavakseen ministeriössä. Pori mahtui lo-
pulta samaan EU:n aluetukikategoriaan Jyväskylän kans-
sa, ja molemmissa kaupungeissa päästiin hyödyntämään 
EU-rahoitusta.

Jyväskylän yliopiston maisteriohjelmat luotiin yliopiston, 
elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyöllä. Tämä kol-
mikanta oli Jyväskylässä tuttu jo soveltavan luonnontie-
teen koulutusohjelman tiimoilta, ja uusien ohjelmien ai-
hepiirit ponnistivat osaksi suoraan samoilta tieteenaloilta. 
Vanhoilla siteillä oli merkitystä, ja aluepolitiikan muut-
tuessa yleisesti ohjelmaperusteiseksi EU-jäsenyyden 
myötä tarjolle tuli useita erilaisia kehitysohjelmia. Suo-

men hallitus käynnisti vuonna 1994 osaamiskeskusoh-
jelman, jossa luotiin uudet kansalliset kanavat ja periaat-
teet aluepoliittisille tuille EU-jäsenyyttä silmällä pitäen. 
Siirryttiin ohjelmapohjaisen aluekehityksen aikakauteen, 
ja samanaikaisesti kehitystyötä voitiin tehdä useisiin eri 
ohjelmiin tukeutuen. Osaamiskeskusohjelmissa pääpaino 
oli tuotekehittelyn tukemisessa ja uuden yritystoiminnan 
synnyttämisessä Jyväskylässä jo tutuksi tulleille paperin-
valmistus-, energia- ja ympäristöteknologian sekä infor-
maatioteknologian toimialoille. Osaamiskeskusohjelma ja 
maisteriohjelmat vahvistivat toisiaan. Molemmissa kou-
lutus oli yksi tärkeimmistä rakennemuutoksen ohjaus-
voimista, mikä korosti korkeakoulujen merkitystä. Maa-
kuntajohtaja Erkki Järvelä on myöhemmin korostanut, 
että ohjelmat olivat 1990-luvun puolivälissä toisarvoisia 
verrattuna siihen, että eri tahot saatiin pohtimaan yhdes-
sä keinoja nopeuttaa rakennemuutosta. Keski-Suomessa 
osaamiskeskusohjelman laatiminen alkoi jo vuoden 1993 
aikana. Alakohtaisissa valmisteluryhmissä työskenteli lä-
hes 30 Jyväskylän yliopiston tutkijaa, ja saman verran eri 
alojen asiantuntijoita tuli mukaan muista keskisuomalai-
sista organisaatioista.139

Jyväskylässä ja Keski-Suomessa osaamiskeskusohjelman 
mahdollisuuksien hyödyntämiseen oli mitä parhaimmat 
edellytykset. Sisäministerinä toiminut Mauri Pekkari-
nen asettui alusta alkaen painokkaasti osaamiskeskus-
ohjelmien taakse. Hän istui tällöin myös Keski-Suomen 
maakuntavaltuuston puheenjohtajana varmistaen, että 
lääninhallinnolta alueellisen kehittämisvastuun saanut 
uusi maakuntahallinnon yksikkö, Keski-Suomen liitto, 
toimi asiassa päättäväisesti. Liiton yhteydet yliopistoon 
olivat vahvat. Maakuntajohtaja Erkki Järvelä oli tehnyt 
yhteistyötä yliopiston kanssa jo soveltavan luonnontie-
teen koulutusohjelman toteuttamisessa, ja hän oli Pekka 
Neittaanmäen hyvä ystävä. Neittaanmäkeä hankesuun-
nittelu koski jo pelkästään vararehtorin velvollisuutena. 
Mauri Pekkarinen tunsi yliopistolta muitakin professo-
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reita, ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Kalevi Olin 
(sd.) oli apulaisprofessori itsekin. Pekkarisen, Järvelän ja 
Neittaanmäen ydinryhmä pystyi tehokkaasti ideoimaan 
ja suunnittelemaan osaamiskeskusohjelman yhteyksiä eri 
toimijoiden välille. Toki rehtori Sallinen otettiin keskus-
teluihin heti mukaan, ja läheisen yhteistyön osoituksena 
Erkki Järvelä valittiin yliopiston vuoden 1994 vuosikerto-
muksen kumppanuuspuheenvuoron pitäjäksi. Järvelä kir-
joitti EU:n tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien hyödyn-
tämisestä yliopiston soveltavassa tutkimuksessa. Vuotta 
aiemmin puheenvuoron oli laatinut VTT:n Dan Asplund, 
joka tarkasteli yliopiston mahdollisuuksia tukea paikallista 
innovaatiotoimintaa.140

Neittaanmäki toimi osaamiskeskusohjelman edistäjänä 
yliopiston sisällä ja yliopiston edustajana elinkeinoelämän 
ja maakuntahallinnon kanssa käydyissä neuvotteluissa. 
Osaamiskeskusohjelman käynnistyttyä Neittaanmäki oli 
sen valtakunnallisen johtoryhmän jäsen. Ohjelmaa to-
teutti Jyväskylän teknologiakeskus. Jo ennen varareh-
toriksi ryhtymistään keväällä ja kesällä 1993 hän välitti 
keskusteluissa virinneitä kehitysideoita yliopiston johdon 
tietoon. Yliopistolta toivottiin edelleen samoja asioita 
kuin soveltavan luonnontieteen koulutusohjelman val-
mistelussa. Vanhaa kasvatustieteiden tyyssijan julkisuus-
kuvaa oli edelleen muokattava teknisempään suuntaan. 
Neittaanmäki sai juuri näistä keskusteluista virikkeitä 
kehitellä muutoksia yliopiston tiedekuntarakenteeseen. 
Hänen haaveilemansa teknisesti painottunut tiedekunta 
ja kauppatieteellinen tiedekunta, jota kauppatieteilijät it-
sekin kaavailivat laman lakkautuspaineiden karkaisemina, 
saivat tukea paikallisilta vaikuttajilta.141

Yhtenä vaihtoehtona yliopiston kehittämiseksi esitettiin 
koulutusyhteistyötä Jyväskylän teknisen oppilaitoksen 
kanssa. Yhteistyö olisi ollut paikallisesti selkeä ratkaisu, 
mutta lopulta vahvemmaksi vaihtoehdoksi nähtiin jo toi-
minnassa olleiden DI-koulutusväylien uudistaminen. Yli-

opisto teki yhteistyötä sekä Teknillisen korkeakoulun että 
Tampereen teknillisen korkeakoulun kanssa, mutta opis-
kelijoiden kiinnostus koulutusmahdollisuuksia kohtaan oli 
jäänyt odotettua vähäisemmäksi, ja eri korkeakouluihin 
jakautunut koulutus koettiin rakenteeltaan epäselväksi. 
Vararehtorina Neittaanmäki kehitteli kaikkien kehitys-
ideoiden pohjalta mallin, jossa yhdistyivät vanhat linjat 
ja uudet ideat. Samalla kun yhteistyötä teknillisten kor-
keakoulujen kanssa kehitettäisiin, Jyväskylän yliopistoon 
voitaisiin luoda uusimuotoinen DI-koulutus, jossa oli 
määrä hyödyntää yliopiston vahvuuksia luonnontieteissä 
ja taloustieteessä. Näin tuloksena olisi ollut ”LuK-DI”- tai 
”ekonomi-DI”-tutkintoja. Jyväskylässä DI-koulutukselle 
voitiin tarjota talous- ja viestintätieteiden kaltaisia yhteis-
työaineita, joita teknillisissä korkeakouluissa ei ollut sa-
massa määrin tarjolla. Neittaanmäen laskelmien mukaan 
yliopistossa oli luonnontieteissä jo valmiiksi kuusi profes-
soria, jotka olivat päteviä antamaan DI- ja TkT-koulutus-
ta.142

Diplomi-insinööri -tutkinnot jäivät lopulta taka-alalle. 
Silti uusimuotoiset maisteriohjelmat merkitsivät Pekka 
Neittaanmäelle eräänlaista täyttymystä. Maisterioh-
jelmissa toteutuivat hänen vuosikausia kehittelemänsä 
ajatukset uusista koulutusrakenteista. Neittaanmäki oli 
1980-luvun lopulla päätynyt kannattamaan eurooppa-
laisten tutkintorakenteiden omaksumista suomalaisiin 
korkeakouluopintoihin. Hän halusi tutkintoihin selvät 
portaat alemmasta Bachelor of Arts-tutkinnosta ylem-
pään Master of Science-tutkintoon. Neittaanmäen mie-
lestä 1970-luvun tutkinnonuudistus oli tehnyt opinnoista 
kankeita. Hän halusi selvän mutta joustavan mallin, jossa 
oli tilaa erilaisille sovelluksille eri korkeakouluissa ja tie-
teenaloilla. Neittaanmäki ei ollut ajatuksineen yksin, vaan 
kaksiportainen tutkintorakenne oli 1990-luvun alkuvuo-
sina laajemmin esillä koulutuspolitiikassa. Opetusminis-
teriö asetti vuonna 1991 toimikuntia arvioimaan eri alojen 
koulutusta, ja Pekka Neittaanmäki valittiin luonnontie-
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teiden työryhmän puheenjohtajaksi. Työryhmätyössä 
kiinnitettiin paljon huomiota koulutusrakenteiden uudis-
tamiseen. Opetusministeriön selvitysten pohjalta Jyväs-
kylän yliopistossa siirryttiin kaksiportaiseen tutkintora-
kenteeseen humanistisilla ja luonnontieteellisillä aloilla jo 
syksyllä 1994. Uusissa EU-rahoitteisissa maisteriohjel-
missa kaksiportaisuus painottui sitäkin voimakkaammin. 
Niissä korostettiin opiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä 
toisista yliopistoista ja jopa tieteenrajojen ylikin suoritta-
maan maisterintutkintoa Jyväskylään. Samalla niitä lei-
masi yhteiskunnan ja elinkeinoelämän palvelemisen idea, 
yksiselitteinen pyrkimys vastata ajankohtaisiin tarpeisiin 
työelämässä.143
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soveltavan luonnontieteen koulutusohjelmalle vuonna 
1993. CASAT (Centre for Applied Science and Advan-
ced Technology) yhdisti tutkimuksen elinkeinoelämän 
kanssa tehtäviin yhteistyöhankkeisiin. Sen tutkimuksel-
lisina painopistealueina olivat paperiteknologia, metsä-
teollisuuden prosessit, ympäristönsuojelu ja biotekniikka. 
Fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorio ja tietojenkäsitte-
lytieteisiin ensisijaisesti tukeutunut Tietotekniikan tutki-
musinstituutti tarjosivat perustetulle instituutille tukea ja 
yhteistyömahdollisuuksia. Muissakin tiedekunnissa etsit-
tiin uusia avauksia soveltaville tiedehankkeille. Liikunta-
tieteissä oli hyvinvointitematiikan idut hyvin aluillaan, ja 
taloustieteessä nousevana aihepiirinä ollut yrittäjyys vah-
visti soveltavan näkökulman asemaa tieteenalalla. Psyko-
logiassa ja kasvatustieteissä teknologiasta etsittiin sovel-
luksia oppimiseen. Neittaanmäen ei näillä aloilla tarvinnut 
erityisemmin taivutella tutkijoita soveltavan tieteen taak-
se, kun hän maisteriohjelmia ja aluekeskusohjelmaa vara-
rehtorina kehitellessään sai pohtia eri tieteenalojen mah-
dollisuuksia osallistua uusiin hankkeisiin.144

Neittaanmäki uppoutui maisteriohjelmien kehittämiseen 
myös tutkijakoulutuksen edun vuoksi. Jo ennen varareh-
toriksi tuloaan hän oli ryhtynyt kiinnittämään huomiota 
yliopisto-opintojen kestoon. Neittaanmäki halusi nuoret 
nopeammin perusopintojen läpi. Taustalla olivat hänen 
omat opiskelukokemuksensa, joissa yhtenä hallitsevana 
piirteenä oli oman ajankäytön hallinnan oppiminen. Sii-
nä ei kyse ollut vain säästöjen tai vastaavien syiden oi-
keuttamasta tehokkuuden vaatimuksesta, vaan opiskelu 
tekniikkana ja ajankäyttönä oli Neittaanmäelle tärkeä 
koulutuksellinen kysymys. Oivallukset oman ajankäytön 
jakamisesta ja opiskelun koordinoimisesta olivat olleet 
hänelle itselleen opintovuosien yksi tärkeimmistä ope-
tuksista. Tutkijakoulutusta silmällä pitäen tällaiset opit 
olivat tärkeitä, ja mitä nuorempia maistereita sinne saa-
tiin, sitä valmiimpia he Neittaanmäen käsityksen mukaan 
olivat väitöskirjatutkimuksen vaatimaan kovaan työhön. 
Neittaanmäen 1990-luvun alun koulutusmallihahmo-
telmissa ylioppilas valmistui tohtoriksi nopeimmillaan jo 
25-vuotiaana. Hän kehitteli lisäksi opintotuelle erilaisia 
malleja, joissa hän kantoi erityisesti huolta jatko-opinto-
jen tuen kannustavuudesta. 

Maisteriohjelmissa Neittaanmäki näki siis tutkintora-
kenneideoidensa toteutuvan, mutta samalla ohjelmat 
integroivat yrityksiä ja työelämää yliopistoon tavalla, joka 
sekin oli suoraa jatkumoa hänen työlleen oman tutkimus-
ryhmänsä puitteissa. Työelämän tarpeita silmällä pitäen 
laaditut koulutukset syvensivät Neittaanmäen oman tie-
teenalan kytköstä yliopiston ulkopuolelle. Nyt tiedettä 
sovellettiin elävään elämään voimakkaasti jo perusopin-
noissa, ei vain jatkokoulutuksessa ja projektitutkimuksis-
sa. Samalla soveltavan tieteen näkökulma oli saamassa 
tukevan jalansijan Jyväskylän yliopistosta. 

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa eri 
tieteenalat olivat muodostaneet uuden soveltavaan tut-
kimukseen erikoistuneen tutkimusinstituutin jatkoksi 
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Aluepolitiikka oli nyt keskittymässä entistäkin 
selvemmin kaupunkien ympärille – sellaisten kau-
punkien, jotka olivat kasvavia ja vetovoimaisia. 
Maisteriohjelmista ja aluekeskusohjelmasta kau-
punki sai konkreettisen oljenkorren uusien yritys-
ten ja työpaikkojen synnyttämisessä. Maisteriohjel-
mista tiedotettiin paljon, ja ne saivat julkisuudessa 
väkisinkin imagollista merkitystä, vaikka ensi vai-
heessa ne eivät olleet muuta kuin lupaus tulevista 
työpaikoista. Oulun ja Tampereen teknologiakes-
kittymien kehitys kuitenkin tuki lupauksia. Yritys-
ten osallistuminen hankkeeseen viestitti elinkei-
noelämän suunnalla olleesta luottamuksesta. 
Työpaikat olivat kaiken lähtökohta, ja niiden luon-
nissa saatiin tuloksia nopeasti. Jyväskylään syntyi 
vuosina 1996–2000 satoja uusia työpaikkoja kor-
kean teknologian yrityksiin. Käytännössä toimiala 
kasvoi työpaikoilla mitattuna kaksinkertaiseksi ai-
empaan verrattuna.145

Samalla maisteriohjelmat avasivat yliopistolla tietä seu-
raavalle hallinnolliselle harppaukselle. Ne toivat tie-

informaatioteknologian 
tiedekunnan synty

toteknisille tieteenaloille kasvusysäyksen, joka muutti 
Neittaanmäen haaveet teknisesti suuntautuneesta 
uudesta tiedekunnasta todeksi. ICT-alan maisterioh-
jelmat kasvattivat voimakkaasti opetushenkilökunnan 
ja opiskelijoiden määrää. Miksi niiden alalle ei muodos-
tettaisi omaa tiedekuntaa, kun niiden takana oli lisäksi 
kaksi vahvaa tieteenalaa, tietojenkäsittelytiede yhteis-
kuntatieteellisessä tiedekunnassa sekä tietotekniikka ja 
sovellettu matematiikka matemaattis-luonnontieteel-
lisessä tiedekunnassa? Informaatioteknologian tiede-
kunta syntyi näistä aineksista vuonna 1998. Neittaan-
mäki oli yksi prosessin avaintoimijoista. Hänelle se oli 
pitkäkestoisten tavoitteiden huipentuma. Tiedekuntaan 
muodostetun tietotekniikan laitokseen tuli nyt se tie-
teenala, jota hän oli 1980-luvun alusta asti rakentanut 
sekä tutkimuksellisesti että hallinnollisesti.

Tiedekunnan perustamista edelsi yliopiston hallinnon 
tiivis kehittämisjakso. Vararehtorina Pekka Neittaan-
mäki kuului vuosina 1994–1995 yliopiston hallintoa 
säätelevien asetusten uudistusta valmistelleeseen oh-
jausryhmään. Se oli jatkoa vuoden 1993 säästötyöryh-
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män työlle, mutta nyt tähdättiin suurempiin hallinnol-
lisiin uudistuksiin. Päämääränä oli yleisesti keventää ja 
tehostaa yliopiston hallintoa. Yhtenä konkreettisena 
kysymyksenä esillä oli yliopiston oikeus perustaa ja lak-
kauttaa tiedekuntia. Se jakoi yliopiston sisällä mielipitei-
tä. Psykologian professori Lea Pulkkinen ajoi jo kevääl-
lä 1996 psykologian laitoksen muodostamista omaksi 
tiedekunnakseen. Vanhaa tiedekuntajakoa Pulkkinen 
kritisoi julkisuudessa kankeaksi taloushallinnollisek-
si rakenteeksi, jonka tehtävistä psykologian laitoksen 
kaltainen suurlaitos olisi selvinnyt itsenäisesti. Mate-
maattis-luonnontieteellinen tiedekunta puolestaan piti 
yliopistolle kaavailtua vapautta tiedekuntarajojen muut-
tamisesta yksinkertaisesti tarpeettomana.146

Uusien yliopistolakien tullessa voimaan tiedekuntarajo-
jen uudistaminen tuli mahdolliseksi. Kyse ei ollut lopulta 
vain Jyväskylän yliopiston sisäisestä hallinnosta, vaan 
elokuussa 1998 astuivat voimaan uudet kaikkia yliopis-
toja koskeneet yliopistolaki ja -asetus. Jyväskylässä laa-
dittiin vielä saman kuukauden aikana niiden viitoittama 
uusi hallintojohtosääntö, jossa yliopiston hallintoa uu-
distettiin monelta osin. Vararehtorit eivät enää olleet 
yliopiston hallituksen jäseniä, mutta heillä oli puhe- ja 
läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Tiedekuntia ja 
laitoksia voitiin nyt muovata vapaasti. Informaatiotek-
nologian tiedekunta perustettiin samalla, kun yliopiston 
uusi hallintojohtosääntö säädettiin yliopiston hallituk-
sessa. Vuonna 1997 omaksi osastokseen erotettu ta-
loustiede muutettiin taloustieteelliseksi tiedekunnaksi 
vuonna 1999.147

Informaatioteknologian tiedekunnan syntyprosessia on 
tarkasteltu jo aiemmissa tutkimuksissa.148 Neittaan-
mäen toimijuutta tarkastellen se todisti hänen kykynsä 
yhdistää tiede ja politiikka. Aluepolitiikkaan kytkeyty-
neet maisteriohjelmat olivat antaneet informaatiotek-
nologisille tieteenaloille vahvan yhteiskunnallisen ar-

von. Kun Neittaanmäki lisäksi vararehtorina oli hyvissä 
asemissa yliopiston hallinnossa, hän pääsi aitiopaikalta 
edistämään hanketta, vaikka sitä vastustettiin joillakin 
tahoilla voimakkaasti. Matematiikan laitos oli haluton 
päästämään sovellettua matematiikkaa irtaantumaan 
yhteydestään. Professorina Neittaanmäki puolestaan 
koki, että sovellettu matematiikka haluttiin pitää ma-
tematiikan yhteydessä vain ”tukipalveluna” ja rahoitus-
ta tuovana lisäkkeenä. Laitoskoko vaikutti eri tieteiden 
voimasuhteisiin tiedekunnan sisällä. Tilastotieteelle oli 
puolestaan vaikea löytää sopivaa paikkaa tiedekunnis-
ta. Tietojenkäsittelytieteiden henkilökunnan keskuu-
dessa oli omat epäilyksensä uuden tiedekunnan mie-
lekkyydestä. Monimutkaisen ongelmakentän takia on 
korostettava, että yksittäinen henkilö ei tiedekunnan 
perustamiseen olisi kyennyt. Tiedekunnan perustamista 
edistivät monet henkilöt yliopiston sisällä, virkahierar-
kian huipulta alkaen. Rehtori Sallinen asettui hankkeen 
taakse ja edisti sitä Neittaanmäen ihailemalla maltilla. 
Tiedekuntauudistuksen mennessä yliopiston hallituksen 
käsittelyyn ensi kerran oli epäselvää, hyväksyttäisiinkö 
se, mutta Sallisen johdolla se jätettiin pöydälle. Sama 
toistui vielä kahdesti, kunnes vastustus oli laantunut 
elokuussa 1998. 

Neittaanmäelle tiedekunnan perustaminen oli kaiken 
muun ohessa huipentuma verkostoitumisessa ja sen 
lainalaisuuksien oppimisessa. Tiedekunnan synty vah-
visti hänessä uskoa pitkäjänteisyyteen, malttiin ja suun-
nitelmallisuuteen. Sallisen toimintaa seuratessa Neit-
taanmäki muisti Jyväskylän kaupunginjohtajalta Jaakko 
Lovénilta saamansa neuvon. Lovén oli opettanut, että 
jos oven edessä on henkilö seisomassa, ei kannata 
työntää häntä sivuun päästäkseen ovesta. Henkilön voi 
yrittää kiertää, mutta jos se ei onnistu, on odotettava. 
Kun odottaa tarpeeksi, henkilö lopulta väistyy ja ovi on 
avattavissa. 
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Itsehillintää oli Neittaanmäelle opettanut myös Osuus-
kauppa Keskimaan toimitusjohtaja Kalevi Liukkonen. 
Hänen oppinsa oli ollut, että hankaluuksien edessä ei 
kannattanut provosoitua, vaan pysähtyä analysoimaan ti-
lannetta ja edetä vasta, kun kokonaiskuva oli selvillä. Neit-
taanmäki oli tutustunut Liukkoseen lähemmin Keskimaan 
hallituksessa, johon hänet oli valittu 1996. Liukkosen 
neuvot jäivät hänen mieleensä, sillä Liukkonen oli Neit-
taanmäestä järjestelmällisyydessään esimerkillinen joh-
taja. Keskimaan hallituksen kokoukset etenivät sulavasti, 
kun Liukkonen oli valmistellut asiat aina kolmeen kate-
goriaan: päätettäviin, valmisteltaviin ja pitkän tähtäimen 
asioihin. Neittaanmäellä riitti mielenkiintoa osuuskaupan 
kehittämiselle, sillä Keskimaan liiketoimintaa kehitettiin 
voimakkaasti 1990-luvun jälkipuolella ja 2000-luvun 
alussa. Vähittäistavarakaupankäynnin ohessa hotelleja 
uudistettiin ja ABC-ketjulla mullistettiin huoltamotoi-
minta. Osuuskaupan hallituksessa esillä olleet tonttiky-
symykset kerryttivät Neittaanmäelle kokemusta, josta oli 
suoraan hyötyä yliopiston kehittämisessä, sillä yksi uutta 
tiedekuntaa koskenut kysymys kohdistui tiloihin – mihin 
tiedekunta voitaisiin sijoittaa?149

Neittaanmäen ja muiden tiedekunnan perustamista 
ajaneiden kannalta oli tärkeää, että hankkeen takana oli 
enemmän kuin vain yksi vahva tutkija. Kalle Lyytisestä 
ja hänen ympärilleen ryhmittyneistä tietojenkäsittely-
tieteiden tutkijoista Neittaanmäki sai elintärkeän liit-
tolaisen. Lyytinen veti tieteellisissä ansioissa vertoja 
Neittaanmäelle, ja hänellä oli laajat kansainväliset ver-
kostot sekä yhteistyöhankkeita elinkeinoelämän kans-
sa. Oman tiedekuntansa dekaanina Lyytinen pääsi vai-
kuttamaan yliopiston hallinnossa. Yhdessä Lyytisellä ja 
Neittaanmäellä oli riittävän korkea profiili uuden tie-
teensuunnan hallinnolliseksi eriyttämiseksi. Molempien 
ympärille oli kasvanut laaja-alainen tutkijakunta, jonka 
keskuudessa oli jo alkanut kehittyä uusia tutkimussuun-
tauksia. Kaksikolla oli siis paljon yhteistä, ja Neittaanmäen 

näkökulmasta tietojenkäsittelytiede ei ollut kilpailija yli-
opiston sisäisissä resurssikamppailuissa, koska se oli ollut 
eri tiedekunnassa kuin tietotekniikka. Yhdessä ne muo-
dostivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden.150

Maisteriohjelmien kehittämisessä Lyytisen kanssa tehty 
yhteistyö korosti Neittaanmäelle liittolaisten arvoa: mitä 
suurempi hanke, sen vahvemmat verkostot sen edistä-
miseen tarvittiin. Verkostoissa oli kyettävä liittoutumaan 
ja tekemään yhteistyötä, jotta etenkin suuret uudistukset 
etenisivät. Mitä rohkeampi idea, sitä suurempi tarve oli 
saada ajatukselle uskottavia tukijoita. Lyytisen mukaan 
monet pitivät maisteriohjelmien ensimmäisiä hahmo-
telmia ”täysin hulluina”. Hän ja Neittaanmäki kehittivät 
uuden koulutusmuodon sisältöä vapaamuotoisissa kes-
kusteluissa, joissa Lyytiselle kävi selväksi, että Neittaan-
mäki ei ollut pitkäpiimäinen teoreetikko vaan mies, jonka 
ideoilla ja mielikuvituksella ei ollut rajoja yliopiston kehit-
tämisessä: ”Pekalla oli usein täysin hulluja ajatuksia”.151

Otteita Pekan esitelmäkalvoista



127
Otteita Pekan esitelmäkalvoista

Faxi pääministeri Eska Aholle
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Konferenssitapahtumiin liittyy 
yleensä myös risteily Jyväsjärvellä. 

Roland Glowinski, Jacques-Louis Lions 
ja Pekka Neittaanmäki.
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Lähes samanaikaisesti tiedekunnan perustamisen 
kanssa Jyväskylässä otettiin toinenkin suuri askel 
kaupungin profiilin kohottamisessa. Nokia tuli Jyväs-
kylään vuonna 1999, jolloin yhtiö johti koko Suomen 
IT-buumia samalla, kun se nousi maailman johtavak-
si matkapuhelinten valmistajaksi. Kasvun vuosinaan 
Nokia perusti toimipisteitä Eurooppaan, Yhdysval-
toihin, Kiinaan ja muualle Aasiaan. Kansainvälisel-
le toimijalle uudet ulkomaiset toimipisteet olivat 
tärkeitä sillanpääasemia, mutta erityisesti tuoteke-
hityksessä yhtiö luotti edelleen kotimaiseen tekno-
logiaosaamiseen. Suomessa sillä oli vanhastaan yk-
siköt Espoossa, Tampereella, Oulussa, Salossa ja 
Äänekoskella. Uusien kotimaisten yksiköiden perus-
tamiseen Nokiassa suhtauduttiin sinänsä varautu-
neesti, mutta yhtiön kasvu ja tarve löytää teknolo-
giasta uusia liiketoiminnan aloja saivat sen etsimään 
keinoja nopeuttaa pätevän työvoiman saatavuutta. 
Tammikuussa 1998 Nokia päätti siirtää osan Ääne-
koskella toimineesta yksiköstään Jyväskylään. Yhti-
ön tärkeimpänä perusteena siirrolle oli Jyväskylän 
koulutustarjonta. Yliopiston maisteriohjelmat olivat 
päässeet vauhtiin, ja sopivaa työvoimaa valmistui li-
säksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Informaa-
tioteknologian tiedekunnan perustamispäätös elo-
kuussa 1998 vain vahvisti kaupungin houkuttelevaa 
profiilia Nokian näkökulmasta.152

Nokian siirron julkistaminen nostatti Jyväskylässä heti 
talvella 1998 voimakkaan innostuksen. Maailmanlaa-
juisesti menestyvän yrityksen päätös todisti kaupungin 
vetovoimasta. Jyväskylä oli uuden ajan kasvukeskus, ei 
taantuvan savupiipputeollisuuden tyyssija. Maisterioh-
jelmien ja tiedekunnan perustamisen rinnalla Nokian 
saapuminen Jyväskylään oli Pekka Neittaanmäen uran 
kolmas tärkeä merkkipaalu. Jälleen on syytä korostaa, 
että hän – tai kukaan muukaan yksittäinen henkilö – ei 
yksin taivutellut suuryhtiötä ratkaisuunsa. Neittaan-
mäki lukeutui kaupunginjohdon ohella kuitenkin siihen 
piiriin, joka Jyväskylässä oli pitkään tehnyt töitä siirron 
toteutumiseksi. Tiedekunnan perustamisen tapaan No-
kian saapuminen oli vuosikausien ponnistelujen tulosta, 
vaikka pohjimmiltaan kysymys luonnollisesti oli yhtiön 
sisäisestä päätöksestä. Konkreettisimpina ja tuoreimpi-
na yhteyksinä Nokiaan Neittaanmäellä olivat 1990-lu-
vulla omassa tutkimusryhmässä syntyneet tuoteke-
hityshankkeet, mutta hän oli jo pidempään pyrkinyt 
luomaan yhteyksiä yritykseen ja sen vaikutusvaltaisim-
piin johtajiin.

Neittaanmäki oli jo 1980-luvun lopulla saanut paikallisen 
näkökulman Nokiaan, kun hän oli laatimassa Keski-Suo-
men elektroniikkateollisuuden kehittämisohjelmaa. Tuol-
loin yhtiö ravisteli kumisaapasvalmistajan leimaa itsestään 
ja siirsi liiketoimintansa painopistettä kulutuselektroniik-

nokia saapuu jyvaskylaan
.. .. ..
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kaan. Nokian suunnanmuutos telekommunikaatioon 
alkoi 1990-luvun alussa, ja yhtiön menestys säteili no-
peasti sen lähiympäristöön. Neittaanmäen kotikunnas-
sa Saarijärvellä toiminut Finlandia Interface, sittemmin 
Efore, ryhtyi valmistamaan Nokialle tehoelektroniikkaa. 
Neittaanmäki oli seurannut yhtiön kehitystä läheltä ja 
pitänyt sen johtoon keskusteluyhteyttä yrityksen kas-
vaessa vähitellen kotimaisten markkinoiden vahvaksi te-
kijäksi. Matkapuhelinalan voimakas kasvu siivitti Eforen 
maailmanmarkkinoille 1990-luvulla. Neittaanmäki sai 
Äänekosken Nokiaan kontakteja, toisenkin sinne alihan-
kintatyötä tehneen yrityksen, äänekoskelaisen Envisetin 
(myöhemmin Sanmina-SCI) kautta. Maakunnan yri-
tysten kautta Neittaanmäki sai suoran yhteyden Nokian 
korkeimpaan johtoon kuuluneeseen Matti Alahuhtaan, 
jonka hän tapasi alihankkijoiden uusien tehdasrakennus-
ten avajaisissa Saarijärvellä ja Äänekoskella. Näillä kerroil-
la Neittaanmäki esitteli Alahuhdalle Jyväskylän yliopiston 
koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksia, ja hänelle jäi kes-
kusteluista luottavainen mielikuva. Neittaanmäki elätteli 
vahvoja toiveita yhtiön tulemisesta Jyväskylään 1990-lu-
vun puolivälissä.

Neittaanmäen ensikosketus Nokian korkeimpaan joh-
toon oli tapahtunut jo hyvän aikaa aiemmin. Yhtiön 
toimitusjohtaja Kari Kairamo otti 1980-luvulla usein 
julkisuudessa kantaa Suomen elinkeinopolitiikkaan 
oman yhtiönsä näkökulmasta. Nokian toimitusjohtaja 
tunnettiin harkituista puheistaan ja lausunnoistaan. Kun 
Kairamo jossakin lehtikirjoituksessaan kritisoi tietotek-
nisen alan korkeakoulutusta ja väläytteli jopa yksityisen 
yliopiston perustamista koulutuksen suunnan muutta-
miseksi, Neittaanmäki päätti lähestyä toimitusjohtajaa 
kirjeitse. Hän kirjoitti Kairamolle tutkimustyöstään ja 
ennen kaikkea omista koulutusnäkemyksistään. Neit-
taanmäki sai Nokialta yhteydenoton jo seuraavana 
päivänä kirjeen lähettämisestä. Hänet kutsuttiin yhtiön 
tiloihin keskustelemaan, ja palaverissa Neittaanmä-

ki pääsi kertomaan omat näkemyksensä tietoteknisen 
koulutuksen ja tutkimuksen tilasta yhtiön nuorelle eko-
nomille Sari Baldaufille, joka teki valmistelevaa työtä 
Kairamolle.153

Nokian asema Keski-Suomessa nousi Neittaanmäen 
mieleen jälleen aluekeskusohjelman ja maisteriohjelmi-
en laadinnan aikoihin. Syksyllä 1993 hän pui Nokian ti-
lannetta Keskisuomalaisen Erkki Laatikaisen kanssa, kun 
kaksikko piti palaveria maakunnan kehittämiskysymyk-
sistä. Neittaanmäki oli ideoillaan ja toimintatarmollaan 
tehnyt suuren vaikutuksen päätoimittajaan, joka omissa 
muistioissaan laski Neittaanmäen mahdolliseksi tule-
vaksi Jyväskylän yliopiston rehtoriksi. Tätä arviotaan hän 
ei koskaan kertonut suoraan Neittaanmäelle. Nokian 
kysymyksessä kaksikko oli yksimielinen siitä, että yhtiö 
oli saatava voimakkaammin kiinnittymään Keski-Suo-
meen ja ensi alkuun yhtiön uusi toimitusjohtaja Jorma 
Ollila oli houkuteltava vierailulle maakuntaan. Asia jäi 
sekä Laatikaisen että Neittaanmäen edistettävien asioi-
den listalle – siitä puhuttiin eri suuntiin, eri yhteyksis-
sä, hitaasti hivuttaen. Kenties nopeimmin vastakaikua 
asialle Neittaanmäki sai Pekka Kettuselta. Vararehtori ja 
kaupunginjohtaja valmistelivat maisteriohjelmia yhteis-
työssä, ja aluekeskusohjelma tiivisti elinkeinoelämän, 
yliopiston ja kaupungin yhteydenpitoa. Ennen pitkää 
niin Neittaanmäelle kuin Kettusellekin oli selvää, että 
Nokia hyödyttäisi maakuntaa parhaiten nimenomaises-
ti Jyväskylässä. Samalla kannalla oli Mauri Pekkarinen, 
joka sisäministerinä sai järjestettyä Jyväskylän delegaa-
tiolle palaverin Ollilan kanssa vuonna 1996.154

Neittaanmäki pääsi nyt toistamiseen esittelemään omia 
koulutusnäkemyksiään Nokian korkeimmalle johdol-
le, tällä kertaa kasvokkain itse toimitusjohtajan kanssa. 
Nokian pääkonttorissa hän puhui Jyväskylän yliopiston 
teknologiaan suuntautuneesta tutkimuksesta ja koulu-
tuksesta sekä yliopiston ja paikallisen elinkeinoelämän 
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pitkään jatkuneesta läheisestä yhteistyöstä. Palaveriin 
osallistuivat Neittaanmäen lisäksi Pekkarinen, tietojär-
jestelmätieteen professori Kalle Lyytinen ja Veikko Hara, 
joka oli väitellyt Neittaanmäen ohjauksessa ja edennyt 
nyt Soneran tutkimusjohtajaksi. Jyväskyläläiset esittivät 
Ollilalle ajatuksen Nokian yksikön perustamisesta Jyväs-
kylään. Ollila kuunteli keskittyneesti ja keskeytti Neit-
taanmäen useaan otteeseen tarkentavilla kysymyksillä. 
Palaverin päätteeksi Ollila ei paljastanut suoraan kan-
taansa, mutta puhui yleisesti Nokialla olevan jo valmiiksi 
liikaa erillisiä yksiköitä. Muutaman päivän päästä Pekka-
rinen ja Ollila tapasivat uudestaan. Toimitusjohtaja kertoi 
arvostavansa Jyväskylän yliopiston informaatioteknolo-
gisia tieteitä ja toivoi, että yksiköt tekisivät vastaisuudes-
sakin korkeatasoista tutkimusta. Ollilan mukaan niiden 
oli syytä tiivistää yhteistyötä Nokian Tampereen yksikön 
kanssa . Näin hän ei suoraan sulkenut pois mahdollisuut-
ta perustaa Nokian yksikköä Jyväskylään. Erikseen Ollila 
vielä mainitsi Pekkariselle, että professorit Neittaanmä-
ki ja Lyytinen olivat kiinnostavia henkilöitä. Hän toi esiin 
heidän uramahdollisuuksistaan yliopistomaailman ulko-
puolella.

Neittaanmäki jatkoi yhteydenpitoaan Nokian suuntaan 
lähettämällä tiedotteita ja muistioita yhtiön eri henkilöil-
le. Teemat olivat tutut. Neittaanmäki jakoi yhtiöön tietoa 
yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen kehityksestä sekä 
yliopistomaailman ajankohtaisista muutoksista, kuten 
elinkeinoelämäyhteistyön noususuhdanteesta tiedepo-
litiikassa. Sinänsä tiedemaailman tuulet tunnettiin No-
kiassa tarkasti, olihan sähkötekniikan huippututkija Yrjö 
Neuvo siirtynyt Suomen Akatemian tutkimusprofesso-
rin tehtävästä Nokian teknologiajohtajaksi vuonna 1993. 
Tuskin Neittaanmäen tarjoama informaatiovirta silti hai-
taksi oli Nokia-johdon päätöksenteolle, sillä nyt oli kyse 
nimenomaisesti Jyväskylän yliopiston tieteellisestä an-
nista teknologiayritykselle. 

Vuonna 1997 Matti Alahuhta otti Neittaanmäkeen 
yhteyttä ja pyysi lisätietoja yliopiston koulutuksesta ja 
tutkimuksesta –  silmällä pitäen sitä, että Nokia siirtyisi 
Jyväskylään. Tiedekuntauudistus oli vireillä, mutta sen 
muodosta Neittaanmäki ei vielä voinut antaa tarkkoja 
lupauksia, vaikka vahvoja toiveita jo olikin teknologiaan 
suuntautuneen tiedekunnan synnystä. Alahuhta ilmaisi 
tyytyväisyytensä yliopiston kehityksen suuntaan mutta 
pelkäsi Nokian suunnitelman vuotavan julkisuuteen. Siksi 
Alahuhta painotti, että hänen yhteydenottonsa oli ”sa-
taprosenttisen” luottamuksellinen. Tilanne ennen yhtiön 
päätöksen julkistamista oli hankala, koska Nokian tulosta 
liikkui huhuja sanomalehti Keskisuomalaista myöten ja 
Neittaanmäki sai osansa huhuja koskevista kysymyksis-
tä. Tätä jatkui muutaman kuukauden ajan, ja kysymyksiin 
vastaaminen vaati huolellisuutta. Rehtori Salliselle Neit-
taanmäki myönsi luottamuksellisesti käyneensä Alahuh-
dan kanssa keskusteluja, muille hän ei antanut asiasta 
vihjeitä.

Pekka ja Matti Alahuhta
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Kaupunginjohtaja Pekka Kettuseen Neittaanmä-
ki oli jo ennen Nokian tulon varmistumista ehtinyt 
luomaan hyvät suhteet. Laman aikana Jyväskylään 
tulleessa Kettusessa oli toimijana piirteitä, jotka 
miellyttivät Neittaanmäkeä. Kettunen oli räväkkä 
johtaja, joka heittäytyi täysin rinnoin edistämään 
yliopiston, elinkeinoelämän ja kaupungin liittoa 
paikallisen elinkeinorakenteen muuttamiseksi. 
Hän piti yliopistoa aluekehityksen avaintekijänä. 
”Keski-Suomen tärkein yritys”, Kettunen kuvasi 
yliopiston roolia omassa Jyväskylä-strategiassaan 
vuonna 1996. 

Samoihin aikoihin kunnanjohtajakollegat nimittelivät 
Kettusta jo yliopiston kolmanneksi vararehtoriksi, niin 
paljon hän oli puhunut tarpeista kehittää yliopistoa 
maakunnan ”moottoriksi”. Hän oli Neittaanmäkeäkin 
suoraviivaisempi, mutta kaupungin suunnan käännyttyä 
johtajan otteet saivat oikeutusta. Häneen pitkälti hen-
kilöityi Jyväskylän nousu lamasta dynaamiseksi kasvu-
keskukseksi vuosina 1995–2000, vaikka uudistustyötä 
tehtiinkin laajalla rintamalla. Esimerkiksi kaupungin ke-

hittämispäällikkönä työskennellyt Jouni Juutilainen ja 
Jykesin toimitusjohtaja Ritva Nirkkonen tulivat Pekka 
Neittaanmäelle hyvin tutuiksi yliopiston ja kaupungin 
yhteisissä hankkeissa. Yhdellä tapaa kehittämisen kol-
lektiivinen henki tiivistyi kaupunkipoliittista keskustelua 
ruokkineeseen foorumityöhön 1990-luvun jälkipuo-
lella. Jyväskylä – Laatukylä -seminaari 1995 käynnisti 
Jyväskylä-Forumien sarjan seuraavina vuosina, jossa 
kaupungin kehittämiselle haettiin uusia ideoita eri alojen 
asiantuntijoiden esitelmien ja avoimen kansalaiskeskus-
telun kautta.155

Kettunen pyrki aktiivisesti viemään julkisuuteen Jyväs-
kylän menestysaskeleita. Maisteriohjelmien, informaa-
tioteknologian tiedekunnan perustamisen ja Nokian 
saapumisen merkitys Jyväskylälle nostettiin esiin ja kir-
joitettiin sisään kaupungin uusiin mielikuvastrategioihin. 
”Uuden Aallon Jyväskylä” oli informaatioteknologian 
varassa nouseva kasvukeskus, joka sai Nokiasta sym-
bolisen kruununjalokiven. Kasvun vuosina Jyväskylä oli 
teknologiauskossaan kuin Suomi pienoiskoossa. Nyt 
näyttivät toteutuvan kerralla suuret odotukset, joita 

pekka kettunen ja 
jyvaskylan nousun kasvot
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uuteen teknologiaan ja sen ympärille muodostuvaan 
yritystoimintaan, uuteen tietotalouteen, oli 1980-lu-
vun alusta lähtien kohdistettu. Teknologiaa tukeva poli-
tiikka sai tukea poliittisen kentän kaikilta suunnilta. ”Eikä 
siinä ollut eroa hallituksen ja opposition välillä”, toimit-
taja Lasse Kangas kirjoitti, kun hän hahmotteli koko 
Suomen lävistäneen teknologiauskon lähihistoriaa Kes-
kisuomalaisessa lokakuussa 2000. Jyväskylässä huuma 
jatkui vielä uuden vuosituhannen alkaessa. Kaupunkiin 
kasvaneesta informaatioteknologian yrityskeskittymän 

yrityksistä löytyi korkean profiilin kasvuyrityksiä, jotka 
näyttivät jatkuvasti tekevän hienoja tuloksia ja maksavan 
kovia osinkoja.156

Kettusen rinnalla Jyväskylän nousulle antoivat kasvonsa 
muutamat muutkin henkilöt. Teknologiahuuma nos-
ti Aino Sallista esiin uudistuvan yliopiston rehtorina, ja 
Pekka Neittaanmäki sai osansa julkisuudesta sekä va-
rarehtorina että teknologiatieteiden puolestapuhujana. 
Julkisuuden määrästä saa suuntaa-antavan mittakaavan 

Esko Peltonen, Pekka Kettunen, Pekka Neittaanmäki, Lea Pulkkinen ja Salme Näsi
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sanomalehti Keskisuomalaisen sähköisestä arkis-
tosta. Yksinkertainen nimihaku vuosien 1996–
1999 lehdistä tuottaa Pekka Neittanmäestä 53 
osumaa. Aino Sallinen saa vastaavalla haulla 184 
ja Pekka Kettunen 484 osumaa. Sallinen oli yli-
opiston keulakuva, mutta Neittaanmäki nousi 
hänkin vararehtorina maakunnallisesti näkyväk-
si tiedemieheksi. Maisteriohjelmat, informaa-
tioteknologian tiedekunnan perustaminen ja 
tutkimustyö toivat Neittaanmäelle julkisuutta 
selvästi enemmän kuin useimmille Jyväskylän 
yliopiston professoreille tai muille hänen kans-
saan samaan aikaan vararehtoreina toimineil-
le henkilöille. Vain urallaan vahvassa nosteessa 
ollut psykologian professori Lea Pulkkinen sai 
osakseen samassa määrin julkisuutta Keskisuo-
malaisessa (53 hakuosumaa) kuin Neittaanmäki 
1990-luvun lopulla. 157

Mattilanniemeen kiivaassa tahdissa Nokialle 
ja uudelle tiedekunnalle rakennetut toimitilat 
saivat nekin osakseen paljon huomiota vuosina 
1999–2000, muuttuihan kaupunkikuva mer-
kittävästi Jyväsjärven rannassa. Agoraksi nimet-
ty tiedekunnan rakennus pystytettiin julkisten ja 
yksityisten rahoittajien yhteistyöllä leasing-ra-
hoituksella. Päärahoittaja oli saksalainen pankki 
Landesbank Kiel. Uudenlaisen mallin sovelta-
misessa oli omat ongelmansa. Suunnitteluvai-
heessa rakennusyhtiö SRV:n toimitusjohtaja 
Ilpo Kokkila uhkasi vetävänsä jo pitkälle viedyt 
rakennuspiirustukset pois, kun valtionhallinnon 
taholta vaadittiin vielä hankkeen kilpailutusta. 
Kokkila kertoi Neittaanmäelle luovuttavansa pii-
rustukset vain tulevaan rakennukseen esille vit-
riiniin, mutta ei itse rakennuksen suunnitteluun. 
Kaksikkoa yhdisti yhteinen kotikunta, Neittaan-
mäen tavoin Kokkila oli lähtöisin Saarijärvel-
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tä. Kilpailutusvaatimukset saatiin lopulta täytettyä, ja 
SRV pääsi rakentamaan. Neittaanmäki oli rakentamista 
koskevissa uutisissa usein esittelemässä taloa ja sin-
ne muuttavaa tiedekuntaa. Kaupunki sai rakennuksista 
uuden mahtipontisen julkisivun Jyväsjärven rannalle, 
mutta rakennuksilla oli lopulta paljon symbolista arvoa 
Neittaanmäelle itselleenkin. Ne olivat mitä konkreetti-
sin todiste tavoitteellisen ja pitkäjänteisen vaikuttamis-
työn onnistumisesta.158

Neittaanmäen vararehtorivuosina hänen yhteytensä 
keskisuomalaiseen yritysmaailmaan ja paikallisiin vai-
kuttajiin pysyivät vahvoina lähes itsestään. Vararehto-
rina yhteydenpitoa eri puolille suorastaan odotettiin 
häneltä, ja maisteriohjelmien ja aluekeskusohjelman 

suunnitteluprosessit muodostuivat 
kuin varkain verkostoitumisohjel-
miksi. Valmistelu- ja ohjausryhmät 
yhdistivät eri tahoja. Kun pelissä 
olivat suuret EU-tukirahat, kunnis-
ta ja yrityksistä löytyi kiinnostusta 
osallistua aluekehitysseminaareihin. 
Keski-Suomen kunnallisten päättäji-
en, yritysjohtajien ja yliopistojohdon 
välillä olleet yhteydet muodostivat 
1990-luvun jälkipuolella entistäkin 
tiiviimmän verkoston. Yksilötasolla 
verkostoissa toimineiden henkilöi-
den välille kehittyi parhaimmillaan 
ystävyys. Neittaanmäki saattoi vuo-
situhannen vaihteen jälkeen pitä-
vänsä kaupunginjohtaja Kettusta 
käytännössä ystävänään, niin paljon 
he olivat olleet tekemisissä kulunei-
den vuosien aikana ilman vakavia eri-
mielisyyksiä. 

Jyväskylän maalaiskunnan johtoon 
vuoden 1995 lopulla nimitetty Tarmo 

Agoran investointisopimuksen allekirjoitustilaisuus
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Pipatti muistaa seutukunnan vaikuttajapiirien olleen jo 
tuolloin melko tiiviisti ryhmittäytyneenä aluekeskus-
ohjelman koulutusta korostavan linjan taakse. Maalais-
kunnassa vastustettiin vankasti kuntaliitosta kaupungin 
kanssa, mutta se ei estänyt Pipattia tekemästä yh-
teistyötä kaupungin kollegansa Kettusen ja pian myös 
Pekka Neittaanmäen kanssa, joihin hän tutustui sekä 
epämuodollisimmissa tapaamisissa että virallisemmis-
sa yhteyksissä kuten Keski-Suomen liiton tai Jyväskylän 
seudun kuntien kehittämisyhtiön Jykesin toiminnassa. 
Jykes oli perustettu 1980-luvun lopulla yhdistämään ja 
kehittämään Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Lau-
kaan, Muuramen ja Säynätsalon elinkeinotoimintaa. Se 
vahvisti osaltaan aluekeskusohjelman ajatusta Jyväskylän 
kaupungista elinkeinoelämän kehityksen veturina. Pipatti 
löysi luontevasti paikkansa paikallisten vaikuttajien pii-
reistä ja huomasi samalla, että Kettusen ja Neittaanmäen 
yhteistyö sujui vauhdikkaasti. Kettunen takasi uudelle 
aluepolitiikalle poliittisen hyväksynnän paikallisvaikutta-
jien parissa, ja Neittaanmäki hahmotteli uuteen politiik-
kaan istuvat hankkeet sekä toi päätöksentekoon hanke-
suunnittelun asiantuntemusta. 159

Yhtä lailla Pipatti pääsi mukaan säännöllisen epäsäännöl-
lisesti kokoontuneeseen keskustelupiiriin, johon kuului 
Kettusen ja Neittaanmäen lisäksi ainakin Keskisuoma-
laisen toimitusjohtaja Eino Petäjäniemi ja päätoimittaja 
Erkki Laatikainen sekä muutamia ”ei-julkisia” paikallisia 
johtohenkilöitä kuntasektorilta ja liike-elämästä. Välillä 
joukkoon liittyi yliopistoihmisiä kuten etnologian pro-
fessori Bo Lönnqvist tai molekyylibiologian professo-
ri Markku Kulomaa, välillä taas Aino Suhosen kaltaisia 
monissa piireissä liikkuvia henkilöitä. Pipatin mielestä 
juuri tässä ryhmässä tiivistyi Jyvässeudun vaikuttajapii-
rien yhteen hiileen puhaltamisen henki parhaimmillaan. 
Piirin kesken voitiin saunoa tai käydä kalassa. Tärkeintä 
oli, että ajatuksia vaihdettiin vapaasti ja laajoissa kaarissa. 
Tiedemiehille tämä oli tilaisuus levittää oman alansa tie-

tämystä poliitikkojen ja talouselämän vaikuttajien kes-
kuuteen. Lönnqvist kertoi leivosten kulttuurihistorias-
ta, miesten kalsareista tai analysoi Tuurin kyläkauppaa 
etnologin silmin. ”Äärimmäisen sivistynyt herrasmies, 
mutta ajatuksiltaan täysin villi, uskomaton idealinko”, 
Pipatti muistaa. Kulomaa kykeni taitavasti tiivistämään 
oman tieteenalansa teemat helposti ymmärrettävään 
muotoon, kun taas Neittaanmäki kertoessaan neljän-
nen, viidennen ja kuudennen sukupolven matkapuhe-
linverkostoista vei kuulijat lähes käsittämättömien mut-
ta samalla kiehtovien tulevaisuudennäkyjen äärelle.160

Verkostoja vahvisti niin ikään jo aiemmin perustettu 
T&K-toiminnan välittäjäorganisaatio eli Jyväskylän tek-
nologiakeskus, Tietotaajama. Teknologiakeskuksia oli 
1980-luvulla perustettu suurin odotuksin mutta niille 
oli jo pian povattu vaikeuksia. Keskusten johtajat arve-
livat Helsingin Sanomien haastattelussa kesällä 1987, 
että alkuhuuman jälkeen Suomeen jäisi jäljelle kolmesta 
neljään teknologiakeskusta. Tämä ennustus ei toteutu-
nut. Jyväskylän teknologiakeskus Tietotaajama ei ollut 
mullistanut kaupungin elinkeinorakennetta 1990-lu-
vun puoliväliin tultaessa, mutta se oli pysynyt melko 
tukevasti jaloillaan lamavuosina. Alueellisen yhteistyön 
tiivistyessä Jyväskylässä Tietotaajaman rooli korostui. 
Hallinnollisesti se siirrettiin Jykesin alaisuuteen. Tieto-
taajaman kautta voitiin kanavoida osaamiskeskusohjel-
man kautta tullutta EU-rahoitusta yritysten ja yliopis-
ton yhteistyöhankkeisiin, joilla pyrittiin kohottamaan 
olemassa olleiden yritysten teknologista osaamista ja 
avaamaan PK-yrityksille kansainvälisiä markkinoita. 
Uusia yrityksiä synnytettiin yrityshautomossa, joka oli 
lajissaan maan menestyneimpiä 1990-luvun lopulla.161

Teknologiakeskuksen työssä tärkeänä osa-alueena oli 
yhteyksien ja verkostojen vahvistaminen eri tahojen 
välillä. Tietotaajaman toimitusjohtajaksi 1994 tullut 
Veijo Miihkinen keskittyi työssään pitkälti strategiseen 
työhön, markkinointiin, edustamiseen ja ”junailuun”. 
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Hän muistaa kaupunginjohtajan Kettusen ennen 
kaikkea toimeenpanevana voimana, joka ei viivy-
tellyt uusien hankkeiden käynnistämisessä. Neit-
taanmäki oli puolestaan idearikkaudessaan tärkeä 
hahmo. Neittaanmäki istui teknologiakeskuksen 
hallituksessa, josta käsin hän Miihkisen mukaan 
”generoi” hankeideoita lähes loputtomasti.162 

Teknologiakeskus antoi Neittaanmäelle suoran 
näkökalan yritysmaailmaan – liikkeillä olleisiin 
yritysideoihin ja uuden teknologian soveltamis-
pyrkimyksiin. Toisinaan hän välitti itsekin suo-
raan yritysideoita Tietotaajamaan. Neittaanmäen 
tutkimusteemoissa oli aineksia yritysideoihin.  
Hänen ohjauksessaan tietotekniikasta väitelleet 
Antti Niemistö, Pasi Tarvainen ja Kai Hiltunen 
perustivat vuonna 1998 Numerola Osakeyh-
tiön, joka kehitti laskennallisista menetelmistä 
kaupallisia simulointipalveluita. Neittaanmäkeä 
ei kiinnostanut siirtyä pois tieteen piiristä, mut-
ta yritysmaailman ja tiedemaailman rajaseudut 
kiinnostivat häntä. Vuonna 1999 hän haki avoin-
na ollutta Tekesin johtajan paikkaa, mutta ei tul-
lut valituksi. Tekes olisi ollut hyppy täysin uuteen 
organisaatioon. Pian uusia uramahdollisuuksia 
avautui myös yliopistolla.

Pekka, Francesca, Anita ja Ilpo

 60-vuotisjulat vietetty
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60-vuotisjuhlat vietetty

Jyväskylän yliopiston rehtorin tehtävä oli avoin-
na jälleen vuonna 2000, kun rehtorien kolmivuotis-
kausi tuli päätökseensä. Aino Sallinen oli tahollaan 
tunnustellut uutta suuntaa uralleen, sillä hänen tie-
dettiin hakeneen joitakin korkeita tiedehallinnon 
virkoja vuosituhannen lähestyessä loppuaan. Reh-
torinvaalissa noudatettiin ensi kertaa uutta vaali-
johtosääntöä. Aiemmin rehtoriksi pyrkivän henki-
lön ei etukäteen odotettu ilmoittavan halustaan 
päästä tehtävään, vaan vaaliin pääsi ilmoittautu-
maan mukaan vasta vaalikollegion ratkaisevassa 
kokoontumisessa. Nyt ehdokkailta edellytettiin 
ennakkoilmoitusta ehdokkuudestaan. Maaliskuus-
sa 2000 umpeutuneeseen määräaikaan mennessä 
rehtoriehdokkaaksi ilmoittautui vain kaksi henki-
löä, Aino Sallinen ja Pekka Neittaanmäki. 

Vaali pidettiin vielä saman kuukauden aikana. Vaalitilai-
suuden alkajaisiksi Neittaanmäki ilmoitti, että hän oli eh-
dolla ainoastaan rehtorin paikalle, vararehtorin tehtävää 
hän ei enää tavoitellut. Ratkaisu tuli yllätyksenä monille, 
ja Jyväskylän Ylioppilaslehden mukaan se loi painetta 

vararehtorikauden 
tilinpaatos

.. .. ..
vaalikollegiolle: ”joko Neittaanmäki valittaisiin rehtoriksi 
tai hänet menetettäisiin kokonaan”. Jos painetta olikin, 
se ei ainakaan lujittanut Neittaanmäen asemia vaalissa, 
vaan päinvastoin hän kärsi nyt selvän tappion Salliselle 
äänin 80–22.  Välittömästi rehtorinvaalituloksen sel-
viämisen jälkeen Sallinen vielä kyseli Neittaanmäeltä, 
voisiko tämä sittenkin harkita vararehtorina jatkamista. 
Neittaanmäki kertoi rehtorille ratkaisunsa perustuvan 
ensisijaisesti perhesyihin, eikä Sallinen siksi enää yrittä-
nyt taivutella häntä jatkamaan.163

Mitkä tekijät pitivät Aino Sallisen rehtorina? Pääsyy 
löytynee yksinkertaisesti hänen omista ansioistaan. 
Hän oli ohjannut yliopiston laman läpi ja johtanut sen 
uudistumisen tielle. Yliopistoa oli kehitetty ennem-
minkin uutta luomalla kuin leikkauksilla ja lakkautuksilla. 
Kaupunkiin vuosituhannen lopulla kasvanut IT-huuma 
tarttui väkisinkin yliopistoon, ja Sallisella oli omat ansi-
onsa yliopiston uusien yhteiskuntasuhteiden luomises-
sa. Hän tuli toimeen kaupunginjohtaja Kettusen kanssa, 
ja maakuntavaikuttajiin rehtori oli tutustunut Jykesin 
hallituksessa sekä lukuisissa edustustehtävissä. Sallisen 
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suhteet opetusministeriöön ja poliitikkoihin olivat nekin 
kunnossa. Hän suhtautui yliopiston ja yritysmaailman 
väliseen lisääntyvään yhteistyöhön lähes yhtä myön-
teisesti kuin Neittaanmäki, mutta silti Sallinen edusti 
myös perinteitä. Jyväskylän Ylioppilaslehti tulkitsi vaalin 
olleen kannanotto ”yliopiston perustehtävän puolesta”, 
”yritysmäisemmäksi” organisaatioksi muuttumista vas-
taan. Neittaanmäkeä ei tässä kohden mainittu nimeltä, 
mutta käytännössä hänen vahvat sidoksensa elinkei-
noelämään olivat tämän tulkinnan taustalla. Rehtorilla 
oli yliopistossa kriitikkonsa, mutta yleisesti ottaen hän 
nautti melko vakaata luottamusta henkilökunnan kes-
kuudessa. Yliopiston läpikäymän hallinnollisen uudistu-

misen turhaumat kohdistuivat kenties enemmän Neit-
taanmäkeen kuin Salliseen.164

Maisteriohjelmat ja informaatioteknologian tiedekun-
nan perustaminen toivat rahaa ja menestystä Neittaan-
mäen tieteenalalle vuosina, jolloin yliopisto oli voimak-
kaassa murroksessa. Asetelma oli omiaan synnyttämään 
katteettomia huhupuheita siitä, että vararehtori olisi 
jotenkin asemansa turvin suosinut omaa tieteenalansa 
epäreilulla tavalla. Maisteriohjelmien rahoitus herätti 
pelkoja siitä, että ne ulkoisista tulovirroista huolimat-
ta söisivät varoja muulta koulutukselta. Neittaanmäki 
katkoi tällaisilta puheilta siipiä heti, jos hän kohtasi niitä. 

Salme Näsi, Aino Sallinen, Paula Määttä, Pekka Neittaanmäki ja Heikki Lyytinen.
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Esimerkiksi talvella 1997 hän lähetti yksityiskohtaisen ja 
korostetun asiallisen selvityksen eräälle yliopiston tutki-
jalle vararehtorin roolista yliopiston tutkimusvarojen ja-
kajana. Tutkijan laitoksella oli liikkunut epäilyjä rahanjaon 
oikeudenmukaisuudesta. Rehtori Sallinen joutui Neit-
taanmäen mukaan puhuttelemaan eräitä tiedekuntien 
avainhenkilöitä väärien huhujen levittämisen johdos-
ta.165

Myös Sallista kohtaan tunnettiin tyytymättömyyttä 
oman tieteenalansa suosimisesta, sillä viestintätieteisiin 
perustettiin uusia virkoja säästöpaineiden vuosina. Niis-
tä rehtoria kritisoi yliopistolla esimerkiksi nimimerkki 
Mikko Malka. Hän oli anonyyminä pysytellyt työnteki-
jä, joka julkaisi faxeilla ja monistuskoneilla kierrätettyä 
kapinallista tiedotuslehti Totuuden Torvea. Poleemisis-
sa teksteissään Malka kritisoi kovin sanoin 1990-luvun 
uudistuksia. Sallisen välittämää kuvaa yliopistosta lintu-
kotona hän haukkui voimakkaasti. Hallinto oli kääntynyt 
”hallintoterroriksi”, ja ”näennäishääräily” oli syrjäyttä-
mässä aidon työnteon. Osaksi Malkan letkautukset oli 
luettavissa yliopistoyhteisön sisäiseksi itseironiaksi, joka 
helpotti uudistuksiin sopeutumista, mutta osaksi niissä 
kiteytyivät akateemisen maailman suuret poliittiset ja 
eettiset kysymykset. Soveltuivatko indekseihin ja tu-
losten mittaamiseen tukeutuneen niin kutsutun uuden 
julkisjohtamisen opit yliopisto-organisaatioon? Miten 
paljon elinkeinoelämälle ja erityisesti teknologiateolli-
suudelle voitiin antaa päätösvaltaa Suomen tiedepo-
litiikassa? Kysymyksistä on käyty kriittistä keskustelua 
lähes katkeamatta 1990-luvulta lähtien.166

Jos rehtori olikin vakaammin Malkan pakinoiden tähtäi-
messä kuin Neittaanmäki, olivat jälkimmäisen maiste-
riohjelmat ja informaatioteknologian tiedekunta lopulta 
selvästi suurempia uudistuksia kuin viestintätieteiden 
virkakuviot. Kenties Neittaanmäki oli siksi lopulta alt-
tiimpi epäluuloille tässä suhteessa kuin Sallinen. Reh-

torinvaalissa moni varmasti kysyi, veisikö Neittaanmäki 
rehtorina yliopistoa vieläkin voimakkaammin tekniseen 
suuntaan. Neittaamäen työtä ja toimintaa lähietäisyy-
deltä seurannut Timo Tiihonen arvelee, että vararehto-
rissa oli ulkopuolisen silmin helposti nähtävissä valtapo-
liitikon otteita. Toisin sanoen Neittaanmäen katsottiin 
vararehtorina ajavan oman tieteenalansa etuja voi-
makkaammin kuin asemassa oli suotavaa. Samankal-
taisen käsityksen sai Mauri Pekkarinen, kun hän omien 
verkostojensa kautta otti selvää rehtorinvaalin kilpai-
luasetelmista. Yliopistopiireistä kerrottiin Pekkariselle, 
että Neittaanmäki oli suoraviivaisilla otteillaan kerännyt 
itselleen niin paljon vastustajia, että vararehtorin mah-
dollisuudet nousta rehtoriksi olivat heikot.167

Muistellessaan vararehtorin vuosiaan kaksi vuosi-
kymmentä myöhemmin Neittaanmäki korostaa työn 
raskautta ja perhetilannetta pääsyinä tehtävästä luo-
pumiselle. Hän oli valmis rehtorin tehtävään, mutta 
vaalitappio tuntui silti osaksi helpotukselta. Varareh-
torin tehtävät ja 1990-luvun jälkipuolen suurhankkeet 
olivat vieneet paljon aikaa kaikelta tutkimukselta ja han-
ketyöltä. Neittaanmäki arvioi vararehtorin tehtävästä 
luopuessaan, että hänen oli aika jatkaa tutkijanuraansa 
täysipainoisesti, jos hän vielä halusi saavuttaa sillä saral-
la jotakin. Nuori tutkija hän ei enää 49-vuotiaana ollut. 
Toisaalta hän koki vararehtorina saavuttaneensa tehtä-
vässä sen, mitä kohtuudella saattoi kuvitella. Käytän-
nössä eri syyt tuskin sulkevat pois toisiaan. Selvää oli se, 
että Neittaanmäen ura oli väistämättä käännekohdassa. 
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Neittaanmäen yksityiselämässä kova käänne-
kohta oli tullut jo ennen vararehtorin tehtävistä 
luopumista. Avioliitto Riitta Neittaanmäen kanssa 
päättyi eroon 1998. Se oli Pekka Neittaanmäelle 
henkisesti raskas koettelemus, koska parisuhteen 
haaksirikko tuli hänelle yllätyksenä. Omien tuntei-
den selvittelyn ohessa oli mietittävä lasten tulevai-
suutta. Kaiken lisäksi Pekka Neittaanmäen henki-
lökohtainen talous oli hetken aikaa vaakalaudalla, 
sillä eron tullessa Neittaanmäet olivat saneeraa-
massa 100-vuotiasta Wivi Lönnin suunnittelemaa 
puutaloa perheen uudeksi kodiksi. Keskeneräisen 
remonttityömaan myynti vaikutti mahdottomalta 
yhtälöltä. ”Yöunet olivat lyhyitä ja työpäivät pit-
kiä”, muistelee Neittaanmäki kenties elämänsä 
raskainta jaksoa. Lopulta Pekka ja Riitta Neittaan-
mäki päättivät lasten edun nimissä saattaa raken-
nushankkeen loppuun yksissä voimin erosta huo-
limatta.

Osaksi juuri yksityiselämän vaikeuksien vuoksi Neit-
taanmäki pystyi mieltämään rehtorinvaalin tappion 
helpotuksena. Oli helpompi vakauttaa uutta elämänti-
lannetta, kun uuden vastuullisen johtotehtävän kiireet 
eivät olleet painamassa. Sitä paitsi hän oli jo vuosituhan-
nen vaihteessa saavuttanut urallaan – ainakin ulkopuo-
lisen silmin – merkittäviä tuloksia. Vararehtorin tehtävä 
jäi tärkeäksi vaiheekseen hänen urallaan, sillä varareh-
torivuosinaan 1993–2000 Neittaanmäki oli vahvasti 
edistämässä kahta suurhanketta, jotka käänsivät yli-
opistoa uusille urille – suuntaan, johon Neittaanmäki 
oli jo 1980-luvun puolivälistä halunnut sen siirtyvän. 
Niin monen henkilön työn tulosta kuin uudet EU-ra-
hoitteiset maisteriohjelmat ja vuonna 1998 perustet-
tu informaatioteknologian tiedekunta olivatkin, harva 
saattoi sanoa työskennelleensä niiden eteen yhtä paljon 
kuin Pekka Neittaanmäki. Tiedekunnan perustamiseen 
huipentui työ, jota hän oli käytännössä koko uransa ajan 
tehnyt oman tieteenalan aseman vakiinnuttamiseksi 

50-vuotias professori 
pohtii uransa suuntaa 
uuden kodin suojissa
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tiedemaailmassa. Nokian saapuminen uuden tiedekun-
nan kainaloon vielä kruunasi kehityksen. Kaiken päälle 
Suomen Akatemia myönsi professori Neittaanmäelle 
sapattivuoden rahoituksen keväällä 2001. Menestystä 
oli tullut siinä määrin, että professorin uran menneisiin 
kohokohtiin ja tulevaisuuden aikomuksiin kiinnitettiin 
huomiota julkisuutta myöten, kun Neittaanmäki saa-
vutti keski-ikäisyyden virstanpylvään.

”Kiire unohtuu puutalon rauhassa”, otsikoi Keskisuoma-
laisen toimittaja Satu Pylvänäinen artikkelin, jossa hän 
haastatteli Pekka Neittaanmäkeä huhtikuussa 2001 

professorin täyttäessä 50 vuotta. Neittaanmäki oli 
saanut taloremontin valmiiksi, ja kävelymatkan päässä 
Mattilanniemen kampusalueelta Seminaarinkadulla si-
jainneesta talosta oli jo ehtinyt muodostua hänelle koti. 
Neittaanmäki kertoi tulevansa välillä sinne tekemään 
töitään välttääkseen yliopiston hälyä. Helsingin Sano-
mien syntymäpäivähaastattelussa hän korosti toimittaja 
Timo Siukoselle, että rauhalliselle ajattelulle oli jätettävä 
tilaa professorin työssä ja siinä oli opittava valikoimaan 
tehtäviään. Neittaanmäki viittasi jo aiemmin tutuksi 
tulleeseen oppiin: ”Jos teet yliopistossa työsi hyvin, kii-
tokseksi annetaan kaksi uutta tehtävää tilalle”. Samoja 

Koti Seminaarinkadulla
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Koti Seminaarinkadulla

teemoja sivuttiin vielä Saarijärven Sampo-lehden uuti-
soidessa ”ulkosaarijärveläiseksi” itseään luonnehtineen 
professorin merkkipäivästä.168

Uudella yliopistoa lähellä olleella kodilla oli suuri merkitys 
Neittaanmäelle. Sen suojissa hänen oli helppo huoleh-
tia koulua käyvien tyttäriensä arjesta. Seminaarinkadul-
ta professori-isä kuljetti auliisti lapsiaan kouluun, vaikka 
matka oli lyhyt. Neittaanmäki oli valmis kiirehtimään 
yliopistolta kotiovelle, jos lapset olivat unohtaneet avai-
met kotiin. Koulutyössä isä antoi hyvistä koenumeroista 
bonuksiksi kutsumiaan rahapalkkioita, vaikka saattoikin 
kysellä hyväntahtoisesti, että mikä meni pieleen, kun 

koearvosanaksi oli tullut 9½. Lapset olivat pienestä pi-
täen oppineet tuntemaan Pekka-isän ahkerana ja kun-
nianhimoisena tutkijana, joka kyllä oli kiireinen mutta 
ehti silti huolehtimaan läksyjenluvusta ja lasten puuhista 
kotona ollessaan. Välillä lapset saivat puolestaan auttaa 
isäänsä työasioissa esimerkiksi toimimalla ”sihteerinä”, 
joka kirjoitti sanelusta sähköpostiviestin. Akateemisen 
maailman vapaamuotoisempaan puoleen he olivat tu-
tustuneet isän tutkijakollegoiden vierailuilla ja käydes-
sään isän työhuoneella koulun jälkeen. Täysi-ikäiseksi 
tullessaan lapset saivat professori-isältä tukea oman 
uran rakentamisessa. Tyttäret Noora, Eerika ja Hen-
riikka olivat kukin vuorollaan kesätöissä tietotekniikan 
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Pekka Neittaanmäen 50-vuotis syntymäpäivävieraiden edustamat tahot

Lähde: Pekka Neittaanmäen vieraskirja, vastaanotto Agorassa 11.4.2001, PNA.
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laitoksella. Lääketieteelliselle uralle lähtenyt Noora Neit-
taanmäki sai isänsä ideasta kimmokkeen ottaa ihosyö-
pien diagnostiikkaa käsitelleen väitöskirjatutkimuksensa 
yhdeksi osaksi hyperspektrikameratutkimus.169

Suuressa talossa riitti tilaa sukujuhlille ja vieraille. Kan-
sanedustajana työskennellyt Petri Neittaanmäki asui 
perheensä kanssa omassa kodissaan Jyväskylässä mutta 
vieraili usein lapsineen Seminaarinkadulla. Yhtä lailla ta-
loon pääsivät majoittumaan Neittaanmäen ulkomaiset 
tutkijakollegat, kun he tulivat Jyväskylään vierailulle. 

Tarvittaessa Seminaarinkadun uusi koti oli Pekka Neit-
taanmäelle välietappi, jossa hän vararehtorikautensa 
viimeisinä aikoina pystyi muuntautumaan professorista 
vararehtoriksi siirtyessään Mattilanniemestä tai Agorasta 
yliopiston vanhalle kampukselle. Kerran hän lähti klo 11.40 
pyörällään kotia kohden vaihtaakseen siellä tumman pu-
vun ja mennäkseen yliopiston päärakennukseen, jossa oli 
alkamassa uusien professoreiden esittelytilaisuus. Kotio-
vella hän huomasi, että avainta ei ollut matkassa. Kiireen 
painaessa päälle Neittaanmäen mieleen tuli, että yläker-
ran parvekkeen ovi saattaisi olla lukitsematon. Niinpä hän 
kapusi parvekkeelle pyörätelinettä tikkaina käyttäen ja 
tunnusteli ovea kuin murtovaras konsanaan – se avautui. 
Hän pukeutui nopeasti ja kiirehti juhlatilaisuuteen, jonne 
hän ehti minuuttia ennen sen virallista alkamisaikaa. Tilai-
suuden järjestelyistä vastannut Tarja Timonen oli helpot-
tunut, vaikka huomauttikin aiheellisesti, että tavallisesti 
vararehtorin piti saapua tällaisiin tilaisuuksiin noin 15 mi-
nuuttia ennen niiden alkua.

Rauhallisen pinnan alla 50-vuotiaalla Pekka Neittaan-
mäellä oli edelleen paljon ideoita tulevaisuuden varalle. 
Helsingin Sanomien haastattelussa hän kritisoi ammat-
tikorkeakouluja ja mainitsi kirjoittavansa kolmea tieteel-
listä tutkimusta. ”Muhimassa on isompiakin hankkeita”, 
Neittaanmäki lupasi lopuksi. Keskisuomalaisen toimitta-

jalle hän kertoi kantavansa aina nauhuria mukanaan voi-
dakseen nauhoittaa ideansa ”vaikka keskellä yötä”. EU:n 
rahoittamien tutkimushankkeiden byrokraattisuutta 
hän kritisoi ja mainitsi lyhyesti suuntaavansa kansainvä-
listä toimintaansa nyt Venäjälle, Japaniin, Yhdysvaltoi-
hin ja Saksaan. Hän korosti, että yliopiston tehtävänä 
oli opettaa ihmisiä oppimaan, omaksumaan ja luomaan 
uutta. Menestys ei suuresti muuttanut Neittaanmäen 
työn määrää tai suuntaa. Itselleen sekä kollegoilleen hän 
osoitti jo tutuksi tulleen tehtäväalueen: ”Minusta yliopis-
ton henkilökunnan velvollisuus on osallistua kaupungin ja 
laajemminkin koko maakunnan kehittämiseen”.170

Periaatteessa Neittaanmäellä riitti polkuja, joita seura-
ta. Nyt oli aikaa keskittyä tutkimukseen ja professorin 
viran hoitoon. Hankkeisiin ja projekteihin saattoi syven-
tyä täydellä tarmolla. Neittaanmäen verkostot olivat 
voimissaan, sillä merkkipäiviään juhlistanutta professoria 
kävi onnittelemassa 39 eri tahon edustajat (taulukko 4. 
Neittaanmäki laittoi vuoden 2000 kuluessa pelkästään 
Suomen Akatemiaan kaksitoista hakemusta eri rahoitus-
muotoihin. Hän jatkoi akatemiaprofessuurin tavoittelua 
useana vuonna 2000-luvun alussa, tosin jälleen ilman 
tulosta. Vararehtorintyötä ei tässä kohden laskettu haki-
jalle meriitiksi. Neittaanmäen tutkimusryhmä asettui nyt 
uusiin tiloihin Agora-rakennukseen, ja tiedekunnan alku-
vaiheessa tietekniikan laitos oli lähes yhtä kuin hänen tut-
kimusryhmänsä. Uuden laitoksen professoreista puolet 
oli Neittaanmäen oppilaita. Vuonna 2001 tietotekniikan 
laitoksella toimi kuusi professoria hänen lisäkseen. Heis-
tä Timo Tiihonen, Raino Mäkinen ja Tommi Kärkkäinen 
olivat ponnistaneet uralleen Neittaanmäen ohjauksessa. 
Laitoksen alemmissa viroissa oli ryhmän nousevia tutki-
joita kuten Kaisa Miettinen ja Tuomo Rossi. Muista pro-
fessoreista Jyrki Joutsensalo ja Jarkko Vuori olivat Tek-
nillisen korkeakoulun kasvatteja. Tapani Ristaniemi väitteli 
Jyväskylässä Joutsensalon ohjauksessa ja sai professorin 
viran kesällä 2001.171
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Tutkimusryhmä oli vakaalla pohjalla, mutta informaa-
tioteknologian tiedekunnan alkutaipaleella oli omat 
hankaluutensa. Pekka Neittaanmäen mukaan dekaani 
Kalle Lyytisen siirtyminen professoriksi Yhdysvaltoihin 
vuonna 2000 oli menetys tiedekunnalle. Lyytinen oli 
tuonut tietojenkäsittelytieteet tiedekunnan osaksi, ja 
hän tunsi hyvin yliopiston toimintatavat ja johtohenki-
löt. Tiedekunnan varadekaanina ja tietotekniikan laitok-
sen laitosjohtajana vuosituhannen vaihteessa toimineen 
Timo Tiihosen mukaan tiedekunnan alkuvuodet olivat 
muutenkin suunnan hakua. Uudella tiedekunnalla ei ol-
lut omaa ”organisaatiomuistia”, vaan siellä oli sovitetta-
va yhteen kahden eri tiedekunnista tulleen oppisuun-
nan laitoskulttuurit, jotka poikkesivat toisistaan. Lisäksi 
EU-rahoitteisena alkaneet maisteriohjelmat integroi-
tiin osaksi tiedekuntaa, mikä lisäsi hallintokäytänteiden 
kirjoa. Siinä ympäristössä Tiihonen huomasi, että Neit-

taanmäki kaipasi tilaa toiminnalleen. Pian tämä pyysikin 
Tiihoselta pientä määrärahaa, jonka turvin saattoi kehi-
tellä omaa toimintaansa.172

Pekka Neittaanmäen mukaan hänellä ei ollut erityistä 
pyrkimystä erottautua tiedekunnasta, vaan hän halusi 
etsiä tavallista tiedekuntahallintoa joustavampaa orga-
nisatorista ympäristöä voidakseen paremmin syventyä 
uuden teknologian sovellutuksiin ja yritysyhteistyöhön. 
Syntyaskeliaan ottavassa tiedekunnan hallinnossa jou-
duttiin keskittymään uusien hallintokäytänteiden luo-
miseen, ja suurten hankkeiden hallinnointitehtävät oli-
vat merkittävä lisätaakka työntekijöille. Neittaanmäellä 
oli monta syytä kehitellä uutta erillistä tutkimusyksik-
köä.

Pekka, Marko Mäkelä, Aarni Perko, Kaisa Miettinen, Timo Tiihonen
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Dekaani Pekka Neittaanmäki on aktiivinen 
liikkuja ja kannustaa myös opiskelijoita ja 
työkavereita kuntoilemaan. Vasemmalla 
ylhäällä tytär Noora miehensä Oscar 
Zaarin kanssa. Alhalla vasemmalla Pekka 
Ruuskasen kanssa vappuhiihdolla. 

liikunta
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agora center - 
hankesuunnittelun keidas
Idea uudesta tutkimusyksiköstä ei syntynyt tyh-
jästä. Neittaanmäki oli luonnostellut jo ennen 
informaatioteknologian tiedekunnan syntyä In-
fotech-centeriä, joka olisi toiminut soveltavan tek-
nologisen tutkimuksen ja yritysyhteistyön tyyssija-
na. Hän oli vararehtorina seurannut läheltä kahden 
psykologin Lea Pulkkisen ja Heikki Lyytisen nou-
sevaa tutkimusryhmää, jonka opetusministeriö 
valitsi valtakunnalliseksi tutkimuksen huippuyksi-
köksi vuonna 1996 jatkeeksi Pulkkisen aiemmalle 
yksikölle. Psykologit elättelivät haavetta omasta 
tiedekunnasta mutta kehittelivät toisaalta tutki-
mukselleen erillistä keskusta, Psyko-Centeriä, jolle 
kaavailtiin omaa rakennusta Mattilanniemeen. 

Neittaanmäkeä hankesuunnitelma kosketti jo tutki-
muksesta vastanneena vararehtorina, mutta psykolo-
gien työ kiinnosti häntä myös tieteilijänä, sillä uudella 
teknologialla oli roolinsa Lyytisen ja Pulkkisen tutkimuk-
sissa. Silti voimien yhdistämiseen tarvittiin rehtori Sal-
lisen paimentamista, ja julkisuuteen ehdittiin jo syksyllä 
1998 tiedottaa Inhimillisen teknologian keskuksen pe-

rustamisesta. Sen oli määrä ottaa suojiinsa molemmat 
edellä mainitut centerit, mutta hanke jäi ainakin Neit-
taanmäen työpöydällä uuden tiedekunnan perustami-
sen jalkoihin.173

Infotech-center ja Psyko-Center elivät omaa elämään-
sä hankesuunnitelmissa samanaikaisesti, kun informaa-
tioteknologian tiedekunta perustettiin ja Agora-raken-
nusta rakennettiin pikavauhtia Mattilanniemeen omana 
projektinaan. Neittaanmäen alkaessa jälleen kehitellä 
ajatuksia teknologiaan suuntautuvasta soveltavan tie-
teen yksiköstä psykologit olivat luonteva valinta liittolai-
siksi. Heidän uudisrakennukselleen ei enää ollut helppo 
löytää tilaa yliopiston kampuksilta, mutta monitietei-
syydessä oli uuden vuosituhannen alussa tiedepoliittista 
nostetta. Lisäksi Pulkkisen ja Lyytisen tutkimusryhmä 
oli valittu Suomen Akatemian huippututkimusyksikök-
si. Voimat yhdistämällä kaikki näyttivät hyötyvän – nyt 
uutta tutkimusyksikköä alettiin toden teolla valmiste-
lemaan nimellä Agora Human Technologies Center. 
Suunnittelukoordinaattoriksi nimettiin Päivi Fadjukoff, 
jolla oli yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen ja Niilo 
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Hannu Miettinen ja Pekka Neittaanmäki

IT-tiedekunnan mitalilla palkitut Heikki Lyytinen, Maarit Palo, Juha Kinnunen ja Jukka Valkonen. 

Agora Centerin perustamiskokous
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Hannu Miettinen ja Pekka Neittaanmäki

Konferenssivieraat ovat tervetulleita!

Agora Centerin perustamiskokous

Pekka ja Henriikka Neittaanmäki ja Antti Melen 
valmistautumassa konferenssivieraiden vastaanottoon.

Eccomas 2004 konferenssiavustajia
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Agora Centerin perustamiskokous

Mäki Instituutin kautta jo paljon kokemusta yliopiston 
yhteistyöstä oman lähiympäristönsä kanssa. Hank-
keen toteuttamisvaiheessa Neittaanmäki oli omimmil-
laan ideoidessaan uuden keskuksen toimintaa. Reh-
tori Aino Sallinen joutui välillä muistuttamaan häntä 
ja Fadjukoffia siitä, että uudesta yksiköstä ei saisi tulla 
yliopistoa yliopiston sisälle. Lopulta uusi yksikkö Ago-
ra Center perustettiin vuoden 2002 alussa. Siitä tuli 
yliopiston erillislaitos, jonka oli määrä edistää monitie-
teistä tutkimusta ja avata yhteyksiä elinkeinoelämään. 
Psyko-Center yhdistettiin hallinnollisesti osaksi Agora 
Centeriä.174

Agora Center oli monessa mielessä Neittaanmäen unel-
mien johdannainen. Laskennallisia tieteitä päästiin so-
veltamaan osaksi muiden tieteiden lähestymistapoja ja 
samalla tutkimuksille haettiin sovellusmahdollisuuksia 
elinkeinoelämästä. Alkuvaiheessa Agora Center toimi 
hankkeen voimahahmojen eli Neittaanmäen, Pulkkisen 
ja Lyytisen hankkeiden varassa, ja pidemmälläkin aika-
välillä rahoitus hankittiin pääosaltaan yliopiston ulkopuo-
lelta kilpaillun tiede- ja hankerahoituksen piiristä, ennen 
kaikkea Suomen Akatemiasta ja Tekesistä. Vähitellen 
yksikköön palkattiin pysyvää henkilökuntaa vastaamaan 
hallinnosta ja rahoitushakujen koordinoinnista. Agora 
Centerin käynnistämisvaiheessa Neittaanmäki ja Fad-
jukoff kiersivät seutukunnan yrityksissä ja julkisten toi-
mijoiden piirissä esittelemässä keskusta ja kyselemässä 
eri tahoilta niiden toiveita keskuksen toiminnan osalta. 
Aihepiireiltään Agora Centerin hankkeissa liikuttiin laa-
jassa piirissä. Psykologien oppimista, lapsitutkimusta ja 
aivotoimintaa koskeneiden aihepiirien rinnalle tuli pe-
litutkimusta, terveydenhuollon teknologiakysymyksiä, 
virtuaalitodellisuuden tutkimusta, käytettävyystutkimus-
ta ja monia muita aihepiirejä inhimillisen teknologian sa-
teenvarjokäsitteen alta. Agora Centerin päästyä vauhtiin 
Neittaanmäki luonnehti lehtihaastattelussa keskuksen 
tehtävää pohjimmiltaan yksinkertaiseksi. Hänen mu-

kaansa yliopiston oli palveltava yhteiskuntaa, ja juuri tätä 
tehtävää Agora Center täyttäisi.

Neittaanmäki valittiin Agora Centerin ensimmäiseksi 
johtajaksi. Hän toimi tehtävässä vuoteen 2009 asti. 
Johtajan tehtävä ei ollut päätoiminen, vaan hän hoiti 
edelleen tietotekniikan professuuria informaatiotek-
nologian tiedekunnassa. Johtajana Neittaanmäki edusti 
Agora Centeriä yliopistohallinnossa. Päivi Fadjukoffista 
tuli Agora Centerin koordinaattori, joka vastasi kes-
kuksen hallinnosta. Jo keskuksen valmisteluvaiheessa 
Fadjukoff oli oppinut tuntemaan Neittaanmäen vahva-
na visiojohtajana, joka tuotti jatkuvalla syötöllä rohkeita 
ideoita ja edisti niitä hallinnossa, rahoitusrintamalla ja 
päättäjien parissa. Käytännön toteutuksessa Neittaan-
mäki kuitenkin tarvitsi useimmiten ”oikeaa kättä”, joka 
piti huolen, että hankkeet etenivät ruohonjuuritasolla ja 
tarvittavat toimenpiteet suoritettiin ajallaan. Sen roolin 
otti Fadjukoff, joka pystyi tarvittaessa asettamaan rajoja 
Neittaanmäelle, jos suunnitelmia ei voitu sovittaa rea-
listisiin aikatauluihin.175

Pekka ja Agora Centerin koordinaattori Päivi Fadjukoff 



155

Pekka ja Agora Centerin koordinaattori Päivi Fadjukoff 

Pekka Neittaanmäen mukaan tutkijan näkökulmas-
ta yksi Agora Centerin tärkeimmistä ansioista oli juuri 
hanketyön hallinnollisen osuuden siirtyminen siihen 
erikoistuneiden työntekijöiden vastuulle. Tutkija pystyi 
keskittymään olennaisimpaan eli tieteelliseen sisältöön 
tai sovelluksiin, kun tukena oli hankesuunnittelija, joka 
osasi muokata tutkimusideasta hankekokonaisuuden 
aikatauluineen, rahoituksineen ja hallintojärjestelyi-
neen. Ideoinnin lisäksi Neittaanmäki pääsi Agora Cen-
terissä hyödyntämään toistakin omaa vahvuuttaan, ver-
kostoitumista. Fadjukoff oppi keskuksen tapahtumissa 
seuraamaan Neittaanmäkeä, joka kiersi vierasjoukon 
piirissä ja hakeutui keskusteluihin tuttujen ja tunte-
mattomien kanssa. Jos Neittaanmäki löysi keskuste-
lukumppanin kanssa näköaloja yhteistyölle, hän kutsui 
Fadjukoffin paikalle ja esiteltyään osapuolet jätti tämän 
kertomaan käytännön yksityiskohdista mahdollisen 
yhteistyöhankkeen näkökulmasta – itse Neittaanmäki 
jatkoi matkaansa jo seuraavaan keskusteluun seuraavien 
henkilöiden pakeille.176

Toiminnan alkaessa Neittaanmäen tärkeimmäksi työ-
alaksi nousi mittava yhteistyöhanke ”Innovations in 
Business, Communication and Technology (InBCT)”, 
jota rahoittivat Tekes ja Euroopan aluekehitysrahasto. 
Hankkeella oli useampia alahankkeita, joissa yhdistel-
tiin viestintätieteiden, käyttäytymistieteiden, liiketa-
loustieteiden ja informaatioteknologisten tieteiden 
näkökulmia ja joissa oli perimmäisenä päämääränä in-
novaatiotoiminnan kehittäminen. Samalla hankkeen 
tehtävänä oli yksinkertaisesti vakiinnuttaa Agora Cen-
terin toimintaa. Neittaanmäki johti yhtä alahanketta ja 
toimi koko sateenvarjohankkeen vastuullisena johtaja-
na. Neittaanmäelle Agora Centeristä kehittyi parhaim-
millaan kotitiedekuntaa joustavampi toimintaympäristö 
juuri hanketoiminnassa. Hän luonnehti sitä keitaaksi, 
josta hänen kaltaisensa aktiivinen professori sai tukea 
uusiin avauksiin. Vuosina 2002–2016 Neittaanmäki 

oli mukana kaikkiaan kahdeksassatoista Agora Cen-
terin projektissa, useimmissa projektin vastuullisena 
johtajana. Hankkeissa opiskelijat ja väitöskirjantekijät 
pääsivät monitieteiseen tutkimusympäristöön, ja hank-
keet tukivat opinnäytteiden valmistumista. Esimerkiksi 
InBCT-hankkeessa valmistui vuosina 2002–2003 yli 
kaksikymmentä pro gradu -tutkielmaa. Myös väitös-
kirjoja ja tieteellisiä artikkeleita valmisteltiin keskuksen 
projekteissa aktiivisesti.177

Agora Centerin kautta Neittaanmäki pääsi monessa 
suhteessa elementtiinsä, mutta uuden yksikön alkuvuo-
det eivät sujuneet täysin ilman vastoinkäymisiä. Infor-
maatioteknologian tiedekunnan kollegoiden joukosta 
löytyi henkilöitä, jotka suhtautuivat uuteen yksikköön 
ja sen asemaan tiedekunnan kupeessa kriittisesti. Tie-
dekunnan käytävillä virisi puheita, joissa kyseenalaistet-
tiin Neittaanmäen kaksoisrooli professorina ja Agora 
Centerin johtajana. Hänen sanottiin laiminlyövän pro-
fessorin velvollisuuksiaan Agora Centerin työtehtä-
vien vuoksi. Lisäksi Agora Center koettiin kilpailijaksi 
Tietotekniikan tutkimusinstituutille, joka oli perustettu 
vuonna 1989 tietojenkäsittelytieteiden laitokselle. Ins-
tituutissa oli pitkään tehty käytännönläheistä palvelu-
tutkimusta yrityksille, ja vaikka sen profiili muutenkin 
poikkesi Agora Centeristä, instituutin taholla kaivattiin 
selkeämpiä rajanvetoja kahden yksikön välille. Lopulta 
rinnakkaiseloa kohennettiin hallinnollisin keinoin. In-
formaatioteknologian tiedekunnan vaatimuksesta yli-
opiston hallintojohtaja Erkki Tuunanen selvitti Agora 
Centerin asemaa. Tuunanen piti palavereja, joissa tar-
kasteltiin liikkeellä olleiden puheiden todenperäisyyttä 
ja kartoitettiin yksiköiden mahdollisia päällekkäisyyk-
siä. Neittaanmäen roolia koskevat väitteet Tuunanen 
käsitteli yhdessä tiedekunnan dekaani Jukka Heikkilän 
ja Agora Centerin Päivi Fadjukoffin kanssa. Palaverin 
lopputuloksena todettiin, että Neittaanmäen roolissa 
ei ollut moitittavaa. Jatkossa Agora Centerin ja Tieto-
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tekniikan tutkimusinstituutin vä-
listä tiedonkulkua lisättiin, jotta 
ne eivät kilpailisi toistensa kes-
ken hankkeissa tai henkilöstön 
rekrytoinnissa.178

Neittaanmäkeä väärinkäsitykset 
luonnollisesti turhauttivat, kos-
ka hän oli kaiken aikaa pitänyt 
Agora Centeriä ja sen hankkeita 
tiedekuntaa tukevana yksikkönä. 
Sitä paitsi hän oli uhrannut pal-
jon aikaansa pitkäaikaiseen mie-
liaiheeseensa, tutkinto-opiskeli-
joiden opintojen tehostamiseen. 
Nyt ei ollut tarvetta etsiä keinoja 
opintojen nopeuttamiseen, vaan 
päinvastoin monet opiskeli-
jat etenivät polullaan jopa liian 
vauhdikkaasti. ICT-alan osaajien 
kysyntä oli vuosituhannen vaih-
teessa kasvanut niin kovaksi, että 
yritykset rekrytoivat opiskelijoita 
ennen heidän valmistumistaan. 
Jäljellä olleiden opintojen suorit-
taminen työn ohessa oli vaikeaa, 
tai ne yksinkertaisesti hautau-
tuivat työelämän kiireiden alle. 
Vuodesta 2000 alkaen Neit-
taanmäki ryhtyi kehittämään 
erityisiä ohjauskäytänteitä tut-
kintonsa kesken jättäneille opis-
kelijoille. Edes taloussuhdan-
teiden notkahdus ei vähentänyt 
tämän työn tarvetta. Jyväskylän 
IT-kehitys ja yleinen vuositu-
hannen vaihteen nousukausi 
päättyivät vuoden 2001 syk- Aino Sallinen, Pekka Neittaanmäki ja C. Watanabe

Presidentti Tarja Halonen 
puolisoineen Agora Centerin 

vieraana



157

Aino Sallinen, Pekka Neittaanmäki ja C. Watanabe

Presidentti Tarja Halonen 
puolisoineen Agora Centerin 

vieraana

syllä pörssikurssien notkahdukseen. Puhuttiin kuplan 
puhkeamisesta niin maailmalla kuin Suomessa. Talous 
ei ajautunut syvään lamaan, mutta informaatiotekno-
logian toimiala menetti väistämättä hohdetta, jonka se 
oli 1990-luvun lopulla saanut. Neittaanmäen aloitta-
malle työssäkäyvien opiskelijoiden tukityölle oli kuiten-
kin edelleen tilausta, sillä irtisanomiset eivät paisuneet 
suurtyöttömyydeksi ja it-alan ammattilaisille löytyi not-
kahduksen jälkeen edelleen kysyntää.179

Tuloksellisimmaksi lähestymistavaksi osoittautuivat 
suorat yhteydenotot opiskelijoihin ja henkilökohtaisesti 
räätälöidyt opintosuunnitelmat. Neittaanmäki otti pu-
helimitse ja sähköpostitse yhteyttä lähes 300 opiskeli-
jaan sekä tapasi heitä tarpeen mukaan henkilökohtaises-
ti. Yhteydenotoissa opiskelijalta kysyttiin senhetkisestä 
työtilanteesta, korostettiin valmiiksi saatujen opintojen 
arvoa työelämässä ja lopuksi kannustettiin käymään nii-
den kimppuun yhdessä räätälöidyn opintosuunnitelman 
mukaisesti. Neittaanmäellä oli työssä tukenaan muita 
tiedekunnan työntekijöitä, ja ohjaustoiminta jäsennet-
tiin ”maisteriklinikaksi”. Se vakiintui vähitellen vuosina 
2000–2003 yhteydenpidon ja opinnäytetöiden oh-

jauksen seminaariksi ensin tietotekniikan ja pian myös 
tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Sen piirissä opis-
kelijoita autettiin laatimaan itselleen opintosuunnitelma 
yhteistyössä työnantajan kanssa. Yrityksiä kannustettiin 
sitoutumaan henkilöstön asiantuntemuksen kehittä-
miseen ja graduaiheita etsittiin yrityksiä hyödyttävistä 
kysymyksistä. Vuonna 2005 toiminnan laskettiin nos-
taneen tiedekunnassa suoritettujen tutkintojen mää-
rää 50 prosentilla. Tuloksellisuuden yksi tärkeimmistä 
selittäjistä oli opiskelijoilta saadun palautteen mukaan 
yhteydenoton henkilökohtaisuus eli se, ”että joku oli 
todella kiinnostunut heidän tilanteestaan”.180
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diplomi-insinooreja
jyvaskylan yliopistosta? 

.. ..
.. ..

Kaiken uuden rinnalla Agora Centeristä oli mah-
dollista yrittää läpimurtoja vanhoilla rintamaloh-
koilla. Diplomi-insinöörin koulutus ei ollut saanut 
maisteriohjelmista merkittävää piristysruisketta 
1990-luvun lopulla. Uusi tilaisuus edistää kysymys-
tä koitti, kun teknisen alan korkeakoulutuksen 
kehittämistarpeita selviteltiin valtakunnallisesti 
vuosina 2001–2002 ja Jyväskylä pääsi mukaan jat-
kosuunnitteluun. Kysymys oli pysynyt kaiken aikaa 
Neittaanmäen mielessä, ja se oli hänelle tärkey-
dessään lähes tiedekunnan perustamishankkeen 
veroinen. 

Tiedekunnan kautta Neittaanmäki oli lujittanut oman 
tieteenalansa asemaa yliopistossa. Teknisen alan 
DI-koulutuksella yliopisto olisi hänen silmissään kas-
vanut täysimittaiseksi, ja mikä tärkeintä, informaatio-
teknologinen tutkimus ja kaikki muut teknisiä aloja lä-
hellä olleet tieteenalat olisivat saaneet taustavoimaa ja 
uskottavuutta. Teknisen alan koulutuksen puuttuessa 
Jyväskylän yliopistosta Neittaanmäki koki oman tie-
teenalansa olevan altavastaajana suhteessa maan toi-

siin yliopistoihin, joissa it-tieteiden rinnalla oli teknisiä 
tieteitä. Toisaalta kysymys oli vahvasti maakunnallinen. 
Seudun elinkeinoelämän piirissä korkeimman tason 
teknisen koulutuksen puuttumisen nähtiin heikentävän 
työvoiman saantia.

Vanhat maakunnalliset verkostot viritettiin nopeasti 
täyteen toimintaan vuonna 2002. Koko Keski-Suomi 
tuntui aluksi yhdistyvän hankkeen taakse vieläkin voi-
mallisemmin kuin aiemmilla kerroilla. Näköpiirissä to-
della oli varsinaisen DI-tutkinnon myöntämisoikeus ei 
pelkästään yhteistyömalleja teknillisten korkeakoulu-
jen kanssa. Mauri Pekkarinen oli jälleen yksi hankkeen 
avainhenkilöistä, ja Pekka Neittaanmäki oli hänkin alus-
ta alkaen täysin rinnoin hanketta kehittämässä. Mui-
denkin puolueiden keskisuomalaiset kansanedustajat 
tekivät työtä hankkeen puolesta samoin maakuntajoh-
taja Erkki Järvelä ja Jyväskylän kaupunginjohtaja Pekka 
Kettunen.181

Neittaanmäen kansanedustajaksi valittu poika Pet-
ri Neittaanmäki teki omalla tahollaan työtä hankkeen 

.. 
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edistämiseksi. Hän toimi keskisuomalaisten kansan-
edustajien yhteyshenkilönä ja luonnosteli kansanedus-
tajien yhteiset kannanotot DI-kysymyksessä. Pekka 
Neittaanmäki oli saanut hänestä uuden luottomiehen 
poliittisen vallankäytön ylemmille portaille vuoden 
1999 eduskuntavaaleissa. Oma poika oli monipuolis-
tanut professorin poliitikkoyhteyksiä, mutta vanhat 
poliittiset kontaktit säilyttivät silti arvonsa. Esimerkiksi 
Mauri Pekkarisen kaltaisella konkaripoliitikolla oli usein 
enemmän sananvaltaa kuin ensimmäisen kauden kan-
sanedustajalla. Vastaavasti Petri Neittaanmäellä oli 
omia painopisteitään kansanedustajan työssä. Hän oli 
liittynyt keskustaan jo vuonna 1991 keskustan ”veret 
seisauttaneen vaalivoiton” innoittamana ja noussut Jy-
väskylän kaupunginvaltuustoon 21-vuotiaana vuonna 
1997. Nuorena kansanedustajana hän keskittyi muun 

muassa EU-asioihin, ulkopolitiikkaan, opiskelukysy-
myksiin ja maatalouteen. Isänsä asiantuntemusta lähellä 
olleisiin kysymyksiin kuului esimerkiksi sähköisen hen-
kilöllisyyskortin kehittäminen, jota Petri Neittaanmäki 
tarjosi väyläksi sähköiseen äänestämiseen.182

Maakuntahallinnon siunauksella Pekka Neittaanmäki 
sai syksyllä 2002 tehtäväkseen laatia laajan selvityksen 
DI-koulutuksen käynnistämisen edellytyksistä. Työryh-
män kanssa hän kokosi päätöksenteon perustaksi laa-
jan tietopaketin, jossa korkeimman asteen koulutuksen 
puolesta saivat puhua paikallisen elinkeinoelämän edus-
tajat. Koulutustarpeista ja työvoimanäkymistä kyseltiin 
Keski-Suomen yrityksiltä ja julkishallinnon toimijoilta. 
Vastaukset näyttivät yksiselitteisiltä. Jyväskylään muo-
dostunut ICT-alan toimintaympäristö, klusteri, kaipasi 

Mauri Pekkarinen, Pekka Neittaanmäki, Pasi Tyrväinen ja Petri Neittaanmäki
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työvoimaa ja erityisesti diplomi-insinöörejä. Viesti oli 
sama kuin aiemminkin: omassa maakunnassa annettu 
DI-koulutus olisi paras tae pätevän työvoiman saami-
sesta kilpailulla korkean teknologian toimialalla. Jyväs-
kylän yliopisto esitti opetusministeriölle teknisen kou-
lutuksen aloittamista syksyllä 2004. Tavoitteena oli 
valmistaa vuosittain 140 diplomi-insinööriä.183

Pontta hankkeelle antoi Vaasan esimerkki. Vaasan yli-
opisto sai syksyllä 2002 oikeuden myöntää teknisen 
alan tutkintoja. Jyväskylän hanke joutui kuitenkin no-
peasti vastatuuleen vielä vuoden 2002 lopulla. Ope-
tusministeriön selvitysmies Kari-Pekka Estola ei näh-
nyt Jyväskylän yliopiston esitykselle perusteita. Estolan 
selvityksen mukaan Jyväskylän koulutustarjonta oli jo 
korkeatasoista ja teknisiä tarpeita osittain palvelevaa. 
Mahdolliset uudistukset ja lisäykset koulutukseen Es-
tola halusi toteuttaa mieluummin jo tekniselle alalle 
suuntautuneiden yliopistojen voimin. Pekka Neit-
taanmäki antoi Estolan näkemyksille täystyrmäyksen 
Keskisuomalaisen haastattelussa. ”Selvityksessä on 
kaksi virhettä: perustelut ja johtopäätökset”, hän tiivis-
ti pettymyksensä ja moitti Estolaa yliopiston ja paikal-
listen toimijoiden teettämien raporttien täydellisestä 
sivuuttamisesta. Rehtori Aino Sallinen ei hätkähtänyt 
selvitysmiehen kantaa, vaan korosti esityksen kohtalon 
ratkeavan opetusministeriössä. Sallinen ja Neittaanmä-
ki olivat tässä vaiheessa vahvasti sitä mieltä, että alu-
eellisten koulutustarpeiden määrittelyssä pitäisi kuulla 
enemmän kyseisen alueen elinkeinoelämää ja vähem-
män selvitysmiehelle kuiskuttelevia toisia korkeakoulu-
ja, jotka pelkäsivät koulutusmäärien kasvun heikentävän 
niiden omaa asemaa.184

DI-hankkeen käsittelyä hidasti hallituskauden vaihtu-
minen. Vuoden 2003 lopulla Keski-Suomessa uudis-
tukseen suhtauduttiin vielä toiveikkaasti. Jyväskylän 
yliopistosäätiön järjestämässä hengennostatustilaisuu-

dessa elinkeinoelämän, välittäjäorganisaatioiden ja yli-
opiston edustajat vuorollaan puhuivat DI-koulutuksen 
tarpeellisuudesta. Yliopisto nosti teknisen alan kehittä-
misen vuoden 2004 päähankkeeksi, ja se kuului Kes-
ki-Suomen maakuntaohjelman tärkeimpiin kehityskoh-
teisiin. Vuoden 2003 lopulla opetusministeriö päätti 
tehdä uuden selvityksen Keski-Suomen teknistieteel-
lisen koulutuksen tilanteesta, mikä tulkittiin myöntei-
seksi askeleeksi Jyväskylän yliopistossa. Mahdolliseksi 
aloitusajankohdaksi laskettiin nyt vuosi 2005. Uuden 
selvityksen vielä ollessa tekeillä kesällä 2004 Pekka 
Neittaanmäki toteutti Agora Centerin voimin hanket-
ta tukevan oman selvityksen, jossa laskettiin maakun-
nan diplomi-insinöörit. Tulos puhui uuden koulutuk-
sen puolesta: Maakunnassa oli diplomi-insinöörejä alle 
maan keskiarvon. Maakunnan keskuksessa Jyväskyläs-
sä oli 10,1 diplomi-insinööriä tuhatta asukasta kohden 
ja yrittäjäkunta Muuramessa vastaava suhdeluku oli 
12,6, kun Jyväskylän lähimmissä verrokkikaupungeissa 
Tampereella ja Oulussa suhdeluku oli 25 tai enemmän 
ja Lappeenrannassakin se oli 18,3. Keskisuomalaisen 
haastattelussa Neittaanmäki toisti jälleen vajeen haitta-
vaikutukset seutukunnalle: etenkin pienten yritysten oli 
vaikea rekrytoida diplomi-insinöörejä, ja keskisuomalai-
set tekniselle alalle suuntaavat nuoret katosivat muille 
seuduille valmistumisensa jälkeen. Maakuntaa uhkasi 
surkastuminen, jos seudulla ei olisi riittävästi teknisen 
alan korkeakoulutettuja, Neittaanmäki varoitti.185

Uutena selvitysmiehenä toiminut Paavo Uronen päätyi 
esittämään Jyväskylän yliopistolle oikeutta diplomi-in-
sinöörien kouluttamiseen. Uronen oli Teknillisestä kor-
keakoulusta eläkkeelle jäänyt rehtori. Häntä miellytti-
vät Jyväskylän yliopiston kaavailemien tutkintojen erot 
perinteiseen diplomi-insinöörikoulutukseen nähden, 
sillä niissä tekniikkaa oli yhdistetty monitieteisyyden 
hengessä käyttäytymistieteisiin, viestintään ja nanotut-
kimukseen. Urosen kanta oli, että Jyväskylässä DI-kou-
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lutus ei kuitenkaan alkaisi perus- eli kandidaatinopin-
noista vaan vasta maisteriopinnoista. Tällaisenaankin 
selvitys otettiin Jyväskylän yliopistossa ilolla vastaan, ja 
maan hallituksen lopullista sanaa asiassa voitiin odottaa 
toiveikkaina.186

Vuoden 2004 lopulla maakunnalliseen rintamaan il-
maantui kuitenkin säröjä. Keski-Suomen pienten kun-
tien taholta kantautui tyytymättömyyttä hankkeesta 
koituviin kuluihin. Hankkeen hyödyt olivat niiden mie-
lestä kyseenalaiset. Pienten kuntien edustajat kyselivät, 
miksi köyhtyvien kuntien pitäisi osallistua miljoonilla 
hankkeeseen, jonka ne katsoivat kuuluvan ensisijaisesti 
valtion tai yliopiston vastuulle. Lisäksi ilmaan heitettiin 
idea, että yliopisto rahoittaisi hankkeen niin sanotuilla 
siirtomäärärahoilla, joita Keskisuomalaisen mukaan ker-
tyi vuosittain miljoonia eri hankkeiden ylijäämistä. Tämä 
tyrmättiin yliopiston taholta. Hanketta voimakkaimmin 
edustaneet poliitikot ja elinkeinoelämän edustajat yrit-
tivät tyynnytellä kritiikkiä hallituksen päätöstä odotelta-
essa. Keskisuomalaisen päätoimittaja käänsi jo syyttävää 
sormea keskisuomalaisten sosiaalidemokraattien suun-
taan, mutta kansanedustajat Petri Neittaanmäki (kesk.) 
ja Reijo Laitinen (sd.) vakuuttivat maakunnan edusta-
jien tehneen työtä hankkeen eteen yhtenä rintamana. 
Joulukuussa 2004 opetusministeri Tuula Haatainen 
(sd.) kuitenkin kertoi julkisuudessa, että hän oli halu-
ton myöntämään Jyväskylän tavoittelemaa koulutusta. 
Ministeri odotti valtakunnallisia selvityksiä koulutuk-
sen tarpeesta ja laski Jyväskylän mahtuvan Tampereen, 
Vaasan ja Oulun antaman DI-koulutuksen rekrytointi-
alueeseen.187

Ratkaiseva päätös tehtiin hallituksen sivistyspoliitti-
sessa ministerityöryhmässä tammikuun lopussa 2005. 
Opetusministeri Haataisen aloitteesta asia laitettiin 
jälleen uuden selvitystyön alaiseksi. Haatainen kertoi 
erikseen sanomalehti Keskisuomalaiselle, että hän ei 

ollut valmis tässä vaiheessa myöntämään Jyväskylän 
yliopistolle teknisten tutkintojen myöntämisoikeutta. 
Opetusministeri perusteli näkemystään sillä, että edel-
lisenä syksynä eri korkeakouluissa oli jäänyt täyttämättä 
200 teknisen alan aloituspaikkaa. Keskustan ministeri-
ryhmän kerrottiin olleen Jyväskylän yliopiston hankeen 
puolella, mutta se ei tällä kertaa riittänyt. Lykkäyspäätös 
oli hankkeen edistäjien kannalta pettymys, koska nyt 
käsittelyn pohjana ollutta Urosen selvitystä parempaa 
paperia ministerin eteen tuskin oli laadittavissa.188

Tekniikan Akateemisten Liitto (TEK) puolestaan iloit-
si julkisesti Haataisen linjanvedosta ja huomautti, että 
diplomi-insinöörejä oli työttömänä yhtä paljon kuin 
lamavuosina ja teknisen alan opiskelupaikkoja korkea-
kouluissa oli useina vuosina enemmän tarjolla kuin pit-
kän matematiikan kirjoittajia. Tämä näkökulma oli Neit-
taanmäelle tuttu, olihan hän itse 1980-luvun lopulta 
lähtien kantanut huolta matemaattisten ja luonnontie-
teellisten aineiden tilasta peruskoulussa ja lukiossa. Silti 
Neittaanmäki oli taipuvainen näkemään TEK:n lähinnä 
saavutettujen etujen puolustajana, teknillisten korkea-
koulujen edunvalvojana. DI-kysymys oli nyt tiivistynyt 
Neittaanmäelle tutuksi akateemiseksi resurssikamp-
pailuksi, jossa tällä kertaa pelureina olivat korkeakoulut 
ja yliopistot. Samaan teknillisten korkeakoulujen revii-
ripuolustukseen törmäsi tahollaan rehtori Aino Salli-
nen.189

Uudelleen käynnistettyä selvitystyötä johti tällä ker-
taa Yrjö Neuvo, Nokian teknologiajohtaja ja entinen 
Tampereen teknillisen korkeakoulun professori. Hänen 
johdollaan valtakunnallinen teknisen koulutuksen selvi-
tystyöryhmä päätyi jyväskyläläistoiveisiin nähden päin-
vastaisiin tuloksiin. Uusien DI-koulutusyksiköiden ja 
linjojen perustamisen sijaan työryhmä piti viisaampana 
supistaa koulutusta ja keskittää sitä entistä suurempiin 
yksiköihin. Selvityksessään se ei ottanut suoraan kantaa 
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Jyväskylän yliopiston aloitteeseen, mutta opetusminis-
teri Haatainen pysyi mietintöön tukeutuen entisessä 
kannassaan eikä halunnut myöntää yliopistolle oikeutta 
tekniseen koulutukseen. ”Ministeri sai mitä tilasi”, tiivis-
ti kansanedustaja Petri Neittaanmäki hanketta ajanei-
den tunnot. Keskisuomalaiset eivät luovuttaneet, vaan 
yliopiston hanketta pidettiin edelleen hengissä. Kun 
Haatainen siirtyi syksyllä 2005 sosiaali- ja terveys-
ministeriksi, hanke esiteltiin uudelle opetusministerille 
Antti Kalliomäelle, jälleen ilman tuloksia. Matti Vanha-
sen hallitus ei ottanut hanketta toteutettavakseen seu-
raavinakaan vuosina.190

Keski-Suomessa DI-hankkeen kariutumista puitiin pit-
kään. Aino Sallinen selittää tapahtunutta muistelmis-
saan toisten yliopistojen vastustuksella, ja sanomalehti 
Keskisuomalaisen vastuulle hän laittaa maakunnassa 
virinneen tyytymättömyyden. Pekka Neittaanmäki piti 
toisten korkeakoulujen vastustusta merkittävänä te-
kijänä, mutta perimmäisenä syynä hän näki poliittisen 
voiman hiipumisen. Neittaanmäen mielestä hankkeen 
taakse ei kaikesta huolimatta saatu tarpeeksi vahvaa 
rintamaa, vaan hän olisi kaivannut siihen lisävoimiksi 
elinkeinoelämän raskaansarjan johtajaa, joka olisi voi-
nut jonkin valtakunnallisesti merkittävän suuryhtiön 
äänellä sanoa, että uutta koulutusta todella tarvittaisiin 
Keski-Suomessa ja Jyväskylässä. Jatkossa DI-kysy-
myksestä muodostui Neittaanmäelle koko maakunnan 
kehittymiseen vahvasti vaikuttanut tekijä. DI-koulu-
tuksen puuttuessa yliopiston ja koko maakunnan pro-
fiili oli vaillinainen. Teknistä korkeakoulutusta tarvittiin 
Keski-Suomen pitämiseksi aluekehitysohjelmien ja 
teknologiaan suuntautuneiden T&K-rahoitusohjelmien 
piirissä.191

Olipa DI-hankkeen haaksirikon syy tarkkaan ottaen 
mikä hyvänsä, seutukunnan toimijoiden keskuudessa 
ei lopulta vallinnut yhtä vahvaa yksimielisyyttä alueke-

hityksen suunnasta kuin 1990-luvun puolivälissä uusia 
maisteriohjelmia valmisteltaessa. Talouden notkah-
dettua seudulla tunnustettiin yleisesti, että menneen 
nousukauden toimintamallit ja painopisteet kaipasivat 
uudistamista, mutta T&K-kentällä oli vaikea löytää yhtä 
selkeää ja tuloksellista innovaatiokaavaa. Aluekehityk-
sen kytkökset yliopistoon uudistuivat monella saral-
la, sillä Agora Center ei jäänyt ainoaksi uudenlaiseksi 
soveltavan tieteen tutkimuskeskukseksi kaupungissa. 
Wellnes Dream Lab (WDL) hyvinvointikeskus Vivecas-
sa yhdisteli uutta teknologiaa liikunta- ja terveystieteen 
tutkimukseen, ja sen päämääränä oli synnyttää uusia 
hyvinvointiteknologian yrityksiä. Jyväskylän yliopiston 
Nanotiedekeskuksessa puolestaan käynnistettiin moni-
tieteistä tutkimusta fysiikan, biologian ja kemian aloilta, 
ja samalla nanotutkimuksessa korostettiin tutkimuk-
sen soveltamismahdollisuuksia mitä moninaisemmissa 
ympäristöissä. Jyväskylän seudun uudistetussa elinkei-
nostrategiassa 2004 ja Keski-Suomen maakunnallises-
sa teknologiastrategiassa yhteistyötä pyrittiin kehittä-
mään pitkäjänteisesti kritiikin pohjalta. Uudet avaukset 
olivat tervetulleita, mutta ne eivät päässeet tavoittei-
siinsa ensimmäisinä vuosinaan.192

Pekka Neittaanmäki, Vesa Savolainen, Aarni Perko ja 
Seppo Puuronen.
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Diplomi-insinöörien koulutushankkeen ollessa 
vireillä Pekka Neittaanmäelle avautui odottama-
ton mahdollisuus siirtyä täysin uuteen toimintaym-
päristöön. Häntä pyydettiin ehdolle Jyväskylän 
kaupunginjohtajaksi vuonna 2004, sillä Pekka Ket-
tunen oli jättämässä tehtävän. Pyyntö tuli valtuus-
ton keskiryhmiltä, jotka kaavailivat Neittaanmäes-
tä kompromissiehdokasta, jos sosiaalidemokraatit 
tai kokoomus eivät vastoin ennakko-odotuksia löy-
täisi vahvaa ehdokasta. Neittaanmäki suhtautui 
pyyntöön varauksella mutta antoi lopulta suostu-
muksensa. Työlistallaan hän ei nostanut valinta-
prosessia kovin korkealle.

Aluekehityskokemuksestaan huolimatta Neittaanmäki 
tunsi vain välillisesti kunnallispolitiikkaa, eikä hän itse-
kään ollut kovin tunnettu kunnallispoliitikkojen kes-
kuudessa. Kaupunkilaiset ja etenkin paikallispoliitikot 
epäilemättä tiesivät Neittaanmäen hyvin nimeltä, mut-
ta läheskään kaikilla valtuutetuilla ja puolueaktiiveilla ei 
ollut häneen suoraa yhteyttä, niin laajat kuin hänen ver-
kostonsa olivatkin. Johtajakilpaan osallistuminen siirsi 
Neittaanmäen entistä selvemmin poliittiseen julkisuu-

teen. Hän oli ollut paljon esillä etenkin Keskisuomalai-
sessa informaatioteknologian nousun johdosta, mutta 
nyt häntä arvioitiin uudesta näkökulmasta. Olisiko ky-
keneväksi tunnettu professori sopiva henkilö johtamaan 
Jyväskylää? 

Keskisuomalaisen sivuilla Neittaanmäki sai tukijakseen 
päätoimittaja Erkki Laatikaisen, jonka kymmenen vuot-
ta aiemmin esittämä ennustus Neittaanmäen noususta 
yliopiston rehtoriksi ei ollut toteutunut. Pääkirjoituk-
sessaan 12.5.2004 Laatikainen luonnehti Neittaanmä-
keä varteenotettavaksi kaupunginjohtajakandidaatiksi 
ja halusi laskea professorin ehdottomasti mukaan ”ras-
kaaseen ehdokasjoukkoon”. Päätoimittaja kiitteli Neit-
taanmäen laajoja suhdeverkostoja ja runsaita meriittejä 
”yliopiston ykköstoiminnoissa”. Neittaanmäki hallitsi 
”ketjutuksen ja kumppanoitumisen”, ja erikseen Laati-
kainen muistutti professorin kuuluneen pitkään Pekka 
Kettusen ”luovana esiintyneeseen esikuntaan”. Laa-
tikainen nosti vielä Kuopion yliopistosta Kuopion kau-
punginjohtajaksi edenneen Petteri Parosen todisteeksi 
yliopistotaustan soveltuvuudesta kaupunginjohtajalle.193

kunnallispoliittisessa 
julkisuudessa
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Viittaus Kettusen ”esikuntaan” saattoi keväällä 2004 
kuulostaa pikemminkin piikittelyltä kuin kehulta, koska 
Pekka Kettunen oli jättämässä kaupunginjohtajan teh-
tävän riitaisissa merkeissä ja Kettunen oli jo vuosien ajan 
kärhämöinyt myös Laatikaisen kanssa. Neittaanmäki oli 
tahollaan oppinut tuntemaan kaupunginjohtajan sär-
mikkään puolen. Jyväskylän normaalikoulun ala-asteen 
uuden koulurakennuksen sijoittamisesta käytiin vuosina 
1997–1999 vilkasta keskustelua kaupunginhallinnossa. 
Kettunen ajoi voimalla omaa vaihtoehtoaan uudisra-
kennuksen paikasta, ja kun Neittaanmäki siitä poike-
ten asettautui julkisesti tukemaan uudisrakennuksen 
sijoittamista vanhan koulun viereen, kaupunginjohtaja 
soitti ja uhkaili äreästi Neittaanmäkeä kaupungin mil-
joonien poisvetämisellä maisterikoulutuksesta ja muista 
hankkeista. Neittaanmäki korosti puhuneensa asiasta 
koulua käyvien lasten vanhempana eikä professorina 
ja huomautti, ettei Kettusella ollut miljoonia, joita hän 
olisi jollain tavoin voinut vetää pois. Sanallinen kahak-
ka ei jäänyt hiertämään heidän välejään. Koulurakennus 
sijoitettiin koulun henkilökunnan ja yliopiston toiveiden 
mukaisesti vanhan koulurakennuksen viereen.194

Niinpä Erkki Laatikaisen maininta kaksikon yhteistyö-
suhteesta oli lopulta vain viittaus kaupunginjohtajan 
menestyksen vuosiin 1990-luvun lopulla ja Neittaan-
män rooliin Kettusen akateemisena tutkaparina. Kun 
Kettusta oli huumorimielessä tuolloin kutsuttu yliopis-
ton kolmanneksi vararehtoriksi, oli sama ajatusmalli 
sovitettavissa kääntäen Neittaanmäkeen, jonka osak-
keet olivat edelleen korkealla päätoimittaja Laatikaisen 
keskisuomalaisessa henkilöpörssissä. Päätoimittaja veti 
Neittaanmäelle vertoja verkostoitujana. Tärkeimpä-
nä erona miesten välillä oli se, että Laatikainen toimi 
Neittaanmäkeä selvemmin yhteiskunnallispoliittisessa 
ympäristössä. Olli Matikainen on kuvannut Laatikais-
ta ”Aholaidan nukkemestariksi”. Päätoimittaja pyrki 
verkostojensa turvin nostamaan ja laskemaan ihmisiä 

politiikassa sen mukaan, miten hän arvioi heidän ky-
vykkyyttään tai soveltuvuuttaan ajaa niitä asioita, joita 
tämä keskustalainen keskisuomalaisen maakunta-aat-
teen esitaistelija itse ajoi. Joulukuussa 2003 Laati-
kainen totesi, että Neittaanmäen merkitys Jyväskylän 
seudun elinkeinoelämän monipuolistumisessa oli paljon 
”julkisuudessa tiedettyä mittavampi” ja korosti ”in-
formaatioteollisuuden ykköspäättäjien” kunnioittavan 
Neittaanmäkeä. Laatikainen lausui arvioitaan kommen-
toidessaan Veikkauksen uutta hallitusta, jonka jäseneksi 
Neittaanmäki ainoana keskisuomalaisena oli juuri ni-
metty.195

Veikkauksen hallituspaikka oli avautunut Neittaanmäel-
le kuin varkain. Hän muistelee, että opetusministeri-
östä otettiin yhteyttä ja kysyttiin hänen halukkuuttaan 
tehtävään. Ministeriö halusi hallitukseen matematiikan 
ja tietotekniikan asiantuntijan. Todennäköisyyslaskenta 
oli avainasemassa monien pelien taustalla, ja Neittaan-
mäellä oli asiantuntemusta uudesta teknologiasta ja in-
ternetpalveluista, joita kasvavassa määrin hyödynnettiin 
peliympäristöissä. Neittaanmäelle hallitustyö osoittau-
tui kiinnostavaksi kokemukseksi. Pelimaailma oli mur-
roksessa ja hallitus sai tehdä merkittäviä suuntavalintoja. 
Hallituksen jäsenten joukosta löytyi tuttavuuksia, kuten 
hallituksen puheenjohtajana toiminut UPM-Kymme-
nen toimitusjohtaja Juha Niemelä sekä Icecapital pank-
kiiriliikkeen perustaja ja sijoittaja Ari Lahti. Jyväskylän 
kaupunginjohtajakilpailussa jäsenyys toki oli luettavissa 
ansioksi, mutta valintaprosessin edetessä Laatikaisen 
tuki ei sellaisenaan riittänyt nostamaan Neittaanmäkeä 
kärkisuosikiksi, niin vahva oli sosiaalidemokraattien ja 
kokoomuksen asema kaupungin politiikassa.

Kaupunginjohtajan valinnan lähestyessä keskustan 
kaupunginvaltuutettu Juhani Matilainen kirjoitti Kes-
kisuomalaiseen Neittaanmäkeä tukevan vaalikirjoituk-
sen. Matilainen kertasi Neittaanmäen uran pääpiirteet 
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soveltavan luonnontieteen koulutusohjelman suun-
nittelusta alkaen aina Agora Centeriin asti. Matilainen 
korosti, että tiedemiehen asemasta huolimatta tällä oli 
takanaan pitkä taival vaikuttajana. Matilainen luki Neit-
taanmäen yhdeksi Jyväskylän lamavuosia seuranneen 
rakennemuutoksen pääarkkitehdiksi, ja tämän vaikut-
tajan profiilissa Matilainen kiitteli erityisesti pyrkimystä 
laaja-alaisuuteen ja muistutti kaupunkilaisia professorin 
laajoista kansainvälisistä verkostoista. Matilainen puhui 
keskustan suulla mutta pyrki samalla korostamaan, että 
puolueen leimaa ei ollut painettu Neittaanmäen otsaan 
kovin voimakkaasti. Matilaisen mukaan Neittaanmäki 
oli ehdokkaana ennen kaikkea ”yliopisto- ja avaintekno-
logiataustainen vaihtoehto”, joka kykeni yhteistyöhön 
monenlaisten ihmisten kanssa heidän arvomaailmaansa 
tai asemaansa katsomatta. Neittaanmäki itsekin nosti 
verkostot, kansainvälisyyden sekä kehitys- ja hallinto-
työn systemaattisuuden vahvuudekseen vaalihaastat-
teluissa. Vaalien pääkysymys oli Jyväskylän talouden 
kohentaminen, jolle hän piti lähtökohtana uuden yritys-
toiminnan synnyttämistä kaupunkiin. Veroäyriä Neit-
taanmäki ei halunnut kohottaa.196

Puolestapuhujilla oli alkuvaiheessa merkitystä. Neit-
taanmäki oli yksi tehtävää varten haastatelluista hen-
kilöistä. Muut haastatteluun päässeet ehdokkaat olivat 
Maija-Liisa Havia, Antti Kivelä, Timo Koivisto ja Kalevi 
Olin. Haastattelukierroksen jälkeen hakuprosessin tun-
nelma tiivistyi, sillä puolueet jatkoivat vielä ehdokkaiden 
etsintää. Perusasetelmaa hallitsi kysymys, onnistuisi-
vatko sosiaalidemokraatit pitämään kaupunginjohtajan 
paikan itsellään. Vasemmisto ryhmittyi lopulta Kalevi 
Olinin taakse. Hänen varteenotettavimmaksi vastaeh-
dokkaaksi tuli Lappeenrannan kaupunginjohtaja Markku 
Andersson, joka nousi kilpailuun mukaan valintapro-
sessin loppuvaiheessa osin julkisuudelta pimennossa. 
Taustaltaan hän oli kokoomuslainen, mutta Andersson 
sai kannatusta myös muiden puolueiden taholta, ja ai-

van kaupunginvaltuuston ratkaisevan kokouksen kyn-
nyksellä Keskisuomalainen povasi Anderssonille voittoa. 
Keskustan valtuustoryhmä oli kooltaan sosiaalidemo-
kraatteja ja kokoomusta pienempi, joten puolue oli vaa-
lipelissä takarivissä. Valta kaupunginjohtajan valinnassa 
oli nyt valtuutettujen käsissä, ei ulkopuolisilla narunve-
täjillä.197

Kaupunginvaltuuston ratkaisevasta äänestyksestä tuli 
tiukka – mutta ei Neittaanmäen osalta. Kalevi Olin sai 
29 ääntä, ja Markku Anderssonia äänesti 27 valtuutet-
tua. Pekka Neittaanmäki sai kolme (3) ääntä, muille 
ehdokkaille ääniä ei suotu. Koska Olin ei saanut ääni-
enemmistöä kokonaisäänimäärästä, järjestettiin toinen 
kierros, jossa Andersson voitti Olinin äänin 30–29. 
Heti vaalituloksen selvittyä Olin toivotti Anderssonin 
tervetulleeksi Jyväskylään ja ennakoi kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtajana pääsevänsä sujuvaan yhteistyöhön 
uuden kaupunginjohtajan kanssa. Ennakkoasetelmat 
hyvin tunteneelle Neittaanmäelle vaalitappio ei ollut 
suuri pettymys. Hän oli valinnan ratkaisseen äänestyk-
sen aikaan Saarijärvellä ongella lastensa kanssa. An-
derssonilla oli takanaan pitkä ura kunnallishallinnon eri 
tehtävissä, ja hän johti Jyväskylää vuodet 2004–2015. 
Kaupunkilaisten keskuudessa hän nautti melko tasaista 
suosiota.198

Pekka Neittaanmäen ja Markku Anderssonin välille ei 
kehittynyt samanlaista yhteistyösuhdetta kuin Neit-
taanmäellä oli ollut Anderssonin edeltäjien kanssa. An-
derssonin johdolla Jyväskylän kaupunki myi Jyväskylän 
Teknologiakeskus Osakeyhtiön alalla laajentumassa 
olleelle Technopolikselle keväällä 2006. Kaupunginjoh-
taja perusteli kauppaa julkisuudessa teknologiakeskuk-
sen toimintaedellytysten parantamisella, sillä ostajayri-
tyksen kautta teknologiakeskuksen odotettiin saavan 
laajemmat kansainväliset yhteydet ja enemmän inves-
tointeja. Näin yksi luonnollinen foorumi Neittaanmäen 
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Jyväskylän yliopiston varankeräysgaala Laajavuoressa. 
Pekan ja Markku Anderssonin taustalla Pekan ostama Kain Tapperin taideteos.
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ja kaupunginjohtajan yhteistyölle katosi, vaikka tekno-
logiakeskuksen koordinoimat maakunnalliset kehitys-
hankkeet siirrettiin uudelle Jykesin tytäryhtiöksi perus-
tetulle Jyväskylä Innovation Osakeyhtiölle. Andersson 
ei kaupunginjohtajana uhrannut omaa aikaansa yliopis-
ton, kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyölle hanke-
tasolla samassa määrin kuin Kettunen.199

Kaupunginjohtajakilpailun tuoma julkisuus ulottui laa-
jemmalle kuin se huomio, jota Neittaanmäki oli urallaan 
aiemmin kokenut. Johtajaehdokkailta kyseltiin henkilö-
kohtaisista mieltymyksistä ja perheasioista, joita profes-
sorilta ei tavallisesti udeltu. Paikallinen lehdistö kävi läpi 
ehdokkaiden harrastuksia ja kyseli heidän huumorinta-
justaan ja perhetilanteestaan. Pekka Neittaanmäki oli 
eronsa jälkeen löytänyt uudeksi elämänkumppanikseen 
Anita Mikkosen. Uusi parisuhde ei jatkossakaan päässyt 
hautautumaan pelkäksi yksityisasiaksi, sillä Neittaan-
mäkeä ja Mikkosta yhdisti työ.200

Anita Mikkonen oli valittu Keski-Suomen maakunta-
johtajaksi vuonna 2002. Valintaprosessia oli sävyttänyt 
Erkki Laatikaisen ja Mauri Pekkarisen kulissien takai-
nen kamppailu, joka oli päättynyt Laatikaisen tukeman 
Mikkosen voittoon maakuntavaltuuston äänestyksessä. 
Pekkarinen erosi maakuntavaltuuston puheenjohtajan 
tehtävästä protestiksi Laatikaisen junttaustyötä vas-
taan. Neittaanmäki ja Mikkonen seurustelivat jo tällöin, 
mutta heistä kummallakaan ei ollut osaa maakuntavai-
kuttajien voimienmittelyssä. Mikkonen oli tehnyt uran-
sa yliopistossa, ensin Jyväskylän yliopiston biotekniikan 
apulaisprofessorina ja sitten Oulun yliopiston Kajaanin 
kehittämiskeskuksen johtajana, kunnes hän siirtyi VTT:n 
biotekniikan tutkimuspäälliköksi Espooseen. Sieltä hän 
siirtyi Keski-Suomen maakuntajohtajaksi. Toisin sanoen 
Mikkonen oli Neittaanmäen tavoin kulkenut urallaan 
tieteen, T&K-maailman ja soveltavan tutkimuksen ra-
javyöhykkeillä. Mikkosen edeltäjä Erkki Järvelä oli Neit-

taanmäelle tuttu jo opiskeluvuosilta, ja kaksikosta oli 
vuosien ja monien suurhankkeiden yhteistyön myötä 
tullut läheisiä ystäviä, mutta uusi johtaja oli Neittaan-
mäelle vieläkin läheisempi. Tultuaan maakuntajohtajaksi 
Mikkonen muutti asumaan Neittaanmäen taloon Se-
minaarinkadulle.201

Uuden kumppanin löytäminen toi yksityiselämään va-
kautta, joka säteili Neittaanmäen työhön jo sellaisenaan. 
Lisäksi Mikkosen ja Neittaanmäen työalojen läheisyys 
toi kuvaan mukaan mahdollisuudet kehitellä yhdessä 
hankeideoita tai vähintäänkin vaihtaa puolin ja toisin 
ajankohtaisia tietoja eri aloilta. Toisaalta asetelmalla oli 
haittapuolensa. Hankerahoituskysymyksissä kuvaan as-
tuivat helposti esteellisyyssäädökset. Ajoittain jääviyttä 
oli puolin ja toisin pohdittava jo pelkästään sen pohjal-
ta, miltä suhteet ja päätöksenteon asetelmat näyttivät 
ulkoa käsin. Sanomalehti Keskisuomalainen havahtui 
asetelmaan kaupunginjohtajavalinnan jälkipuinneissaan. 
Sen mukaan Neittaanmäen valinnassa erityispiirteenä 
olisi ollut se, että "niin Jyväskylää kuin Keski-Suomen 
liittoa olisi johdettu samasta kotiosoitteesta". Vuosien 
mittaan Neittaanmäen ja Mikkosen suhde pulpahti 
joitakin kertoja julkisuuteen Keskisuomalaisen yleisön-
osastopalstalla, mutta yksittäisiä poleemisia kirjoituksia 
vakavampia selkkauksia asetelma ei kuitenkaan kum-
mallekaan aiheuttanut. Ja julkisuudessa huomioitiin 
toisinaan myös se, kun he olivat ottaneet jääviystekijät 
huomioon.202

Sanomalehtien yleisönosastosta tuli Neittaanmäel-
le itselleen harrastusta lähentelevä kirjoitusfoorumi 
2000-luvun kuluessa, ja hänen nimensä tuli varmasti 
tutuksi Keskisuomalaisen yleisönosastoa seuranneille. 
Neittaanmäki piti sanomalehtiä tärkeänä viestintävä-
lineenä, ja yleisönosasto oli hänelle mieluisa foorumi 
vielä uuden sosiaalisen median läpilyönnin jälkeenkin. 
Hän kirjoitti Keskisuomalaiseen noin 50 yleisönosas-
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tokirjoitusta vuosina 2001–2009. Hän käsitteli teks-
teissään sekä omaan työalaansa että harrastuksiinsa 
liittyviä aiheita. Innokkaana kestävyysurheilijana hän 
aika ajoin tarttui urheilukysymyksiin esittäen esimerkik-
si 1990-luvulla loppuneen Finlandia-maratonin uudel-
leen järjestämistä. Koulua koskevat aiheet olivat häntä 
lähellä samoin kuin maakunnan syrjäkulmien kehitys-
kysymykset. Toisinaan hän kirjoitti vain jostakin satun-
naisesta kysymyksestä, johon hän oli omassa arjessaan 
törmännyt, kuten asuntomessujen harhaanjohtavista 
kohdehintailmoituksista. Yhtä lailla hän saattoi ottaa 
kantaa johonkin suureen ajankohtaiseen teemaan, ku-
ten vuoden 2008 pankki- ja finanssikriisiin, jonka syyksi 
hän laski pohjimmiltaan ahneuden. Yleisönosastokirjoi-
tuksissaan Neittaanmäki omaksui pelkistetyn kielen. 
Kantansa hän ilmaisi suoraviivaisesti mutta perusteluja 
unohtamatta. Jos hän oli liikkeellä kriittisellä mielellä, 
hän pyrki tiedemiehen tapaan tukeutumaan faktoihin ja 
välttämään loukkaavia kärjistyksiä.203 

Esimerkiksi jo suunnitteluvaiheessaan kuumaksi pai-
kalliseksi poliittiseksi kysymykseksi noussut Keljon-
lahden voimala ei saanut Neittaanmäen tukea. Tästä 
huolimatta hän pyrki muutamissa aihetta koskevissa 
kirjoituksissaan lähinnä luomaan rintamalinjojen välille 
keskusteluyhteyden sen sijaan, että olisi käynyt voimal-
lisesti hankkeen kimppuun. Kun kaupunginjohto pysyi 
edelleen hankkeen takana, Neittaanmäki jatkoi keskus-
telua tieteelliseen asiantuntemukseen tukeutuen. Ylei-
sönosastolta siirryttiin Agora Centeriin, jossa pidettiin 
Neittaanmäen aloitteesta voimalaratkaisua käsitellyt 
seminaari elokuussa 2006. Siellä pureuduttiin suur-
hankkeen rahoituslaskelmiin, ympäristövaikutuksiin ja 
vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, joista merkittävin oli Rau-
halahden vanhan voimalaitoksen laajentaminen. Semi-
naarissa tuotiin julki Rauhalahden vaihtoehtoa tukevia 
kannattavuuslaskelmia, ja Mauri Pekkarinen oli lupaillut 
valtion tukea Rauhalahden voimalan uuteen savupe-

suriin. Kaupunginjohdossa luotettiin kuitenkin Mark-
ku Anderssonia myöten tämän jälkeenkin kaupungin 
palkkaamien konsulttien laskelmiin. Eri vaihtoehtojen 
kaikkia tekijöitä oli vaikea sovittaa tieteellisiin laskelmiin, 
koska Rauhalahden voimalan pääomistajan Fortumin ja 
Jyväskylän kaupungin yhteistyö oli kangerrellut, mikä 
lisäsi jännitteitä kulisseissa.204

Sanomalehti Keskisuomalaisen Erkki Laatikainen tuki 
Keljonlahden vaihtoehtoa, ja Pekka Neittaanmäki huo-
masi lehden muutenkin suosivan sen kannattajia. Agora 
Centerin seminaarista uutisoidessaan lehti ei antanut 
juuri palstatilaa Keljonlahden voimalan vastaisia las-
kelmia esittäneille esitelmöitsijöille. Voimalaitossemi-
naari lähetettiin Järviradiossa. Neittaanmäen mukaan 
Jyväskylän Energian hallituksen puheenjohtaja Timo 
Fredrikson pyysi yliopiston rehtori Aino Sallista hä-
vittämään nauhoituksen, koska eräässä esitelmässä oli 
Fredriksonin mukaan ollut asiavirheitä. Jyväskylän kau-
punginvaltuusto teki voimalapäätöksensä toukokuussa 
2007. Keljonlahden voimalan rakennustyömaa avattiin 
saman vuoden marraskuussa. Hankkeen mielekkyydes-
tä keskusteltiin vielä pitkään sen jälkeen, sillä kysymys 
oli tulehduttanut pahoin kaupungin poliittiset piirit. 
Vuonna 2010 toimintansa aloittanut voimala sai koko 
ensimmäisen toimintavuosikymmenensä ajan kritiik-
kiä ympäristölupaustensa ja taloudellisuuslaskelmiensa 
pettämisestä.205

Yleisönosastokirjoitukset yhdistettyinä kaikkiin Neit-
taanmäen toimintaa koskeviin uutisiin tekivät hänestä 
nyt mitä ilmeisemmin Jyväskylän yliopiston tunne-
tuimman professorin Keski-Suomessa. Neittaanmäki 
mainittiin käytännössä vähintään kerran kuukaudessa 
Keskisuomalaisen sivuilla vuodesta 2001 lähtien aina 
2010-luvulle asti. Keskisuomalaisen päätoimittajaa 
Erkki Laatikaista (1946–2013) Neittaanmäki piti ys-
tävänään tämän kuolemaan asti. Petri Neittaanmäen 
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pudottua eduskunnasta 2007 kaksikon välillä oli mieli-
piteenvaihtoa lehden linjasta ja vaalirahoituksesta, mut-
ta kysymys ei jäänyt hiertämään heidän välejään. Pekka 
Neittaanmäki vieraili aika ajoin Laatikaisen juttusilla leh-
den toimituksessa Aholaidassa. Näissä palavereissa he 
vaihtoivat kuulumisia ja kertoivat toisilleen näkemyksi-
ään ajankohtaisista asioista. Neittaanmäki arvosti Laa-
tikaisen tapaa muodostaa kokonaisvaltaisia mielipiteitä 

keskustelemalla asioista eri tahoja edustavien henkilöi-
den kanssa. Keskisuomalaisen muista toimittajista Lasse 
Kangas oli Neittaanmäelle tuttu jo opiskeluvuosilta, ja 
Jorma Rahkosta ja Neittaanmkeä yhdisti saarijärveläis-
tausta. Helsingin Sanomien aluetoimittajaan Timo Siu-
koseen Neittaanmäki puolestaan tutustui it-alan kehi-
tystä koskevan yhteydenpidon ja uutisoinnin myötä.206

Pekka Neittaanmäki,  Aino Sallinen, Anita Mikkonen ja Ritva Nirkkonen
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Vuosituhannen vaihteen jälkeen tapahtunut 
it-kuplan puhkeaminen merkitsi Pekka Neittaan-
mäelle uusien roolien omaksumista yhteiskunnal-
lisena toimijana. Enää ei riittänyt, että kehitti uusia 
ideoita ja rakensi niille siltoja yliopiston ja yritys-
ten välille. Jo saavutettuja tuloksia oli suojeltava 
ja puolustettava. Käänne taloussuhdanteissa oli 
käänne Neittaanmäen toimijuudessa. IT-alaa lei-
masi vuoden 2001 jälkeen jatkuvasti pieni epävar-
muus, joka Jyväskylässä tiivistyi etenkin Nokiaan. 
Yhtiön markkina-asema ei enää näyttänyt yhtä 
vakaalta kuin aiemmin, ja sen Jyväskylän yksikön 
tulevaisuuden ylle lankesivat ensimmäiset varjot 
jo syksyllä 2001, kun se ulkoisti osan toiminnastaan 
Tietoenatorille. Kymmenet yrityksestä toiseen siir-
retyt työpaikat pysyivät Jyväskylässä, mutta ratkai-
su herätti heti julkista keskustelua siitä, pysyisikö 
Nokia Jyväskylässä. 

Pekka Neittaanmäki ei väistynyt julkisuudesta, kun hä-
nen voimakkaasti edistämänsä tulevaisuuden ala näytti 
hyytyvän. Päinvastoin hän pyrki entiseen malliin vies-

timään it-alasta tiedotusvälineille aina, kun se suinkin 
oli mahdollista. Keskisuomalainen kutsui Neittaanmä-
keä kaupungin it-kummiksi, ja siinä roolissa hän valoi 
vuodesta toiseen uutta uskoa alaan, jota nyt leimasi 
epävarmuus. Pohjimmiltaan hän puolusti informaatio-
teknologian tiedekuntaa ja sen nopeasti laajentunutta 
koulutusta, mutta samalla hän yleisemmin halusi lujit-
taa uskoa siihen, että it-ala ei ollut vain hetken huu-
maa. Keskisuomalaisen sivuilla Neittaanmäki muistutti 
it-työpaikkoja syntyvän muuallekin kuin vain uuden 
teknologian kasvuyrityksiin. Jyväskylässä it-alalla oli 
monta tukijalkaa, Neittaanmäen viesti kuului.207

Jyväskylä seisoi tukevasti jaloillaan, mutta pitkään pe-
lätty tieto tuntui pahalta, kun Nokia lopulta päätti lak-
kauttaa Jyväskylän yksikkönsä tammikuussa 2009. 
Se ei vuosien epävarmuuden jälkeen ollut suuri yllätys 
jyväskyläläisille, mutta silti ratkaisu ravisteli kaupunkia. 
Yhtiön saapumisen eteen tehty työ tuntui valuneen 
hukkaan. Kaupunki menetti maailmanluokan yrityksen, 
joka oli vuosikausia tehnyt hyvää tulosta. Vuoden 2009 
alussa Nokia oli markkinaosuuksilla mitattuna edelleen 

nokia lahtee, 
informaatioteknologia 
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maailman johtava matkapuhelinvalmistaja. Eräs aika-
kausi tuntui päättyneen, etenkin kun kyse ei ollut vain 
Nokian sisäisestä säästökuurista. Sen taustalla oli kesäl-
lä 2008 alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi, joka 
nyt alkoi vaikuttaa Suomessa hyydyttäen talouskasvua 
ja heikentäen valtiontalouden ja työllisyyden näkymiä. 

Pekka Neittaanmäki piti Nokian lähtöä ikävänä tappio-
na kaupungille, mutta se ei lopulta suuresti muuttanut 
hänen jo edeltävinä vuosina esittämäänsä sanomaa. 
Jyväskylän informaatioteknologian keskittymä selviy-
tyisi ilman Nokiaa. Sen yksikkö oli käsittänyt vain alle 
kymmenen prosenttia alan työvoimasta Jyväskylän 
seudulla, ja yksikön toiminnoista viranomaispuhelinten 
TETRA-teknologian kehittäminen oli jo aiemmin myy-
ty European Aeronautic Defence and Space Compa-
ny -yhtiölle, jolla oli yksikkö Jyväskylässä. Kaupungissa 
olisi jatkossakin it-alan työtä yllin kyllin. Informaatio-
teknologia leviäisi uusille toimialueille synnyttäen uusia 
mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Jyväskylän jalat kan-
taisivat edelleen, Neittaanmäki uskoi. Jo helmikuussa 
2009 hän totesi Keskisuomalaisen haastattelussa, että 
esimerkiksi kyberturvallisuusalan työpaikat kaksinker-
taistuisivat seuraavien kymmenen vuoden aikana Jy-
väskylässä. Ja itse asiassa Neittaanmäki piti mahdolli-
sena, että koko tietotekniikka-alan työpaikkamäärää oli 
mahdollista kasvattaa vuoden 2009 viidestätuhannesta 
työpaikasta kymmeneentuhanteen työpaikkaan vuo-
teen 2020 mennessä. Neittaanmäki painotti toimitta-
jalle, että informaatioteknologiset tieteet olisivat myös 
tulevan vuosikymmenen suuri tiede, joka oli edelleen 
vasta kehityksensä alkutaipaleella.208

Omalta osaltaan Neittaanmäki ei halunnut jättää tu-
levaisuuden kehitystä pelkkien puheiden varaan. Heti 
Nokian lähdön tultua julkisuuteen hän ryhtyi kehittele-
mään hanketta, jolla korjattaisiin lähdön haittavaikutuk-
sia paikalliseen it-klusteriin. Tekesin rahoitusohjelmien 

hakuaika oli päättymässä, joten hankkeen kehittelylle 
jäi aikaa vain pari viikkoa. Neittaanmäki viritteli aihees-
ta keskusteluja yliopistolla ja verkostoissaan. Ideoita 
heiteltiin ilmoille, mutta niistä ei tällä kertaa näyttänyt 
jalostuvan mitään toteuttamiskelpoisia ohjelmia. Neit-
taanmäki ehti jo tuskastua tilanteeseen. Selvää suuntaa 
ei näyttänyt löytyvän, vaikka sähköpostilla oli viestitelty 
monen henkilön kanssa ja hän oli tavannut tukun ihmi-
siä kahvipalavereissa. ”Kuten yleensäkin, kahvikuppikes-
kustelun ideoista ei mitään synny”, Neittaanmäki muis-
telee turhautumistaan. Lopulta hän pääsi etenemään 
asiassa Mauri Pekkarisen avulla, joka nyt toimi elinkein-
oministerinä Mari Kiviniemen johtamassa hallituksessa. 
Pekkarinen järjesti varoja Tekesin kautta toteutetta-
vaan rakennemuutosohjelmaa varten, ja kaksikko hioi 
yhdessä ohjelman yksityiskohtia. Neittaanmäki esitteli 
Pekkariselle erilaisia hankeideoita, joiden toteuttamis-
kelpoisuutta ministeri arvioi rahoitusjärjestelyjen näkö-
kulmasta. Sama prosessi toimi myös toiseen suuntaan: 
Pekkarinen esitteli Neittaanmäelle rahoituksellisia ja 
hallinnollisia reunaehtoja, joiden rajaamaan kehikkoon 
professorin ideoiden piti mahtua. Nyt hankehakemus 
kehittyi vauhdilla, ja se ehti ajoissa Tekesin hakuun.

Rakennemuutosohjelmalle myönnettiin rahoitusta noin 
viisi miljoonaa euroa. Tekesin lisäksi sitä rahoittivat No-
kia ja Airbus (EADS). Ohjelma oli kaksijakoinen. En-
simmäisessä osassa kehiteltiin tutkimukseen perustuvia 
innovaatioita tietoturvan, logistiikan ja viranomaispalve-
luiden aloilta, ja toisessa osassa kehiteltiin mobiilipalve-
luita. Neittaanmäen mukaan hän varasi valmisteluvai-
heessa ohjelmaan paikan nanoteknologialle, ja Nokia 
antoi alustavan lupauksen sen rahoittamisesta, mutta 
fysiikan laitos ei Neittaanmäen patisteluista huolimatta 
saanut hiottua osuutta valmiiksi, joten nanoteknologia 
ei tullut mukaan. Uusien ohjelmien turvin Nokialta tuli 
tutkimustyöhön yliopistolle noin 30 henkilöä. Monet 
heistä eivät Neittaanmäen mukaan sopeutuneet yli-
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opiston itsenäistä työotetta korostavaan työympäris-
töön, sillä teknologiayhtiössä työtä oli johdettu koroste-
tusti ylhäältä. Silti onnistujiakin löytyi. Esimerkiksi Harri 
Hyvösen väitöstutkimus teki Neittaanmäkeen vaiku-
tuksen jo siksi, että Hyvönen omaksui akateemiset 
työtavat ja kykeni kansainväliseen yhteistyöhön, mutta 
myös tutkimusaiheen vuoksi. Väitöskirjassa tarkastel-
tiin muutamien yritysten ja julkisen sektorien toimi-
joiden tietohallinnon strategista teknologista kehitystä 
1990-luvulta 2000-luvulle ulottuneella ajanjaksolla. 
Etenkin julkishallinnon kehitykseen liittyvät kysymyk-
set olivat Neittaanmäelle tärkeä kysymys 2010-luvun 
alkaessa – alalla näytti olevan runsaasti tilaa uusille in-
formaatioteknologian sovelluksille. Vuosikymmenen 
jälkipuolella Neittaanmäki jatkoi yhteistyötä Hyvösen 
kanssa Sote-uudistukseen liittyneissä kysymyksissä.209

Nokian työntekijöille räätälöity ohjelma oli lopulta vain 
pieni osa rakennemuutosohjelmia. Niiden puitteissa 
tarjottiin täydennyskoulutusta yli tuhannelle ICT-alan 
työntekijälle ja tuettiin uusien yritysten syntyä. Ohjelmi-
en rahoituskauden päättyessä keväällä 2012 Jyväskylän 
seudulle laskettiin syntyneen yli 400 uutta työpaikkaa. 
Elvyttävä tukiohjelma ulottui myös DI-koulutukseen. 
Jyväskylän yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston 
välille solmittiin yhteistyösopimus, jonka turvin Jyväs-
kylässä voitiin antaa DI-tutkintoon johtavaa koulutus-
ta. Ensimmäiset opiskelijat valittiin ohjelmaan syksyllä 
2009. Yhteistyömalli toimi kuitenkin vain yhtä kauan 
kuin rakennemuutosohjelma oli käynnissä. Neittaan-
mäen ja muiden Jyväskylän DI-koulutuksen puolesta-
puhujien toiveet pysyvästä koulutuksesta eivät saaneet 
ratkaisevaa kannatusta maan hallituksessa. Neittaan-
mäelle jäi kuva, että koulutus olisi hyväksytty, jos ko-
koomuksen keskisuomalainen opetusministeri Henna 
Virkkunen olisi ajanut asiaa vahvemmalla otteella.210

Rakennemuutosohjelma ei jäänyt ainoaksi orastavaa 
työttömyyttä patoavaksi toimenpiteeksi Jyväskylässä. 
Tekes käynnisti tahollaan työllisyyttä tukevia elinkeino-
poliittisia toimia. Vielä kevättalven 2009 aikana Mauri 
Pekkarinen perusti työryhmän pohtimaan Jyväskylän 
tilannetta ja ennen kaikkea kehittelemään mallin, jota 
vastaisuudessa voitaisiin soveltaa valtakunnallisesti millä 
tahansa seudulla rakennemuutoksen hallinnassa. Yli-
opistolta työryhmän valmisteluun osallistui rehtori Aino 
Sallinen. Työryhmässä oli useita johtavia virkamiehiä 
työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä opetusministeriöstä 
ja johtohenkilöitä tärkeimmistä välittäjä- ja rahoitusor-
ganisaatioista kuten Tekesistä, Finnverasta, Sitrasta ja 
Technopoliksesta. Yrityksistä mukana olivat Nokian ja 
Valmetin edustajat. Jyväskyläistä näkökulmaa työryh-
mään toivat Keski-Suomen liiton ja Jykesin edustajat. 
Tutkimuksen ja koulutuksen näkökulmia edustivat VT-
T:n johtaja sekä informaatioteknologian tiedekunnan 
dekaani Tommi Kärkkäinen ja Pekka Neittaanmäki Ago-
ra Centerin edustajana.211

Näköpiirissä ollut taantuma lupaili huonoja aikoja Jy-
väskylälle ja koko Suomelle, vaikka rakennemuuto-
sohjelmista saatiin nopeasti näkyviin lupaavia tuloksia. 
Neittaanmäelle vaikean ajan ennusmerkit avautuivat 
kuitenkin toisin. Mitä pidemmälle Nokian lähdöstä edet-
tiin, sitä selvemmin taantumavuosien elinkeinopoliittiset 
suhdanteet näyttäytyivät Neittaanmäelle uusiutumisen 
mahdollisuutena. Informaatioteknologian tutkimuk-
sessa voitiin avata ovia uusille painopistealueille, joiden 
myötä kävi entistäkin selvemmäksi, ettei Jyväskylän tai 
koko Suomen it-sektorin elinvoimaisuus olisi kiinni yk-
sin Nokiasta. Hän pääsi taas elementtiinsä – hankeke-
hittelyn ja yhteistyöverkostojen rakentamisen tiiviiseen 
kudelmaan, jossa sovitettiin jälleen kerran yhteen so-
veltavaa tiedettä, yritysmaailman tarpeita ja aluekehi-
tyksen strategisia päämääriä. 
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Nokia lähti mutta uudet yritykset tulivat tilalle.
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Neittaanmäki jätti Agora Centerin johtajan teh-
tävän vuonna 2009. Edelleenkään hän ei ollut val-
mis jättäytymään pelkäksi riviprofessoriksi. Hän 
halusi edelleen vaalia tieteen, yritystoiminnan ja 
aluepolitiikan kolmiyhteyttä, ja siinä työssä muo-
dollisella vallalla oli käyttöä. Neittaanmäki valittiin 
informaatioteknologian tiedekunnan dekaaniksi 
vuonna 2010. Seuraavan vuoden lopulla hän päätti 
tavoitella vielä kerran yliopiston rehtorin paikkaa. 
Hakuaika tehtävään sulkeutui vuoden 2011 lopul-
la, ja valittu henkilö aloittaisi tehtävässään kesällä 
2012. Aino Sallinen aikoi vetäytyä eläkkeelle, joten 
yliopisto oli joka tapauksessa saamassa uuden joh-
tajan.

Edellisissä vaaleissa 2009 Sallisen olivat tuloksetta 
haastaneet informaatioteknologian tiedekunnan miehet 
Jukka Heikkilä ja Timo Tiihonen sekä matemaattis-luon-
nontieteellisen tiedekunnan dekaani Matti Manninen. 
Ennakkospekulaatioissa Pekka Neittaanmäki oli tuolloin 
laskettu varteenotettavien ehdokkaiden joukkoon, mutta 
hän jätti kilpailun väliin. Vuoden 2011 lopulla rehtorinteh-

tävää hakivat edellisistä Tiihonen ja vararehtoriksi vuonna 
2010 noussut Manninen. Informaatioteknologiset tie-
teet saivat vielä yhden rehtoriehdokkaan professori Kalle 
Lyytisestä. Lisäksi tehtävää tavoittelivat markkinoinnin 
professori Kimmo Alajoutsijärvi, kasvatustieteen profes-
sori Jouni Välijärvi ja historian professori Petri Karonen 
Jyväskylän yliopistosta. Jyväskylän yliopiston ulkopuo-
lelta rehtorin paikkaa hakivat oikeushistorian ja rooma-
laisen oikeuden professori Jukka Kekkonen Helsingin 
yliopistosta ja biofarmasian professori Jukka Mönkkönen 
Itä-Suomen yliopistosta.212

Uudistuneessa valintaprosessissa ehdokkaat laativat va-
linnasta vastanneelle yliopiston hallitukselle vapaamuo-
toisen muistion yliopistoa koskevista kehittämisideois-
taan. Muistiot päätyivät Jyväskylän Ylioppilaslehdelle, 
joka poimi niistä eri ehdokkaiden kärjekkäimpiä näke-
myksiä uutiseensa. Neittaanmäen kerrottiin olevan val-
mis lakkauttamaan ”vanhentuneita ja volyymiltään pie-
niä ja ylikalliita koulutusaloja” ja siirtämään vapautuvat 
resurssit menestyville koulutusaloille. Vanhan vaalikol-
legion aikana näin jyrkät näkemykset olisivat olleet omi-

jyvaskylan yliopiston 
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aan kärjistämään vaaliasetelmia, mutta nyt valinta oli 
yliopiston hallituksen käsissä. Sitä paitsi ylioppilaslehti 
poimi muidenkin ehdokkaiden muistioista poleemisil-
ta vaikuttavia yksityiskohtia. Muiden hakijoiden tavoin 
Neittaanmäki oli laatinut muistion virantäyttöä silmällä 
pitäen, mutta samalla siinä tiivistyivät kokeneen, juuri 
60 vuotta täyttäneen professorin yleisemmät näke-
mykset yliopistosta ja tiedemaailmasta.213

Useissa kehittämismuistionsa kohdissa Neittaanmäki 
korosti tutkimuksen huippualojen vahvistamista. Hän 

halusi yliopiston vahvistavan painopistealueitaan enti-
sestään ja pyrkimään niissä ”maailmanluokan toimijak-
si”. Menestyviä yksiköitä tuli palkita ja vahvistaa, mutta 
samalla hän painotti uusien tutkimusavausten ja nuorten 
tutkijoiden esiin noston tärkeyttä. Neittaanmäki puhui 
pienten ja vanhentuneiden koulutusalojen lakkautta-
misesta vain nimenomaisesti koulutuksen yhteydessä 
ja sielläkin vain lyhyesti todeten ja tiedostaen lakkau-
tuskeskustelun tulenarkuuden. Neittaanmäki menetteli 
näin myös siksi, koska hän kiinnitti paljon huomiota sekä 
perus- että jatkokoulutuksen yksityiskohtiin, olihan hän 

Ilkka Pölönen, Kirsi Moisander, Pekka Neittaanmäki ja Matti Manninen hyperspektrilaboratorion esittelyssä.
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pohtinut niitä eri näkökulmista jo 1980-luvulta lähtien.
Neittaanmäen mielestä koulutus oli kytkettävä entistä 
tiiviimmin tutkimukseen, ja koulutusta oli suunniteltava 
korostetusti yhteiskunnan tarpeiden pohjalta. Opin-
näytteisiin oli saatava entistä enemmän suoria kytköksiä 
käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin. Jokaiselle opis-
kelijalle oli määrä luoda henkilökohtainen urasuunnitel-
ma, ja opiskelijoiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin 
turvaamiseksi Neittaanmäki halusi käynnistää Agora 
Centerin tutkimukseen ja mobiiliteknologiaan perus-
tuvan kehittämisohjelman. Erilaiset kehittämishankkeet 
palvelivat päätarkoitusta: Jyväskylän yliopiston koulu-
tuksesta oli tehtävä ”maan tehokkainta”. Neittaanmäki 
halusi Jyväskylän yliopistosta valtakunnallisen edelläkä-
vijän, joka näyttäisi muille yliopistoille mallia koulutuk-
sen ennakoinnissa ja vaikuttavuudessa. Perusopinnoissa 
hän vaati sivuaineiden osuutta tutkinnoissa lisättäväksi 
monitieteisyyden lisäämiseksi, ja erityisesti hän korosti, 
että jokaiselle perus- ja jatko-opiskelijalle oli sivuaineo-
pintojen kautta annettava monipuoliset mahdollisuudet 
”hyödyntää ICT-teknologiaa tehokkaasti”.

Suuressa mittakaavassa Neittaanmäki toi esiin tek-
nistieteellisten tieteiden puutteen yliopistossa. Hän 
huomautti, että Suomen Akatemian ja Tekesin rahoi-
tuksesta 60 prosenttia suuntautui aloille, joita ei ol-
lut Jyväskylän yliopistossa, ja että Tekesin rahoituksen 
osuus Jyväskylän yliopiston kokonaisrahoituksesta oli 
vain 2,9 prosenttia. Neittaanmäki ei muistiossaan avoi-
mesti etsinyt keinoja DI-koulutusväylän avaamisek-
si, mutta hän korosti yliopiston ja maakunnan yhteisiä 
intressejä ja arvioi yritysyhteistyössä olevan vielä 80 
prosenttia hyödyntämätöntä potentiaalia. Muutamissa 
pienissä yksityiskohdissa korostuivat hänen henkilökoh-
taiset mieltymyksensä ja pitkäaikaiset lempiteemansa 
yhdistettynä varttuvan yliopistomiehen vakaaseen it-
sevarmuuteen. Viestintää oli analysoitava eri tasoil-
la ja vahvistettava sujuvan tiedonkulun edistämiseksi. 

Hallintokäytänteiden keventämisellä voitiin opetus- ja 
tutkimushenkilökunnan hallintotyöhön käyttämää ai-
kaa vähentää 30 prosenttia, tilankäytössä säästöjä oli 
tiivistämisen kautta saavutettavissa 20–40 prosent-
tia. Jokaiselle yliopiston työntekijälle piti Neittaanmäen 
mukaan laatia kunto-ohjelma, jonka toteuttamista oli 
määrä seurata tarkasti.

Neittaanmäen näkemyksillä oli edelleen painoarvoa, sil-
lä yliopiston hallitus valitsi hänet hakuprosessin toiseen 
vaiheeseen. Neittaanmäki, Petri Karonen, Matti Man-
ninen ja Kalle Lyytinen otettiin hallituksen haastatelta-
vaksi. Neittaanmäki valmistautui haastatteluun huolella 
mutta sai tilaisuudesta vaikutelman, että hän ei ollut 
yliopiston hallituksen silmissä ensisijainen vaihtoehto. 
Joulukuun 14. päivä 2011 yliopiston hallitus päätti yk-
simielisesti, että rehtoriksi kaudelle 1.9.2012–31.7.2017 
valitaan professori Matti Manninen. Julkisuudessa hal-
lituksen puheenjohtaja Jorma Rantanen totesi valinnan 
olleen vaikea. Rantasen mukaan Mannisen pitkä koke-
mus ja vahvat näytöt yliopiston kehittämistyöstä lopulta 
nostivat hänet muiden ehdokkaiden edelle. Neittaan-
mäki jäi kaipaamaan esitettyjä täsmällisempiä perusteita 
Mannisen valinnalle, mutta piti ratkaisua sikäli ymmär-
rettävänä, että Manninen oli vararehtorina juuri tullut 
hallitukselle tutuksi.214

Dekaanit ja rehtorit
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Dekaanit ja rehtorit

Pekka Neittaanmäki toimi informaatioteknolo-
gian tiedekunnan dekaanina vuoden 2017 loppuun 
asti. Dekaanivuosista tuli hänelle pääpiirteissään 
tasainen ja mieluisa päätösvaihe hallinnolliselle 
työlle yliopistossa. Vararehtorikautensa päättymi-
sen jälkeen Agora Centerin vuosina Neittaanmäki 
oli päässyt keskittymään tutkimustoimintaan, ja 
nyt hän saattoi jatkaa uusien tutkimusalojen luo-
mista, kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja väitös-
kirjojen ohjausta. Tiedekunnan puitteissa oli paljon 
työtä tehtäväksi. Strategisen työn monet sidokset 
ja dekaanin toimivallan muodolliset rajat jättivät 
Neittaanmäelle tilaa toimia informaatioteknologis-
ten tieteiden ”kummisetänä” ja varttuneempana 
professorina. 

Hän oli päässyt hyödyntämään strategista asiantunte-
mustaan vuosina 2007–2008 kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön työryhmässä (taulukko), joka laati Esko Ahon 
johdolla kansallisen innovaatiostrategian. Neittaan-
mäen aloitteesta vuonna 2004 käynnistynyt Agora 
ICT-foorumi vakiintui 2010-luvulla yhteistyökanavaksi 
yliopiston ja yritysmaailman välille. Foorumille kutsuttiin 
tutkijoita, yritysten edustajia ja poliitikkoja puhumaan 
alan ajankohtaisista haasteista ja tulevaisuudennäky-

mistä. Tilaisuuksia pidettiin tasaiseen tahtiin yliopiston 
lukuvuoden aikana. Neittaanmäen verkostojen merkitys 
sai epävirallista valtakunnallista tunnustusta, kun IT-alan 
julkaisu Tivi nosti hänet sadan IT-vaikuttajan listalle vuo-
sina 2016–2018. Tivi oli julkaissut listaa vuodesta 2005 
alkaen. Jyväskylän yliopistosta listalle oli aiemmin pääs-
syt ainakin Kalle Lyytinen.215

Dekaanina Neittaanmäki pyrki istuttamaan tiedekun-
nan strategiseen suunnitteluun samoja periaatteita, 
joita hän itse oli aina noudattanut: vanhojen tutkimus-
aiheiden rinnalla kehitellään jatkuvasti uusia avauksia. 
Kaikessa pyritään huipulle tai merkittäviin liiketalou-
dellisiin ja yhteiskunnallisiin sovelluksiin. Kansainvälistä 
yhteistyötä vahvistettiin kaikilla tasoilla perusopinnoista 
korkeimman tason tieteellisiin konferensseihin. Pelkäk-
si päältä katsojaksi Neittaanmäki ei halunnut taantua, 
vaan kaiken hänen toimintansa perustana oli edelleen 
oma tieteellinen työ. Tiedekunnassa johtamista sane-
livat toiset reunaehdot kuin Agora Centerissä. Uusien 
tutkimuksen painopistealueiden löytämisellä ja runsaal-
la ulkopuolisella rahoituksella oli suuri merkitys, mutta 
toiminnalla oli arkisempi puolensa. Pitkäjänteisyydellä 
ja ennakoitavuudella oli oma arvonsa koulutukselle ja 
perustutkimukselle. Yliopistomaailman lakimuutok-

dekaani neittaanmaki
..
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set ja hallinnonuudistukset 1990-luvulla saivat jatkoa 
2000-luvulla, mikä toi alalle epävarmuutta. Uusi kiis-
telty yliopistolaki astui voimaan Neittaanmäen aloit-
taessa dekaanina vuonna 2010. Uudistukset ja epä-
varmuustekijät koskettivat informaatioteknologian 
tiedekuntaa, vaikka se oli tiedepoliittisesti nosteessa 
olevan tieteenalan edustaja. 

Ennen Neittaanmäkeä dekaanina toiminut Tommi 
Kärkkäinen oli vuoden 2009 alussa ottanut kantaa 
yliopistojen perusrahoituksen turvaamisen puolesta, 
kun Keskisuomalainen antoi yliopiston eri tiedekuntien 
edustajien tarkastella yliopiston tilaa yliökirjoituksis-

sa. Kärkkäinen esitti omassa puheenvuorossaan ”vie-
non toiveen”, että valtakunnallinen ”kehittämistarmo” 
kohdennettaisiin vaihteeksi yliopistolaissa säädettyihin 
yliopistojen perustehtäviin eli tutkimukseen ja ope-
tukseen. Niiden laadukkuuden takasi Kärkkäisen mu-
kaan parhaiten riittävä budjettipohjainen perusrahoitus. 
Tiedekunta oli ensimmäisen kymmenen vuoden aikana 
kasvattanut opiskelijamääränsä huomattavaksi, ja ul-
kopuolisessa arvioinnissa sen tutkimuksen taso oli to-
dettu osin hyväksi, osin erinomaiseksi. Jatkuva kilpailu 
ulkopuolisesta rahoituksesta piti kuitenkin tiedekunnan 
hallinnon kaiken aikaa varuillaan ja varpaisillaan. Pekka 
Neittaanmäkeä tiederahoituksen suuret linjat kiinnos-

Kansallisen innovaatiostrategian ohjausryhmä 2007–2008
Puheenjohtaja Esko Aho, yliasiamies    Sitra
Anne Brunila, toimitusjohtaja     Metsäteollisuus ry
Jarl-Thure Eriksson, rehtori      Tampereen teknillinen yliopisto
Pirjo Harunen, neuvotteleva virkamies     työ- ja elinkeinoministeriö
Riikka Heikinheimo, johtaja     Tekes
Sakari Karjalainen, ylijohtaja     opetusministeriö
Timo Kekkonen, johtaja      Elinkeinoelämän Keskusliitto
Pekka Neittaanmäki, professori    Jyväskylän yliopisto
Erkki Ormala, teknologiajohtaja    Nokia Group Oyj
Petri Peltonen, ylijohtaja      työ- ja elinkeinoministeriö
Kaija Pöysti, partneri      Blue White Venture
Merja Strengell, hallituksen puheenjohtaja   Tekniikan Akateemisten Liitto
Anne Stenros, muotoilujohtaja     Kone Oyj
Juha Teperi, ohjelmapäällikkö     sosiaali- ja terveysministeriö
Sihteeri, Hannes Toivanen, erikoistutkija   työ- ja elinkeinoministeriö
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tivat edelleen, ja yhdessä Reeta Neittaanmäen, Timo 
Tiihosen ja Johanna Ärjen kanssa hän teki vuonna 2010 
selvityksen yliopistojen tutkintokoulutuksen ja rahoi-
tuksen suhteista 2000-luvun alkuvuosina. Selvitykses-
sä kehiteltiin työkaluja tutkimus- ja koulutusrahoituk-
sen tuloksellisuuden vertailulle ja mittaamiselle.216

Juuri rahoituskysymykset olivat päällimmäisiä hallinnol-
lisia kysymyksiä Neittaanmäen aloittaessa dekaanina. 
Tiedekunnan taloushallintoa kehitettiin sekä itsenäisesti 
että osana yleisempää yliopiston hallinnon kehittämis-
työtä. Hallintoteknisissä kysymyksissä Neittaanmäki 
luotti tiedekunnan hallintohenkilöstöön. Tiedekunnan 
palvelukeskuksen johtavina virkailijoina toimivat hallin-
topäällikkö ja opintoasiainpäällikkö, joiden alaisuuteen 
ryhmittäytyivät eri hallinnon aloille erikoistuneet ama-
nuenssit, osastosihteerit ja koordinaattorit. Kaikkiaan 
näitä eri nimekkeiden alla hallintotyötä tekeviä oli vii-
sitoista henkilöä lukuvuonna 2010–2011. Dekaanin 
rinnalla hallintotyön johdossa olivat varadekaanit. Neit-
taanmäen aloittaessa dekaanina varadekaaneina olivat 
professori Timo Tiihonen ja professori Jukka Heikkilä. 
Seuraavasta lukuvuodesta alkaen Heikkilän tilalle tuli 
professori Pasi Tyrväinen.

Informaatioteknologian tiedekunnan hallintopäällikkönä 
2008–2016 toiminut Sanna Hirvola oppi tuntemaan 
Pekka Neittaanmäen vaativaksi, mutta joustavaksi ja 
sävyisäksi johtajaksi. Hirvolan mukaan hallintotyönte-

kijöiden sähköpostissa saattoi työpäivän alkaessa olla 
Neittaanmäeltä aamuvarhaisella tulleita viestejä, jois-
sa dekaani pyysi toimittamaan selvityksen tai tilaston 
jostakin asiasta tai muita välittömiä työmääräyksiä. 
Hirvola ja muut tiedekunnan työntekijät oppivat, että 
tällaisissa tapauksissa dekaanille oli mahdollista sanoa 
yksinkertaisesti ei, jos työn aikataulu oli käytännös-
sä mahdoton. Neittaanmäki ei siitä pahastunut, vaan 
tehtävälle etsittiin yhdessä sopiva aikataulu. Neittaan-
mäellä oli taipumus ajaa ”mutkat suoriksi”, jos hänel-
le ei asetettu rajoja, ja siksi Hirvolan rooliksi dekaanin 
tukena tuli ”mahdollistaja”. Hallintojohtajana hän etsi 
joustavia keinoja ja väyliä sovittaa Neittaanmäen tutki-
musta, opetusta ja hankkeita koskevat ideat hallinnon 
raameihin juridisesti kestävällä tavalla. Hallinnon nä-
kökulmasta uudistusideat olivat työläitä etenkin, jos ne 
tuli mahduttaa vaikkapa kolme vuotta voimassa olevaan 
opetussuunnitelmaan. Neittaanmäki kehitteli ideoitaan 
jo kovaa vauhtia eteenpäin, kun muut vielä miettivät, 
miten sen ensimmäiset käytännön askeleet saataisiin 
otetuksi. Hallintohenkilöstö tottui tähän, sillä Hirvolan 
mukaan uudistustyöstä välittyi tuntuma jatkuvasta ajan 
hermolla olemisesta. Työ ei päässyt jämähtämään liiaksi 
vakiintuneisiin uomiinsa, ja siinä oli usein mukana maa-
kunnallinen tai koko yliopistoa koskeva näkökulma, joka 
toi työhön mielekkyyttä myös hallintoväelle.217

Samankaltaisia kokemuksia oli Kati Valppeella, joka 
työskenteli erilaisissa tukitehtävissä Neittaanmäen 
hankkeissa vuosina 2007–2017. Valpe järjesteli kon-
ferensseja, valmisteli hankerahoitushakemuksia, selvit-
teli hankerahoituksen käyttöehtoja, vastasi hankkeiden 
seurannasta, toimi erilaisten ohjausryhmien sihteerinä, 
muotoili sähköpostiviestejä ja pohjusti työsopimuksia 
hankkeisiin värvättäville henkilöille. Mahdollisuuksiensa 
mukaan Valpe huolehti sihteerin tavoin Neittaanmäen 
kalenterista muistutellen kokouksista ja aikarajoista. 
Kanssakäyminen dekaanin kanssa oli välitöntä, ja Val-



183

pe oppi sanomaan dekaani-professorille suoraan, jos 
tämän aikatauluehdotukset näyttivät mahdottomilta. 
Yhtä selvää Valpeelle oli, että Neittaanmäen vahvuudet 
olivat ideoinnissa. Professori osasi yksilöidä hankkeille 
ytimen, joka juuri sillä hetkellä oli ajankohtainen. Hän 
löysi tutkimuksesta kohdat, jotka kiinnostivat suurta 
yleisöä.218

Tietotekniikan kehitys vaikutti suuresti sekä Neittaan-
mäen että hänen avustajiensa jokapäiväiseen työnte-
koon. Sähköposti korvasi 2000-luvun edetessä kirjeet 
ja faksit yhteydenpidon välineenä. Kaaviosta käy ilmi 
Neittaanmäen vastaanottamien sähköpostien määrän 

kasvu. Sähköpostien kirjoittamiselle Neittaanmäki va-
rasi oman rajatun ajankohtansa työpäivästä. Sihteerit ja 
tutkimusassistentit muotoilivat osan hänen viesteistään.  
Neittaanmäki on 1990-luvun lopulta lähtien käyttänyt 
pelkästään Pine-sähköpostiohjelmaa.

Valtakunnallisessa tiedepolitiikassa suosittiin 2010-lu-
vulla uusien uraauurtavien tutkimusteemojen esiin 
nostamista. Yksittäisen tutkijan tai tutkimusyksikön 
näkökulmasta uusien avausten onnistuminen oli vah-
vasti sidoksissa yliopiston strategiseen työhön, joka 
2010-luvulla oli jo vakiintunut pysyväksi osaksi yliopis-
ton hallintotyötä. Perusvire strategiselle työlle oli sel-

Pekka 60 v. – IT-tiedekunnan henkilökunta onnittelemassa Sanna Hirvolan johdolla.
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keä. Tutkimuksessa ja koulutuksessa määriteltiin omia 
vahvuusalueita ja painopisteitä. Niitä yksilöitiin toisaalta 
tutkimustraditioiden pohjalta, toisaalta kehittyvien viit-
taustietokantojen antamien tietojen pohjalta. Indeksit ja 
muut bibliometriset tiedot antoivat nyt luotettavampaa 
tietoa tutkimuksen tilasta kuin 1990-luvulla. Ajan henki 
oli pyrkiä tutkimuksessa ”huipulle” ja tavoitella ”läpi-
murtoja” tai ”rohkeita avauksia”.219

Samalla informaatioteknologian tiedekunnan toimintaa 
määritti vahvasti pyrkimys kytkeä oman alan tutkimus 
suoraan yhteiskunnallisiin erityisesti talouselämän läh-

Neittaanmäen sähköpostit 2010-luvulla

Pekka Tuomas Puumalan ja Mauri Pekkarisen seurassa
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tökohdista juonnettuihin tarpeisiin. Keväällä 2012 tie-
dekuntaneuvostossa vahvistetussa tiedekunnan strate-
giassa tavoitteiden ja toiminnan ydin tiivistettiin viiteen 
kysymykseen: Miten ja mihin informaatioteknologiaa 
käytetään? Miten informaatioteknologia tuottaa arvoa? 
Miten IT-tuotteita ja -palveluita tuotetaan? Miten tie-
toa jalostetaan informaatioteknologian avulla? Miten 
tutkimuksessa ja yhteiskunnan kehittämisessä hyö-
dynnetään informaatioteknologiaa? Juuri tutkimuk-
sen ja koulutuksen pidemmän aikavälin koordinointiin 
Neittaanmäki pääsi dekaanina vaikuttamaan vahvasti. 
Strategisessa työssä hän oli omimmillaan, vaikka tiede-
kunnan toiminnan suuntaviivoja määriteltiinkin suurella 
joukolla. Vuonna 2012 laadittua strategiaa olivat hah-
motelleet dekaanikolmikon lisäksi erilaiset työryhmät, 
ja koko henkilökunta oli päässyt esittämään mielipitei-
tään avoimessa verkkoympäristössä. Sitä paitsi stra-
tegiatyössä oli huomioitava koko yliopiston strategia, 
ja tiedekunnassa pidettiin jatkuvasti silmällä  kansallisia 
tiedepoliittisia linjanvetoja sekä EU:n tutkimusohjelmi-
en painotuksia, jotta menestystä tulisi kilpaillun rahoi-
tuksen markkinoilla.220

Professorina Neittaanmäki jatkoi tutkimuksiaan omien 
oppiensa mukaisesti. Toisaalta hän teki tutkimusta pit-
käaikaisten yhteistyökumppaniensa kanssa vanhem-

pien aihepiirien äärellä, toisaalta hän hakeutui uusien 
tutkimusalojen kimppuun ja etsi uusia yhteistyökump-
paneita. Lupaillessaan kyberturvallisuuden nousevan 
merkittäväksi it-yritystoiminnan alaksi vuonna 2009 
Neittaanmäki oli jo sukeltanut aihepiiriin. Jyväskylään oli 
saatu Suomen Akatemian ja Tekesin FiDiPro-ohjelman 
kautta (Finland Distinguished Professor Programme) 
vierailevaksi tutkijaksi Amir Averbuch, kokenut israeli-
lainen professori, jolla oli asiantuntemusta kyberalasta 
ja muilta nousevilta sektoreilta. Averbuch ja hänen joh-
tamansa tutkimusryhmä pääsivät vuonna 2008 julki-
suuteen konenäkötutkimustensa ansioista. Digitaalisen 
kameran tuottaman kuvan analyysistä avautui sovellus-

Amir Averbuch, Neittaanmäki sekä tohtoriopiskelijat
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mahdollisuuksia moniin suuntiin: paperiteollisuuteen, 
lääketieteeseen, tiedonsiirtoverkkojen liikenteen ana-
lyysiin, ja puolustusteollisuuteen. Neittaanmäki jatkoi 
kyberalaan syventymistä Martti Lehdon kanssa, joka 
sittemmin rekrytoitiin informaatioteknologian tiede-
kuntaan alan professoriksi. Tiedekunta pääsi Suomen 
Akatemian kyberturvallisuustutkimuksen profiloitumis-
hankkeeseen vuonna 2015, ja se pääsi saman alan ja-
lansijansa turvin hyviin asemiin kansallisessa Cyber Trust 
SHOK -ohjelmassa.221

Averbuchin lisäksi informaatiotiedekuntaan saatiin 
muitakin FIDIPRO-professoreita. Heistä Neittaan-
mäelle läheisin oli hänen pitkäaikainen yhteistyökump-
paninsa Jacques Periaux, johon Neittaanmäki oli tutus-
tunut, kun Suomessa valmisteltiin hävittäjien hankintoja 
puolustusvoimille 1990-luvun alussa. Periaux oli tullut 

tapamaan Neittaanmäkeä esitelläkseen ranskalaisten 
tarjoamaa tieteellistä yhteistyötä, jota suomalaisten 
kanssa voitaisiin tehdä, jos Suomi valitsisi Dassault Mi-
rage-hävittäjän. Suomi valitsi yhdysvaltalaiset Hornetit, 
mutta Periaux ja Neittaanmäki olivat silti siitä lähtien 
lähes jatkuvassa yhteistyössä. FiDiPro-professoreilla 
pyrittiin yksinkertaisesti vahvistamaan omia vahvuuksia 
tai avaamaan uusia suuntia tutkimukselle. Samalla pe-
riaatteella tiedekuntaan palkattiin 2010-luvun kuluessa 
useita tutkimusprofessoreja ja työelämäprofessoreita 
(professori of practice). Aluksi tutkimusprofessorei-
den värväyksessä korostuivat Neittaanmäen verkostot, 
mutta vuosikymmenen edetessä vahvistuksia tuli mui-
denkin tutkijoiden yhteyksien kautta, eikä tiedekunnan 
huippujen kehitys ollut yksin dekaani Neittaanmäen va-
rassa.222

Dekaanina Neittaanmäki pääsi kehittämään vanhaa 
kysymystä tiedottamisesta. Yliopisto oli vähitellen siir-
tynyt aktiivisempaan tiedottamiseen, vaikka Neittaan-
mäen 1990-luvun alun ajatukset tiedottamisen määrän 
lisäämisestä ja laadun parantamisesta eivät tuolloin heti 
lyöneetkään läpi. Omalta osaltaan hän ajoi aktiivista 
tiedotuslinjaa Agora Centerin johtajana, ja dekaanina 
hän pääsi iskostamaan sitä tiedekuntaan. Vastaavasti 
hän dekaanina pyrki kaikin keinoin vahvistamaan tiede-
kunnan kansainvälistymistä. Neittaanmäki piti tavoit-
teena järjestää Jyväskylässä vähintään yksi merkittävä 
kansainvälinen konferenssi vuodessa. Kansainvälisyyttä 
edistettiin tiedekunnan toiminnassa monilla muillakin 
tavoin, sillä se kuului edelleen tiedepolitiikan keskeisiin 
kehityskysymyksiin valtakunnallisesti. Neittaanmäen 
kansainvälisistä verkostoista riitti resursseja tutkija- ja 
opiskelijavaihdon vauhdittamiseen sekä muihin kan-
sainvälisiin pyrintöihin, sillä hänen oma asemansa kan-
sainvälisellä tiedekentällä oli vain vahvistunut vuosien 
mittaan.

Martti Lehto ja Pekka 
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Kehittämistyön ohessa oli puolustettava tiedekuntaa, 
joka Neittaanmäen dekaanivuosina joutui useamman 
kerran rakenteellisten uudistussuunnitelmien kohteek-
si. Ensin varadekaanina toiminut Jukka Heikkilä laa-
ti yhdessä taloustieteiden tiedekunnan dekaani Jukka 
Pellisen kanssa suunnitelman, jossa informaatiotekno-
logian tiedekunnan taloustieteisiin orientoituneet tie-
tojenkäsittelytieteiden osat olisi siirretty taloustieteiden 
tiedekuntaan. Perusteena muutokselle oli vireillä ollut 
taloustieteiden akkreditointiprosessi, jossa edellytettiin 
koko tieteenalan sijoittamista yhteen ja samaan tiede-
kuntaan. Neittaanmäki oli tyrmistynyt esityksestä. Hän 
uskoi sen johtavan informaatioteknologian tiedekunnan 
hajoamiseen. Tilannetta pahensi se, että ratkaisu oli jo 
esitelty rehtorille. Pellinen ja Heikkilä olivat Neittaan-

mäen mukaan laatineet jo suunnitelman informaatio-
teknologian tiedekunnan YT-kuulemiselle.  Neittaan-
mäki perehtyi akkreditointikysymykseen, ja totesi että 
vain yksi taho edellytti koulutuksen keskittämistä yh-
teen tiedekuntaan. Neittaanmäki esitteli keräämänsä 
tiedot rehtorille ja perusteli kielteisen kantansa uudis-
tukseen huolellisesti. Hanke ei lopulta saanut kannatus-
ta yliopiston johdon taholta. 

Toisen kerran informaatioteknologian tiedekunta jou-
tui konkreettisten uudistussuunnitelmien kohteeksi 
dekaanien kehittämispalaverissa Konnevedellä. Siellä 
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani, 
fysikaalisen kemian professori Henrik Kunttu, oli nos-
tanut esiin uuden tiedekuntarakenteen, jossa yliopiston 

Rehtoreiden vaihdos 2017 Nikolainkulman historiallisessa ympäristössä.
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tiedekuntien määrä olisi supistettu viiteen. Informaa-
tioteknologian tiedekunta olisi lakkautettu jakamalla se 
kahtia. Neittaanmäen mukaan Kunttu puhui ajatuksen 
puolesta lupailemalla, että uudistus vapauttaisi lakkau-
tettavien tiedekuntien professorit hallintotehtävistä. 
Vuosikymmenten resurssitaistelujen kokemuksella 
Neittaanmäki ei tällaisia argumentteja uskonut. Paluu-
matkalla Neittaanmäki teki selväksi rehtori Matti Man-
niselle oman mielipiteensä tiedekuntauudistuksesta. 
Manninen ymmärsi Neittaanmäen kannan, ja tämäkin 
uudistusajatus jäi lähtökuoppiinsa. Kolmannen kerran 
informaatioteknologian tiedekunta oli vaarassa Manni-
sen kauden lopulla 2017, kun esille nousivat ajatukset 
uusista suurtiedekunnista. Nyt informaatioteknologian 
tiedekunta olisi kokonaisuudessaan liitetty taloustietei-
den kanssa yhdeksi tiedekunnaksi. Tiedekuntauudistus 
jäi toteutumatta, mutta Agora Center päätettiin tässä 
yhteydessä lakkauttaa.

Vararehtorin velvoitteiden jäätyä taakse Neittaanmäki 
oli pystynyt nostamaan omat kansainväliset aktiviteet-
tinsa – konferenssit, tutkijakontaktit – haluamalleen 
tasolle, vaikka hän ei vararehtorinakaan niitä ollut täy-
sin joutunut hylkäämään. Hän oli 1990-luvun lopulla 
päässyt jäseneksi kahteen venäläiseen tiedeakatemiaan 
(International Informatization Academy, St. Peters-
burg Academy of Sciences). Uuden vuosituhannen 
puolella Neittaanmäki omisti paljon aikaa kaikenlaiselle 
kansainväliselle toiminnalle: konferenssivierailuille, yh-
teisjulkaisuille ja tiedeseurojen aktiviteeteille. Vuosina 
2000–2012 Neittaanmäki toimi hänelle tärkeän eu-
rooppalaisen tiedejärjestön ECCOMASin (European 
Community on Computational Methods in Applied 
Sciences) johtokunnassa ja vuodet 2005–2012 sen 
varapresidenttinä. Hän oli 2010-luvulla jäsenenä seit-
semässä ulkomaisessa ja kuudessa kotimaisessa tiede-
seurassa. Pitkäaikainen työ kansainvälisellä tiedekentällä 

C. Watanabe ja Pekka Neittaanmäki 
tapaamassa ministeri Mika Lintilää

C. Watanaben ja Pekka Neittaanmäen tutkimusryhmä
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alkoi poikia huomionosoituksia. Ranskalainen ritarikunta 
Ordre des Palmes académiques myönsi Neittaanmäel-
le Chevalier-arvonimen 2004. Tšekin tiedeakatemia 
myönsi hänelle Bernard Bolzano -kunniamerkin 2007. 
Vuonna 2011 hänelle myönnettiin Venäjän tiedeaka-
temian Leonard Euler -ansiomerkki ja Tšekin mate-
maattisen seuran kunniamerkki. Mieleenpainuvimmak-
si tilaisuudeksi Neittaanmäki nostaa kunniatohtorin 
arvonimen myöntämisen Pietarin valtionyliopistossa 
2010. Historiallisissa puitteissa pidetty tilaisuus oli juh-
lavan arvokas.

Toimijalle tunnustukset olivat tiedepoliittista pääomaa. 
Neittaanmäelle henkilökohtaisesti ne olivat yksinker-
taisesti tärkeitä ja aidosti koskettavia. Hänen uransa ul-
kopuoliselle seuraajalle tunnustuksiin näyttää tiivistyvän 
tiedemiehen ja vaikuttajan kaksi puolta. Kunnianosoi-
tukset vahvistivat sen Neittaanmäen itsetuntoa, joka 
uransa alusta asti oli tähdännyt huipulle ja joka tavoitteli 
jatkuvasti työlleen selviä tuloksia. Toisaalta ne unohtui-
vat nopeasti ansioluettelon sivuille siltä pientilalta ko-
toisin olevalta Neittaanmäeltä, joka vierasti titteleitä 
ja jonka mielessä menneet saavutukset jäivät uusien 
hankkeiden ja tutkimusdilemmojen alle. Konferens-
seissa, yritystapaamisissa ja muissa kutsutilaisuuksissa 
hän verkostoitui edelleen suorasukaisesti. Hän kehitteli 
ideoita ja etsi niille toteutuskumppaneita. Neittaanmäki 
pyrki tieteentekijänä edelleenkin huipulle tai ”läpimur-
toihin” 2010-luvulla, joko itse tai vähintäänkin väitös-
kirjan ohjaajana tai tutkimusryhmien vanhempana emi-
nenssinä. Aluekehityksessä hänelle suotu ”IT-kummin” 
rooli vahvistui nyt hänen tieteellisessä työssään.

Nuorten tutkijoiden ohjaamisesta tuli Neittaanmäelle 
entistäkin tärkeämpää 2010-luvulla, vaikka jatkokou-
lutuksen rakenteelliset olosuhteet olivat hänen näkö-
kulmastaan muuttuneet ratkaisevasti informaatiotek-
nologian tiedekunnan perustamisen myötä. Enää omaa 

tutkimusryhmää ei tarvinnut rakentaa välttämättömän 
elintilan turvaamiseksi puolivihamielisessä ympäristös-
sä, kuten 1980-luvulla. Jatkokoulutusohjelma COMAS 
vakiinnutti paikkansa informaatioteknologian tiedekun-
nan tohtorikouluna. Oman tutkijaryhmän rajaaminen 
tuli 2000-luvulla ylipäänsä vaikeammaksi, sillä yksit-
täisen tutkijan tutkimukset saattoivat kohdentua useille 
tiedekunnan painopistealueille ja sivuta monen eri pro-
fessorin hankkeita.223

Neittaanmäelle jatkokoulutuksen tärkeys korostui-
kin juuri uusien tutkimusalojen hahmottamisessa. Hän 
sai mielihyvää jo siitä, että onnistui määrittelemään 
mielekkäitä tutkimuskysymyksiä väitöskirjoja varten. 
Ohjaustyötä hän teki vakiintuneen kaavan mukaan. 
Neittaanmäki järjesti ohjattavat perheitä mukaileviin 
pienryhmiin, jossa edistyneemmät väitöskirjatutkijat 
saivat auttaa aloittelevaa tutkijaa. Neittaanmäki jäsen-
si tutkimusongelmia, määritti tutkimustyölle aikatau-
lun, järjesti rahoituksen tai tuki sen hankinnassa. Hän 
antoi palautetta nopealla tahdilla seuraavaksi päiväksi, 
kun sitä pyydettiin, ja etsi väitöskirjatutkijalle kansain-
välisiä yhteyksiä. Jos aihe ei mahtunut Neittaanmäen 
oman asiantuntemuksen ytimeen, hän etsi omista ver-
kostoistaan toiseksi ohjaajaksi aihepiirin asiantuntijan. 
Neittaanmäen ohjaustyö noudatti siten samaa kaavaa 
kuin hänen muu koordinoiva työnsä: sitä tehtiin ver-
kostojen voimalla, vertaistukea hyödyntäen, ennak-
kosuunnittelua painottaen ja kansainvälisyyttä unohta-
matta. Neittaanmäki oli vuosina 2010–2018 ohjaajana 
50 väitöskirjassa eli lähes yhtä monessa kuin vuosina 
1987–2009. Sadantena Neittaanmäen ohjaamana 
väitteli Amit Rush joulukuussa 2016.

Samankaltainen loppukiihdytys Neittaanmäelle tuli tut-
kimusprojekteissa. IBM:n kanssa solmitut yhteistyöso-
pimukset avasivat Neittaanmäelle ja hänen kollegoilleen 
ovet uuden kognitiivisen tietojenkäsittelyn teknologian 
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varaan rakennettavien terveydenhuoltopalveluiden ää-
relle. Vuodesta 2015 alkaen informaatioteknologian 
tiedekunnassa syvennyttiin monitasoisesti terveyden-
huoltoon. Hankkeissa tutkittiin tekoälyä, data-arkki-
tehtuuria, tietoalustoja, hoitoprosesseja, terveyden-
tilan seurantamenetelmiä ja yksittäisten sairauksien 
diagnosointia uuden teknologian turvin tai datamassoja 
analysoimalla. Neittaanmäelle IBM-yhteistyön kautta 
avautunut monipuolinen tutkimus- ja sovelluskenttä oli 
kuin tiivistelmä soveltavan tutkimuksen parhaista puolis-
ta. Viemällä teknologiaa uusiin ympäristöihin tavoiteltiin 
sekä kustannussäästöjä että sairauksien parempaa hoitoa 
yksilötasolla. Valtakunnallinen sote-uudistuksen vuoksi 
aihepiirillä oli erityisen suuri yhteiskunnallinen merkitys. 
Samalla sovellusten kehitystyöstä oli johdettavissa uusia 
aihepiirejä tutkijoille.

Dekaanin työn päättyessä ja eläkeiän lähestyessä Neit-
taanmäki katsoo tyytyväisyydellä taakse päin. Infor-
maatioteknologian tiedekunta on saavuttanut monet 
tavoitteensa. Se on vakiinnuttanut paikkansa Jyväskylän 
yliopistossa, ja tiedekunnan tieteelliset tutkimusalat on 
kirjattu koko yliopiston painoalojen joukkoon. Tutkimuk-
sen arvioinneissa informaatioteknologian tiedekunta on 
menestynyt hyvin. Pohjoismaiden ministerineuvoston 
tutkimusorganisaatio NordForskin vuosia 2000–2012 
koskeneessa selvityksessä Jyväskylän yliopiston IT-ala ja 
materiaalitieteet arvioitiin Suomen parhaaksi, ja kaikki 
Pohjoismaat huomioiden sijoitus oli neljäs. Jyväskylän yli-
opiston tutkimuksen arvioinnissa 2010 tietotekniikan lai-
tos sai arvion 5/5 ja tietojenkäsittelytieteiden laitos 4/5. 
Neittaanmäen omat tutkimukset kytkeytyvät moniin 
tiedekunnan tutkimusalueisiin (kuviot). Tiedekunnas-
ta on kehittynyt Suomen eniten kandidaatteja (alempi 
korkeakoulututkinto) kouluttava tiedekunta 2010-luvun 
lopulla. Maistereiden kouluttajana se on maan toiseksi 
suurin. Tiedekunnassa on vuodesta toiseen kerätty huo-
mattava määrä niin sanottua täydentävää rahoitusta, ja 

Pekka Neittaanmäki, Keijo Hämäläinen, Mirva Antila,
Pasi Tyrväinen ja Maarit Palo

IT-tiedekunta kansainvälisen arviointiryhmän kuultavana.

Väitös numero 105 ohi.
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sen keräämisessä Neit-
taanmäki on hankkeillaan 
ollut tärkeässä roolissa. 
Tiedekunnassa tehtyjen 
laskelmien mukaan vuo-
sina 2005–2018 tiede-
kuntaan saadusta täy-
dentävästä rahoituksesta 
21,6 prosenttia on Pekka 
Neittaanmäen hankki-
maa (kaavio).224

Pekka Neittaanmäen hankkima rahoitus ja sen osuus informaatioteknologian 
tiedekunnan kaikesta täydentävästä rahoituksesta.
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Informaatioteknologian tiedekunnan tutkimusalat

Tekoälyn monet sovellusmahdollisuudet
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Eccomas Board

Tasavallan presidentin vastaanotolla 

Rouva Komi, Matti Manninen, Paavo Komi, Anita Mikkonen, Rauno Julin ja Pekka Neittaanmäki
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sote it-projektin kuvia

Sote-kirjatAnna-Maija Karjalainen, Martti Hetemäki, Päivi Nerg ja Pekka Neittaanmäki

Kirjasarja Tekoäly terveydenhuollossa 
ja hankkeen johtoryhmä
sekä palaverikuva maaliskuulta 2019
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”Ei kukaan sanonut, että tee näin”, toteaa Pekka 
Neittaanmäki, kun keskustelemme hänen uransa 
pitkästä kaaresta tammikuussa 2019. Äänessä on 
pieni annos ihmetystä, sillä elämänuran muistelu 
saa sen näyttämään liiankin itsestään selvältä. Ei 
kukaan vaatinut häntä kasvattamaan ympärilleen 
laskennallisten tieteiden tutkimusryhmää. Ei ku-
kaan neuvonut häntä raivaamaan sille omaa lai-
tosta ja tiedekuntaa. Ei kukaan kehottanut häntä 
ryhtymään soveltavan tutkimuksen puolestapuhu-
jaksi, saati aluepolitiikan akateemiseksi kummise-
däksi. Neittaanmäki olisi voinut saavuttaa arvos-
tetun professorin aseman pitämällä virkatehtäviin 
kuuluvan opetuksen, ohjaamalla muutamia väitös-
kirjoja ja laatimalla tasaiseen tahtiin hyvätasoista 
tutkimusta. Hän sanoo sen innostuneesti koros-
taakseen tämän kirjan nimeä ja alkumottoa. Tule-
vaisuus tehdään ja siihen voi vaikuttaa. Tavoitteet 
täyttyvät vain tekemällä, ja tekemällä löytää uusia 
tavoitteita.

Pekka Neittaanmäen verkostoitumistyössä ei ole suuria 
salaisuuksia, vaan sekin on koko hänen uransa ajan pe-
rustunut juuri tekemiseen – avoimuuteen, aktiiviseen 
yhteyksien etsimiseen, aloitteisiin ja ideoiden jakami-

seen. Kun usko omaan tieteelliseen asiantuntemukseen 
on ollut vahva, Neittaanmäen on ollut helppo kiertää 
tilaisuuksissa systemaattisesti juttelemassa eri henkilöi-
den kanssa ja tunnustelemassa yhteistyömahdollisuuk-
sia. Pekka Neittaanmäelle keväällä 2018 myönnetyn 
UNESCO-professuurin suosittelijaluettelo (seur. si-
vulla) antaa tuoreen leikkauksen Neittaanmäen verkos-
toista. Tiedepainotteisessa tehtävässä tukijat on haettu 
ennen kaikkea tieteen maailmasta. Neittaanmäki on 
edistänyt professorin työnsä kaikkia osa-alueita suun-
nitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Mitä pidemmälle hän 
eteni urallaan, sitä selvemmin hän oppi valmistelemaan 
asioita huolellisesti. Tavoitteet, teot ja tulokset ovat ol-
leet tärkeitä, mutta keskustelulle ja pohjustukselle on 
oma paikkansa Neittaanmäen työmenetelmissä. 

Neittaanmäen toimintaympäristö on vuosikymmenten 
varrella ulottunut omasta yliopistosta monille eri ta-
soille. Hän on vaikuttanut Jyväskylän ja Keski-Suomen 
kehitykseen, tehnyt työtä valtakunnallisten uudistusten 
eteen ja etsinyt hankkeille ylikansallisia kytköksiä EU:n 
piiristä. Neittaanmäelle itselleen uran monista hank-
keista ja yhteistyöverkostoista muutamat ovat jääneet 
mieleen erityisen merkityksellisinä. Eurooppalaista 
laskennallisten tieteiden järjestöä ECCOMASia Neit-

viisi askelta uudistuksiin



198

PEKKA NEITTAANMÄEN UNESCO-PROFESSUURIN SUOSITTELIJAT 2018
Prof. Pasi Tyrväinen, Dean, Faculty of Information Technology, University of Jyväskylä, Finlanf 
(host organization commitment)
Ms. Mari Kiviniemi, Deputy Secretary-General of the OECD
Ms. Brenda J Cox, CEO, Xevents Unlimited/ Global X-Network /together with Unesco Chair, Professor 
Markku Wilenius, Finland Futures Research Centre, University of Turku, Finland & Professor John Casti, 
Xevent Dynamics, Vienna, Austria
Prof. Ahti Salo, Professor, Department of Mathematics and Systems Analysis, Aalto University 
School of Science, Finland, Platform Value Now! (PVN-consortium)
Prof. Dr. Pavel Kabat, Director General/CEO, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), 
Austria
Prof. Mika GOTO, Dean, Department of Innovation Science, Tokyo Institute of Technology, Japan
Prof. Youshikazu MIKI, President, Aoyama Gakuin University, Japan
Prof. Michal Kleiber, President of European Community of Computational Methods in Applied Sciences 
ECCOMAS, Vice-President of the European Academy of Sciences and Arts, Vice-Chairman of the Polish 
UNESCO Committee, Poland
Prof. Eugenio Oñate, Universitat  Politècnica de Catalunya (UPC), Director of International Center for 
Numerical Methods in Engineering (CIMNE)
Prof. William E. Fitzgibbon, College of Natural Sciences and Mathematics, University of Houston, USA
Prof. Olivier Pironneau, Vice-chairman of foreign affairs Institut de France Académie, and 
Sorbonne Université, France
Mr. Tapani Mattila, Executive Director, CEO, Regional Council of Central Finland
Mr. Mauri Pekkarinen, First Deputy Speaker of the Parliament of Finland 
Ms. Maarit Palo, Director Governmental Relations, University Relations Nordic & Mirva Antila, 
Country General Manager, IBM Finland
Dr. Alpo Rusi, Rudolf Holsti Professor of International Relations and Diplomacy, Vytautas 
Magnus University Ambassador (a. D)
Prof. Vincenzo Capasso, ADAMSS (Interdisciplinary Centre  for ADvanced Applied  
Mathematical and Statistical Sciences), Universitá degli Studi di Milano, Italy
Prof. Yuji Tou, Egypt-Japan University of Science and Technology (E-JUST), Tokyo, Japan
Ass. Prof. Ajay Kumar Singh, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India
Prof. B. D. Reddy, University of Cape Town, South Africa
Letters of support & commitment to collaborate as (student) ambassadors: 
Dr. Kashif Naveed, Postdoc Researcher at JYU, coming from Pakistan
Doctoral student, Mr. Nasir Naveed, from Pakistan
Master student, Mr. Anthony Ogbechie, from Nigeria

Pekka Neittaanmäelle keväällä 2018 myönnetyn UNESCO-professuurin suosittelijaluettelo antaa tuo-
reen leikkauksen Neittaanmäen verkostoista. Tiedepainotteisessa tehtävässä tukijat on haettu ennen kaik-
kea tieteen maailmasta.
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taanmäki pitää tärkeänä vaikutuskanavana, jonka kautta 
on vaikutettu Euroopan Unionin tiedepoliittisiin linja-
uksiin tieteellisen yhteistyön ohessa. Kotimaisen kor-
kea-koulupolitiikan saralta Neittaanmäki nostaa esiin 
opetusministeriön luonnontieteiden työryhmän, joka 
pohjusti tietä 1990-luvun tutkinnonuudistukselle. Jy-
väskylän kehittämisessä Neittaanmäki pitää tärkeimpä-
nä panostaan Jyväskylän ICT-klusterin synnyttämises-
sä. Sen näkyvinä huipentumina Neittaanmäelle olivat 
Nokian tulo Jyväskylään, Agora-rakennuksen toteu-
tus ja Agora Centerin perustaminen, maisteriohjelmia 
ja informaatioteknologian tiedekuntaa unohtamatta. 
Silti hän pitää arvossaan myös Osuuskauppa Keski-
maan hallitusjäsenyyttä, koska hallituksessa on päätetty 
kauppapalvelujen uudistamisesta Neittaanmäen mu-
kaan lähes 200 miljoonan euron edestä. Neittaanmäki 
tiivistää itse uransa keräämänsä ulkopuolisen rahoituk-
sen summaan. Hän laskee hankkineensa uudistuksiin, 
tutkimushankkeisiin ja investointeihin uransa aikana 
lähes 100 miljoonaa euroa.

Yliopiston uudistamistyössä Neittaanmäki on toden-
nut, että uusi koulutushanke etenee ideasta toteutuk-
seen tavallisesti viiden askeleen kautta. Ensin uudistusta 
arvioidaan kysymällä, onko sille todella tarvetta. Toi-
sessa vaiheessa tarkastellaan, onko sille teoriassa löy-
dettävissä resursseja. Seuraavissa kolmessa vaiheessa 
resursseihin pureudutaan yksityiskohtaisemmin. Onko 
tarjolla riittävästi opettajia ja henkilökuntaa? Löytyykö 
yliopistolta uudistuksen vaatimat tilat? Onko koulutuk-
seen tulossa riittävästi opiskelijoita? ”Ei tämä sen kum-
mempaa ole, kun oppii systemaattisen etenemistavan”, 
Neittaanmäki toteaa. Hänen mukaansa kehittämistyö 
on muissakin yhteyksissä sovitettavissa samaan kaa-
vaan. Aloitteen tekijän on mukauduttava siihen, että 
uudistusta kritisoidaan eri näkökulmista. Kritiikkiin on 
vastattava kärsivällisesti perustellen. Vähitellen uudis-
tuksen kannatus laajenee aloitteen tekijän lähipiiristä 

etäämmälle, kun perustelut kantavat. Pitkä kokemus 
hankemuotoisesta työstä ja uudistuksista on vakuut-
tanut Neittaanmäen siitä, että viisi prosenttia akatee-
misen maailman työntekijöistä tekee 95 prosenttia alan 
uudistuksista. Pahimmillaan asetelma voi olla mustaval-
koinen: 95 prosenttia on passiivisia tai vastustaa aluksi 
esitettyä uudistusta. ”Kovassa paikassa ei pidä luovuttaa 
eikä saa provosoitua”, Neittaanmäki korostaa.

Tieteenalasta riippumatta professoreiden työnkuvaan 
on 1990-luvulta 2010-luvulle ulottuvalla ajanjaksolla 
tullut enemmän ja enemmän vastuuta ulkoisen rahoi-
tuksen keräämisestä tutkimusta ja tutkijankoulutusta 
varten. Kehityksen suunnasta on käyty kriittistä keskus-
telua, mutta Pekka Neittaanmäestä se on ollut luon-
tevaa. Soveltavan tieteen hankkeita kehitellessään hän 
tottui jo uransa alkuvaiheessa rakentamaan tutkimusta 
ulkoisen rahoituksen varaan. Pekka Neittaanmäessä 
henkilöityy siten yleisempi kehityskulku suomalaisessa 
tieteessä. Hänen vakaasti kunnioittamansa oppi-isä ja 
ohjaaja Ilppo Simo Louhivaara oli mitä tyypillisin vanhan 
sivistysyliopiston edustaja. Hän ei loistanut julkaisuiden 
määrällä vaan hän jakoi professorin tietoja ja viisauk-
sia ensisijaisesti opetuksessa, väitöskirjaohjauksessa ja 
kansainvälisissä tutkijapiireissä. Neittaanmäestä kuo-
riutui uuden polven tutkija ja professori, joka post doc 
-uransa alusta alkaen omaksui tutkijantyön periaatteet, 
jotka olivat vasta nousemassa tieteellisen työn uusik-
si ohjenuoriksi. Osa niistä oli samoja kuin Louhivaaran 
professoripolvella, osa niistä poikkesi vanhasta kuin yö 
päivästä.

Oli pyrittävä tieteen huipulle. Oli oltava kansainvälinen. 
Oli haettava tutkimukselle yhteyksiä yhteiskuntaan ja 
yrityksiin. Oli koulutettava uusia tutkijoita. Oli kehitet-
tävä tutkimushankkeita, joiden rahoitus saatiin yliopis-
ton ulkopuolelta. Oli määriteltävä tutkimusstrategia 
itselle, omalle tutkimusryhmälle ja lopulta myös yliopis-
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ton eri tasoille. Oli osattava puhua omista ansioista ja 
tutkimustyön saavutuksista. Julkisuutta ei tullut kaihtaa. 
Oman tutkimuksen yhteiskunnalliselle merkitykselle oli 
saatava huomiota.

Yliopistojen ja yritysten välimaastoon syntyneessä 
T&K-toimintaympäristössä toimiville henkilöille – tut-
kijoille, yrittäjille, konsulteille – on etsitty uudenlaisia 
nimikkeitä kuvaamaan työtä, jota he tekevät synnyt-
tääkseen yhteistyötä, innovaatioita ja uusia teknologian 
tutkimuksesta liikeideansa saavia liikeyrityksiä. Ana-
lyyttisimmillään heitä kutsutaan ”innovaattoreiksi” ja 
”orkestroijiksi”. Vapaamuotoisemmassa alan kielen-
käytössä käytetään ”IT-gurun” tai ”visionäärin” kaltaisia 
nimikkeitä, joihin tiivistyy alan synnyttämä ”pöhinä” ja 
”hype”. Tällaiset luonnehdinnat istuvat periaattees-
sa hyvin Pekka Neittaanmäkeen, mutta itse hän ei ole 
missään uransa vaiheessa käyttänyt mitään muodikkai-
ta uudistermejä kuvaamaan omaa toimintaansa. Pekka 
Neittaanmäki on aina mieltänyt itsensä ennen kaikkea 
tietotekniikan professoriksi.  Innovaatiot voivat vilah-
taa hänen puheissaan, mutta enemmän hän korostaa 
ja puhuu yksinkertaisesti mielikuvituksesta. Hän odot-
taa teknologialta suuria läpimurtoja monilla eri suunnilla 
mutta ei käytä älypuhelinta vaan vanhaa Nokiaa, jossa 
on perinteiset näppäimet. Hän ei halua olla kaiken aikaa 
tavoitettavissa. 

Näin Neittaanmäen uran ja profiilin voi kokonaisuu-
dessaan nähdä kaksijakoisena. Toisaalta hänen voi sanoa 
tehneen paljon sellaista, mitä professoreilta ei tavalli-
sesti odoteta. Toisaalta hän katsoo, että mitään hänen 
hankkeistaan, toimistaan ja saavutuksistaan ei pitäisi 
lukea professorille poikkeuksellisiksi. Osaksi ristiriidas-
sa on kyse Neittaanmäen kotiyliopistosta. Teknillisissä 
korkeakouluissa Neittaanmäen kaltaisia professoreita 
on selvästi enemmän kuin Jyväskylän yliopistossa. Juu-
ri siksi Neittaanmäki on kamppaillut oman tieteenalan 

itsenäistämiseksi myös yliopistotasolla. Hän on halun-
nut saada teknisille tieteille selvän jalansijan Jyväskylän 
yliopistosta, koska vain niin informaatioteknologiset 
tieteet olisivat tiederahoituksessa samalla viivalla tek-
nillisten korkeakoulujen kanssa. Informaatioteknologian 
tiedekunta oli tärkeä askel – mutta ei riittävä. 

Neittaanmäki on läpi 2010-luvun ajan pitänyt asialistal-
laan DI-koulutuksen saamista Jyväskylään. Sen edistä-
miseksi otettiin tärkeä askel syksyllä 2017, kun eduskun-
nan linjaus näytti avaavan Jyväskylän yliopistolle pääsyn 
korkeakoulujen yhteistyöverkostoon, jonka kautta Jy-
väskylän yliopisto voisi saada DI-tutkinnot koulutusva-
likoimaansa. Toistaiseksi hanke ei ole edennyt toivotulla 
tavalla. Neittaanmäki korostaa, että kysymys DI-koulu-
tuksesta on koko maakunnalle tärkeä. Keskisuomalaiset 
yritykset tarvitsevat tekniikan alan korkeakoulutettuja 
työntekijöitä. Teknisen korkeakoulutuksen puuttuessa 
Keski-Suomesta T&K-toiminta ei pääse nousemaan 
samalle tasolle kuin vaikkapa Oulussa ja Tampereella, 
pääkaupunkiseudusta puhumattakaan. DI-koulutus-
ta tarjoavat maakunnat ovat 2010-luvulla pärjänneet 
Keski-Suomea paremmin. Neittaanmäki haluaa Kes-
ki-Suomelle samat perusedellytykset elinkeinoelämän 
kehittämistyölle kuin muillekin maakunnille.

Erityisen huolestunut Neittaanmäki on siitä, että Jyväs-
kylän yliopisto ei ole pysynyt 2010-luvulla mukana yli-
opistojen välisen yhteistyön tiivistymisessä. Yliopistojen 
määrä Suomessa on vuosikymmenen aikana pudonnut 
lähes puoleen, kun useat yliopistot ovat yhdistyneet 
ja eräisiin uusiin suuryliopistoihin on liitetty ammat-
tikorkeakouluja. Neittaanmäen mukaan käynnissä on 
selvä kilpailu, jossa yliopistot uudistavat ja vahvistavat 
itseään. Uudelleen järjestelyiden seurauksena Jyväsky-
län yliopisto on jäämässä merkittävimpien tutkimusra-
hoitusten ulkopuolelle, koska siltä puuttuvat tekniikan 
ja lääketieteen tutkimusalat. Esimerkiksi Helsingissä, 
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Turussa, Tampereella, Oulussa, Vaasassa, Lappeenran-
nassa ja Itä-Suomen yliopistossa on päästy tässä koh-
den Jyväskylän edelle eri oppilaitosten yhdistämisen ja 
voimakkaan uudistamisen kautta. Lisäksi lääketieteen ja 
tekniikan alan yliopistot ovat vahvistaneet profiileitaan 
erityisillä verkostoilla, kuten tekniikan alan FiTech-ver-
kostoyliopistolla. Neittaanmäen mukaan Jyväskylän 
yliopiston takana on vain kaksi tieteenahjoa koko maan 
yliopistoista, joissa ei ole tekniikan ja lääketieteen kou-
lutusta, Lapin yliopisto ja Hanken (Svenska handelshö-
gskolan). 

Neittaanmäellä on ratkaisut Jyväskylän koulutuspro-
fiilin ongelmiin. Hänen mukaansa Jyväskylän yliopisto 
ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu voitaisiin yhdistää 
2020-luvun alussa, tai ammattikorkeakoulun tekni-
sen alan koulutuksesta voitaisiin muodostaa Jyväskylän 
yliopiston alempi korkeakoulututkinto, jonka jatkoksi 
luotaisiin yliopistoon ylempi DI-tutkinto. Uudistuksissa 
tarvittaville tutkintoasetuksen muutoksille Neittaan-
mäki esittää malliksi Turussa ja Vaasassa tehtyjä ase-
tusmuutoksia. Yhdeksi vaihtoehdoksi hän nostaa tek-
nisen alan koulutusyhteistyön Vaasan yliopiston kanssa. 
Lääketieteen alalle hän odottaa tiivistyvää yhteistyötä 
Itä-Suomen yliopiston ja lääkärikoulutusta antavan 
Keski-Suomen keskussairaalan kanssa, sillä tekoäly uu-
distaa monin tavoin lääketiedettä ja terveydenhoitoa, 
ja informaatioteknologian tiedekunnalla olisi Neittaan-
mäen mukaan paljon annettavaa yhteistyölle. 

Pidämme tämän kirjan käsikirjoitusta koskevan viimei-
sen palautekeskustelun Hotelli Vaakunassa Helsingissä. 
Neittaanmäki täsmentää joitakin asioita ja kertaa uransa 
pääpiirteitä. Mutta pian hänen katseensa kääntyy tu-
levaan. Neittaanmäen tutkimusryhmä on huhtikuussa 
2019 julkaisemassa neliosaisen kirjasarjan tekoälystä 
ja terveydenhuollosta. Hän puhuu myös uusista vireillä 
olevista hankkeista, kunnes hänelle tuleekin jo kiire val-
tiovarainministeriöön. Tiedolla johtamisen asiantunte-
mukselle on kysyntää. Tulevaisuus tehdään nyt.

Pekka Neittaanmäki aloittaa nelivuotisen kautensa 
Unesco-professorina 1.5.2019.
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unesco-professuuria valmistelemassa 
Mosambik,
Etela-Afrikka,
intia

Pekka Neittaanmäki,  Professori Padma Sarangapani, 
Maarit Palo
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Vierailu IBM-tutkimuslaboratoriossa 
USA.ssa tutustumassa kvanttitietoko-

neeseenja Watson-tietokoneeseen.

kansainvalisyytta lapi uran
.. .. ..

Pekka Neittaanmäki,  Professori Padma Sarangapani, 
Maarit Palo
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Assistentti, Matematiikan laitos, JYU (1974-1982)

Apulaisprofessori tietojenkäsittelyoppi LTY (1982-1985)

Apulaisprofessori, sovellettu matematiikka, JYU (1986-1988)

Tutkija Bonnin Yliopisto (1988-1989)
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COMAS-tutkijakoulun johtaja (1995-1999 ja 2003- )

Agora-tutkimuskeskuksen johtaja, JYU (2000-2009)
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Pekka Neittaanmäen työura

Lisäksi vierailevana professorina mm. Houstonin yliopistossa, Tokio Institute of Technologyssa, Hampurin yliopistossa

Yliopiston ja ympäristön yhteistyön 

Kehittämisen selvitystyön johtoryhmän jäsen (1985-1986)

Sivutoiminen suunnitteluprofessori ja vastuullinen johtaja soveltavan luonnontieteen 

Koulutuksen sekä JY-TKK-koulutusyhteistyön kehittämisprojektissa (1988-1989)

Yliopiston aineenopettajakoulutustoimikunnan jäsen (1988-1991)
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Soveltavan luonnontieteen koulutuksen ja tutkimuksen sekä JY-TKK-yhteistyön

 Toteuttamisen ja seurannan työryhmän puheenjohtaja (1990-1992)

Normaalikoulun johtokunnan jäsen (1990-1993)

Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n paperikone- ja paperinvalmistusteknologian

 Tutkimusohjelman johtoryhmän jäsen (1992-1994)

CASAT:n (Centre of Applied Science and Advanced Technology) 

Johtokunnan puheenjohtaja (1993-1994)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Pekka Neittaanmäen luottamustehtävät yliopistossa
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Yhteenveto Pekka Neittaanmäen työurasta ja luottamustehtävistä

ECMI -Council (1992-1994)

European Science Foundation (ESF) -tutkimusohjelman Mathematical 

Treatment of Free Boundary Problems Steering -komitea (1992-1997)

Osaamiskeskusohjelma jr (1994-1995)

Keskimaa Ok, hallitus, varapuheenjohtaja (1996-2015)

Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, hallitus (1996- )

Nyyssösen säätiö, hallitus (1996- )

Kauko Sorjosen säätiö, hallitus (2000-2010)

Jollas-johtamisopisto, tieteellinen neuvottelukunta (2002-2004)

Veikkaus Oy, hallitus (2003-2004)

Kansallinen innovaatiostrategia (2008-2008)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Pekka Neittaanmäen muut luottamustehtävät

Tietotekniikan jatkokoulutusohjelmatyöryhmän jäsen (1985-1991)

Supertietokoneen tieteellisen käytön johtoryhmän ja työvaliokunnan jäsen (1989-1991)

Luonnontieteellisen koulutuksen arviointiryhmän puheenjohtaja (1991-1992)
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Luonnontiede-tekniikka-kehittämisryhmän puheenjohtaja (1993)
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Kasvatustieteellisen alan arviointiryhmän asiantuntijajäsen (1993)

Suomen Akatemian teknis-tieteellisen toimikunnan jäsen (1986-1991)

Rolf Nevanlinna -instituutin johtokunnan jäsen (1987-1989)

Rolf Nevanlinna -instituutin teollisuusmatematiikan valiokunnan jäsen (1990-1992)

Korkeakouluneuvoston luonnontiede-tekniikka-jaoston jäsen (1990-1992)

Rolf Nevanlinna -instituutin johtokunnan jäsen (1992-1995)

Korkeakouluneuvoston luonnontiede-tekniikka-jaoston työvaliokunnan jäsen (1993-1994)

Korkeakouluneuvoston luonnontiede-tekniikka-jaoston jäsen (1993-1995)

Muuntokoulutuksen arvioinnin johtoryhmä (2001)

Sisäasiainministeriön osaamiskeskustyöryhmä (1995-1997)

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

Pekka Neittaanmäen luottamustehtävät opetusministeriössä ja sisäasiainministeriössä
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