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Tutkimuksen menestys  
heijastuu koko yliopistoon

  MAtti MAnninen
 rehtori

Viime vuoden lopulla julkistettu raportti Suo-
men tieteen tilasta osoitti, että Jyväskylän yli-
opisto kuuluu ehdottomasti Suomen vahvimpiin 
tiedeyliopistoihin. Jyväskylän yliopisto on onnis-
tunut löytämään oman profiilinsa ja vahvuusalu-
eensa, mikä näkyy myös onnistumisina Suomen 
Akatemian ensimmäisissä profilointirahoituk-
sissa. Hyvä menestys tutkimuksessa houkuttelee 
myös kansainvälistä henkilökuntaa, jonka määrä 
opetus- ja tutkimushenkilökunnassa on jo ylittä-
nyt 15 %. Jyväskylän yliopisto on myös houkutte-
leva opiskelupaikka. Tämän kevään haussa olim-
me neljänneksi suosituin Suomen yliopistoista.

Vuodenvaihteessa Jyväskylän yliopiston or-
ganisaatio uudistui. Tiedekunta- ja laitosraken-
ne muutettiin vastaamaan paremmin yliopiston 
strategian mukaista profiilia ja yliopiston hallin-
torakenne uudistettiin. Muutoksiin suhtaudutaan 
aina kriittisesti. Sekin on hyvä asia, sillä kritiikil-
lä on myös ohjaava vaikutus, vaikka kaikkien toi-
veet eivät täyttyisikään. Yliopistot ovat konser-
vatiivisia, mutta pystyvät silti muuttumaan. Olen 
viettänyt eri yliopistoissa 47 vuotta ja aina on ol-
lut jokin muutos suunnitteilla tai tapahtumassa. 
Yliopistojen rahoitusmallikin muuttuu vähintään 
joka neljäs vuosi. 

Tullessani rehToriksi peräänkuulutin 
byrokratian purkua ja digitalisaation vauhditta-
mista koulutuksessa. Byrokratian vähentäminen 
on vaikeampaa kuin luulin eikä digitalisaatio-
kaan etene yhtä nopeasti kuin oletin. Jyväskylän 
yliopistolla on edelleen erinomaiset mahdolli-
suudet olla edelläkävijä tietotekniikan hyödyntä-
misessä koulutuksessa. Onhan yliopisto Suomen 
paras opettajankouluttaja ja informaatioteknolo-
gian tiedekunta yksi Suomen vahvimpia monella 
ICT-alalla. Digitalisaation lisääntyminen on vas-
ta alkumetreillä ja kokeiluille on paljon tilaa.

Jyväskylän yliopistossa on hyvä ja avoin toi-
mintakulttuuri ja tavoitteemme on olla myös tie-

teen ja koulutuksen avoimuudessa Suomen joh-
tava yliopisto. Markkinoinnissa korostamme yh-
teisöllisyyttä, joihin myös Student Life ja Acade-
mic Life tähtäävät. Jyväskylän yliopiston visio on 
olla kansainvälisesti tunnettu monialaisena tie-
deyliopistona, joka on oppimisen ja opetuksen 
aloilla yksi maailman johtavista yliopistoista. Tä-
mä on helpompi toteuttaa yhteisössä, jossa kaik-
ki voivat hyvin ja tuntevat olevansa tärkeä osa 
yliopistoa. 

rehTorikauTeni loppuu heinäkuun lo-
pussa. Olen viihtynyt erinomaisesti Jyväskylän 
yliopistossa aina siitä asti, kun tulin tänne fysii-
kan apulaisprofessoriksi vuonna 1988. On ol-
lut hienoa olla viimeiset viisi vuotta menesty-
vän yliopiston rehtorina. 
Kiitos menestykses-
tä kuuluu yliopiston 
henkilökunnan ja 
opiskelijoiden moti-
voituneelle työlle ja 
onnistumisille. 
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Be JYUnited 
ja ilmoittaudu Jyväskylän yliopiston alumnirekisteriin! Alumni, käy jättämässä yhteys-
tietosi ja säilytä yhteytesi yliopistoon! Jatkossa tämän lehden tyyppisiä alumniposteja 
ja kutsuja alumnitapahtumiin voivat saada vain rekisteriin ilmoittautuneet. 

Yhteystiedot ilmoitetaan osoitteessa   jyu.fi/alumni/liity 
Tämän lehden osoitteet on saatu opiskelijarekisteristä, mutta jatkossa käytäntö 
muuttuu henkilökohtaiseen ilmoittautumiseen perustuvaksi. 

jyväskylän yliopiston alumnipäivää vietetään 11. elokuuta 
2017 klo 10.00–16.30. Yliopisto kutsuu entiset opiskelijan-
sa takaisin opiskeluaikojen tunnelmaan kampuksille. terve-
tuloa tutustumaan yliopiston nykypäivään ja viettämään pie-
ni hetki muistojen ja vanhojen tuttujen parissa!

alumnipäivään osallistuminen on maksutonta. ohjelma ja 
ilmoittautuminen (3.8. mennessä): www.jyu.fi/alumni

tapahtuma on osa kotiseutuliiton, jyväskylän kaupungin 
ja jyväskylän yliopiston järjestämiä valtakunnallisia kotiseu-
tupäiviä, jotka pidetään 10.–13.8.2017 jyväskylässä. tors-
taista sunnuntaihin on tarjolla kymmeniä tapahtumia ja kon-
sertteja, ohjelmassa mm. seminaarinmäen mieslaulajien il-
maiskonsertti. 

Katso Kotiseutupäivien koko ohjelma: 
www.jyvaskyla.fi/kotiseutupaivat

TERVETULOA ALUMNIPÄIVÄÄN 11.8.2017

Nostalgiaa ja 
tiedemaailman 
uusia tuulia 

Vuoden 2017 yliopistopäivät tarjoavat ainutlaatuisen mah-
dollisuuden kuulla ja tehdä kysymyksiä kauppatieteellisen 
alan tutkijoille ja opettajille. jyväskylän yliopiston kauppa-

korkeakoulu kutsuu alumnit ja jyväskylän seudun asukkaat 
viettämään kanssaan Yliopistopäiviä 2017. 
Lisätietoa: www.jyu.fi/yliopistopaivat

YLIOPISTOPÄIVÄT 27.10.2017

Vaikuttavaa talouden asiantuntijuutta Jyvässeudulle
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Keijo Hämäläinen on valittu jyväsky-
län yliopiston rehtoriksi viisivuotiskau-
delle 1.8.2017–31.7.2022. hän toimii 
elokuuhun saakka helsingin yliopiston 
päätoimisena vararehtorina.

hämäläinen on väitellyt filosofian 
tohtoriksi fysiikasta 1990 helsingin yli-
opistossa, jossa hänet nimitettiin fysii-
kan professoriksi vuonna 2002. mate-
maattis-luonnontieteellisen tiedekun-
nan dekaanina hän toimi siellä vuodet 
2010–2013. 

hämäläinen on tehnyt tutkimustyötä 
ulkomailla useiden vuosien ajan, mm. 
usa:ssa ja ranskassa. hänellä on lu-
kuisia luottamustehtäviä, kuten muun 
muassa tieteellisten seurain valtuus-
kunnan puheenjohtajuus, suomen 
akatemian tutkimusinfrastruktuuritoi-
mikunnan jäsenyys ja julkaisufooru-
min ohjausryhmän puheenjohtajuus. 

kansainvälisiin tehtäviin lukeutuvat 
mm. jäsenyydet yhteiseurooppalaisen 
synkrotroni-säteilytutkimuslaitoksen 
(esrF) hallintoneuvostossa ja usean 
eurooppalaisen tutkimusinstituutin tut-
kimusneuvostoissa.

– on hienoa palata kotiseudulle joh-
tamaan erinomaista yliopistoa ja tuo- 
da näkemyksiä sen kehittämiseen. toi-
von, että aiemmissa tehtävissäni luo-
tujen verkostojen avulla pystyn myös 
vahvistamaan jyväskylän asemaa kan- 
sallisessa korkeakoulukentässä, Viita-
saarelta kotoisin oleva hämäläinen to-
teaa. 

Keijo 
Hämäläinen 
Jyväskylän 
yliopiston 
rehtoriksi

jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on nimit-
tänyt uudet professorit filosofiaan, suomen kieleen, ke-
miaan ja fysiikkaan. 

Filosofian professori Ytt Jari Kaukua on lukuisia 
kansainvälisiä artikkeleita julkaissut, kansainvälisesti 
tunnustettu filosofian historian, erityisesti keskiajan ara-
biankielisen perinteen tutkija.

suomen kielen professorin tehtävään valitun Ft Min-
na Sunin tutkimustyö keskittyy suomen kielen oppimi-
seen ja käyttöön toisena kielenä. suni on osallistunut 
tiiviisti kansainvälisten tutkimus- ja asiantuntijaverkos-
tojen toimintaan. 

kemian professorin tehtävässä on aloittanut Ft Ka-
roliina Honkala. hänet on palkittu Pohjoismaisen kata-
lyyttiseuran Berzelius-palkinnolla. honkalan tutkimus 
keskittyy ymmärtämään katalyyttien aktiivisuuteen ja 
valikoituvuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Fysiikan professorin tehtävään nimitetty Ft Ari Virta-
nen on tutkinut kiihdytinlaboratorion hiukkaskiihdytti-
mellä muun muassa säteilyn aiheuttamia virheitä elekt-
roniikan komponenteissa. tutkimuksesta on hyötyä esi-
merkiksi satelliittiteollisuudelle sen kehittäessä avaruu-
den säteilyolosuhteissa kauemmin kestäviä elektronisia 
laitteita. 

Ari VirtanenKaroliina HonkalaJari Kaukua Minna Suni

Neljä uutta professoria
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14 556  hakijaa

joista 6 715 ensisijaista,  
Suomen neljänneksi  
suosituin yliopisto

kirjasto ja tiedemuseo yhdistyivät vuo-
den alussa avoimen tiedon keskuksek-
si. näyttelyiden, tapahtumien ja tieto-
aineistojen kautta tiede tuodaan kaik-
kien kansalaisten lähelle. jYX-arkis-
toon verkkoon koottavat tutkimusjul-
kaisut näkyvät hyvin myös hakuko-
neissa.

– Visiota keskitetystä avoimen tie-
teen talosta on rakennettu jo pitkään, 
joten tämä oli tervetullut uudistus. 
kulttuuri- ja perimätiedon säilyttämi-
nen ja tieteellisen tiedon jakaminen 
keskitetysti tuovat synergiaetua, julkai-
supäällikkö Pekka Olsbo kertoo. 

– jyväskylän yliopisto tarjoaa tutki-

joille ainutlaatuisen palvelumallin, jos-
sa avoimesta julkaisemisesta on tehty 
vaivatonta. se on edistänyt asiaa mer-
kittävästi. nykyään ymmärretään jo 
paremmin, että avoimuus on kilpailu-
tekijä sekä yliopistolle että tutkijoille, 
sanoo olsbo. 

– Vanha tiedejulkaisemisen malli on 
taloudellisesti kestämätön. siinä yh-
teiskunta ostaa itse rahoittamansa  
tutkimukset takaisin kustantajilta, ols-
bo kuvaa. hän kaipaa eu-tason linja-
usta tiedejulkaisubisnekseen. tulevai-
suuden visiona voisi olla tutkimusjul-
kaisemisen tuominen takaisin yliopis-
toille. 

Jenni isopAhkAlA

Pekka Olsbo kaipaa selkeää linjausta tiedejulkaisemiseen.

kybermaailmasta on tullut erotta-
maton osa jokaisen suomalaisen 
arkea. kaikkien suomalaisten tu-
lisi ymmärtää perusasiat kyber-
maailmasta, kyberturvallisuudes-
ta ja informaatiovaikuttamisesta. 
kyberin taskutieto -opas kertoo 
selkeästi ja ytimekkäästi keskei-
simmät asiat niistä. 

oppaan teemoja ovat mm. ky-
bermaailma osana arkea, infor-
maatiovaikuttaminen ja kyber-
maailman toimintahäiriöihin va-
rautuminen. se sisältää pienen 
sanaston, ja siinä annetaan myös 
ohje hyvän ja muistettavan sala-
sanan keksimiseen. kymmenen 
ja yhden kyberkäskyn avulla jo-
kainen voi helposti parantaa pait-
si omaansa, myös läheistensä 
kyberturvallisuutta.

oppaan ovat kirjoittaneet Irina 
Lönnqvist mPk:sta ja Panu Moi-
lanen jyväskylän yliopistosta. se 
jaetaan kaikille uusille opiskeli-
joille, jotka aloittavat opintonsa 
syksyllä 2017. saatavilla e-julkai-
suna jyx-arkistosta.  

Kyberopas 
joka kotiin

Avoin tiede on kilpailutekijä

Jenni isopAhkAlA
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ensimmäistä kertaa jyväskylän yliopiston avoimessa yli-
opisto-opetuksessa on suoritettu yli satatuhatta opintopis-
tettä vuoden aikana. Vuonna 2016 suoritettiin yhteensä 
100 684 opintopistettä, mikä on yli 4 000 opintopistettä 
enemmän kuin vuonna 2015. jyväskylän yliopiston osuus 
koko maan avoimen yliopisto-opetuksen opintopisteistä oli 
27 prosenttia.

aktiivinen kehitystyö on toiminnan kulmakiviä. opiskeli-
jaa autetaan opinnoissaan eteenpäin ohjauksellisen peda-
gogiikan ja ohjauksen keinoin. 

– tämä on erityisesti tarpeen, kun opintoja suoritetaan 
paljon etäopiskellen ja verkossa. myös laadukas tutkimus-
perustaisen opetuksen pedagogiikan kehittäminen on tär-
keää, jyväskylän avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerk-
kanen kertoo.

jyväskylän yliopiston avointa yliopisto-opetusta toteute-
taan jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, kokko-
lan yliopistokeskus Chydeniuksessa sekä noin 50 yhteis-
työoppilaitoksessa ympäri suomea. 

eläinten väritys antaa biologeille kei-
non tutkia lajien monimuotoisuuden 
syntyä ja säilymistä, koska värit vai-
kuttavat suoraan elinkelpoisuuteen, 
niiden periytyminen on yksinkertaista 
ja ne ovat helppoja havainnoida. 

Professori Johanna Mappesin ryh-
mä tutkii värien merkitystä signaaleina 
täpläsiilikäs-nimisellä perhoslajilla. se 
varoittaa pahanmakuisuudestaan kirk-
kailla väreillään. linnut oppivat välttä-
mään näitä perhosia, joista niille jää 
huono maku. 

Väreillä on muitakin merkityksiä. 
esimerkiksi täpläsiilikäs-lajin koirailla 
esiintyy valkoista ja keltaista siipien 
värimuotoa. Valkoinen on naaraiden 
silmissä mieluisampi pariutumiskump-

pani kuin keltainen. keltainen yhdistet-
tynä mustaan on sitä vastoin tehok-
kaampi varoitussignaali kuin valkoi-
nen. mitä enemmän mustaa siivissä 
on, sitä tehokkaammin se absorboi 
auringon lämpösäteilyä ja lentäminen 
onnistuu myös viileissä oloissa. 

täpläsiilikäs on laajalle levinnyt laji. 

sitä on seurattu jyväskylän yliopistos-
sa jo yli kymmenen vuoden ajan. Pit-
käaikaisaineiston avulla analysoidaan, 
miten ajallista ja paikallista värivaihte-
lua selittää signaalin tehokkuus, vai 
selittääkö sitä paremmin esimerkiksi 
ympäristö ja ilmaston lämpeneminen. 
     

Miksi 
värikkäitä 
perhosia 
tutkitaan?

Kielten koulutus  
Vaasasta Jyväskylään 
Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten opetus ja tut-
kimus siirtyvät liikkeenluovutuksena jyväskylän yliopistoon 
1.8.2017 alkaen. siirto koskee Vaasan yliopiston filosofi-
sen tiedekunnan kieliaineiden henkilöstöä ja opiskelijoita. 
siirtyvät alat ovat suomi ja sen sukukielet, pohjoismaiset 
kielet, kielikylpykoulutus mukaan lukien, englanti ja saksa 
sekä venäjä ja ranska sivuaineina.

kieliaineiden siirtämisellä yliopistot haluavat vahvistaa 
profiilejaan. Vaasa erikoistuu kauppatieteisiin, tekniikkaan, 
viestintätieteisiin ja hallintotieteisiin. jyväskylä puolestaan 
haluaa vahvistaa kielten painoalaansa.

opinto-oikeus siirtyy siirtohaussa hyväksytyille Vaasas-
ta jyväskylään syksystä 2017 alkaen. hakijoita oli 151. 
kevät lukukaudella 2017 läsnä olevaksi on Vaasassa il-
moittautunut 560 opiskelijaa. erityisesti jatko-opiskelijat 
olivat aktiivisia siirtohaussa. sopimuksen mukaan yliopis-
tot huolehtivat yhteistyössä siitä, että siirtyvillä opiskelijoil-
la on hyvät edellytykset jatkaa opintojaan jyväskylässä. 

Avoin yliopisto ylitti 
100 000 opintopistettä
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kemian dosentti Ari Väisäsen tutki-
musryhmä on kehittänyt menetelmän 
arvokkaiden alkuaineiden talteen otta-
miseksi voimalaitosten tuhkista. ne si-
sältävät harvinaisia maametalleja sekä 
pieniä määriä jalometalleja. 

Yhteistyö jyväskylän energia oy:n 
kanssa on muodostunut hedelmälli-
seksi ja tuloksena patentoitiin uutto- ja 
talteenottomenetelmä jalometalleille ja 
harvinaisille maametalleille. ryhmä 
toimii jyväskylän yliopiston kemian lai-

toksella. 
innovatiivinen kiertotalous -hank-

keessa tutkitaan jätevesilietteen raa-
ka-aineiden pitoisuuksia ja niiden tal-
teenottoa. lietteet sisältävät mm. jalo-
metalleja, harvinaisia maametalleja ja 
fosforia. hankkeeseen saatiin euroo-
pan aluekehitysrahoitus, jolla hankittiin 
huippuluokkaa oleva iCP-ms -spektro-
metri. laitteella voi analysoida sekä 
erittäin pieniä jalometallipitoisuuksia 
että nanopartikkeleita.

kiertotaloudessa mielenkiinto on vii-
me aikoina kohdistunut sähkö- ja 
elektroniikkaromun käsittelyyn. se si-
sältää kultaa, hopeaa, platinaa ja pal-
ladiumia. kemian laitoksessa on kehi-
tetty hydrometallurginen menetelmä, 
jolla näitä arvometalleja saadaan otet-
tua talteen. 

Professorit Matti Haukka ja Kari 
Rissanen sekä ari Väisänen ovat ryh-
miensä yhteistyönä kehittäneet 3D-tu-
lostusmateriaaleja, joiden avulla arvok-
kaat metallit voidaan siepata happoliu-
oksesta. hanketta rahoittaa teknolo-
giateollisuuden 100-vuotissäätiö ja ja-
ne ja aatos erkon säätiö. 

jyväskylän yliopiston kemian akatemiaprofessori Kari Ris-
sasen kansainväliset tutkimusryhmät ja Padovan yliopis-
ton professori Flavio Maranin ryhmä ovat yhteistyössä 
tehneet perustavan läpimurron nanometrikokoisten kulta-
nanoklusterien yksittäiskiteiden valmistamisessa. niitä voi-
daan tuottaa uudella sähkökemiallisella kiteytysmenetel-
mällä. 

Valmistetuissa yksittäiskiteissä havaittiin helminauha-
mainen rakenne, jossa 25 kulta-atomia sisältävät klusterit 
liittyvät pallukoina toisiinsa kuin kaulaketjussa. 

Läpimurto kultananoklustereilla

Tuhkasta ja lietteestä  
high tech -metalleja

Päivä ja yö täynnä tiedettä
euroopan laajuinen tiedetapahtuma tutkijoiden yö sekä 
suomen pitkäikäisin tiedetapahtuma tieteen päivät yhdis-
tyvät jyväskylän yliopistossa 29.9.2017.

Päivän aikana tutkijat ja tieteentekijät tuovat tuloksiaan 
ja alaansa lähemmäs yleisöä. työpajoja ja demoja sekä 
tietoiskuja löytyy kaiken ikäisille. tieteen päivät tuo puo-
lestaan asiantuntijaluentoja koko kansan kuultavaksi.

tutkijoiden yöhön, jota vietetään yhtä aikaa tänäkin 
vuonna noin 300 eri kaupungissa ympäri euroopan, osal-
listui jyväskylässä syyskuussa 2016 yli 5000 uteliasta kä-
vijää.   tervetuloa!
www.jyu.fi/tutkijoiden-yo tai 
www.jyu.fi/tieteenpaivat
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TEE SIJOITUS 
TULEVAISUUTEEN

Jyväskylän yliopisto kuuluu Suomen 
suurimpien ja  menestyneimpien 
tiedeyliopistojen kärkiryhmään. Tue 
yliopistomme ja koko alueemme 
elinvoimaa kiristyvässä kilpailussa. 
Käytämme lahjoitusvarat 
kärkialojemme vahvistamiseen. 
Tuki yliopistolle on vaikuttavin sijoitus 
tulevaisuuteen.

JYUnited 
SCienCe. 

JYU.FI/VARAINHANKINTA
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informaaTioTeknologian TiedekunTa – 50 vuoTTa

koodauskauhua 
karkottamassa



11 Jyväskylän yliopiston lehti  TiedonJyvä

informaaTioTeknologian TiedekunTa – 50 vuoTTa

Koulutusteknologian tutkijatohtori Leena Hiltunen opastaa 
keskisuomalaisia luokan- ja aineenopettajia ohjelmointiin 
yliopiston ja kuntien yhteisessä hankkeessa.

koodauskauhua 
karkottamassa

Koulutuksissa opettajat usein havahtuvat 
siihen, että ohjelmointi ei olekaan haasteellista 
ja että he ovat oikeastaan opettaneet 
algoritmista ajattelua vuosikymmeniä, kertoo 
koulutusteknologian tutkijatohtori Leena 
Hiltunen. Kuuhankaveden koulussa oppia 
ohjelmointiin saivat opettajat Soile Koponen 
(vas.), Ella Laine, Tiina Pellinen ja Mari Räty.

  teksti Meeri ylä-tuuhonen, kuva petteri kivimäki
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Yliopiston opiskelijat valtasivat maaliskuun lopulla Kuu-
hankaveden koulun Hankasalmella. Kyse ei kuitenkaan 
ollut mielenilmauksesta, vaan tieto- ja viestintäteknolo-
gian koulutuksesta.

– Koodaus ei voisi vähempää kiinnostaa. Opettajana 
minun pitää kuitenkin tietää, mitä se tarkoittaa, ajatteli 
äidinkielen lehtori Soile Koponen ja ilmoittautui mukaan.

Kouluvaltaus on osa huhtikuussa 2016 alkanutta Jyväs-
kylän yliopiston ja Keski-Suomen kuntien yhteistä Kou-
lussa digittää -hanketta. 

Siinä opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat kaappaavat 
oppilaat kahdeksi päiväksi, jotta opettajat ehtivät opiskel-
la ohjelmointia ja robotiikkaa. 

– Meille opettajillehan se oli ihan juhlaa. Emme yleen-
sä pääse päiväsaikaa koulutukseen. Nyt se oli mahdollis-
ta kaikille, eikä tarvinnut edes lähteä minnekään, Kopo-
nen sanoo.

Ohjelmoinnin ja robotiikan saloja luokan- ja aineen-
opettajille avasivat puolestaan koulutusteknologian opis-
kelijat tutkijatohtori Leena Hiltusen johdolla. 

Koulussa digittää -hankkeen on määrä tavoittaa kaik-
ki keskisuomalaiset peruskoulunopettajat joko henkilö-
kohtaisessa koulutuksessa tai tutoropettajan ohjauksessa. 

– Koulutamme 24 tutoropettajaa, jotka neuvovat mui-
ta opettajia muun muassa ohjelmointiin, robotiikkaan 
ja tietotekniikkaan liittyvissä asioissa, Hiltunen kertoo.

Opettajan ei tarvitse tietää kaikkea
Peruskoulun uusi opetussuunnitelma painottaa tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntämistä kaikissa oppiaineis-
sa. Myös ohjelmointia on nyt määrä harjoitella alakou-
lusta lähtien.

– Se herättää opettajissa pelkoja ja epäilyksiä omasta 
osaamisesta. Keskeinen sanomamme on, että opettajan 
ei tarvitse tietää kaikkea pystyäkseen opettamaan, Hil-
tunen sanoo.

Opettaja ei saisi jarruttaa 
oppilaiden intoa kokeilla. 
Oppilaat suoriutuvat monista 
tehtävistä itsekin.

informaaTioTeknologian TiedekunTa – 50 vuoTTa
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Uudistus edellyttää monelta opettajalta toki omien tie-
tojen ja taitojen päivittämistä. Osaamista tärkeämpää Hil-
tusesta kuitenkin on, ettei opettaja toimi oppimisen es-
teenä. 

– Opettaja ei saisi jarruttaa oppilaiden intoa kokeil-
la. Oppilaat suoriutuvat monista tehtävistä itsekin, Hil-
tunen sanoo.

Ajatus käy yksiin myös opetussuunnitelman kanssa, 
joka on hengeltään opiskelijalähtöinen ja korostaa ilmiö-
pohjaisuutta, tutkivaa oppimista ja oppimisen iloa. 

– Opettaja voi opettaa oppilaita ottamaan mallia mui-
den tekemisistä. Esimerkiksi Scratch-ohjelmointiin on 
verkossa yhteisö, jossa voi katsoa muiden tuotoksia, Hil-
tunen vinkkaa.

Ohjelmoinnin ja robotiikan lisäksi Koulussa digittää 
-hanke opastaa opettajia pilvipalveluiden ja peda.net  
-kouluverkon käytössä sekä tekijänoikeudellisissa kysy-
myksissä.

Algoritmisella ajattelulla alkuun
Ekaluokkalaiset tutustuvat ohjelmointiin algoritmisen 
ajattelun avulla. Tehtävä voi silloin kuulua vaikka seuraa-
vasti: ohjeista luokkatoveri tekemään voileipä.

– Algoritmisessa ajattelussa ongelmat puretaan pieniin 
osiin. Ohjeiden on oltava hyvin yksityiskohtaisia, Hiltu-
nen sanoo.

Luokkatoveri ei osaa tehdä mieleistä voileipää, jos hän 
ei tiedä, millaisen leivän toinen haluaa. Robotti taas ei 
saa leipää kokoon ensinkään, ellei sille anneta oikeita 
komentoja. 

Robotiikkaa voi harjoitella myös lautapelien ja leikkien 
avulla. Nekin opettavat algoritmista ajattelua, koska niis-
sä on tietyt säännöt, Hiltunen sanoo.

– Suomessa on kehitetty myös Robogem-lautapeli oh-
jelmoinnin opettamiseen. Se soveltuu kaikille ensimmäi-
sestä luokasta yhdeksäsluokkalaisiin.

Yläkoulussa uusi opetussuunnitelma tulee voimaan en-
si syksynä. Sielläkin lähdetään liikkeelle algoritmisesta 
ajattelusta ja graafisesta ohjelmoinnista, koska asiat ovat 
oppilaille uusia.

– Tavoitteena on päästä yläkoulun aikana oikeaan, työ-
elämässä tarvittavaan ohjelmointiin, Hiltunen kertoo.

Ennakkoluulot hälvenivät
Kuuhankaveden koulun äidinkielen lehtori Soile Kopo-

nen oli tyytyväinen saamaansa tieto- ja viestintäteknolo-
gian koulutukseen.

– Se vähensi ennakkoluuloja ja paransi yleissivistystä. 
Voin hyvin kuvitella, että koodaaminen on monen oppi-
laan mielestä mielenkiintoista, Koponen sanoo.

Ohjelmointia hän harjoitteli muun muassa Lego-ro-
bottiauton avulla.

– Kaava syötettiin tietokoneohjelmalla autoon ja sitten 
katsottiin, liikkuiko se niin kuin olin ajatellut. Se oli äikän 
opellekin ilon hetki, kun auto lähti rullaamaan.

Koponen löysi koulutuksesta myös jotain, jota hän voi-
si hyödyntää äidinkielen opetuksessa.

– Kokeilin ohjelmaa, jolla voi animoida. Sehän on tari-
nanmuodostamista, vaikkakin kovin hidasta esimerkiksi 
piirtämiseen verrattuna.

Koulussa digittää -hanke kestää vuoden loppuun. Sitä 
koordinoi Jyväskylän kaupunki ja opetuksesta vastaa Jy-
väskylän yliopisto. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus. 

informaaTioTeknologian TiedekunTa – 50 vuoTTa
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Vireä vaikuttaja elää ajassa
Tänä vuonna Jyväskylän yliopiston informaatiotekno-
logian tiedekunta täyttää pyöreät viisikymmentä vuot-
ta. Sen toimintaa on kehitetty systemaattisesti koko toi-
minnan ajan. 

Ala uusiutuu nopeasti. Muutoksiin on reagoitava sekä 
koulutuksessa että tutkimuksessa yhä nopeammin. Ku-
luvana vuonna toimintaa on erityisen vahvasti kehitet-
ty vastaamaan digitalisaation haasteisiin ja palvelemaan 

myös entistä paremmin yritysten tarpeita. 
Opetussuunnitelma uudistettiin ja kartoitettiin perus-

teellisesti tulevaisuuden trendejä ja haasteita. Perusasioi-
den lisäksi opiskelijat perehdytetään ajankohtaisiin aloi-
hin, kuten tietoturvallisuus, 3D-tulostus, robotiikka, IoT 
eli esineiden internet, lohkoketjut, kvanttitietokoneiden 
ohjelmointi ja tekoäly. 

– It-alalla eletään nyt suurta murrosta, joka tarjoaa 

  teksti kati valpe

Informaatioteknologian alan koulutus käynnistyi 
1967. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja ma-
temaattis-luonnontieteellisessä annettu koulutus kes-
kitettiin it-tiedekuntaan vuonna 1998. 

Jyväskylässä it-alalle on koulutettu kuluneen 50 
vuoden aikana noin 2 600 maisteria ja noin 300 tohto-
ria. Merkittävä osa heistä on sijoittunut alueen yrityk-

siin, tai perustanut oman yrityksen. 
It-tiedekunnassa on vuonna 2017 noin 2 300 perus- 

ja tohtoriopiskelijaa. Tavoitteena on lisätä vuosittaista 
sisäänottoa nykyisestä noin 400:sta 500 opiskelijaan. 
Tiedekunta haluaa kasvaa yli 3 000 opiskelijan koulu-
tuskeskittymäksi vuosina 2018–2020. Alan osaajista 
on yrityksissä kova pula.

Puoli vuosisataa digi-yhteiskuntaa kehittämässä

informaaTioTeknologian TiedekunTa – 50 vuoTTa
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huikeita mahdollisuuksia, jos niihin vain kyetään tart-
tumaan, dekaani Pekka Neittaanmäki painottaa.

Käytännönläheistä kehittämistä
Informaatioteknologian tiedekunta on monipuolisesti 
mukana kansallisissa digitalisaatio-ohjelmissa, digikou-
lu- sekä sote-it -uudistustyössä ja it-yritysten toiminta-
mallien uudistamisessa. Se on tehnyt selvityksiä tärkeistä 
ajankohtaisista kehityspulmista, kuten digitaalisuus lii-
kenteessä, älykaupungit, Suomen terveysdata sekä Suo-
men kyberturvallisuuden arviointi ja kehittäminen. 

Esimerkkinä tutkimushankkeista ovat uuden sukupol-
ven digitaalinen koulu, Suomen terveysdataympäristö ja 
datan tehokas hyödyntäminen, tekoälytutkimusyhteistyö 
IBM:n kanssa sekä digitaalinen alustatalous. 

Verkostoista väljyyttä toimintaan
Maailma on muuttunut paljon viiden viimeisen vuoden 
aikana. Yliopiston sijainnilla ja koolla ei ole entisenlais-
ta merkitystä. Verkostoituneessa maailmassa opiskeli-
joilla ja tutkijoilla on viimeisin tieto käytettävissä mis-
sä tahansa.

– Verkon ansiosta opiskelijamme käyttävät esimerkik-

•	 Räätälöityä koulutusta yrityksille. 
•	 Koulutustarpeet	tulevat	alueen	ict-alan	 

yrityksistä ja organisaatioista. Mukana on  
noin 50 aktiivista yritystä.

•	 Vuoden	2010	alusta	lähtien	koulutuksia	 
on pidetty liki 400.

•	 Koulutuksilla	vahvistetaan	alueen	 
yritysten kilpailukykyä.

•	 www.jyu.fi/it/urasilta

Urasilta auttaa yrityksiä 

si ilmaiseksi Yhdysvalloissa sijaitsevaa kvanttitietokonet-
ta, jonka hankkiminen ja ylläpito eivät olisi meille mah-
dollisia. Samoin Jyväskylä vetää puoleensa opiskelijoita 
ja maailmanlaajuisesti arvostettuja tutkijoita, joita mo-
nipuolinen tiedekuntamme ja luonnonläheinen ympä-
ristömme inspiroivat, Neittaanmäki arvioi.

Jyväskylä oli Suomen ensimmäinen yliopisto, joka pää-
si mukaan IBM Watson University -ohjelmaan syksyllä 
2015. Tulokset ovat olleet hyviä, ja yhteistyö on laajene-
massa tekoälytutkimuksesta kvanttilaskentaan, tietotur-
vaan, robotiikkaan ja IoT-alalle. .

informaaTioTeknologian TiedekunTa – 50 vuoTTa

Haastamme yksityishenkilöitä ja yrityksiä osallistu-
maan yliopiston varainhankintakampanjaan ja tuke-
maan sitä kautta it-tiedekunnan koulutuksen ja tutki-
muksen kehittämistä. 30.6.2017 mennessä tehty lah-
joitus kaksinkertaistuu valtion vastinrahoituksen ansi-
osta.

Jos haluat tukea suoraan it-tiedekuntaa, voit tehdä 
lahjoituksen Keski-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistyk-
sen kautta. Lahjoitukset ohjataan lyhentämättömänä it-
tiedekuntaan. Maksuohjeet: Saaja: Keski-Suomen Tieto-
jenkäsittely-yhdistys, Tilinumero: FI0320171800194255, 
Viitenro: 1724  Viesti: It-ala 50 vuotta

It-tiedekunta osallistuu yliopiston varainhankintaan – 
pienikin summa kohdennettavissa it-tiedekunnalle
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Projektipäällikkö Tiina Kovasen kiinnostus autojen tie-
toturvaan sai alkunsa uutisotsikoista. Jutut kertoivat kah-
desta yhdysvaltalaisesta tietoturvatutkijasta.

– Ensin he hakkeroivat yhden auton kytkemällä siihen 
kannettavan tietokoneen. Sen jälkeen he hakkeroivat toi-
sen kotisohvalta ilman autoon ennalta asennettua laitteis-
toa, Kovanen kertoo.

Nyt Kovanen ja kuusi kollegaa tutkivat it-tiedekunnas-
sa ajoneuvoalustojen tietoturvaa puolitoista vuotta kestä-
vässä AaTi-projektissa, jota Tekes rahoittaa. 

Autojen tietojärjestelmistä on tullut haavoittuvaisia, 
koska niissä on entistä enemmän päivitystä vaativaa tie-
totekniikkaa, Kovanen sanoo.

– Autoissa on pieniä tietokoneita, jotka huolehtivat esi-
merkiksi parkkeerauksesta tai siitä, että auto pysyy kaistal-
la tai että sen etäisyys toiseen ajoneuvoon säilyy sopivana.

Joissain automalleissa tietokoneet hallitsevat auton oh-
jausta, jarruja ja kaasua, Kovanen kertoo. Lisäksi tieto-
järjestelmiin on usein liitetty langattomia kuulokkeita ja 
kännyköitä.

– Autojen tietoliikenneväylät on alun perin suunnitel-
tu auton sisäiseen tiedonkulkuun. Nyt niihin tulee yhä 
enemmän liikkuvia osia, jolloin järjestelmä on entistä 
haavoittuvaisempi.

Vaara piilee jo, jos kuljettajan kännykkä on liitetty auton 
tietoliikennejärjestelmään ja siihen siirretään tietoa auton 
toiminnasta. Riskinsä on myös auton tietoviihdejärjestel-
mien käytössä tai siinä, että auto soittaa automaattisesti 
hätäpuhelun onnettomuustilanteessa.

Moottori, jarrut ja ohjaus kaapattavissa
Autojen tietoturvajärjestelmiä ei toistaiseksi ole hakke-
roitu haitallisessa mielessä. Otsikoihin päätyneissä tapa-
uksissa tietoturvatutkijat ovat vain näyttäneet, miten au-
ton voi ottaa haltuun.

– He ovat pystyneet esimerkiksi sammuttamaan moot-
torin kesken ajon, poistamaan jarrut käytöstä ja heilutta-
maan ohjauspyörää nopeuksissa, joissa sen ei pitäisi ol-
la mahdollista.

  teksti Meeri ylä-tuuhonen, kuva petteri kivimäki

Ajoneuvoalustojen tietoturva kiinnostaa projektipäällikkö Tiina Kovasta, koska se on konkreettinen ja  
helposti lähestyttävä esimerkki vaikeasta aiheesta. 

Turvaton auto

nouseva ala
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Tietoturvatutkijat onnistuivat häiritsemään ajoa myös 
säätämällä radion täysille, pistämällä tuulilasin pyyhki-
jät viuhtomaan tai kytkemällä tuulilasinpesimen päälle.

Demonstraatioissa julki tulleet haavoittuvuudet on es-
tetty, mutta kaikkia haavoittuvuuksia ei kuitenkaan voi-
da tukkia, Kovanen sanoo.

Yhdysvaltalaistutkijat ujuttivat haittaohjelmansa auton 
tietoturvajärjestelmiin niin sanottua CAN-väylää pitkin. 
Se on kaapeli tai johto, jossa viestit liikkuvat.

– Yksi tapa on tukahduttaa oikea tieto laittamalla väy-
lään runsaasti väärää tietoa, jolloin tietokoneet toden-
näköisimmin kuulevat sen väärän tiedon ja käyttäytyvät 
sen mukaisesti.

CAN-väyliä käytetään ajoneuvoissa maalla, merellä ja 
ilmassa. Niitä on myös rakennusten ilmastointi- ja valais-
tusjärjestelmissä sekä hisseissä. Tieto siirtyy CAN-väylää 
pitkin myös asejärjestelmissä ja teollisuudessa, kuten kal-
lioporauslaitteissa ja paperikoneissa.

– Tietojärjestelmät eivät ole haavoittuvaisia CAN-väy-
län takia. Se on vain yksi esimerkki väylästä, jota ei ole 
suunniteltu yhdistettäväksi toisiin, Kovanen sanoo.

Laite autojen suojaamiseksi
Jyväskylän yliopiston tutkijat kehittävät nyt laitetta, jon-
ka avulla on mahdollista huomata tavallisuudesta poik-
keava viestiliikenne CAN-väylässä.

– Olemme kiinnostuneita siitä, millaisia poikkeavat 
viestit voisivat olla ja pystytäänkö ne havaitsemaan data-
analyysin avulla. Fokuksemme on auton suojaamisessa, 
Kovanen kertoo. 

Tutkimustulokset ovat lupaavia. Prototyypin on määrä 
olla valmis vuoden loppuun mennessä. Siihen on tulos-
sa varoitusjärjestelmä, joka kertoo vikavalolla mahdolli-
sesta hyökkäyksestä.

– Tarkoituksena on totta kai myöhemmin estää ajoneu-

voihin kohdistuvat hyökkäykset, mutta ensin meidän pi-

tää pystyä havaitsemaan ne. 
Tutkijat selvittävät myös laitteen kaupallisia mahdolli-

suuksia. Esimerkiksi poliisi, pelastustoimi ja puolustusvoi-
mat sekä autovuokraamot voisivat Kovasen mukaan olla 
kiinnostuneita turvaamaan käytössään olevia ajoneuvoja.

Ajoneuvovalmistajien kiinnostuksesta puolestaan ker-
too paljon se, että AaTi-projektin ohjausryhmässä on mu-
kana muun muassa Airbusin, Valtran ja Volvon edustaja. 

Tietotekniikan maisteriohjelmaan valittu fyysikko Tii-
na Kovanen kiinnostui aikanaan sattumalta kybertur-
vallisuudesta.

– Menin kyberturvallisuuden kurssille, kun se sattui 
olemaan sopivaan aikaan ja lukujärjestyksessäni oli ti-
laa, ja se oli menoa sitten, Kovanen kertoo.

Nyt hän tekee väitöskirjaa data-analyysin keinoista 
kyberturvallisuudessa ja tutkii ajoneuvojen tietoturvaa.

Autojen tietoliikennejärjestelmät 
ovat hakkeroitavissa. Jyväskylän 
yliopiston tutkijat kehittävät 
nyt laitetta, jolla hyökkäykset 
voitaisiin havaita.

•	 työllistää	osa-aikaisesti	seitsemän	 
it-tiedekunnan tutkijaa

•	 kestää	vuoden	2017	loppuun
•	 sai	Tekesiltä	runsaan	 

puoli miljoonaa euroa tutl-rahaa
•	 kehittää	laitetta,	joka	havaitsee	autoihin	

kohdistuvat tietoturvahyökkäykset
•	 selvittää	laitteen	kaupallisia	mahdollisuuksia

Ajoneuvoalustojen 
tietoturva –projekti

nouseva ala
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Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Hannele Har-
jusen mukaan naisiin kohdistuu miehiä voimakkaammat 
ulkonäköpaineet ja ruumiin kontrollipyrkimykset, joiden 
yksi ilmenemismuoto on hoikkuusvaatimus. Myös mie-
hillä ulkonäköpaineet ovat kuitenkin kasvaneet. 

Miehillä paineet kohdistuvat hoikkuuden sijaan ruu-
miin vahvuuteen. Lihasmassaa voidaan tavoitteiden saa-
vuttamiseksi kasvattaa myös epätervein menetelmin. 
Taustalla vaikuttavat sitkeät patriarkaaliset ja seksistiset 
ajattelutavat sukupuoliroolien suhteen, jotka ovat uusli-
beralismin myötä saaneet uusia kierroksia.

Harjunen on tutkimuksessaan kiinnostunut ruumiil-

lisuudesta, sekä siihen kytkeytyvien normien valta-ase-
telmista. Harjunen on tutkinut viime aikoina erityises-
ti lihavuuteen liittyviä sukupuolittuneita käsityksiä uus-
liberalistisen, eli kilpailuun, yksilöllisyyteen ja hyötyajat-
teluun kytkeytyvän ideologian, näkökulmasta. 

”Omaa syytä”
Lihavuutta pidetään usein lähinnä terveyteen liittyvä-
nä asiana, mutta 2000-luvulla on alettu puhua myös li-
havuuden sosiaalisista seurauksista. Niin kutsutussa li-
havuusepidemiakeskustelussa ei Harjusen mukaan ole-

Ruumiillisuus, lihavuus  
ja sukupuoli 
– mikä ja kuka meitä määrittää?

  teksti ja kuva Sari Laapotti

sukupuolentutkimus

Hannele Harjusen mukaan lihavuus ei ole pelkästään lääketieteellinen tai terveydellinen, vaan myös 
yhteiskuntatieteellinen kysymys.
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kaan enää kyse vain terveydestä vaan vallasta, taloudes-
ta ja moraalista. 

Lihavuusepidemiadiskurssi ilmenee esimerkiksi mo-
ralisoivina ennakko-oletuksina lihavien ihmisen luon-
teenpiirteistä, kyvyistä ja tuottavuudesta. Näihin oletuk-
siin kytkeytyy lisäksi uusliberalistinen ”jokainen on oman 
onnensa seppä” -ajattelu, jolloin eri syistä johtuva kyvyt-
tömyys täyttää odotusten mukaisia normeja on ihmisen 
omaa syytä.

Lihavuuteen liittyykin voimakas stigma ja häpeän tun-
ne. Harjusen mukaan tästä kertoo osaltaan se, että emme 
juuri kuule lihavien ihmisten kertomuksia ja kokemuk-
sia lihavuuteen liittyen. Kuulemme vain laihduttajan ää-
nen, joka välittää viestin siitä, että hän on tekemässä pa-
rannusta. Tutkimusaineiston mukaan suurin osa laihdut-
taakin ulkonäön eikä terveyden takia.

Vastareaktiot ja kritiikkiä
Lihavuusepidemiapuhe on myös aiheuttanut vastareak-
tioita. Kriittiset äänet ovat lisääntyneet monitieteisissä ja 
ei-lääketieteellisissä tutkimussuunnissa, mutta myös pe-
rinteisten luonnontieteestä pohjaavien tieteenalojen pii-
rissä. Näkyvimpiä vastareaktioita ovat erilaiset kehopo-
sitiivisuuskampanjat, kuten parhaillaan meneillään oleva 
Vaakakapina. Harjunen suhtautuu tällaisiin kampanjoi-
hin ristiriitaisesti.

– Kannatan hyväksyttävämpää ja hyväksyvämpää suh-
detta erikokoisiin vartaloihin, mutta esimerkiksi Vaaka-
kapinan ongelma on yksilökeskeisyys: vastuu itsensä hy-
väksymisestä palautetaan ihmisen omille harteille. Tämä 
ei muuta mitään eikä tähtää laajempaan yhteiskunnalli-
seen muutokseen, Harjunen selventää. 

– Lisäksi Vaakakapinan ajatus päästä rauhaan itsensä 
kanssa tuntuu aika suurelta vaatimukselta, jos on vuosi-
kymmenten ajan kokenut huonoa kohtelua lihavuuden 
vuoksi ja oppinut vihaamaan omaa ruumistaan.

Erilaiset kehoon liittyvät populaarit tai kansalliset kam-
panjat suuntautuvat pääasiallisesti naisiin ja tyttöihin, mi-
kä Harjusen mukaan on myös ristiriitaista. Tilastollisesti 
miehet ovat lihavampia kuin naiset, joiden kohdalla liha-
vuuden lisääntyminen on pysähtynyt. 

– Tähän liittyy toisaalta seksistinen ajatus siitä, kenen 
pitäisi muokata ruumistaan, ja toisaalta perheen ja työn 
sukupuolittuneeseen organisointiin liittyvä ajattelu: Nai-
set tekevät kotona ruuan ja heidän oletetaan siten olevan 
vastuussa myös miehen painosta, Harjunen sanoo.

Vauraudesta alaluokkaisuuteen
Harjusen mukaan meillä on hyvin painokeskeinen ter-
veyskäsitys. Lihavuutta pyritään hoitamaan tehottomilla 
lyhyen tähtäimen keinoilla, kuten vähäkalorisilla dieeteillä 
ja kuntokuureilla. Näiden epäonnistumisprosentti on 95–
96. Lihavuuteen vaikuttavat oleellisesti myös sosioekono-
miset tekijät, kuten materiaalinen köyhyys, perhetausta ja 
koulutus. Lihavuudesta onkin tullut myös luokkakysymys. 

– Lihavuus on ollut toki ennenkin vaurauden merkki, 
mutta nyt luokkaoletus on kääntynyt päälaelleen. Jotkut 
tutkijat ovat jopa väittäneet, että lihavuudesta on tullut 
oppimattoman alaluokkaisuuden symboli erityisesti li-
havien naisten kohdalla. Tämä tuo uuden aseen leimaa-
miseen. Lihavuutta pitäisikin käsitellä myös yhteiskun-
tatieteellisenä kysymyksenä, ei vain lääketieteellisenä tai 
terveyskysymyksenä, Harjunen sanoo. 

Aiemmin naistutkimuksena tunnettu sukupuolentutki-
mus on laajentunut kattamaan sukupuolten välisen ta-
sa-arvon lisäksi muutkin eriarvoistavat tekijät, kuten 
esimerkiksi seksuaalisuuden, etnisyyden ja vammai-
suuden. 

Myös mies sukupuolena on asetettu analyysin alle 
kriittisessä maskuliinisuuksien tutkimuksessa ja mies-
tutkimuksessa.

Keskeinen ajatus on, että yhdenvertaisuuden hake-
minen vain yhden ainoan asian kautta ei ratkaise mi-
tään. – Olemme useita asioita yhtä aikaa. Miten voi-
daan määrittää, missä kohtaa sukupuoli alkaa ja sek-
suaalisuus loppuu ja etnisyys alkaa, Hannele Harjunen 
kysyy. 

Mikä sukupuolentutkimus?

Lihavuusepidemiadiskurssi 
ilmenee esimerkiksi 
moralisoivina ennakko-
oletuksina lihavien ihmisen 
luonteenpiirteistä, kyvyistä ja 
tuottavuudesta.

sukupuolentutkimus
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  teksti Meeri Ylä-Tuuhonen, kuva Petteri Kivimäki

Sosiaaliset taidot 
korostuvat työelämässä
Muuttunut työelämä 
edellyttää työntekijöiltä 
uudenlaisia taitoja. 
Työuransa puolivälissä 
olevien it-taidot vaativat 
päivittämistä.

Professorit Roope Uusitalo  
(vas.) ja Mika Maliranta 

selvittävät, miten teknologian 
kehitys ja kansainvälistyminen 

muuttavat työn luonnetta. 

jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu – 50 vuotta
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jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu – 50 vuotta



22 Tiedonjyvä  Jyväskylän yliopiston lehti

Lukeminen, laskeminen ja tiedonhankinta eivät ole tu-
levaisuuden työelämän oleellisimmat taidot, sanoo kou-
lutuksen taloustieteen professori Roope Uusitalo kaup-
pakorkeakoulusta.

– Nyt näyttää siltä, että työelämässä entistä suuremmas-
sa roolissa ovat erilaiset sosiaaliset taidot, kuten vuorovai-
kutustaidot ja ihmisten kanssa toimeen tulemisen taidot.

Uusitalo johtaa Suomen Akatemian strategisen tutki-
muksen monitieteistä hanketta, jonka teemana on Osaa-
minen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä. Tarkoitukse-
na on kartoittaa tulevaisuuden osaamistarpeita. 

Tietotekninen vallankumous on Uusitalon mukaan ol-
lut niin nopea, että 20 vuotta ja sitä pidempään työelä-
mässä olleiden it-taidot todennäköisesti kaipaavat päi-
vittämistä. 

– Pyrimme kartoittamaan uran keskivaiheilla olevi-
en ihmisten työurataitoja ja kehittämään heille lisäkou-
lutusta, jotta he pysyisivät työelämän vauhdissa mukana.

Tarkoituksena on, että kyseinen koulutus olisi hyödyn-
nettävissä muillekin samantyyppisessä asemassa oleville.  
It-taitojen lisäksi työntekijöiden kielitaidossa saattaa olla 
toivomisen varaa, Uusitalo sanoo. 

Nopein muutos nuorissa ikäluokissa
Kolme vuotta kestävässä hankkeessa tutkijat pohtivat 
myös sitä, miksi tulevaisuuden työelämä kysyy uuden-
laisia taitoja. 

Muutoksen taustalla voi olla esimerkiksi teollisuuden 
työpaikkojen väheneminen tai ammattirakenteen muu-

tos, kun suorittavat tehtävät hupenevat, Uusitalo arvioi.
– Palvelualan työpaikat ovat lisääntyneet, ja johtamis- 

ja suunnittelutyön osuus on kasvanut.  Yritämme selvit-
tää, mikä merkitys tällä on erilaisten kykyjen ja taitojen 
tarpeelle työelämässä.

Nopeimmin työelämän muutos näkyy Uusitalon mu-
kaan nuorissa ikäluokissa, jotka vasta tulevat työmark-
kinoille.

– Meille tulee uusia työtehtäviä, ja näihin uusiin työ-
tehtäviin ja uusiin yrityksiin palkataan keskimääräistä 
enemmän työmarkkinoille tulevia.

Työelämän muutos asettaa Uusitalon mukaan uudenlai-
sia vaatimuksia myös koko koulutusjärjestelmälle. 

– Hankkeessa tehdään esimerkiksi oppisopimukseen 
liittyvää tutkimusta, mikä voi osoittautua oleelliseksi, kun 
mietitään, miten ammatillista koulutusta voitaisiin uu-
distaa.

Johtamistaidot myös tarkastelussa
Työntekijöiden osaamisen lisäksi kauppakorkeakoulussa 
kartoitetaan johtajien taitoja teollisuuden toimipaikoissa. 

Kansainvälisissä vertailuissa suomalaisyritysten joh-
taminen on joko hyvää tai kiitettävää, toinen Taidot työ-
hön -osahankkeesta vastaava professori Mika Maliran-
ta kertoo.

•	 Uusitalo	johtaa	Osaaminen, koulutus ja tulevai-
suuden työelämä -konsortiota, joka on Suomen 
Akatemian strategisen tutkimuksen hanke vuosille 
2016–2019

•	 Kattaa	 useita	 osahankkeita	 kuten	Taidot	 työhön	
-johtamistutkimus

•	 Toteutetaan	yhteistyössä	Helsingin	yliopiston,	Pal-
kansaajien	 tutkimuslaitoksen,	Tampereen	 teknilli-
sen	yliopiston,	Työterveyslaitoksen	ja	Valtion	talou-
dellisen tutkimuskeskuksen kanssa

•	 Hankkeen	rahoitus	noin	neljä	miljoonaa,	josta	Jy-
väskylän yliopiston kauppakorkeakoulun osuus lä-
hes 700 000 euroa

Nyt näyttää siltä, että 
työelämässä entistä 
suuremmassa roolissa ovat 
erilaiset sosiaaliset taidot,  
kuten vuorovaikutuksen ja 
ihmisten kanssa toimeen 
tulemisen taidot.

jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu – 50 vuotta
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Pisasta apua nuorten 
syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn
Suomessa tutkitaan nyt ensimmäisen kerran nuorten syrjäy-
tymistä	Pisa-tutkimuksen	avulla.	Oma	linja	-hankkeessa	tar-
kastelun kohteena on kriittinen nivelvaihe peruskoulun pää-
tyttyä.
–	Rinnastamme	Pisa-tuloksia	yhteishakurekisterin	tietoi-

hin ja tarkastelemme niiden välisiä yhteyksiä, kertoo apu-

laisprofessori Juhani Rautopuro Koulutuksen tutkimuslai-
toksesta.
Vuoden	2015	Pisa-tutkimukseen	 osallistui	 lähes	 kuusi-

tuhatta	15-vuotiasta	nuorta.	Yhteishakurekisteri	puolestaan	
sisältää tiedot koko ikäluokasta.
–	Yksi	tärkeä	ryhmä	ovat	ne,	jotka	eivät	pääse	mihinkään	

koulutukseen. Onko löydettävissä selkeitä, systemaattisia 
tekijöitä, jotka selittävät sitä ja voisiko niihin vaikuttaa?
Poikien	syrjäytyminen	on	saanut	runsaasti	huomiota	tie-

dotusvälineissä, mutta sukupuoli ei välttämättä ole siinä 
merkittävä tekijä, projektitutkija Jonna Pulkkinen sanoo.

– Nyt pääsemme tarkastelemaan syvemmin, miten esi-
merkiksi osaaminen, opiskeluasenteet tai vanhempien so-
sioekonominen asema ovat yhteydessä nuorten syrjäytymi-
seen. 
Tutkijat	seuraavat	myös,	mitä	opiskelijoille	 tapahtuu	toi-

sella asteella: valmistuvatko he vai jäävätkö opinnot kesken. 
He pureutuvat myös kysymyksiin, miltä alalta keskeytetään 
ja miksi.

Oma linja on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen 
viisivuotinen hanke. Sen ensimmäisten vertaisarvioitujen 
tieteellisten artikkelien on määrä ilmestyä syksyllä. 

– Selvitämme, mitkä tekijät selittävät hyviä suomalai-
sia johtamiskäytäntöjä ja mitä moderneista johtamiskäy-
tännöistä seuraa tuottavuudelle ja työpaikkojen synnylle.

Tuloksia on määrä tarkastella myös toimialoittain ja 
alueittain sekä selvittää, miten ulkomaalainen omistus 
tai johtajien koulutustaso vaikuttaa johtamiskäytäntöihin.

Lisäksi tuloksia verrataan vastaaviin kansainvälisiin 
tutkimuksiin. 

– Vaikka teollisuusyrityksemme ovat hyvin johdettu-
ja ja innovatiivisia, tuotteet eivät käy kaupaksi. Yritäm-
me tutkimuksessa löytää pullonkauloja, joita ei ole tul-
lut esiin aikaisemmin.

Tutkimuksen toteutti Tilastokeskus. Kyselyyn osallistui 
tehtaanjohtajia kaikkiaan 720 toimipaikasta.

Teollisuusyritysten lisäksi kauppakorkeakoulun tut-
kijat kartoittavat myös ammatillisen koulutuksen johta-
miskäytäntöjä. 

Juhani Rautopuro tutkii peruskoulun jälkeistä nivel
vaihetta.

Jyväskylän	 yliopiston	 kauppakorkeakoulu	 on	 noin	
1	500	opiskelijan	ja	100	opettajan	ja	tutkijan	muodos-
tama innovatiivinen, aktiivinen ja kansainvälinen tie-
deyhteisö. Kauppatieteellinen koulutus alkoi vuonna 
1967	ja	nyt	tiedekunta	juhlii	50-vuotista	taivaltaan.	

Kauppakorkeakoulu tarjoaa korkeatasoiseen tutki-
mukseen perustuvaa opetusta. Sen tärkeimmät vah-
vuusalueet ovat vastuullinen liiketoiminta, digitaalinen 
liiketoiminta ja -talous sekä politiikkarelevantti talous-
tiede. 

Kauppakorkeakoulu palvelee monipuolisesti yhteis-
kuntaa välittämällä tutkimustietoa ja asiantuntijapalve-
luita tiedeyhteisön ulkopuolelle.

Aktiivinen ja  
kansainvälinen kauppis

jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu – 50 vuotta

MarTTi MinKKinen
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Ekologian professori Janne Kotiaholla on tutkijakolle-
goilleen toive: aktivoitukaa ja osallistukaa yhteiskunnal-
liseen keskusteluun!

– Tarvitaan ihmisiä, jotka tuovat tieteellistä näkökul-
maa esiin ja yrittävät vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan. 
Se on myös yliopiston kolmas tehtävä.

Kotiaho itse on ottanut vaikuttamisen tärkeäksi osaksi 
työtään. Hän on Suomen virallinen edustaja kansainvä-
lisen biodiversiteettipaneelin eli IPBES:in täysistunnos-
sa, osallistuu ympäristöministeriön työryhmiin, twiittaa, 
kirjoittaa kolumneja ja esiintyy julkisuudessa. 

Kotiahon mukaan julkiseen keskusteluun kaivattaisiin 
kipeästi lisää tutkimukseen pohjautuvaa tietoa. Muutoin 
vaihtoehtoiset faktat saavat yhä enemmän valtaa. 

Faktoja päätösten pohjalle
Maaliskuussa Kotiaho kollegoineen laati metsähakkuisiin 
liittyvän julkilausuman. Sen allekirjoitti 67 tutkijaa. Tut-
kijat totesivat, ettei valtion kaavailema hakkuiden mää-
rän lisääminen hillitse ilmastonmuutosta ilmastotavoit-
teiden vaatimassa aikataulussa. Lisäksi se on merkittävä 
uhka luonnon monimuotoisuudelle.  

Metsäteollisuuden puolestapuhujien vastareaktio me-
diassa oli voimakas: ”Yli-innokkaiden tutkijoiden lau-
sumat aiheuttavat hallaa koko suomalaiselle yhteiskun-
nalle.” ”Kyseessä on poliittinen pamfletti, joka sivuuttaa 
tieteelliset tosiasiat.”

Kotiahon mukaan kannattaa varautua siihen, että jul-
kisessa keskustelussa kansantaloudellisesti tärkeistä asi-
oista pilkkakirveitä lentää. Tosiasioista kärsivä osapuoli 
pyrkii kaikin tavoin kyseenalaistamaan tutkijan uskot-
tavuuden. Omat argumentit pitää pystyä perustelemaan 
vahvasti. Tilannetta helpottaa, jos isompi joukko tutki-
joita seisoo yhdessä asian takana.

– Ei minulla ole mitään metsäteollisuutta vastaan. Vas-
tustan ainoastaan sitä, jos asioita perustellaan vaihtoeh-
toisilla totuuksilla. 

 teksti Mari Heikkilä, kuva Petteri Kivimäki 

Metsien monimuotoisuuden 
puolustaja

Kotiahon mukaan valtio voi asettaa tavoitteekseen hak-
kuiden lisäämisen, mutta päätöksen pitää perustua tosi-
asioihin. Pitää tiedostaa, että samalla menetetään lajeja 
eikä saavuteta ilmastosopimuksen tavoitteita.

Vanhoja metsiä on enää vähän
Kotiaho aloitti tutkijanuransa 
evoluutiobiologian ja genetiikan 
parissa. Luonnonsuojelubiolo-
gian pariin hän päätyi hieman 
sattumalta palattuaan Aust-
raliasta tutkijatohtorikaudel-
ta. Luonnonsuojelubiologiaan 
suuntautunut tutkijakollega 
siirtyi muualle töihin. Hänel-
tä jäi kaksi graduntekijää, jot-
ka Kotiaho lupasi ottaa huo-
maansa. 

– Aihepiiri alkoi kiinnos-
taa yhä enemmän, ja opis-
kelijoita tuli lisää. 

Kotiahon tutkimus kes-
kittyy biodiversiteettiin 
eli luonnon monimuo-
toisuuteen sekä ennallis-
tamiseen. Tutkimuskoh-
teita ovat etenkin met-
sät ja suot. Niiden mo-
nimuotoisuus on Koti-
ahon mukaan vahvas-
ti uhattuna. Vanhoja 
metsiä on enää hyvin 
vähän. Etelä-Suomes-
sa alle viisi prosenttia 
metsästä on suojelun 
piirissä. 

Janne Kotiahon mukaan monimuotoisuuden 
kannalta on tärkeää, että metsien suojelua 

lisätään etenkin eteläisessä Suomessa.

matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 
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– Helposti tuudittaudutaan siihen, että Lapissa on pal-
jon suojeltua metsää. Pitää huomioida, että alueet ja la-
jistot ovat hyvin erilaisia.

Ennallistaen kohti luonnontilaa
Parhaillaan Kotiaho on käynnistämässä isoa seuranta-
hanketta, jossa selvitetään, mitä on tapahtunut 10–15 
vuotta sitten ennallistetuille soille. Hankkeeseen on saa-
tu EU:lta rahoitus.

Ennallistaminen tarkoittaa, että elinympäristö pyritään 
saattamaan takaisin luonnontilaansa. Esimerkiksi soiden 
ojat täytetään umpeen kaivinkoneella.

– Ojien täyttämisen jälkeen vesi nousee takaisin nor-
maalitasolle.  Vaikka toimenpide aiheuttaa uuden häiri-
ön, suon kehitys alkaa seuraavan vuosikymmenen kulu-
essa kääntyä hitaasti kohti luonnontilaa, Kotiaho selittää.

Kotiaho on tutkinut myös metsien ennallistamista. Sii-
nä yksi keino on lahopuun määrän lisääminen esimerkik-

si puita kaatamalla. Luonnontilaisessa metsässä lahopuun 
määrä on huomattava, jopa 100 kuutiometriä hehtaaril-
la. Metsätalouden seurauksena määrä on tipahtanut alle 
viiteen kuutioon hehtaaria kohti. Muutoksella on tuhoi-
sat seuraukset monimuotoisuuteen, sillä yli 4000 eliöla-
jia käyttää lahopuuta.

Vaikka ennallistaminen on hyvä keino ehkäistä luon-
non monimuotoisuuden köyhtymistä, se on vain osa rat-
kaisua. Kotiahon mukaan tärkeintä olisi saada enemmän 
metsiä ja soita suojelun piiriin. YK:n kansainvälisten ta-
voitteiden mukaan 17 prosenttia maa-alasta ja sisävesis-
tä sekä kymmenen prosenttia meristä ja rannikoista tu-
lisi suojella vuoteen 2020 mennessä. Tähän Suomikin 
on sitoutunut.

– Suojelun piiriin on saatava monimuotoisuuden kan-
nalta tärkeimpiä elinympäristöjä. Meillä tämä tarkoittaa, 
että suojelualueita on lisättävä nimenomaan Etelä-Suo-
meen. Kymmenen prosenttiyksikön lisäys voisi olla suu-
ruusluokaltaan riittävä. 

matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 
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  teksti Sari Laapotti, kuva Petteri Kivimäki

Katse kriiseihin
Viime vuosina julkista keskustelua ovat hallinneet monet 
päällekkäiset uhkakuvat. Kriisissä ovat niin talous, maail-
manpolitiikka, ilmasto kuin demokratia itse. Monitietei-
nen kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimus kuuluu 
Jyväskylän yliopiston nouseviin aloihin. Valtio-opin pro-
fessori Mika Ojakangas ja historian professori Jari Oja-
la kertovat, kuinka he tarttuvat tutkimuksessaan yhteis-
kunnan käännekohtiin.

Mediassa ja ihmisten puheissa kriiseiksi nimitetään 
hyvin erilaisia ilmiöitä – yhtä lailla huonoa mansikka-
satoa kuin Ukrainan sotaa. Mutta miten tutkija käsit-
teen määrittää?

– Sana tulee muinaiskreikan sanasta krisis, joka tar-
koittaa päätöstä, mutta myös tapahtumaa, joka edellyt-
tää päätöstä. Nykyään se tarkoittaa lähinnä poikkeamis-
ta normaalitilasta ratkaisevasti huonompaan suuntaan, 
Ojakangas kertoo.

Kriisinä pidetään odottamatonta tapahtumaa tai tapah-
tumasarjaa, joka luo epävarmuutta ja jonka ilman toimen-
piteitä uskotaan johtavan yksilölliseen katastrofiin tai yh-
teiskunnalliseen sekasortoon.

– Kriisit ymmärretään usein ihmisten aiheuttamiksi, 
vaikka niiden syynä voivat olla esimerkiksi luonnonka-
tastrofit. Tosin silloinkin perimmäinen ongelma voi olla 
yhteiskunnan haavoittuvuus ja kykenemättömyys selvitä 
yllättävistä shokeista, Ojala huomauttaa.

Tutkimuksessa kiinnitetään huomio kriisien monisyi-

syyteen ja moniulotteisuuteen. Esimerkiksi taloudelliset 
kriisit ovat usein myös poliittisia ja sosiaalisia. Vastaavasti 
poliittiset kriisit eskaloituvat helposti myös sotilaallisiksi 
kriiseiksi, jotka edelleen aiheuttavat humanitaarisia kriise-
jä. Kriiseillä on harvoin yhtä määrättyä syytä, vaan ne ovat 
monen tekijän summia. Kriittisen ja monitieteisen tutki-
muksen keinoin näitä taustoja pystytään ymmärtämään 
ja tekemään näkyviksi: Miten kriisit syntyvät? Miten nii-
tä pyritään ennakoimaan, hallitsemaan ja ratkaisemaan? 
Miten yhteisöt ja yksilöt toimivat kriiseissä? 

Puheilla ideologisia päämääriä
Myös puhetavoilla rakennetaan todellisuutta. Konkreet-
tisista tapahtumista ja ilmiöistä tulee ”kriisejä” vasta kun 
ne sellaisiksi nimetään. Poliittisia ja ideologisia päämää-
riä ajettaessa kriisipuhetta voidaan myös tarkoitukselli-
sesti lietsoa, vaikka mitään todellista uhkatilannetta ei 
olisikaan. 

Jyväskylän yliopiston kriisitutkimuksen erityispiirtee-
nä on merkityskamppailujen ja vallan legitimaatiopyrki-
mysten tutkimus: Milloin, miksi ja kenen toimesta mää-
rätty tapahtumakulku määritellään kriisiksi?

– Kaiken kaikkiaan on selvää, että ”kriisi” ei ole po-
liittisesti neutraali termi, Ojala ja Ojakangas painottavat. 

– Pelon lietsominen on kaikkina aikoina ollut yksi val-
taapitävien ja valtaan haluavien keino oikeuttaa ankaria 

nouseva ala

Yliopistossa on nimetty vuosille 2016–2020 viisi 
nousevaa alaa, joita tuetaan lisäämällä yhteistyö-
tä ja keskustelua eri tiedekuntien välillä.  

Tavoitteina on saattaa alojen osaajia eri tiedekun-
nista saman pöydän ääreen, mahdollistaa vuoro-
puhelu ja luoda pohjaa jatkoa varten esimerkiksi 
monitieteisten tutkimushankkeiden aloittamiseksi 

Nousevat alat
Tunnistetut nousevat alat: 
•	Monitieteinen	aivotutkimus:	oppimisen,	musiikin,	

liikunnan ja fyysisen harjoittelun sekä terapioiden 
vaikutus ihmisen ja aivojen toimintaan

•	 Bioresurssitutkimus	monitieteellisenä	
osaamiskeskittymänä 

•	 Laskennallinen	ajattelu	ja	Big	data	-analytiikan	
käyttö päätöksenteon tukena sekä osana 
kyberturvallisuuden tutkimusta 

•	 Pedagogiikka	ja	digitaalisuus	monimuotoistuvissa	
oppimisympäristöissä 

•	Monitieteinen	kriisien	ja	yhteiskunnan	muutosten	
tutkimus
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Mika Ojakangas ja Jari Ojala 
tarkastelevat monitieteisesti ja 

kriittisesti yhteiskunnan käänne
kohtien syitä, ilmenemismuotoja, 

merkityksiä ja vaikutuksia.

nouseva ala

ja poikkeuksellisia toimia. Esimerkiksi puheella talous-
kriisistä on perusteltu valtiollisia säästötoimia ja ajettu 
eri eturyhmien tavoitteita, ja pakolaiskriisiin vedoten on 
ajettu nationalistisia päämääriä.

Laaja-alaisesti myös tulevaan
Kansalaisen silmissä kriisit näyttäytyvät helposti vaka-
vina ja tuottavat voimattomuuden tunteen. Kuinka me-
neillään olevat kriisit jäsentyvät tutkijoiden silmissä? 

Monitieteisessä tutkimuksessa ilmiöitä tarkastellaan 
pitkän aikavälin näkökulmasta ja laajojen kansainvälis-
ten vertailujen avulla. Nykyisyys suhteutetaan historial-

lisiin kehityskulkuihin ja samalla pyritään ennakoimaan 
tulevaa. 

Tällaista taustaa vasten esimerkiksi pakolaiskriisistä 
puhutaan Suomessa kovin kapeakatseisesti ja paikalli-
sesti. Talouskriisistä on niin ikään puhuttu paljon, mut-
ta voi olla, että kyseessä ei ole niinkään kriisi vaan glo-
baaliin kapitalistiseen talousjärjestelmään kuuluva ilmiö, 
jossa hitaasta talouskasvusta on tullut uusi normaalitila.

Toiset yllämme väijyvät uhat jäävät toisaalta liian vä-
hälle huomiolle.

– Se, mitä ilmastokriisissä tapahtuu seuraavan 5–10 
vuoden aikana, sanelee koko ihmiskunnan tulevaisuu-
den, Ojala sanoo. 
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  tekstit anitta Kananen, kuvat Petteri Kivimäki

Digitaalisen oppimisen ja siihen liittyvien ympäristöjen 
tutkimus on laaja ja kehittyvä alue. Koulutuksen tutki-
muslaitoksen professori Päivi Häkkisen mielestä ydin-
kysymys on, saadaanko teknologian avulla laadukkuutta 
opetukseen ja oppimiseen.

Opetuksessa digitaalisuus ei voi taipua kaikkeen, ei-
kä se voi tarkoittaa pelkästään uusien välineiden käyt-
töönottoa.  – Tarvitaan oppimisen prosesseihin ja tulok-
siin sekä oppimisympäristöihin kohdistuvaa tutkimusta, 
Häkkinen tiivistää. 

– Ryhmämme tuottaa tietoa muun muassa teknologian 
yhteisöllisestä käytöstä oppimisen, ongelmanratkaisun ja 
arvioinnin tukena. 

– Uusi teknologia ei sellaisenaan ole valmis opetuskäyt-
töön, vaikka usein niin tunnutaan ajateltavan, Häkkinen 
muistuttaa. Tämä käsitys on synnyttänyt paljon perusteet-
tomia odotuksia, resurssien tuhlausta ja epätarkoituksen-
mukaisia toimintamalleja. 

– Tutkimusperustaisuus on paras keino luoda kestä-
vää pohjaa kehitystyölle, Häkkinen painottaa. Interven-
tioiden toteuttamiseen tarvitaan myös opettajia, opiske-
lijoita ja opettajankouluttajia, jotka suhtautuvat innova-
tiivisesti opetuksen kehittämiseen ja ovat kiinnostuneita 
opiskelijoidensa oppimisesta.

Käyttökohde ratkaisee
Teknologia voidaan valjastaa niin perinteisen opettaja-
johtoisen kuin aktivoivan pedagogiikankin palvelijaksi. 
Jatko riippuu siitä, kuinka sitä kyetään käyttämään tar-
koituksenmukaisella tavalla. Siinä on alan tutkimuksel-
la iso rooli. 

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tutkimus 
kohdistuu oppimisympäristöihin, joissa oppijat työsken-
televät yksin ja yhdessä tavoitteiden suunnassa ja oppi-
misen lähtökohtana olevia ongelmia ratkoen, tuetusti ja 
erilaisia välineitä ja resursseja käyttäen. 

Esimerkkinä hyvistä keinoista Häkkinen mainitsee op-
pimista edistävää vuorovaikutusta ja arviointia koskevat 

sovellukset. Hän on mukana akatemiaprojektissa, jossa 
on tartuttu asiaan tutkimalla ja kehittämällä yhteisöllisen 
ongelmanratkaisutaidon arviointia yhteistyössä Melbour-
nen yliopiston kanssa.  

Päivi Häkkinen kokoaa yhteen tutkijoita Pedagogiik-
ka ja digitaalisuus monimuotoistuvissa oppimisympäris-
töissä -teemalla, joka on nimetty yhdeksi yliopiston nou-
sevaksi alaksi. Työ on vielä alussa, mutta yhteistyölle on 
selkeää tarvetta. 

Teknologia on vain  
opetuksen väline

nouseva ala

Päivi Häkkinen painottaa tutkimuksen roolia 
digitaalisten välineiden opetuskäytössä. 
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Teknologia on tullut oppimisympäristöihin jäädäkseen, 
tahdoimme tai emme. Se asettaa uusia vaatimuksia opet-
tamiselle ja oppimiselle, muuttaa yhteiskuntaa ja sitä 
myötä oppimisen tarpeita ja taitoja. 

Kuitenkin perustaidot säilyvät. Lukeminen, laskemi-
nen ja ongelmanratkaisutaidot ovat tärkeitä edelleen, 
mutta niiden oppimisessa ja opettamisessa tarvitaan uut-
ta näkemystä ja uusia elementtejä. 

– Teknologia ei poista perustaitojen merkitystä, vaan 
se edellyttää niiltä jotain aiempaa enemmän, kasvatustie-
teiden professori Raija Hämäläinen kiteyttää. 

On tärkeää ymmärtää, millä tavalla teknologia muuttaa 
oppimisen tarpeita. Mitä uutta se tuo, ja mitä se haastaa. 
Tutkimuksella on näiden kysymysten selvittämisessä rat-

kaiseva rooli. Hämäläinen on tutkinut erityisesti aikuis-
ten oppimista ja perustaitoja sekä oppimisvuorovaiku-
tusta teknologisissa konteksteissa. Hän katselee koulu-
tuksen digitaalista maailmaa tasa-arvon näkökulmasta. 

Työelämän muutokseen reagoitava  
Työelämä muuttuu äärimmäisen nopeasti. Työpaikkoja 
poistuu niiltä aloilta, jotka ovat helposti automatisoita-
vissa. Vastaavasti uutta työtä syntyy erityisosaamista vaa-
tiville aloille. Koulutus ei ole vain sivustaseuraaja ja mu-
kautuja, se vaikuttaa myös suoraan siihen, minkälainen 
tulevaisuuden työympäristö on. 

Erityisesti ammatillisen koulutuksen tilanne huoles-
tuttaa Hämäläistä. Ammatillisen taustakoulutuksen saa-
neiden ongelmanratkaisutaidot teknologisissa ympäris-
töissä ovat tutkimusten mukaan muita aloja heikommat. 

– Valitettavasti ero muun koulutuksen saaneisiin on 
huolestuttavan suuri, Hämäläinen toteaa. 

Tutkimusperustaista opetuksen kehittämistä tulisi hyö-
dyntää huomattavasti nykyistä enemmän. Esimerkiksi 
ammatillisen koulutuksen reformin tulisi pohjautua tut-
kimustietoon. Sen avulla on mahdollista kartoittaa op-
pimisen puutteet ja parantaa paitsi ammatillisen myös 
täydennyskoulutuksen tuottamia työelämävalmiuksia. 

– On kouluja ja opettajia, jotka ottavat teknologian hy-
vin huomioon, mutta on myös petrattavaa. Olisin kui-
tenkin varovainen arviomaan teknologian yhteyksiä suo-
raan oppimiseen. Hyvää oppimista ja opettamista on niin 
monenlaista, Hämäläinen arvioi. 

– Opettajien on luotettava rohkeasti omaan ammat-
titaitoonsa, he ovat koulutyön parhaita asiantuntijoita, 
Hämäläinen painottaa. 

Hyviä käyttökokemuksia 
On monia käytännön esimerkkejä siitä, kuinka teknolo-
gia voi tarjota lisäarvoa oppimiselle. Esimerkiksi Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin TietoTaitoKeskuksen kans-
sa on käynnistynyt erittäin lupaavaa uutta tutkimusta 
teknologian hyödyntämisestä työssäoppimisen tukena. 

Myös lentäjien koulutuksessa simulaattorien käytöstä 
on runsaasti tutkimustietoa ja hyviä kokemuksia. Par-
haimmillaan teknologian avulla voidaan esimerkiksi 
omaksua taitoja, joiden harjoittelu olisi muuten liian 
kallista tai vaarallista.   

Vaarantuuko 
tasa-arvo?

nouseva ala

Raija Hämäläinen seuraa huolestuneena teknologian 
vaikutusta koulutuksen ja työelämän tasaarvoon.
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nouseva ala

– Aivotutkimusta on perinteisesti toteutettu tarkkaan 
määritellyissä koeolosuhteissa aivojen toimintaa kartoit-
tavan EEG tai MEG-laitteen avulla. Seuraava askel on 
otettava luonnollisempiin tutkimusasetelmiin, psykolo-
gian professori Paavo Leppänen kaavailee. 

Jyväskylässä psykologit ovat pitkään työskennelleet kas-
vatustieteilijöiden kanssa oppimisen peruskysymysten ja 
ongelmien parissa. Mittava ja Suomen mitassa ainutlaa-
tuinen e-Seek-hanke on jo vienyt tutkimusta internet-lu-
kemisen teemoihin. Jatkossa voimat yhdistetään oppimi-
sen pulmien tutkimukseen käyttäen luonnollisia digitaa-
lisia ympäristöjä, kuten avoimia web-sivuja.

 

Asiayhteyteen sopimaton sana säväyttää 
– Periaatteessa lukeminen on aina samaa, teetpä sen pa-
perilta tai joltakin laitteelta, Leppänen muistuttaa. Tavan-
omaisessa koetilanteessa käytetään esimerkiksi lauseita, 
joiden lukemista tutkitaan EEG:llä yhdistettynä silmän-
liikemittauksiin. 

– Yhdessä käyttämässämme versiossa olemme mani-
puloineet viimeisen sanan sopivuutta luettujen lausei-
den kontekstiin.

 – Vaikkapa normaali lause: ”Taivaalta iskee salama”, 
vaihdetaan muotoon: ”Taivaalta iskee salami”. Silloin alle 
puolessa sekunnissa havaitaan, että lukijan aivot reagoivat 
asiayhteyteen sopimattomaan sanaan, Leppänen kuvailee.

Internet-lukeminen seuraava kohde
Esimerkkinä tulevaisuudessa tehtävän aivotutkimuksen 
metodisista haasteista voisi olla aivojen aktivaation mit-
taaminen luonnollisen internet-lukemisen aikana. 

– Haluamme selvittää, mitkä aivojen alueet ja prosessit 
aktivoituvat, kun tutkittavat henkilöt vaikkapa surffailevat 
netissä. Silmänliikekameran avulla voidaan seurata luke-
misen ja tiedonhaun etenemistä laptopin tai tabletin ku-
varuudulla olosuhteissa, jotka vastaavat aivan arjessa ta-

pahtuvaa netin käyttöä, Leppänen suunnittelee. 
Jos henkilöä pyydetään etsimään tietoa internetistä, 

niin silloin lukemiseen tulee mukaan monia uusia ele-
menttejä. Vaaditaan tarkkaavaisuutta, täytyy välttää epä-
olennaisuuksia ja on pidettävä kokoajan alkuperäinen 
tehtävänanto mielessä ja tehtävä synteesiä siinä samalla. 

Tavoitteena on myös päästä tutkimaan digi-laitteiden 
käyttöä yhteistyössä tapahtuvassa ongelmanratkaisuti-
lanteessa. 

– Mielenkiintoista on selvittää, miten yhteistoiminta 
näkyy aivotoiminnan tasolla.  

Nykyään tehdään helposti iso uutinen siitä, että jokin, 
vaikkapa tunteiden käsittelyyn liittyvä psyykkinen pro-
sessi voidaan nähdä aivokuvantamisella. 

– Tämä on triviaalia, kaikki psyykkiset toiminnothan 
tapahtuvat aina aivoissa. Mutta miten ja millaisissa neu-
roverkoissa ne tapahtuvat, onkin toinen asia, Leppänen 
huomauttaa. 

Aivotutkimus suuntaa arkisiin 
tutkimusasetelmiin

Paavo Leppänen on erikoistunut neuropsykologiaan ja 
aivotutkimukseen. 

  teksti anitta Kananen, kuvat Petteri Kivimäki
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Jyväskylä Convention Bureau auttaa kansainvälisen tai valtakunnallisen ta-
pahtuman, kokouksen, seminaarin tai kongressin hankkimisessa Jyväskylään. 

Tarjoamme maksutonta ja puolueetonta asiantuntija-apua suunnitteluvaihees-
sa, mm. hakumenettelyssä ja hakuvaiheen markkinoinnissa. Paljon tietoa sekä 
kongressin järjestäjälle että kongressiin osallistujille löytyy uudistuneilta netti-
sivuiltamme www.jcb.fi.

Ota yhteyttä
Jyväskylä Convention Bureau
jaana.ruponen@jkl.fi  I  +358 (0)50 344 6496

Liikkeessä 
 – kongresseissakin
Järjestä onnistunut kongressi Jyväskylässä!
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LiiKUnTA jA TeRveyS

 teksti Meeri Ylä-Tuuhonen, kuvat Petteri Kivimäki

Ikäihmiset ulos
Raimo Kalteisen tulee  
ulkoiltua Birken kanssa. 



LIIKUNTA JA TERVEYS
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–Toivon, että ihmiset ymmärtävät, että on monenlaisia 
tapoja edistää toimintakykyä ja olla aktiivinen, sanoo 
professori Taina Rantanen.

Euroopan tutkimusneuvosto 
myönsi professori Taina 
Rantaselle yli kaksi miljoonaa 
euroa ikääntymistutkimukseen. 
Nyt hän kehittää menetelmää 
aktiivisena vanhenemisen 
arviointiin. 

Neljän seinän sisällä vietetty aika heikentää ikäihmis-
ten toimintakykyä ja vähentää sosiaalisia suhteita, sa-
noo gerontologian ja kansanterveyden professori Tai-
na Rantanen.

– Jos ihmisen elinpiiri on supistunut vain asuntoon, ti-
lanne on paljon huonompi kuin silloin, jos elinpiiri ulot-
tuu esimerkiksi naapurustoon. Ulos täytyisi mennä, Ran-
tanen sanoo.

Rantanen tutkii aktiivisena vanhenemista Gerontolo-
gian tutkimuskeskuksessa. 

– Se tarkoittaa, että henkilö asettaa itse omat päämää-
ränsä ja pyrkii toteuttamaan ne toimintakykynsä ja mui-
den mahdollisuuksiensa mukaan. Aktiivisena vanhene-
minen on kiinni ihmisestä itsestään sekä ympäristöstä, 
jossa hän elää. 

Asuinympäristössä liikkuminen on Rantasesta keskei-
nen hyvinvointitekijä.

– Sisällä olemiseen verrattuna fyysinen aktiivisuustaso 
2–3-kertaistuu hoitamalla asioita ulkona, kuten esimer-
kiksi käymällä kaupassa. 

Asuinympäristö ei kuitenkaan aina tue fyysistä aktii-
visuutta. Vanhoissa taloissa on usein puoli kerrosta por-
taita hissille, Rantanen sanoo.

– Portaikko on kuntoilun paikka tai sitten se on ylit-
sepääsemätön este.

Rajoittunut elinpiiri ja hyvä elämänlaatu eivät koskaan 
esiinny yhdessä, Rantanen sanoo. Siksi häntä huolestuttaa, 
kun sairaita ihmisiä hoidetaan väkisin kotiin.

– On harhaluulo, että ihmiset kaikissa olosuhteissa ha-
luavat asua mahdollisimman pitkään kotona. Sairaana ih-
miset haluavat olla turvallisessa ympäristössä.

Uraauurtavaa ikääntymistutkimusta
Huhtikuussa 2016 Taina Rantanen sai Euroopan tutki-
musneuvostolta (ERC) yli kaksi miljoonaa euroa viisi-
vuotiseen ikääntymistutkimukseen. 

– Olihan se valtavan hienoa, mutta se oli tietyllä tavalla 
vain lähtölaukaus, ei maali, Rantanen sanoo. 

Arvostettu ERC Advanced Grant –rahoitus oli ensim-
mäinen laatuaan Jyväskylän yliopistossa. Se myönnetään 
ansioituneelle, varttuneelle tutkijalle, joka tekee uraauur-
tavaa tutkimusta.

Saamansa rahoituksen turvin Rantanen kollegoineen 
kehittää nyt uutta menetelmää aktiivisena vanhenemi-
sen arviointiin.

– Ajatuksena on, että siihen liittyy neljä näkökulmaa: 
ihmisen omat tavoitteet, se, mitä hän tekee, eli aktiivi-
suus, toimintakyky ja mahdollisuus toimia oman mie-
lenkiinnon mukaan.

Rantasen monitieteinen ryhmä kutsuu tutkimuksiin 
noin tuhat 75-, 80- ja 85-vuotiasta jyväskyläläistä. Haas-
tattelun lisäksi heitä tutkitaan erilaisilla objektiivisilla mit-
tareilla.

Fyysistä aktiivisuutta on tarkoitus mitata kiihtyvys-
antureilla, jotka laskevat askelten määrän. Toiminta-
kyvystä taas kertovat lihasvoima, tasapaino sekä kävely- 
ja reagointinopeus.

– Nykyisten 75-vuotiaiden odotettavissa oleva elinaika 
on keskimäärin yli kolme vuotta pidempi kuin 30 vuotta 
sitten, jolloin Jyväskylässä tehtiin iso tutkimus 75-vuoti-
aiden toimintakyvystä. Teoriassa he ovat biologisesti nuo-
rempia, mutta näkyykö se, Rantanen pohtii.

Tutkimuksillaan Rantanen pyrkii lisäämään ikäihmis-
ten aktiivisuutta. Hän haluaa myös tukea heitä heidän it-
se asettamissaan aktiivisuustavoitteissa ja auttaa saavut-
tamaan ne. 
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@xtoiseen

LIIKENNEJÄRJESTELYIDEN 
MUUTOKSET ovat olennainen osa 
kesämaisemaa eri puolilla Suomea. 
Kevyen liikenteen suhteen asia on 
usein hoidettu kyltillä, jossa kerro-
taan väylän loppuosan olevan tilapäi-
sesti poissa käytöstä. Informaatioar-
voltaan kyltti vastaa sitä, että lento-
kentän kiitoradan puoliväliin kiin-
nitettäisiin ilmoitus, jonka mukaan 
laskeutumisalustan loppupää on juu-
ri nyt suljettu. Mikäli asiaan ei löyde-
tä ratkaisua pikaisesti, ei ole mitään 
epäselvyyttä siitä, että seuraavat pre-
sidentinvaalit käydään kyseisen tee-
man ympärillä.

UUDEN KATKARAPULAJIN löyty-
minen on biologian tutkijoille mer-
kittävä uutinen. Panaman rannikolta 
löydetty synalpheus pinkfloydi-laji sai 
nimensä tunnetun rock-yhtyeen mu-
kaan sen takia, että katkaravun tuot-
tama ääni on voimakkuudeltaan 210 

desibeliä. Onko tässä mielessä huo-
mattavan outoa, että kyseinen katka-
rapulaji löytyi vasta nyt? On.

MITÄ TAPAHTUU, jos osoitteen-
muutoksista vastaava virasto vaihtaa 
toimipaikkaa?

GRAMMAT JA DESIT ovat molem-
mat erinomaisia mittayksiköitä, joita 
voi soveltaa sekä iloksi että hyödyksi. 
Leivonnassa grammoja ja desejä käy-
tetään kuitenkin täysin mielivaltai-
sesti. Nesteen määrä ilmoitetaan re-
septeissä yleensä deseinä, mutta sitä 
seuraava sokeri mitataan grammoi-
na, vaikka makeutusaineen määrän 
voisi hyvin rajata samalla desin mi-
talla. Moinen standardien puute pa-
kottaa innokkaan leipojan hankki-
maan itselleen tarpeettomia mitta-
laitteita, joiden hinnan määrä näkyy 

poikkeuksetta tiliotteessa negatiivi-
sena saldona.

AALTO-2 ON SATELLIITTI, joka on 
suomalaisten opiskelijoiden suunnit-
telema sekä rakentama laite ilmake-
hän ja avaruuden luotaamiseen. Jos 
satelliitti on nimensä sille antaneen 
arkkitehdin tuotannon kaltainen, se 
menee epäkuntoon tyhjiössä, ja sa-
telliittiin sopivia varaosia valmiste-
taan ainoastaan muissa maailman-
kaikkeuksissa.

JOS TEILLÄ EI JOSKUS ole muu-
ta tekemistä, yrittäkää laskea toden-
näköisyys sille, että päävoiton lotos-
sa itselleen veikannut henkilö huk-
kaa kuponkinsa ennen rahojen lu-
nastamista.

Jyväskylän	 yliopisto	 ottaa	 askeleen	
kohti ekologisempaa ja kestävämpää 
kehitystä siirtymällä ympäristöystäväl-
lisen vaatevalmistajan, Neutralin, tuot-
teisiin.	Yliopistokauppa	Soppi	myy	jat-
kossa täysin orgaanisia, reilunkaupan 
puuvillasta valmistettuja tekstiilituottei-
ta, joiden valmistusprosessi on tehty 
läpinäkyväksi ja eettiseksi. 
Yliopiston	uuden	brändin	mukaises-

ta tuotteiden painatuksesta vastaa 
puolestaan jyväskyläläinen mainos- ja 
liikelahjayritys	Brand	Iron.
–	 Jatkossa	 kaikki	 Sopin	 välittämät	

tekstiilit hankitaan sertifikaattien mu-
kaisesti. Näin tuotevalikoimamme on 
läpinäkyvä ja reilu, palvelupisteen hoi-
taja Anne Saarikoski sanoo.

–	On	 hienoa,	 että	Yliopistokauppa	
Soppi korostaa yliopiston pyrkimystä 
ympäristöystävälliseen toimintaan, 
rehtori Matti Manninen toteaa.

Soppi-kauppaan 
ympäristö-
ystävällinen 
valikoima

Yliopistokauppa Soppi on avoinna ma–pe klo 10–16, suljettuna kesällä 23.6.–6.8.
Kotiseutupäivien aikaan 10.–13.8.2017 Soppi on avoinna to 10.8. klo 10–16 ja pe 11.8. klo 9–16. 
Tule tutustumaan yliopistotuotteiden erikoistarjouksiin!

PeTTeri KiviMäKi

Tuula Markkunen esittelee uuden brändin mukaista paitaa.
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Esittelemme Jyväskylän yliopistoon liittyviä henkilöitä. 

Tiina Lämsä

Varhaiskasvattaja yhdistää  
yrittämisen ja tutkimuksen 
Olet valmistunut kasvatustietei-
den maisteriksi ja sen jälkeen ollut 
perustamassa yksityistä päiväkotia 
Jyväskylään. Mistä sait idean ja 
kimmokkeen yritykseen? 
Toimin Taiku-päiväkodit Oy:n toimi-
tusjohtajana. Meillä on Jyväskylässä 
kaksi toimipistettä, Taidepäiväko-
ti Kulmakartano ja Taidepäiväkoti 
Vaaleanpunainen Talo.  Tarjoamme 
varhaiskasvatusta taide-, tiede- ja 
kulttuurikasvatuksen painotuksella. 
Olen niin työni kuin vapaa-aikanikin 
puitteissa ollut kiinnostunut näistä 
osa-alueista. 

Olen tutkinut lapsuuskäsityksiä, 
joissa ihanne metsänlaidan lapsuu-
desta elää edelleen vahvana. Halu-
simme osoittaa, että lapset voivat hy-
vin myös kaupunkiympäristössä, jos 
heidän hyvinvointiinsa panostetaan. 

Valmistelet väitöstä perhetutki-
muksen tohtoriohjelmassa.  
Mistä aiheesta? 
Varhaiskasvatustieteen väitöstutki-
mukseni keskittyy kulttuuristen lap-
suuskäsitysten ja lapsuuskuvan tar-
kasteluun television mainoskuvissa 
sekä lasten arkielämässä. 

Tohtoriohjelmaan osallistuminen 
antoi arvokasta perspektiiviä työhön 
sekä monia hyviä kollegoita. Väitte-
len varhaiskasvatustieteen tohtoriksi 
8.9.2017.

Työskentelet myös 
projektitutkijana.  
Minkälaisessa projektissa? 
Työskentelen Jyväskylän yliopiston 
Perhetutkimuskeskuksessa Suomen 

Akatemian Dalfa-hankkeessa. Siinä 
kehitetään mobiiliperustaista visu-
aalista kyselytutkimuksen menetel-
mää lasten päiväkotiarjen tutkimi-
seen. Toteutimme aineistonkeruun 
tällä uudella menetelmällä vuosi 
sitten esiopetusikäisten parissa päi-
väkodeissa esiopetuspäivän aikana 
ja viime keväänä eppuluokkalaisten 
kanssa.

Olimme perheen kanssa juuri lä-
hes neljän kuukauden komennus-
matkalla Australiassa. Keräsin sieltä 
tutkimusaineistoa haastattelemalla 
luokanopettajia. Vastaavia haastatte-
luja on tehty ja tehdään tämän vuo-
den aikana vielä Japanissa, Kiinassa 
ja Espanjassa. 

Edistääkö projektityö omaa 
väitöstutkimustasi? 
Olen työskennellyt erilaisten päivä-
kirjamenetelmän sovellus-
ten parissa yli kymmenen 
vuotta. Suuri osa väitöstutki-
muksestani perustuu Paletti-
tutkimukseen, jossa sovellet-
tiin myös päiväkirjamenetelmää. 
Projektityöskentely kaikissa 
hankkeissa on ollut vastuullista ja 
suunnattoman antoisaa.

Miten pystyt yhdistämään kolme 
työ- ja tutkimusaluettasi? Onko 
sinulla joku ajanhallintakikka?
Olen kiinnostunut inspiroivien ja 
innovatiivisten varhaiskasvatusym-
päristöjen suunnittelusta sekä säh-
köisten palveluiden kehittämisestä. 
Näin kaikki eri asiantuntijuusalueet 
tukevat toinen toisiaan.

Koska olen työsuhteessa yliopis-
toon, en voi osallistua yrityksemme 
päivittäiseen varhaiskasvatustyöhön. 
Luotettava, asiantunteva ja omistau-
tunut henkilöstö jakaa saman vision 
Taikun toiminnasta. 

Edellinen haastateltava, UPM:n 
Senior Technologist Matti Risto-
lainen esitti sinulle kysymyksen: 
Minkälaisessa maailmassa elät  
(tai lapsesi) vuonna 2050?
Suunnittelu on tärkeää, mutta ihan 
näin pitkälle en vielä visioi. Pohdin 
kuitenkin, ovatko yksityiset koulut 
enenevässä määrin myös Suomenkin 
tulevaisuutta? 

Teksti Anitta Kananen
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