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1 Johdanto 
 
 
Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoimintojen vahvistaminen on viime vuosina noussut 
yhdeksi keskeisimmäksi tavoitteeksi maakunnan kehittämisessä. (ks. Yrittäjyyden 
osaamiskeskusohjelma 1994; Lakso & Niemelä & Ristaniemi 1998; Etelä-Pohjan-
maan maakuntasuunnitelma 1999; Kautonen & Sotarauta 1999b). Erityisesti Etelä-
Pohjanmaan tutkimusohjelmassa pureuduttiin maakunnan tutkimuksen tilaan, ta-
voitteisiin ja tulevaisuuden linjauksiin. Tutkimustoiminnan kehittämisen tavoitteek-
si asetettiin tutkimuspanostuksen merkittävä lisäys maakunnan taloudellisilla paino-
aloilla ja maakunnan profiloituminen tutkimuksessa myös kansallisella tasolla. Näi-
den tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtana on, että Etelä-Pohjanmaalla ei ole omaa 
yliopistoa. Korkeakoulutoimintoihin on panostettu kehittämällä Seinäjoen ammatti-
korkeakoulua ja verkostoitumalla yliopistojen kanssa. Yhteistyössä yliopistojen 
kanssa maakuntaan on perustettu Helsingin, Tampereen ja Vaasan yliopistojen sekä 
Sibelius Akatemian yksiköt. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys orga-
nisoi kesäyliopiston tarjontaa. 

Etelä-Pohjanmaan tutkimusohjelmassa painotettiin sekä maakunnan sisäisten että 
ylimaakunnallisten yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteyksien tiivistämisen tarvetta, ja 
yhtenä ohjelman keskeisimmistä hankkeista on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluver-
kostokonseptin kehittäminen. Korkeakouluverkostokonseptille on luotu pohjaa 
vuonna 1994 laaditulla aiesopimuksella, jonka ovat allekirjoittaneet Helsingin yli-
opisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Ete-
lä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen kaupunki.  

Tässä raportissa jatketaan ja syvennetään aiesopimuksessa määriteltyä ja Etelä-
Pohjanmaan tutkimusohjelmassa konkretisoitunutta kehittämistyötä esittämällä Ete-
lä-Pohjanmaan korkeakouluverkostokonsepti.  

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkostolla tarkoitetaan korkeakoulutoimintojen 
kehittämiseen tähtäävää yliopistojen, tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulun sekä 
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maakunnan rahoitus- ja kehittäjäorganisaatioiden luottamukseen ja vastavuoroisuu-
teen perustuvaa yhteistyötä.  

Tässä raportissa esitettävä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkostokonsepti pe-
rustuu Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamaan Senten ja Etelä-Pohjanmaan korkea-
kouluyhdistyksen yhteiseen ”Konseptin luominen Etelä-Pohjanmaan verkostoaka-
temialle” -projektiin (EPANET). Projektista on vastannut työryhmä, johon kuuluivat 
tutkimusprofessori Markku Sotarauta (projektin johtaja), tutkija Timo Lakso ja tut-
kimusohjelmapäällikkö Sami Kurki. EPANET-projektin tukiryhmänä on toiminut 
maakunnan korkeakouluyksiköiden edustajista koostuva tutkimusverkosto. Kysei-
nen kokoonpano on muodostanut myös hankkeen ohjausryhmän. 

EPANET -projektin ohjausryhmä: 
• Sami Kurki, Pj - Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys 
• Jarmo Palm - Vaasan yliopisto/Seinäjoen toimipiste 
• Juha S. Niemelä – Helsingin yliopisto/Makes 
• Olli Ristaniemi - Etelä-Pohjanmaan liitto 
• Tapio Varmola - Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Tehtävä ja tavoitteet 

EPANET -projektin lähtökohtana oli jäsentää Etelä-Pohjanmaalla vilkkaana käynyt 
keskustelu korkeakoulutoimintojen kehittämisestä ja luoda konkreettinen toiminta-
malli ja kehittämisehdotukset Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkostolle. Projektin 
tehtävä ja tavoitteet ovat: 

Tehtävä: Luoda Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston konsepti (EPANET –kon-
septi) 

Tavoitteet: • Vahvistaa Etelä-Pohjanmaan osaamisympäristöä 
 • Luoda edellytyksiä Etelä-Pohjanmaan osaamisen tason nostamiselle 

harkitun verkostoitumisen avulla  
 • Luoda toimintamalli siitä, miten valituilla aloilla nivotaan yhteen 

maakunnassa oleva osaaminen ja miten se linkitetään kansallisiin ja 
kansainvälisiin verkostoihin  

Tuotos: Toteuttamiskelpoinen konsepti, jonka perusteella voidaan tehdä päätöksiä 
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston tulevaisuudesta 

EPANET-konsepti sisältää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 
• Mihin tarpeeseen verkosto vastaa - miksi tehdään ja kenelle tehdään? 
• Mihin sen toiminta kohdistuu - mitä tehdään? 
• Millaisella toimintamallilla se toimii - miten tehdään? 
• Mitkä yksiköt verkostossa ovat mukana ja millaisilla rooleilla - ketkä tekevät? 
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Aineisto  

Tässä raportissa esitettävä EPANET-konsepti perustuu a) korkeakoulutoimintojen 
kannalta keskeisten organisaatioiden kanssa käytyihin keskusteluihin, b) korkeakou-
lutoimintojen kehittämisestä käytyyn julkiseen keskusteluun (lehtiartikkelit yms.), 
c) Rajaton Etelä-Pohjanmaa –projektin haastetteluaineiston osittaiseen uudelleen 
analysointiin sekä d) erilaisten suunnitelmien laadinnan yhteydessä käytyihin kes-
kusteluihin ja laadittuihin analyyseihin (Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma ja 
Seinänaapureiden innovaatio-ohjelma). 

Projektin ensimmäisessä vaiheessa laadittiin aiemman keskustelun perusteella 
viisi mallia yliopistoverkoston kehittämiselle (aineisto: kohdat b, c, ja d; ks. liite 1). 
Laaditut mallit eivät ole toisensa poissulkevia, mutta niissä on selkeitä sisällöllisiä 
painotuseroja. Keskeisimmät erot liittyvät tutkimuksen ja koulutuksen välisiin pai-
notuseroihin sekä siihen, keskitytäänkö alueella tällä hetkellä olevien korkeakoulu-
yksiköiden yhteistyön tiivistämiseen vai kokonaan uusien toimintamuotojen kehit-
tämiseen. Uusi yliopistolaki (645/1997) luo joka tapauksessa selvästi aiempaa pa-
remmat mahdollisuudet yliopistojen väliselle yhteistyölle. 

Toisessa vaihessa keskusteltiin malleista sekä niiden taustalla olevista peruste-
luista maakunnan yliopistoyksikköjen (2.6.1999), kehittäjäorganisaatioiden 
(16.6.1999) sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun (16.6.1999) kanssa. Keskusteluis-
sa käsiteltiin korkeakouluverkoston kehittämisen tarpeellisuutta, toiminnan sisältöjä 
ja mahdollisia toteuttamismalleja. Tämän lisäksi korkeakouluverkostomalleista kes-
kusteltiin Vaasan, Helsingin ja Tampereen yliopistojen edustajien kanssa. Toisessa 
vaiheessa käytiin myös laajasti läpi aiheesta julkaistua kansallista ja kansainvälistä 
kirjallisuutta. Lisäksi Timo Lakso osallistui Newcastlessa järjestettyyn tutkijakou-
luun, jonka teemana oli ”Universities and their Regions”. Toisessa vaiheessa pereh-
dyttiin myös korkeakouluverkoston kannalta keskeisten yhteistyökumppaneiden 
(yliopistot, opetusministeriö, Suomen Akatemia, Tekes, Eu:n tutkimusrahoitus) 
omiin strategioihin ja toiminnan suuntaviivoihin.  

Kolmannessa vaiheessa muodostettiin aineiston pohjalta yksi esitys Etelä-
Pohjanmaan korkeakouluverkostokonseptiksi. Konseptia esiteltäessä tai perustelta-
essa tässä raportissa ei enää viitata suoraan käytyyn keskusteluun, vaan erilaiset nä-
kemykset ja huomiot on pyritty jalostamaan osaksi ehdotuksen sisältöä. 

 
Tämä raportti rakentuu siten, että luvussa kaksi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluver-
koston kehittäminen sijoitetaan osaksi laajempaa yhteiskunnallista muutosta tarkas-
telemalla lyhyesti globaalin ja informationaalisen verkostoyhteiskunnan alueellisel-
le kehittämiselle asettamia haasteita. Tämän jälkeen nostetaan esille alueellisten 
osaamisympäristöjen merkitys asiantuntijoita ja uusia toimintoja puoleensa vetävä-
nä voimana. Tarkastelua konkretisoidaan lyhyellä alueellisten innovaatiojärjestel-
mien esittelyllä. Luvussa kolme analysoidaan Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoimin-
nan tilaa ja esitellään keskeiset toimijat. Luvussa neljä esitetään Etelä-Pohjanmaan 
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korkeakouluverkoston kehittämisstrategiat ja tutkimusprofessorimalli ensimmäisenä 
EPANET-konseptin toteuttamisen suurena askeleena. Luvussa viisi nivotaan kehä 
umpeen ja liitetään EPANET-konsepti luvun kaksi yhteiskunnallisiin muutoksiin. 
 

  

 
 



� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Yhteiskunnan muutos ja  
alueellinen osaamisympäristö1 

 
 

2.1 Globaali ja informationaalinen verkostoyhteiskunta 

Yleisen käsityksen mukaan merkittävä yhteiskunnallinen muutos tai uuden para-
digman muotoutuminen on käynnissä. Esille nousemassa olevasta uudesta yhteis-
kunnallisesta kehitysvaiheesta on käytetty seuraavia luonnehdintoja: 

• informaatioyhteiskunta - tiedon muodostuminen hallitsevaksi tuotannontekijäksi 
• kommunikaatioyhteiskunta - uusi kommunikaatioteknologia yhdistää ihmiset 
• jälkiteollinen yhteiskunta - tuotannollisen paradigman muutos 
• palveluyhteiskunta - palvelun korostuminen tuotannon sijaan 
• asiantuntijayhteiskunta - oppineiden ja asiantuntijoiden kasvava merkitys 
• oppimisyhteiskunta – ”learning society”, kyky oppia nousee kriittiseksi taidoksi 
• postmoderni yhteiskunta - modernisaatio johtaa moniarvoisuuteen ja yksilöllistymi-

seen 
• Verkostoyhteiskunta - taloudellinen lisäarvo syntyy ja kilpailu käydään globaalissa 

vuorovaikutusverkostossa 
(Hautamäki 1996 ja Castells 1996) 

Muutoksen suunta heijastuu siinä, että useimpiin uutta kehitysvaihetta kuvaaviin 
termeihin liittyy tavalla tai toisella ajatus informaation, tiedon, teknologian, osaami-
sen ja oppimisen merkityksen kasvusta. 

 
1 Tämä luku perustuu pääosin kirjaan Sotarauta, M. (toim.) Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja joh-
taminen tietoyhteiskunnassa. Suomen Kuntaliitto. Acta-sarja 106. Helsinki. 
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Manuel Castellsin mukaan nykyistä taloudellista järjestystä voidaan kuvata par-
haiten adjektiiveillä informationaalinen ja globaalinen korostaen samalla näiden 
piirteiden yhteenkietoutumista. Informationaalisen taloudesta tekee yritysten, aluei-
den, valtioiden jne. tuottavuuden ja kilpailukykyisyyden olennainen riippuvaisuus 
kyvystä tuottaa, prosessoida ja soveltaa tehokkaasti informaatiota. Talouden globaa-
lisuus perustuu muun muassa tuotannon, kulutuksen ja niiden osien (pääoma, työ-
voima, raaka-aineet, informaatio, teknologia jne.) organisoitumiseen globaalisti jo-
ko suoraan tai erilaisten verkostojen kautta. Informationaalisuus ja globaalisuus 
ovat yhteenkietoutuneita, koska taloudellinen lisäarvo syntyy ja kilpailua käydään 
globaalissa vuorovaikutusverkostossa. Globaalia informationaalista yhteiskuntaa 
Castells kutsuu verkostoyhteiskunnaksi. (Castells 1996.) 

2.2 Alueellinen osaamisympäristö 

Globaali ja informationaalinen verkostoyhteiskunta muuttaa myös alueellisen kehit-
tämisen luonnetta siirtämällä painopisteen erilaisista interventioista ja subventioista 
kilpailukyvyn kehittämiseen. Tämä johtuu varsin pitkälle siitä, että informaatio-, 
teknologia- ja pääomavirrat liikkuvat dynaamisesti globaaleissa verkostoissa ja oh-
jautuvat niille alueille, joissa mahdollisuudet vaikuttavat parhailta. (Kostiainen 
1999; Ohmae 1995.) Alueellisen kehittämistyön tavoitteena tuleekin olla sellaisen 
toimintaympäristön kehittäminen, joka tukee mahdollisimman hyvin sekä yritysten 
että muiden toimijoiden pyrkimyksiä kehittää niiden omaa kilpailukykyä1. Tällöin 
alueilla tulisi kyetä kehittämään sellaista rakenteellista ja dynaamista kilpailuky-
kyä2, että yksilöiden ja yritysten tarpeet kohtaavat mahdollisimman hyvin sekä toi-
sensa että alueen tarjoamat puitteet. Kuten Kostiainen (1999) toteaa, tällöin paikal-
lista toimintaympäristöä joudutaan kehittämään sekä yrityksen ja että yksilön näkö-
kulmasta.  

Verkostoyhteiskunnassa uuden tiedon luominen ja hyödyntäminen korostuvat, 
koska taloudellisen kilpailun painopiste on yhä enemmän siirtymässä hinta-, laatu- 
ja toimitusaikakilpailusta kilpailuksi tuotteiden ja palveluiden innovatiivisuudesta. 
Tällöin oman osaamisen jatkuva kehittäminen korostuu.  

Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman laadinnan yhteydessä maakunnan yh-
deksi suurimmaksi strategiseksi haasteeksi tunnistettiin osaamisen tason nostami-
nen. Tällöin osaamisen kehittämistä ei ole syytä liittää vain high tech –yrityksiin ku-
ten usein tehdään, vaan kaikessa toiminnassa – järjestöissä, kunnissa, yrityksissä 
jne. – on mahdollista kehittää innovaatiokykyä ja nostaa osaamisen tasoa. Osaami-

 
1 Ks. tarkemmin alueellisesta kilpailukyvystä Linnamaa (1999) ja Kostiainen (1999) 
2 Rakenteellinen kilpailukyky koostuu tekijöistä, jotka määrittävät puitteet kaupunkiseudulla tapah-
tuvalle toimijoiden väliselle vuorovaikutukselle. Dynaaminen kilpailukyky puolestaan liittyy toimi-
joiden väliseen vuorovaikutukseen, toimijoiden kykyyn oppia uutta ja luoda uusia innovaatioita 
yhteistoiminnan kautta (Linnamaa 1999). 
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sen tason nostaminen on ilmiö, joka voidaan liittää kaikkeen eteläpohjalaiseen toi-
mintaan. Esimerkiksi elinkeinoelämän kehittämisessä se tarkoittaa yritysten kan-
sainvälistymisen edistämistä sekä tieto- ja informaatioteknologian osaamisen ja 
hyödyntämisen vahvistamiseen tähtäävien palvelujen tehostamista. Lisäksi korostuu 
yritysten sisäisen uudistumisen tukeminen: sukupolvenvaihdokset, laadun kehittä-
minen, johtamisen kehittäminen, riskinottokyvyn parantaminen jne. 

Yritysten, alueiden ja kansantalouksien kilpailukyky ja työllisyys riippuu siis yhä 
enemmän niiden kyvystä kehittää ja hyödyntää uutta tietoa ja teknologiaa. Suomi on 
siirtymässä aiempaa vahvemmin tutkimus- ja tietointensiiviseen tuotantoon, jolloin 
uutta tietoa tuottavien ja soveltavien organisaatioiden merkitys nousee. Tämä lienee 
yksi syy siihen, miksi Suomi on vuosituhannen vaihteessa keskittymässä suurille 
kaupunkiseuduille. Uuden tiedon menestyksekäs soveltaminen edellyttää sen luomi-
sessa mukana oloa ja tällöin alueellisen osaamisympäristön merkitys kasvaa. Ihmi-
set ja yritykset hakeutuvat yhä useammin sellaisiin osaamisympäristöihin, joissa tu-
levaisuuden mahdollisuuksien nähdään olevan. (Kautonen & Sotarauta 1999b.) 

Alueellinen osaamisympäristö rakentuu sekä organisationaalisten että ei-organi-
sationaalisten instituutioiden varaan. Aluetaloudellisissa tutkimuksissa on 1990-lu-
vulla kiinnitetty huomiota instituutioiden merkitykseen kilpailukyvyn luomisessa ja 
osaamisympäristöjen syntymisessä (Ks. esim. Maskell 1996; Morgan 1997). Ylei-
simmillään instituutiot voidaan määrittää toiminnan ja valintojen puitteiksi. Tar-
kemmin eriteltynä instituutiot voidaan jakaa kahteen osaan: 

• Muodolliset (ennalta suunnitellut) instituutiot  
- Muodolliset organisationaaliset instituutiot on perustettu, kun on nähty tarve 

luoda uusi toimintatapa, jota toteutetaan jonkun tietyn organisaation kautta 
(esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut, teknologiakeskukset yms.). En-
nalta suunniteltujen instituutioiden institutionaalinen asema voi vahvistua tai 
heiketä toimintaympäristön kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen perusteella. 

- Muodolliset ei-organisationaaliset instituutiot kuten lait, asetukset, kirjalliset 
sopimukset. 

• Epämuodolliset (toimintansa myötä muodostuneet) instituutiot  
- Toimintansa kautta institutionalisoituneet organisaatiot; organisaatio voi institu-

tionalisoitua, jos organisaatio vaikuttaa luomiensa vakiintuneiden käyttäyty-
mismallien kautta merkittävästi sen yhteisön toimintaan, jossa organisaatio toi-
mii ja/tai toimintaympäristö mahdollistaa instituution syntymisen. 

- Epämuodolliset ei-organisationaaliset instituutiot kuten toistuvat ja vakiintuneet 
toimintatavat.  
(Linnamaa 1999) 

Alueellinen osaamisympäristö perustuu institutionaalisiin puitteisiin sekä toimijoi-
den välisen vuorovaikutukseen. Alueellisen osaamisympäristön yleisenä tavoitteena 
on oppivan talouden kehittäminen ja kaikkien toimijoiden osaamisen tason nosta-
minen.  

Alueellisen osaamisympäristön institutionaaliset puitteet rakentuvat a) uutta tie-
toa luovien ja soveltavien organisaatioiden varaan (yliopistot, korkeakoulut, tekno-
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logiansiirto-organisaatiot, yritykset jne. sekä b) näiden organisaatioiden yhteistyö-
hön sekä niiden yhteistyössä vakiintuneisiin toimintatapoihin. Tällöin olennaista on 
erityisesti vakiintuneiden toimintatapojen laadukkuus ja tehokkuus. 

2.3 Alueellinen innovaatiojärjestelmä sekä yliopistojen ja korkeakoulujen 
rooli alueellisessa kehittämisessä 

Teknologinen muutos on globalisaation myötä huomattavasti nopeutunut ja tuottei-
den elinkaaret ovat merkittävästi lyhentyneet. Yritysten tuotestrategiaa leimaa yhä 
useammin pitkälle menevä erikoistuminen yhä kapeampiin asiakassegmentteihin. 
Yritysten sisällä tämä on merkinnyt tarvetta madaltaa hierarkioita ja lisätä erilaisia 
toimintojen ja yksiköiden välisiä, organisaation sisäisiä verkostoja, jotta ulkoa tule-
viin signaaleihin ja avautuviin mahdollisuuksiin kyetään vastaamaan riittävän nope-
asti. Uusiin tuotteisiin on yhä enemmän integroitu myös erilaisia teknologioita, jot-
ka usein pohjautuvat tieteelliseen tutkimukseen. Tällaisen osaamisen hallinta yksin 
on mahdotonta jopa suurille yrityksille. Näin erilaiset tuotantoon, tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen sekä markkinointiin liittyvät verkostot ja yhteistyösuhteet yritysten 
välillä ovat aiempaa tärkeämpiä. Samalla myös yritysten yhteistyö osaamisen tuot-
tajien kanssa on lisääntynyt – näitä ovat julkiset ja yksityiset tutkimuslaboratoriot, 
yliopistot yms. Käytännössä tämä tarkoittaa alueellisten innovaatiojärjestelmien 
merkityksen kasvua. (Kautonen & Sotarauta 1999b.) 

Innovaatiojärjestelmien merkitys on kasvanut, koska yritysten oma kehitystoi-
minta ei usein ole riittävää ratkaisemaan uuden sukupolven tuotteiden tuotekehitys-
ongelmia. Yliopistojen ja yritysten yhteiset tutkimushankkeet- ja ohjelmat ovat tar-
jonneet uusia mahdollisuuksia vastata kiristyneeseen globaaliin kilpailuun ja siitä 
seuranneeseen teknologian kehittämisvaatimuksiin. Yritykset ovat alkaneet käyttää 
yhä enemmän tutkimuslaitosten ja yliopistojen tarjoamia palveluja. (Bloedon & 
Stokes 1994.) Suomessa Teknologian kehittämiskeskuksen ja yritysten yhteistyönä 
on perustettu useita tutkimusohjelmia, joilla tähdätään yritysten kilpailukyvyn kehit-
tämiseen. Sekä yliopistojen että yritysten on täytynyt kehittää kykyään hallita uusiin 
teknologioihin sisältyvää tiedon siirtämistä (Reid 1994). 

Alueellinen innovaatiojärjestelmä on keskeinen osa alueellista osaamisympäris-
töä. Alueellisella innovaatiojärjestelmällä tarkoitetaan alueen yhteistyömallia, jossa 
erilaiset toimijat toimivat säännöllisessä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa lisätäkseen 
alueen yritysten innovatiivisuutta. Järjestelmän tarkoituksena on tukea yrityksiä ki-
ristyvässä kilpailussa ja nopeassa teknologisessa muutoksessa. Alueellinen innovaa-
tiojärjestelmä koostuu oppi- ja tutkimuslaitoksista, yliopistoista, teknologiansiir-
toyksiköistä, yrittäjien etujärjestöistä, rahoituslaitoksista, valtion aluehallintoviran-
omaisista jne. Alueelliseen innovaatiojärjestelmään kuuluu yksittäisiä yrityksiä, yri-
tysverkostoja ja klustereita/toimialakeskittymiä. Alueellisen innovaatiojärjestelmän 
toimivuudelle on keskeistä eri toimijoiden välinen yhteistyö ja kunkin toimijan sel-
keä rooli osana kokonaisuutta. 
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Etelä-Pohjanmaan innovaatiojärjestelmän vahvistamisen yksi tavoite on nostaa 
maakunnan tutkimuksen määrää ja laatua (Kautonen & Sotarauta 1999b). Yliopis-
tojen ja korkeakoulujen rooli alueellisissa innovaatiojärjestelmissä onkin keskei-
nen1, koska ne keräävät, tuottavat ja siirtävät innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tie-
toa. Lisäksi ne tuottavat vuosittain uusia ammattilaisia työmarkkinoille.  

Yliopistoissa ja korkeakouluissa tuotettu tieto voi välittyä yhteiskuntaan humaa-
nisen pääoman välittämisen (osaavat ihmiset) ja tutkimuslinkkien rakentamisen 
avulla. Usein opetusta ja jatkuvan ammatillisen koulutuksen merkitystä eli humaa-
nista pääomaa on pidetty alueilla tutkimusta tärkeämpänä (Van der Meer 1997). 
Koulutus ei kuitenkaan perustu vain alueellisiin tarpeisiin. Yliopistot ja korkeakou-
lut rekrytoivat myös alueen ulkopuolelta opiskelijoita ja valmistuneiden työmarkki-
nat ovat vain harvoin alueelliset. Yliopistojen ja korkeakoulujen onkin usein tasa-
painoiltava alueellisten työmarkkinoiden tarpeiden tyydyttämisen, opiskelijoiden 
kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden sekä oman kansainvälisen aseman vah-
vistamisen välimaastossa. 

Jos yliopistojen ja korkeakoulujen roolia katsotaan hieman laajemmin alueellisen 
kehittämisen näkökulmasta, voidaan yliopistoilla tunnistaa olevan useita erilaisia 
rooleja. Niiden roolina on ensinnäkin kouluttaa ja tutkia. Niiden tehtäväkenttään 
kuuluu myös kansansivistystyö. Kolmanneksi yliopistojen ja korkeakoulujen rooli 
heijastuu sosiaalisessa ja yhteisöllisessä kontekstissa. Yliopistolla on tärkeä merki-
tys myös kulttuuri-instituutiona. Myös kulttuurillisella roolilla uskotaan olevan 
merkittävä vaikutus alueelliseen kehitykseen (Dahllöf et. al. 1998, 8.) Lisäksi tutki-
jat ja opiskelijat osallistuvat usein asiantuntijoina sekä erilaisten organisaatioiden 
kehittämiseen että alueelliseen kehittämistyöhön. Tämä yliopiston “neljäs” rooli on 
painottunut toimijalähtöisen alueellisen kehittämisajattelun myötä.  

2.4 Alueen merkitys 

Edellä on korostettu alueellisten osaamisympäristöjen ja innovaatiojärjestelmien 
merkitystä kilpailukyvyn luomisessa. Usein esitetäänkin, että aluetaso on soveltu-
vampi kehittämisen taso kuin valtiotaso (Cooke 1995). Samaan suuntaan viittaa 
Ohmae (1995) väittäessään, että yhä rajattomammaksi käyvässä maailmassa alueta-
so on luonnollinen taloudellisen toiminnan yksikkö valtiotason sijasta. Aluetasolla 
yhdistyvät Ohmaen ja Cooken mukaan aidosti taloudelliset intressit ja näin taloudel-
listen toimijoiden yhteydet ja synergia. Alueiden lisääntyvän erikoistumisen myötä 
niiden institutionaaliset tukirakenteet erikoistuvat, jolloin syntyy houkuttelevia koh-
teita globaalisti toimiville yrityksille niiden tehdessä toimintaansa koskevia sijainti- 
ja investointipäätöksiä.  

Alueiden merkityksen joskus hieman kritiikittömässä korostamisessa on syytä 
muistaa, että Suomen kaltainen väestöltään pieni valtio muodostaa globaalissa kat-

 
1 Ks. mm. Van der Meer (1997); Dahllöf et. al. (1998); The Response of Higher Education… 
(1999) 
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sannossa usein ainoastaan yhden alueen. Valtio-, alue- ja paikallistason työnjakoa 
koskevaa rajankäyntiä eri toimintojen osalta tulee tehdä jatkuvasti ja käytännössä 
tasojen sijaan tulisi yhä useammin keskittyä prosesseihin, klustereihin, verkostoihin 
sekä taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin erilaisten tasojen sijaan (Kautonen 
& Sotarauta 1999a). 

Vaikka alueiden on todettu olevan soveltuvia innovaatiotoimintojen kehittämisen 
tasoja (Asheim & Dunford 1997) ja alueiden on todettu olevan tärkeässä roolissa 
yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden välisten tieto- ja teknologiakytkentöjen mah-
dollistamisessa (Storper 1995), innovaatiojärjestelmien alueellisuus ei Suomen nä-
kökulmasta ole kovinkaan yksiselitteinen asia, koska Suomen institutionaalisesta 
rakenteesta johtuen Suomen innovaatiojärjestelmä on kehittynyt luonteeltaan pai-
kallis-kansalliseksi (Kautonen & Schienstock 1998). Tällöin oleellista ei ole vain 
alueen sisäinen innovatiivisuus ja innovaatiojärjestelmän toimivuus, vaan se, miten 
alueen toimijat kyetään linkittämään kansainvälisiin ja kansallisiin innovaatiojärjes-
telmiin. (Kautonen & Sotarauta 1999a.) 

2.5 Yhteenveto – kohti ”kärpäspaperikehittämistä” 

Edellä oleva lyhyt toimintaympäristön muutoksen sekä osaamisen ja innovaatiotoi-
minnan merkityksen kasvun kuvaus nostaa EPANET-konseptin taakse useita perus-
tavanlaatuisia kysymyksiä: 

• Miten EPANET-konseptissa otetaan huomioon globaalin ja informationaalisen talou-
den logiikka, miten se tukee informaatio-, teknologia-, asiantuntija- yms. virtojen 
suuntautumista Etelä-Pohjanmaalle? 

• Miten EPANET-konseptissa otetaan huomioon alueen, yritysten ja yksilöiden tarpeet? 
• Miten luodaan sellainen konsepti, jonka avulla on mahdollista houkutella innovatii-

visia ja luovia ihmisiä Etelä-Pohjanmaalle? 
• Miten EPANET-konsepti linkittyy osaksi Etelä-Pohjanmaan osaamisympäristöä ja in-

novaatiojärjestelmää, miten se vahvistaa niitä? 
• Miten EPANET-konseptin avulla voidaan linkittää Etelä-Pohjanmaan toimijat kan-

sainvälisiin ja kansallisiin innovaatiojärjestelmiin? 
• Miten EPANET-konsepti vahvistaa kansallista innovaatiotoimintaa? 

Alueellisessa kehittämisessä korostuu kilpailukyvyn edistäminen. Tällöin keskei-
seen asemaan nousee alueen menestyksen kannalta keskeisimpien informaatio-, 
teknologia-, asiantuntija- yms. virtojen tunnistaminen ja vetovoiman luominen nii-
den suhteen. Alueellisesta osaamisympäristöstä tulisi kyetä luomaan niin houkutte-
leva, että se vetää puoleensa osaavia ihmisiä ja uusia toimintoja kuin kärpäspaperi 
kärpäsiä. Alueellinen osaamisympäristö kärpäspaperina ei kuitenkaan surmaa siihen 
takertuneita kärpäsiä, se päinvastoin tukee ja vahvistaa niiden kehitystä… 
 



� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Etelä-Pohjanmaan  
korkeakoulutoiminnan tila 

 

3.1 Korkeakoulutoiminnot sekä tutkimuksen ja koulutuksen tila pähkinän-
kuoressa 

Etelä-Pohjanmaalla on 1980-luvulta alkaen panostettu alueellisen osaamisympäris-
tön vahvistamiseen verkostoitumalla yliopistojen kanssa. Käytännössä tämä on tar-
koittanut sitä, että Seinäjoelle on perustettu useita yliopistojen alaisuudessa toimivia 
tutkimus- ja täydennyskoulutusyksiköitä. Lisäksi Etelä-Pohjanmaalle on perustettu 
monialainen ammattikorkeakoulu. Seuraavassa on esitelty korkeakouluyksiköt sekä 
keskeisimpiä tutkimuksen ja yliopistojen kanssa yhteistyötä tekeviä yksikköjä. 

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys r.y:n ja sen ylläpitämän Etelä-Pohjan-
maan kesäyliopiston toiminnan tavoitteena on edistää ja toteuttaa mahdollisimman 
laaja-alaista ja korkeatasoista opetustoimintaa sekä tutkimus- ja julkaisutoimintaa 
suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan liiton alueen kuntien lisäk-
si yhdistykseen kuuluvat jäseninä Isonkyrön ja Laihian kunnat. Vuonna 1999 yhdis-
tykseen liittyivät myös Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Helsingin 
yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakou-
lu. Korkeakouluyhdistys on toiminut alueellisen korkeakouluopetuksen ja tutkimuk-
sen edistäjätahona jo vuodesta 1960 lähtien. Korkeakouluyhdistyksen palveluksessa 
aloitti 1.2.1999 tutkimusohjelmapäällikkö, joka koordinoi Etelä-Pohjanmaan tutki-
musohjelman toteuttamista ja osallistuu sen lisäksi tutkimustoiminnan toimintaym-
päristön kehittämiseen. 

Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus (HY-MAKES) on 
Helsingin yliopiston Aikuiskoulutuskeskukseen kuuluva itsenäinen erillislaitos. 
Vuonna 1988 perustetun yksikön toiminta on monitieteellistä. Keskuksen tehtävänä 



Sotarauta & Lakso & Kurki  

 18 

on maaseudun elinkeinojen ja elinolosuhteiden kehittäminen tutkimuksen, koulu-
tuksen ja tietopalvelun avulla. Tutkimustehtävissä Makesissa työskentelee johtaja, 
professori, 3 erikoistutkijaa ja tutkijoita. Lisäksi kehittämis- ja koulutustehtävissä 
toimii projektipäälliköitä, koulutussuunnittelijoita sekä toimistohenkilöstöä. 

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus (TyT) perustettiin Seinäjoelle 
vuonna 1981. TyT järjestää sekä ammatillista osaamista täydentävää koulutusta että 
avoimen yliopiston opetusta. Valtakunnalliseti Seinäjoen toimipaikassa järjestetään 
eri alojen ammatillista täydennyskoulutusta ja niiden eri teemoihin liittyviä semi-
naareja. Täydennyskoulutuskeskuksessa toimii yliopistollisessa täydennyskoulutuk-
sessa koulutuspäällikkö ja suunnittelijoita. 

Seinäjoella aloitti 1.1.1998 toimintansa Tampereen yliopiston Aluetieteen ja ym-
päristöpolitiikan alainen Alueellisen johtamisen tutkimusyksikkö (Sente). Senten pe-
rustehtävä on a) lisätä ymmärrystä kehittämisprosessien dynamiikasta johtamisen 
näkökulmasta ja b) kehittää uusia lähestymistapoja ja menetelmiä hajautuneiden jär-
jestelmien johtamiseen. Näin ollen Sente on paikallisen ja alueellisen kehittämisen 
"tuotekehitysyksikkö". Tutkimus kohdistuu kehittämis-, kaupunki- ja elinkeinopoli-
tiikkaan. Tutkimusyksikössä työskentelee tutkimusprofessori ja tutkijoita. 

Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipiste aloitti toimintansa 1.12.1998. Toimipis-
teen tehtävänä on kanavoida Vaasan yliopiston osaamista Etelä-Pohjanmaalle. Yk-
sikkö ideoi, suunnittelee ja toteuttaa maakuntaa palvelevia, yliopiston osaamisaluei-
siin tukeutuvia tutkimus- ja kehittämishankkeita.Yksikössä työskentelee tutkimus-
asiamies, yksi tutkija ja kaksi projektipäällikköä. 

Sibelius Akatemian koulutuskeskuksen Seinäjoen toimipaikka on perustettu 
vuonna 1991. Sibelius Akatemian koulutuskeskus keskittyy musiikin ja työelämän 
parissa työskentelevien vuorovaikutuksen ja ammatillisen kehittymisen edistämi-
seen. Koulutuskeskus järjestää koulutusta ja tekee myös asiantuntijapalveluina tut-
kimuksia. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu vakinaistettiin vuonna 1996. Seinäjoen ammatti-
korkeakoulussa työskentelee opetuksessa noin 20 tutkijakoulutuksen suorittanutta 
henkilöä. Henkilöstön edelleenkouluttaminen ja tutkijakoulutetun henkilöstön rek-
rytoiminen on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi. Ammattikorkeakoulun eri yksiköt 
tekevät yhteistyötä usean eri yliopiston ja tieteenalan kanssa. Ammattikorkeakoulun 
tavoitteena on myös panostaa alueellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvis-
tamiseen.  

Maakunnassa on myös muita organisaatioita, jotka toimivat yhteistyössä yliopis-
tojen ja korkeakoulujen kanssa. Näitä ovat mm. Seitek, Foodwest, Eptek ja Peräsei-
näjoella toimiva Siirtolaisuusinstituutin aluekeskus. Lisäksi yksittäiset henkilöt ovat 
mukana erilaisissa tutkimushankkeissa ja jatko-opiskelevat yliopistoissa ja korkea-
kouluissa.  

Vaikka Seinäjoelle onkin luotu nykyaikaisen osaamisympäristön tarvitsemia ins-
titutionaalisia puitteita, on Etelä-Pohjanmaalla tehtävän tutkimuksen määrä edelleen 
alhainen. Erityisesti julkisten organisaatioiden tekemä tutkimus on vähäistä Etelä-
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Pohjanmaalla. Yliopistojen ja muun julkisen sektorin tutkimusmenot ovat erittäin 
alhaiset1. Yritysten harjoittama tutkimus- ja kehittämistoiminta on julkista toimintaa 
vireämpää, mutta sekin on alle maan keskiarvon. Yhteenlaskettu tutkimus- ja kehit-
tämistoimintojen määrä asukasta kohden on alhaisin Suomen maakunnista. (ks. tau-
lukko 1.) 

TAULUKKO 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen jakautuminen maakunnittain 
(Tekes 1998 [viitattu EP:n maakuntasuunnitelman luonnoksessa]; Tilastostokeskus 1997) 

Maakunta Tekes 1998 
milj.mk 

Yritykset 
milj.mk  

Julkinen sekto-
ri milj.mk 

Yliopistot 
milj.mk 

Yhteensä 
milj.mk 

Mk/as 

Uusimaa 1004,4 4975,0 1635,0 1378,0 8992,4 7056,0 
Pirkanmaa 253,5 1626,0 176,0 468,0 2523,5 5676,0 
Varsinais-Suomi 184,4 1064,0 47,0 518,0 1813,4 4093,0 
Pohjois-Pohjanmaa 145,6 1191,0 126,0 372,0 1834,6 5085,0 
Keski-Suomi 77,4 394,0 64,0 193,0 728,4 3278,0 
Pohjois-Savo 72,1 176,0 56,0 204,0 508,1 1991,0 
Pohjanmaa 52,2 392,0 4,0 43,0 491,2 2818,0 
Etelä-Karjala 51,8 158,0 8,0 68,0 285,8 2069,0 
Päijät-Häme 48,9 141,0 1,0 0,0 190,9 967,0 
Itä-Uusimaa 43,0 360,0 0,0 0,0 403,0 4571,0 
Pohjois-Karjala 34,4 65,0 39,0 123,0 261,4 1505,0 
Etelä-Savo 32,8 52,0 19,0 11,0 114,8 674,0 
Häme 29,6 95,0 184,0 2,0 310,6 1883,0 
Satakunta 28,9 267,0 2,0 1,0 298,9 1241,0 
Lappi 22,5 88,0 53,0 39,0 202,5 1030,0 
Etelä-Pohjanmaa 18,8 70,0 1,0 5,0 94,8 480,0 
Kymenlaakso 16,0 203,0 1,0 0,0 220,0 1159,0 
Keski-Pohjanmaa 5,8 39,0 7,0 0,0 51,8 719,0 
Kainuu 5,3 39,0 6,0 21,0 71,3 774,0 

      
 

 

 

 

 
1 Tässä lienee osin tilastoharhaa, koska yliopistoyksikköjen toiminnot tilastoitaneen ainakin osittain 
emoyliopiston mukaan. 
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Oman yliopiston puuttuminen ja tutkimuslaitosten vähäisyys sekä yritysten pieni 
koko selittävät maakunnan alhaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoja. Sa-
manaikaisesti Seinäjoen ammattikorkeakoulu vielä etsii ja luo omaa rooliaan tutki-
muksen kentässä eikä sen toiminnan laajentuminen vielä näy tilastoissa. Tutkimus- 
ja kehitystoiminnan ohjelmassaan se on linjannut toimivansa soveltavan tutkimuk-
sen korkeakouluna. (Seinäjoen ammattikorkeakoulusta… 1998.) 

Myös Etelä-Pohjanmaan koulutustaso on alhainen. Tilastokeskuksen väestön 
koulutustasomittaimen (VKTM) mukaan Etelä-Pohjanmaan väestön koulutustaso 
on maan alhaisin. Koulutustasoa laskee korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden 
vähäinen osuus (8,5 %). Yliopistojen aloituspaikkoja maakunnassa ei ole lainkaan. 
Myös ammattikorkeakoulupaikkojen määrä suhteessa koulutuspaikkoja etsivään 
ikäluokkaan oli vuonna 1998 maan toiseksi alhaisin. 

TAULUKKO 2. Korkea-asteen tutkinnot, koulustasomittain ja ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen aloituspaikat maakunnittain (Väestön koulutusrakenne kunnittain 1997; Kou-
lutus 1999:2; Tilastokeskus; Opetusministeriö 1998 [viitattu EP:n maakuntasuunnitelman 
luonnoksessa]) 

Maakunta Korkea-asteen 
koulutettujen 
osuus 15 v.  
täyttän. väestös-
tä (%) 
31.12.1997 

Väestön 
koulutusta-
somittain 
(VKTM) 
31.12.1997 

Ammatti-
korkea-
koulujen 
aloitus-
paikat -98 

Aloitus-
paikat 
Amk 
%/ikäluo-
kasta 

Yliopis-
tojen 
aloitus-
paikat  
-97 

AMK:n ja yli-
opistojen 
aloituspaikat 
19-21 vuotiai- 
den ikäluokasta 
yhteensä (%) 

 

Uusimaa 19,8 333 5240 35 5929 74 
Itä-Uusimaa 12,3 285 298 28  28 
Varsinais-
Suomi 

 
13,3 

 
296 

 
1605 

 
30 

 
2289 

 
73 

Satakunta 10,1 276 1117 36 242 43 
Häme 11,3 284 705 35 77 39 
Pirkanmaa 13,2 297 1361 26 2380 72 
Päijät-Häme 10,6 279 554 25 15 25 
Kymenlaakso 10,1 281 812 35 67 38 
Etelä-Karjala 10,2 276 530 31 583 66 
Etelä-Savo 9,9 274 859 41 213 51 
Pohjois-Savo 11,2 285 1023 31 649 51 
Pohjois-Karjala 10,0 278 682 31 794 66 
Keski-Suomi 12,3 290 823 25 1749 77 
Etelä-
Pohjanmaa 

 
8,9 

 
270 

 
560 

 
20 

  
20 

Pohjanmaa 12,1 286 1073 45 850 81 
Keski-
Pohjanmaa 

 
9,2 

 
272 

 
268 

 
24 

 
27 

 
27 

Pohjois-
Pohjanmaa 

 
12,5 

 
294 

 
1008 

 
19 

 
1702 

 
52 

Kainuu 9,5 274 288 22 94 29 
Lappi 10,1 281 1163 41 527 60 
Koko maa 13,4 297 19974 31 18187 59 
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Etelä-Pohjanmaan yliopistoyksiköt tarjoavat täydennyskoulutusta sekä avoimen yli-
opiston opintoja. Yliopistoyksiköiden koulutustoiminnan painopiste on aikuiskoulu-
tuksessa. Toiminta-alueita ovat pitkäkestoiset erikoistumisohjelmat, ammatillinen 
täydennyskoulutus sekä avoin yliopistotoiminta. Yliopistotoimintaa tuetaan alueel-
lisesti mm. Seinäjoen kaupungin talousarviorahoituksen välityksellä. (Etelä-Pohjan-
maan maakuntasuunnitelma 1999.) Osa Tampereen yliopiston täydennyskoulutus-
keskuksen ja Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen tulee 
ko. yliopistojen budjeteista. 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu on monialainen maakunnallinen ammattikorkea-
koulu ja osa valtakunnallista korkea-asteen koulutusjärjestelmää. Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulu järjestää ammatilliseen osaamiseen tähtäävää koulutusta luonnonva-
ra-alalla, tekniikan- ja kaupan aloilla, sosiaali- ja terveysaloilla sekä kulttuurialalla. 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu vakinaistettiin vuonna 1996, minkä jälkeen sen toi-
minta on laajentunut sekä opiskelijamäärien kasvun että uusien koulutusohjelmien 
myötä. Ammattikorkeakoulussa tulee täydessä laajuudessaan vuonna 2002 opiske-
lemaan lähes 3000 opiskelijaa. (Seinäjoen… 1998.) 

3.2 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoimintojen vahvistamisen tarve ja tavoit-
teet 

Etelä-Pohjanmaan yksi keskeisimmistä strategisista haasteista on vahvistaa alueel-
lista osaamisympäristöä, jotta se olisi riittävän kehittynyt vastaamaan globaalin ja 
informationaalisen verkostoyhteiskunnan haasteisiin. Tässä korostuu sekä rakenteel-
lisen että dynaamisen kilpailukyvyn kehittäminen. 

Koulutuksessa tärkeään asemaan nousee sekä ammattikorkeakoulun perusope-
tuksen että jatkotutkintomallien jatkuva kehittäminen ja yrityselämän tarpeista läh-
tevien poikkitieteellisten koulutusohjelmien luominen. On mahdollista, että lähi-
vuosina suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä tapahtuu merkittäviä muutoksia 
(EU:n Bolognan sopimus). Tällöin Suomeen saattaa syntyä malli, jossa ammattikor-
keakoulut ja yliopistot yhdistävät tutkintorakenteensa, ja korkeakouluopinnot ja-
kaantuvat anglo-amerikkalaisen mallin mukaan kolmeen vaiheeseen: perustutkinto 
(Bachelor), maisteritutkinto (Master) ja tohtoritutkinto (PhD). Etelä-Pohjanmaan 
korkeakouluverkostoa on kehitettävä siten, että se kykenee tarttumaan uusiin mah-
dollisuuksiin korkekoulujärjestelmän mahdollisesti muuttuessa.  

Tutkimuksessa Etelä-Pohjanmaan ongelma on kansainvälisesti kilpailukykyisten 
tutkimusryhmien puuttuminen (joitain poikkeuksia lukuunottamatta). Tästä johtuen 
maakunnassa ei kyetä juurikaan hyödyntämään kansallisia ja kansainvälisiä tutki-
mus- ja tuotekehitysresursseja. Innovatiivisessa tutkimuksessa käytännön tarpeet ja 
ongelmat on aina pystyttävä kytkemään tieteellisesti vahvaan teoreettiseen viiteke-
hykseen. Etelä-Pohjanmaalla tämä kytkentä on ollut puutteellinen.  

Maakunnan ulkopuolisen tutkimusrahoituksen metsästämisessä on kyettävä yh-
distämään rahoittajien painotukset, tiedeyhteisön sisäinen vuorovaikutus ja käytän-
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nön kehittämistarpeet. Kilpailussa tutkimus- ja tuotekehitysresursseista tutkimus-
ryhmältä edellytetään sekä innovatiivistä tutkimussuunnitelmaa että "tieteellistä 
luottoa" (aiempia näyttöjä, kovatasoisia julkaisuja jne.). Kansalliset ja kansainväli-
set tutkimusta rahoittavat organisaatiot arvioivat ensisijaisesti tutkijoiden ja tutki-
musryhmien tasoa ja toissijaisesti organisaatioita. Tieteellinen luotto syntyy vähitel-
len onnistuneiden tutkimushankkeiden kautta, ja se edellyttää mm. tutkimuksen tu-
losten julkaisemista kansainvälistä arviointimenettelyä käyttävissä julkaisusarjoissa. 
Etelä-Pohjanmaalla toimivien tutkimusorganisaatioiden henkilökunnan tieteellinen 
luotto ei ole riittävällä tasolla, ja myös se osaltaan estää kansallisten ja kansainvälis-
ten tutkimusresurssien hyödyntämisen. 
  

 

KUVA 1. Tutkimuskysymysten muotoutuminen hankkeiksi  

 

Tutkimusyhteisön
vuorovaikutus

Tutkimussuunnitelma
Osaaminen, innovatiivisuus, tieteellinen luotto

Käytännön ongelmat,
yritysten innovaatio-

toiminnan tarpeet

Rahoittajien
painotukset



� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulu-
verkoston kehittämisstrategiat  

4.1 Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston kehittämisen tavoitteet ja stra-
tegiat 

Tässä luvussa esitetään nk. Epanet-konsepti eli Etelä-Pohjanmaan korkeakouluver-
koston kehittämisen toimintamalli. 

Koulutuksen kehittämisen päämäärät: 
• Sellaisen potentiaalin luominen, jonka avulla Etelä-Pohjanman toimijat kykenevät 

vastaamaan suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä mahdollisesti lähitulevaisuu-
dessa tapahtuviin muutoksiin 

• Alueen elinkeinoelämän kannalta tärkeiden alojen koulutuksen tason nostaminen 
• Kansallisesti uuden ja selkeästi oman roolin etsiminen korkeakoulutuksessa. Tämä 

edellyttää uusien ja luovien toimintamallien rakentamista yliopistojen ja ammatti-
korkeakoulun yhteistyölle  

• Sellaisen alueellisen korkeakoulutusjärjestelmän luominen, joka mahdollistaa avain-
aloilla jatkokoulutuskanavan aina tohtorintutkintoon saakka 

Tutkimuksen kehittämisen päämäärät: 
• Etelä-Pohjanmaalla tehtävän tutkimuksen määrän ja laadun nostaminen 
• Tutkimuksen vahvistaminen siten, että se tukee alueellista innovaatiojärjestelmää 

kokonaisuutena  
• Sellaisten huippututkimusryhmien synnyttäminen, jotka ovat kilpaikukykyisiä kil-

pailussa kansallisista ja kansainvälisistä tutkimusresursseista 

Tutkimuksen kehittämisen määrällinen tavoite: 
• 40-60 henkilön tutkijayhteisön luominen nykyisten yhteisöjen rinnalle ja sisään 
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Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston kehittämistrategia 
• Vaihe I – vahvistetaan tutkimustoimintaa luomalla edellytykset huippututkimusryh-

mien syntymiselle 
- Perustelu: Tutkimukseen panostaminen vaikuttaa nopeammin maakunnan kehi-

tykseen kuin koulutus. Tutkimukseen panostamalla on myös mahdollista vah-
vistaa korkeakoulutoimintojen perustaa siten, että korkeakoulujärjestelmän 
muutoksiin on mahdollista vastata nykyistä paremmin 

• Vaihe II – vahvistetaan Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutusta 

Tässä raportissa keskitytään vaiheeseen I, jonka puitteissa kuitenkin luodaan perusta 
myös vaihetta II varten. 

4.2 Tutkimusprofessorimalli Epanet-konseptin ytimenä 

EPANET-konsepti perustuu sidosryhmien kanssa käydyistä keskusteluista syntynee-
seen näkemykseen. Keskusteluissa nk. tutkimusprofessorimallia kannatettiin ylei-
sesti, mutta kuitenkin niin, että lopullinen konsepti ottaisi huomioon myös muiden 
mallien hyvät puolet (ks. liite 1.).  

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston kehittämisen ensimmäiseen vaiheen 
ytimen muodostaa Seinäjoelle rekrytoitavat tutkimusprofessorit, joiden ympärille 
rakentuu tavoitteeksi asetettu 40-60 tutkijan yhteisö.  

• Esitys: Perustetaan Seinäjoelle neljä määräaikaista tutkimusprofessorin virkaa vuo-
den 2001 loppuun mennessä, toiset neljä professuuria vuoden 2002 loppuun men-
nessä ja loput neljä professuuria vuoden 2003 loppuun mennessä. 
- Kunkin tutkimusprofessorin tehtävänä on muodostaa itselleen tutkijaryhmä. Jo-

kaisen tutkimusprofessorin työryhmään kuuluu keskimäärin 4 tutkijaa. Tutki-
musryhmien perustamisen rahoitus haetaan pääsääntöisesti kansallisista ja kan-
sainvälisistä tutkimusrahoituslähteistä. Näin ollen sekä tutkimusprofessorien et-
tä heidän ryhmiensä tulee olla kilpailukykyisiä kilpailussa tutkimusrahoitukses-
ta. 

- Tutkimusryhmissä jatko-opiskelijat toteuttavat väitöskirjahankkeitaan. Näin 
Etelä-Pohjanmaan tutkijakoulutus vahvistuu. 

Tutkimusprofessuurien rahoitus räätälöidään pääosin professuurikohtaisesti. Mah-
dollisia rahoituslähteitä (eli neuvottelukumppaneita) ovat EU:n tavoiteohjelmat, 
kunnat, opetusministeriö, valtion aluehallinto, yritykset, yliopistot, tutkimuslaitok-
set ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Rahoitus tutkimusryhmien projekteihin han-
kitaan pääosin kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä. Näitä ovat esimerkiksi 
Suomen Akatemia, tutkimusta tukevat säätiöt, Tekes ja EU:n tutkimuksen puiteoh-
jelmat. 

Kovatasoisten tutkimusprofessorien saaminen Seinäjoelle perustuu siihen, että 
yliopistoissa on olemassa nk. ”professoritulppa” eli yliopistojen virkarakenteesta 
johtuen yliopistoissa on joukko lahjakkaita tutkijoita, joilla ei ole juurikaan mahdol-
lisuuksia edetä urallaan yliopistoissa. Tutkimusprofessorimallin yhtenä ydinajatuk-
sena on luoda nuorille ja lahjakkaille tutkijoille mahdollisuus meritoitua Etelä-
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Pohjanmaalla. Samalla Etelä-Pohjanmaan tutkimuksen määrä ja laatu kasvaa. Li-
säksi tutkimusprofessorit vahvistavat Etelä-Pohjanmaan innovaatiojärjestelmää. 
Kaikkien tutkimusprofessorien on joka tapauksessa täytettävä yliopistojen professo-
reille asettamat kriteerit. Tutkimusprofessoreiden on täytettävä samat pätevyysvaa-
timukset kuin yliopistoissa toimivien kollegojen. 

Tutkimusprofessorien valinnassa korostetaan seuraavia pätevyysvaatimuksia: 
• tohtorin tutkinto  
• vankat näytöt julkaisu- ja muusta tieteellisestä toiminnasta professuurin alalta sekä 

tutkimusprojektien johtamisesta 
• näyttöjä monitieteisten tutkimushankkeiden toteuttamisesta 
• kokemusta innovatiivisesta yhteistyöstä tutkimuksen ja käytännön toimijoiden kes-

ken 
• tutkimusrahoituksen mahdollisuuksien tuntemus ja näyttöjä tieteellisen tutkimusra-

hoituksen hankinnasta 
• kokemusta opetuksesta ja opinnäytteiden ohjaamisesta 

Valittavilta henkilöiltä edellytetään lisäksi innostunutta, innovatiivista, ennakkoluu-
lotonta ja rohkeata tutkimus- ja kehittämisotetta. 

 
Tutkimusprofessorijärjestelmän innovatiivisuutta voidaan perustella seuraavilla ar-
gumenteilla: 

• Sijoittamalla tutkimusprofessuurit uusille aloille tieteenalojen leikkauspisteisiin ne 
täydentävät kansallista innovaatiojärjestelmää ja vahvistavat alueellista osaamisym-
päristöä 

• Tutkimusprofessori -nimike houkuttelee huippuosaajia maakuntaan ja samalla on 
mahdollista tarjota meritoitumisväylä lahjakkaille tutkijoille 

• Tutkimusprofessorit tutkimusryhmineen vahvistavat elinkeinoelämän kilpailukykyä 
• Tutkimusprofessorit parantavat maakunnan kehittäjäoganisaatioiden ja koulutusjär-

jestelmän tasoa 
• Henkilökohtainen täsmärekrytointi varmistaa sellaisten tutkijatyyppien löytymisen, 

jotka kykenevät toimimaan yhteistyössä sekä maakunnan sidosryhmien että oman 
alan muiden tutkijoiden kanssa 

• Hanke vaikuttaa positiivisesti maakunnan imagoon 
• Tutkimusprofessorimallin taustalla on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluorganisaatioi-

den välinen kollektiivinen keskustelutilaisuuksissa syntynyt näkemys 

Tutkimusprofessorien alat 

Tutkimusprofessorien tutkimusalojen yksityiskohtainen määrittäminen on analysoi-
tava erikseen. Tutkimuksessa tulisi joka tapauksessa panostaa maakunnan taloudel-
lisille painoaloille, joita ovat elintarviketalous, mekaaninen puunjalostus ja metalli-
teollisuus. Tämän lisäksi informaatioteknologian tutkimusta tulisi lisätä Etelä-
Pohjanmaalla. Näiden lisäksi joidenkin tutkimusprofessuurien aloja tulisi suunnata 
kaikkia toimialoja tukevien ilmiöiden tutkimukseen ja kehittämiseen. Tällaisia ovat 
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teknologia, kulttuuri, yrittäjyys, liiketaloustiede ja strateginen johtaminen. Kunkin 
tutkimusprofessuurin alan määrittelevät professuurin myöntävä yliopisto ja rahoi-
tukseen osallistuvat tahot. Alojen valinnoissa tulee painottaa erityisesti poikkitie-
teellisiä, käytännön ongelmien ratkaisuihin tähtääviä määrityksiä. Suhteellista etua 
voidaan luoda tekemällä uudenlaisia eri alojen rajoja ylittäviä kokonaisuuksia. 
 

 

KUVA 2. Tutkimusprofessuurien mahdolliset alat yleisellä tasolla  

Kuvassa 2 esitetyt tutkimusprofessoruurien mahdolliset alat ovat lähtökohta tar-
kemmille keskusteluille. Niiden lisäksi tutkimusprofessuureja voidaan lähteä perus-
tamaan myös muille innovatiivisille aloille, jos se on perusteltua.  

Tutkimusprofessorien mahdolliset roolit  

Tutkimusprofessoreilla voidaan tunnistaa olevan ainakin seuraavat roolit Etelä-
Pohjanmaan kehittämisessä. Eri professoreilla roolit voivat painottua eri tavoin. 

• Oman alan tieteellisen tutkimuksen vaikuttaja 
- Jokaisen Seinäjoella toimivan tutkimusprofessorin tulisi olla/kehittyä oman 

alansa laajalti tunnustetuksi osaajaksi 

• Kouluttaja 
- Jatkokoulutus omassa tutkimusryhmässä 
- Tutkimusprofessorit voivat opettaa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (mm. lu-

entosarjojen pitäminen). Mikäli ammattikorkeakoulut toteuttavat jatkossa 
bachelor-koulutusohjelmia tutkimusprofessorit voivat osallistua myös maiste-
riohjelmien ja jatkotutkintojen suunnitteluun 

- Tulevaisuudessa tutkimusprofessorit voivat vetää erikoiskursseja ja ohjata pro 
gradu -töitä maakunnassa toteutettavissa maisteriohjelmissa  

• Etelä-Pohjanmaan kontaktipinta kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen 
- Tutkimusprofessorit voivat toimia informaatiovirtojen solmukohtana välittä-

mällä omien alojensa uusia näkemyksiä ja uutta tietoa maakuntaan sekä tutki-
musprojektien että täydennyskoulutuksen kautta (esim. t&k –projektien toteut-
taminen yhdessä SeAMK:n kanssa) 

- Tiedon välittyminen voi tapahtua myös suorina tutkimushankkeina yhteistyös-
sä yritysten kanssa. Tutkimusprofessorit ja t&k-toimintaa harjoittavat yritykset 
voivat yhdessä suunnitella projekteja ja hakea esimerkiksi Tekesin rahoitusta. 
Koska Etelä-Pohjanmaan t&k-toiminnan intensiteetti on alhainen, yliopistotut-
kimuksen kytkentä voi tuoda merkittävän uuden sisällöllisen osaamispanoksen 

 

Yrittäjyys
Informaatio-
teknologia

Liiketaloustiede
Strateginen
johtaminen
Osuustoiminta

Elintarvike

Metalli

Puu

Informaatio-
teknologia



Alueellisen osaamisympäristön vahvistaminen 

 27 

• Asiantuntijana toimiminen yritysten kehittämistoiminnassa 
- Tutkimusprofessorit voivat osallistua yritysten kehittämistoimintaan ja näin 

vahvistaa niiden t&k-toimintaa 

• Asiantuntijana toimiminen Etelä-Pohjanmaan kehittämistoiminnassa 
- Tutkimusprofessorit voivat osallistua sekä kehittämisohjelmien laadintaan että 

projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen silloin, kun ne sivuavat ko. professo-
rin omia aloja. Näin tutkimusprofessorit voivat vahvistaa maakunnan kehittäjä-
organisaatioita 

- Tutkijat ja kehittämisorganisaatiot voivat rakentaa yhteisiä hankkeita, joissa on 
yhdistetty tutkimus- ja kehittämisosiot. Tällöin tutkimusrahoitus on mahdollista 
hakea maakunnan ulkopuolisista rahoituslähteistä, kun taas kehittämisosion ra-
hoituksesta voidaan neuvotella maakunnassa. 1990-luvulla on korostettu aiem-
paa enemmän tutkimusprojekteja, joissa on vahva käytännön kytkentä  

• Kysynnän luoja 
- Tutkimusprofessorien tehtävänä on myös ”luoda kysyntää” nostamalla esille 

tulevaisuuden kehityssuuntia ja kehittämistarpeita. Tämän kaltainen kysynnän 
luominen on maakunnassa ollut suhteellisen vähäistä. Tutkimus ja kehittämis-
hankkeita on pääasiassa pyritty synnyttämään yritysten ja kehittäjäorganisaa-
tioiden lyhyen aikavälin tarpeiden näkökulmasta 

Kuvassa 3 on jäsennetty tutkimusprofessoreiden sijoittumista yliopistojärjestelmän 
ja kehittämistoiminnan välimaastoon. 
 

 

KUVA 3. Tutkimusprofessorit kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen sekä Etelä-
Pohjamaan kehittämistoiminnan välimaastossa 

Tutkimusprofessorien vaikuttavuus Etelä-Pohjanmaan kehittämisessä riippuu varsin 
pitkälle tutkijayhteisön ja muiden toimijoiden välisen vuorovaikutuksen toimivuu-
desta ja laadusta. Rekrytoinnissa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota tieteellisen 

Kansainvälinen ja
kansallinen tutkimus

Tutkimus KoulutusTutkimus-
professorit

Yritys

Yksilö

Keh.
Organis.

Alue
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pätevyyden lisäksi professorikandidaattien kapasiteettiin rakentaa tutkimuksen ja 
kehittämistyön välisiä linkkejä. Samalla myös kehittäjäorganisaatioilta ja yrityksiltä 
edellytetään ennakkoluulotonta suhtautumista tutkimusprofessorien ja heidän ryh-
miensä hyödyntämisessä.  

4.3 Korkeakouluverkoston organisointi 

Tutkimusprofessuurit tulee sijoittaa Seinäjoelle. Tämä vahvistaa osaltaan Seinäjoel-
le jo syntynyttä tutkijayhteisöä. Lisäksi se vahvistaa Seinäjoen asemaa maakunta-
keskuksena ja siten toteuttaa Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa esitettyä 
linjausta, jonka mukaan maakuntakeskuksen rooli on osaamisessa ja ympäröivän 
maakunnan yrittäjyydessä ja yritystoiminnassa (Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunni-
telma 1999). 

Käytännössä tutkimusprofessorimallin organisoimiseen on useita erilaisia tapoja. 
Seuraavassa esitetään jatkokeskustelujen pohjaksi kolme mahdollista organisoimis-
tapaa. Ne ovat a) hajasijoitus, b) yksi tutkijayhteisö ja c) yksi organisaatio.  

A  Hajasijoitus 

Tässä vaihtoehdossa uudet tutkimusprofessorit sijoitetaan sekä toiminnallisesti että 
fyysisesti Seinäjoella toimiviin korkeakouluyksikköihin. Tutkimusprofessorien ja 
heidän tutkimusryhmiensä väliseen yhteistyöhön pyritään projektikohtaisen yhteis-
työn ja yhteisen ohjausryhmän avulla. Ohjausryhmä koostuu professuurin rahoitta-
jista ja nimityksen suorittaneen yliopiston edustajista. Tutkimusprofessorit raportoi-
vat työstään ohjausryhmälle, mutta ohjausryhmän ohjauksen välineinä ovat vain in-
formaation välittäminen ja kommunikaatio. Tutkimusprofessorit toimivat omien yk-
sikköjensä alaisuudessa ja tutkimusryhmien rahaliikenne kulkee kunkin oman yli-
opiston tai korkeakoulun kautta. 

TAULUKKO 3. Hajasijoittamisen hyvät ja huonot puolet  

Hyvät puolet Huonot puolet 

• Nopeasti toteutettavissa 
• Vahvistaa suorimmin jo toimivia korkea-

kouluyksikköjä 
 

• Uusien tutkimusryhmien välinen yhteistyö 
saattaa jäädä vähäiseksi, jolloin uusien mo-
nitieteisten tutkimusten määrä saattaa jäädä 
vähäiseksi 

• Tutkimusryhmät saattavat päätyä toteutta-
maan vain sijoitusyksikköjensä tavoitteita 
ilman riittävää kytkentää muihin toimijoihin 

• Iso tiedeyhteisö saattaa jäädä syntymättä, 
tutkimuksen kriittinen massa hajautuu 
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KUVA 4. Mallina hajasijoitus  

B  Yksi tutkijayhteisö 

Myös tässä vaihtoehdossa uudet tutkimusprofessorit sijoitetaan hallinnollisesti 
maakunnan korkeakouluyksikköihin, mutta fyysisesti ja toiminnallisesti tutkimus-
ryhmät sijoitetaan yhteisiin tiloihin. Tutkimusprofessorien ja heidän tutkimusryh-
mänsä ovat toiminnallisesti täysin itsenäisiä suhteessa emoyksikköön. Niiden toi-
mintaa ohjaa1 ensi sijassa yhteinen johtoryhmä, joka koostuu professuurien rahoitta-
jien, kehittäjäorganisaatioiden ja emokorkeakouluyksiköiden edustajista.  

Tässä vaihtoehdossa tulee perustaa yhteinen tutkimuksen koordinaatio- ja palve-
luyksikkö, joka vastaa koko tutkijayhteisön yhteyksistä ulospäin (kokonaisuuden 
markkinointi), eri ryhmien välisten yhteyksien kehittämisestä ja koko Etelä-Pohjan-
maan korkeakouluverkoston kehittämisestä sekä toimisto- yms. palveluista. Koor-
dinaatio- ja palveluyksikköön palkataan tutkimuspäällikkö, kaksi osastosihteeriä ja 
ATK-tukihenkilö. Tutkimuspäällikkö toimii johtokunnan sihteerinä. Koordinaatio- 
ja palveluyksiköstä voi vastata esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. 

 

 
1 Tässä on syytä muistaa, että tutkimusryhmien tulee aina olla suhteellisen autonomisia, koska aitoa 
tutkimusta ei voi liikaa kahlehtia.   
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 tutkimusprofessoreja
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tutkimusprofessoreja

TYT
tutkimusprofessoreja
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tutkimusprofessoreja

A&Y-laitoksen
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Johtokunta Neuvottelukunta

Johtokunta
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tutkimusprofessoreja yhteistyössä
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Tässä mallissa rahaliikenteen hoitaa tutkimuksen osalta kunkin ryhmän taustalla 
oleva korkeakouluyksikkö. Koordinaatio- ja tukipalveluyksikön rahaliikenteestä voi 
sopimuksen mukaan vastata yksi yksiköistä tai Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyh-
distys, jolta muut ostavat ko. palvelut. 

TAULUKKO 4. Yhden tutkijayhteisön hyvät ja huonot puolet 

Hyvät puolet Huonot puolet 

• Syntyy suuri tutkijayhteisö, tutkimuksen 
kriittinen massa kasvaa. Sen ympärille on 
mahdollista luoda innovatiivinen tutkimus-
miljöö 

 

• Yhteys korkeakouluyksiköiden perustoimin-
toihin saattaa jäädä ohueksi 

 
 

 
 
KUVA 5. Mallina yksi tutkijayhteisö 

C Yksi organisaatio 

Etelä-Pohjanmaan yliopistoyksiköt on mahdollista yhdistää usean yliopiston yh-
teiseksi tutkimus- ja koulutusorganisaatioksi ja sijoittaa tutkimusprofessorit uuteen 
yksiköön. Tällä tavalla Seinäjoelle syntyisi yli sadan tutkijan ja kouluttajan yliopis-
toyksikkö (Seinäjoen korkeakoulu). Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei liittyisi osak-
si uutta yksikköä, mutta sen olisi mahdollista osallistua toiminnallisesti uuden yksi-
kön toimintaan. 

Johtokunta

HY-Makes
tutkimusprofessoreja

Tay/Sente
tutkimusprofessoreja
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tutkimusprofessoreja
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TAULUKKO 5. Yhden organisaation hyvät ja huonot puolet  

Hyvät puolet Huonot puolet 

• Mittakaavaedut, toiminnan volyymin kasvu 
• Maakunnan sisäisen imagon vahvistuminen 
 

• Yhdistämisen vaikeus ja hallinnolliset eri-
mielisyydet saattaisivat johtaa kaiken yh-
teistyön lukkiutumiseen 

• Usean pienemmän yksikön yhdistäminen 
yhdeksi suureksi ei automaattisesti takaa eri 
tutkimusryhmien välistä yhteistyötä ja mo-
nitieteisten tutkimusprojektien syntymistä 

• Emoyliopistojen vahvan statuksen häviämi-
nen, kansainvälisen ja kansallisen imagon 
heikkeneminen 

• Maakunnan sisäisen monopolin syntyminen 

 
 
 

 

KUVA 6. Mallina yksi organisaatio  

Toteutetaanpa tutkimusprofessorimalli minkä tahansa edellä esitetyn vaihtoehdon 
lähtökohdista käsin tarvitaan tutkimusprofessoreille ja heidän tutkimusryhmilleen 
työtilat. Kutakin tutkimusprofessuuria varten työtiloja tarvitaan noin 5 henkilölle.  

4.4 Tutkimusprofessorimallin toteuttamisen vaiheet ja aikataulu 

Tutkimusprofessorimallin toteuttamisen on mahdollista edetä seuraavasti: 
• Järjestetään neuvottelupäivät, joiden kuluessa uudistetaan ja konkretisoidaan vuonna 

1994 laadittu aiesopimus [tammi- helmikuussa 2000] 
- Aiesopimuksen uudistaminen on EPANET-konseptin toteuttamisen virallinen ja 

symbolinen alku. Sopimuksen allekirjoittamisella toimijat sitoutuvat Etelä-Pohjan-
maan korkeakouluverkoston kehittämiseen. 

• Projektiryhmän perustaminen [11-12/99] 
- Projektiryhmän tehtävänä on vastata EPANET-konseptin toteuttamisesta. 

HY

VY

Tay

SeAMKSeAMK

Johtokunta

Seinäjoen korkeakoulu
tutkimusprofessoreja

Kehittäjä-
organisaatiot

Yritykset



Sotarauta & Lakso & Kurki  
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- EPANET-projektin ohjausryhmä tekee esityksen projektiryhmästä Etelä-Pohjan-
maan liitolle. Etelä-Pohjanmaan liitto kutsuu ryhmän koolle. Projektiryhmä koos-
tuu yliopisto- ja korkeakouluyksiköiden, kehittäjäorganisaatioiden ja yrittäjien 
edustajista.  

- Projektiryhmä voi tarvittaessa jakaantua pienemmiksi teemakohtaisiksi ryhmiksi 
(ja kutsua pienryhmiin ulkopuolisia asiantuntijoita) tiettyjen käytännön kysymys-
ten selvittämiseksi. 

• Projektipäällikön palkkaaminen [11/99 – 1/00] 
- Palkataan määräaikainen projektipäällikkö vastaamaan tutkimusprofessorimallin 

toteuttamisesta yhdessä projektiryhmän kanssa. Projektiryhmä vastaa projektipääl-
likön palkkaamisesta. 

- Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ja muut tutkimusverkoston jäsenorganisaa-
tiot huolehtivat toimenpiteiden edistämisestä projektipäällikön rekrytointiprosessin 
aikana.  

• Tutkimusprofessuurien tieteenalojen ja toimenkuvien yksityiskohtainen määrittäminen 
[1-5/00] 
- Projektiryhmä määrittää yhdessä mahdollisten rahoittajien ja yliopistojen kanssa 

tutkimusprofessorien alat ja tarkat määritykset.  
- Tutkimusalojen määrittelyä varten tulee tarvittaessa tehdä analyysi maakunnan ke-

hitystarpeista.  
• Neuvottelut korkeakouluyksiköiden, kehittäjäorganisaatioiden, Opetusministeriön, yrit-

täjien ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa professuurien rahoituk-
sesta [1-12/00] 
- Käynnistetään neuvottelut mahdollisten rahoittajien kanssa sekä professuurien 

aloista että rahoituksesta. 
• Yliopisto- ja korkeakouluyksiköiden väliset neuvottelut hallintomallista [1-12/00] 

- Etelä-Pohjanmaan korkeakouluorganisaatioiden edustajista koostuvan tutkimus-
verkoston tehtävänä on aloittaa keskustelut hallintomallista. 

- Käynnistetään neuvottelut yliopistojen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa 
siitä, miten tutkimusprofessorit sijoitetaan Seinäjoen korkeakouluyksiköihin. Kes-
kustelujen lähtökohtana käytetään tässä raportissa esitettyjä kolmea mallia. 

• Tutkimusprofessoreiden rekrytointi [2000-2003] 
- Tutkimusprofessorien rekrytointi aloitetaan samanaikaisesti virkojen toimenkuvien 

määrittelyvaiheen kanssa. Rekrytoinnissa noudatetaan ns. täsmärekrytointia, jossa 
kartoitetaan tieteellisiltä meriiteiltään ja kehittämistyön kytkennöiltään meritoitu-
neet ehdokkaat.  

- Kun tutkimusala on määritelty kohtuullisella tarkkuudella, voidaan aloittaa alan 
parhaiden nuorten asiantuntijoiden kartoittaminen. Neuvottelut tulee käydä henki-
lökohtaisesti ja tavoitteista huolellisesti sopien. 

• Tilakysymysten ratkaiseminen 
- Projektiryhmän johdolla arvioidaan Seinäjoen tilaresurssit ja uusien tilojen tarve 

sekä aloitetaan suunnittelu tilakysymyksen ratkaisemiseksi. 
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4.5 Alustava kustannusarvio 

Seuraavassa esitetään alustava arvio tutkimusprofessorin mallin kustannuksista sen 
ollessa täydessä laajuudessa.  

TAULUKKO 6. Tutkimusprofessorimallin alustava kustannusarvio  

 Vuosikustannus 

Tutkimusprofessuurit 500 000,- x 12 6 000 000,- 
Tilat (sisältää tilat, laitteet, kaluston yms.) Riippuu toteuttamismallista 
Koordinaatio- ja palveluyksikkö  
Tutkimuspäällikkö (A 26 + 5) n. 340 000,- 
ATK-tukihenkilö (A 21 + 5) n. 230 000,- 
2 osastosihteeriä (A 17+5) n. 370 000,- 
Tilat (sisältää tilat, laitteet, kaluston yms.) Analysoitava erikseen 
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5 Etelä-Pohjanmaan  
korkeakouluverkoston innovatiivisuus 

 
 
Osaamiseen ja oppimiseen perustuvassa taloudessa yliopistojen asiantuntemusta 
tarvitaan myös niillä alueilla, joilla ei ole omaa yliopistoa. Yliopiston tai sen toimin-
tojen sijaitseminen alueella ei kuitenkaan automaattisesti takaa myönteistä vaikutus-
ta alueen kehitykseen. Kuten Asheim ja Dunford (1997) ovat todenneet, alhainen 
alueellinen BKT ja korkea työttömyys johtuvat useimmiten alueellisen toimintaym-
päristön kyvyttömyydestä luoda edellytyksiä innovaatioiden synnylle, teknologian 
siirrolle ja vuorovaikutteiselle oppimiselle. He myös toteavat, että suora panostami-
nen yritysten T&K-toiminnan kehittämiseen ja/tai korkeasti koulutetun työvoiman 
suora ”siirtäminen” alueelle eivät välttämättä vaikuta alueen kehitykseen toivotulla 
tavalla. Heidän mukaansa kehittämistoiminnassa olisi panostettava innovatiivisen 
alueellisen toimintaympäristön (osaamisympäristön) kehittämiseen kokonaisuudes-
saan, mikä luo pohjan kilpailukykyisen yritystoiminnan menestymiselle ja kiinnit-
tymiselle aluetalouteen.  

EPANET-konseptissa on kiinnitetty erityistä huomioita alueellisen osaamisympä-
ristön kehittämiseen ja tutkimusprofessorimallin linkittämiseen osaksi laajempaa 
alueellista kehittämistyötä.  

Luvun 2 lopuksi esitettiin EPANET-konseptille viisi kysymystä. Nyt on aika vas-
tata niihin:  

• 1) Miten EPANET-konseptissa otetaan huomioon globaalin ja informationaalisen ta-
louden logiikka, miten se tukee informaatio-, teknologia-, asiantuntija- yms. virtojen 
suuntautumista Etelä-Pohjanmaalle? 2) Miten EPANET-konseptin avulla voidaan 
linkittää Etelä-Pohjanmaan toimijat kansainvälisiin ja kansallisiin innovaatiojärjes-
telmiin? 
- EPANET-konseptin keskeisin tavoite on linkittää Etelä-Pohjanmaa globaaleihin 

virtoihin luomalla Seinäjoelle niin houkutteleva alueellinen osaamisympäristö, 
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että se vetää valituilla aloilla puoleensa uusi toimintoja ja asiantuntijoita. ”Kär-
päspaperina” toimivan osaamisympäristön luomisessa korostetaan yhtäältä 
osaavien yksilöiden merkitystä ja toisaalta monien toimijoiden välistä vuoro-
vaikutusta. 

• Miten EPANET-konseptissa otetaan huomioon sekä alueen, yritysten että yksilöiden 
tarpeet? 
- EPANET-konsepti vahvistaa Seinäjoen ja muun Etelä-Pohjanmaan välistä vuo-

rovaikutusta osaamisympäristön kehittämisessä  
- EPANET-konsepti linkittää maakunnan toimijoita uuden tiedon ja osaamisen 

lähteille 
- EPANET-konsepti vahvistaa Etelä-Pohjanmaalle syntymässä olevaa alueellista 

innovaatiojärjestelmää ja siten tukee sekä suoraan että välillisesti yritysten in-
novaatiotoimintaa 

• Miten luodaan sellainen konsepti, jonka avulla on mahdollista houkutella innovatii-
visia ja luovia ihmisiä Etelä-Pohjanmaalle? 
- EPANET-konsepti tarjoaa ryhmälle korkeasti koulutettuja ihmisiä hyvän aseman 

ja mahdollisuuden luoda itselleen tutkimusryhmä ja siten merioitua tieteellises-
ti. Tämän lisäksi osaajien houkuttelussa korostuu kokonaisvaltaisesti kilpailu-
kyisen toimintaympäristön luominen1  

• Miten EPANET-konsepti linkittyy osaksi Etelä-Pohjanmaan osaamisympäristöä ja in-
novaatiojärjestelmää, miten se vahvistaa niitä? 
- EPANET-konsepti vahvistaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyksikköjen tutki-

muksen määrää ja laatua tuomalla tutkimuksen kentälle uusia toimijoita 
- EPANET-konsepti vahvistaa yritysten ja tutkimuksen välistä yhteyttä, koska 

painotus on maakunnan taloudellisilla painoaloilla ja soveltavassa tutkimukses-
sa. 

- EPANET-konsepti vahvistaa sekä yliopistoyksiköiden välistä yhteistyötä että 
ammattikorkeakoulun ja yliopistojen välistä yhteistyötä  

• Miten EPANET-konsepti vahvistaa kansallista innovaatiotoimintaa? 
- EPANET-konseptissa luodaan mahdollisuus uusien poikkitieteellisten tutkimus-

professuurien ja ryhmien syntymiselle. Niiden tulee kehittyä omien alojensa 
parhaiksi osaajiksi. 

EPANET-konseptin innovatiivisuus innovatiivisuus perustuu sen monia rajoja ylittä-
vään luonteeseen. Sen suunnittelu ja tuleva toiminta perustuvat Seinäjoella toimi-
vien yliopistoyksiköiden, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja käytännön kehittämis-
työn välisiin kytkentöihin. Ja pohjimmiltaan koko konsepti rakentuu sekä osaamis-
ympäristön dynaamisuuden että yksilöiden aktiivisuuden ja luovuuden varaan. 
 
 
 

 
 

 
1 Ks. tarkemmin Linnamaa (1999) ja Kostiainen (1999) 
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LIITE 1. Keskusteluissa käytetyt mallit ja niistä esitetyt huomiot tiivistettynä 

Seuraavassa esitetään EPANET-konseptin laadinnan ensimmäisesä vaiheessa tunnis-
tetut viisi mallia. Mallien jälkeen on listattu käydyn keskustelun ydinkohtia. 
 

I - Tutkimuksesta voimaa 

Mihin toiminta kohdis-
tuu - mitä tehdään? 

• Rekrytoidaan 12 tutkimusprofessoria 
- Kunkin tehtävänä on kerätä muulla rahoituksella itselleen 

tutkimusryhmä ja siten 2-4 kertaistaa panostus. Lisärahoitus 
pääosin maakunnan ulkopuolelta normaaleja tutkimusrahoi-
tuksen kanavia pitkin. 

- Tutkimusprofessuurien jakautuminen sisältöjen mukaan 
esimerkiksi seuraavasti: 3 elintarviketalous ja –teknologia, 3 
liikkeenjohto ja yrittäjyys ja 3 informaatioteknologia (erityi-
sesti sovellukset). 

Millainen toimintamalli 
- miten tehdään? 

• Tutkimusprofessorit on mahdollista sijoittaa a) yhden yliopis-
ton Seinäjoella toimivaan yksikköön, b) useamman yliopiston 
yhteisesti hallinnoimaan yksikköön tai c) eri yliopistojen yk-
sikköihin ja luoda niiden välille verkosto. 

Mihin tarpeeseen malli 
vastaa - miksi tehdään? 

• Etelä-Pohjanmaan tutkimuksen määrä on vähäinen ja taso 
suhteellisen alhainen. ”Tutkimuksesta voimaa” -mallin tavoit-
teena on vahvistaa tutkimustoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. 

• Tutkimukseen panostaminen tukee EP:n talouden painopiste-
alueiden kehitystä osaamiseen ja tietoon perustuvassa talou-
dessa. EP:n innovaatiojärjestelmän yksi heikkous on tutki-
mustiedon heikko välittyminen järjestelmään. Innovaatiojär-
jestelmässä tulee olla myös uutta tietoa luovaa ja sitä muualta 
EP:lle välittävää toimintaa. 

• Tutkimukseen panostaminen vaikuttaa nopeammin alueen 
kehitykseen kuin koulutukseen panostaminen. 

• Onnistuneella rekrytoinnilla vaikutus maakunnan imagoon on 
suuri. 

• Oletettu hyöty: EP:n innovaatiojärjestelmän perusta vahvis-
tuu ja sen toimijoista tulee kykenevämpiä soveltamaan uutta 
tietoa ja näkemään tulevaisuuden mahdollisuudet. 

Mahdolliset vaarat •  Jos valitaan ”sisäänpäinkääntyneitä vanhanaikaisia tutkija-
tyyppejä”, panostus ei heijastu odotetulla tavalla maakuntaan. 
Tämä on otettava huomioon rekrytoinnissa. 

Suuntaa antava  
kustannusarvio 

• n. 500 000,-/tutkimusprofessori/vuosi eli 6 000 000;-
/vuosi/12 tut.prof. 

Muuta •  Tutkimusprofessoreiden rekrytoinnissa kohderyhmänä ovat 
nuoret (30-40 v.) yliopistouralle tähtäävät kunnianhimoiset 
tutkijat, joille tarjotaan Seinäjoella ponnahduslauta professuu-
reihin.  
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”Verkostojen kehittämistä täytyy edistää joka tapauksessa. Muissa kuin tutkimusprofes-
sorimallissa ei tapahdu mitään uutta.” 
”Sekä koulutus, että tutkimus vaikuttavat maakunnan kehitykseen. Tutkimuksen vaiku-
tus on nopeampaa ja siihen panostaminen tuottaa ehkä enemmän lisäarvoa maakunnan 
kehittämiseen. Koulutuksen merkitys on kuitenkin tärkeä. Riittääkö nykyisen koulutuk-
sen vahvistaminen vai tuleeko siihen panostaa merkittävästi lisää on pohdinnan arvoi-
nen asia. Tutkimus voi tukea koulutusta ja sen kehittäminen on tärkeää. Joka tapaukses-
sa tutkimuksen ja koulutuksen linkittämiseen toisiinsa tulee huolehtia tarkasti.” 
”Koulutushankkeet ovat nykyisin melkoisen lähellä kehittämishankkeita. Kehittämisnä-
kökulma on melkein kaikissa hankkeissa mukana. Tutkimuksesta voisi tulla selkeyttävä 
tekijä E-P:lla. Koulutusta voitaisiin kehittää erikseen.” 
”Koulusta tehdään jo maakunnassa varsin paljon. Asiakkaat odottavat kehittämishank-
keita, joita tutkimus voisi tukea.” 
”Koulutusta tullaan järjestämään tulevaisuudessa yhä enemmän tietoverkkojen kautta. 
Tämän vuoksi Seinäjoella ei ole välttämättä tärkeää panostaa suuria määriä koulutuksen 
kehittämiseen. Sen sijaan tulisi kehittää teknisiä edellytyksiä, joiden avulla tietoverkko-
jen kautta tapahtuvaa koulutusta voitaisiin järjestää Seinäjoella”. 
”Tutkimusprofessorit vahvistavat myös ammattikorkeakoulua.” 
”Tutkimuspuolen vahvistaminen on tärkeää E-P:lla. Tätä voidaan perustella koulutusta 
nopeammilla vaikutuksilla. Ylioppilaasta maisteriksi kouluttautuminen saattaa viedä 
kokonaisuudessaan jopa 10 vuotta, kun tutkimuksessa saavutetaan tuloksia jo muuta-
massa vuodessa.” 
”Tutkimusprofessorit tuottaisivat merkittävää lisäarvoa maakunnan kehittämiseen ja on 
arvokas vaihtoehto. Tutkimusprofessorit voisivat virittää yhteistyötä myös organisaa-
tioiden välillä, ja tulisikin ehkä rakentaa löyhä hallinnollinen koordinaatio tutkimuspro-
fessoreita varten. Tätä koordinaatioyksikköä voitaisiin kutsua Lakeuden instituutiksi, 
mutta olemassaolevat yliopisto-organisaatiot eivät varsinaisesti tulisi sen alaisuuteen. 
Koulutukseen panostaminen on tärkeää, jota tutkimus voisi tukea.” 
”Tutkimuspofessorit olisivat vaihtoehtona paras sekä elinkeinoelämän ja maakunnan 
imagon kannalta. Ongelmana on vain se, että maakunnan koulutusaste on alhainen ja 
kehittämis- ja tutkimustyöhön kohdistuva kysyntä maakunnan yrityksistä ja organisaa-
tioista on verraten vähäinen. Keskeisenä kysymyksenä on se, miten tähän kysyntään 
voitaisiin vaikuttaa.” 
”Mitkä ovat soveltavan ja perustutkimuksen erot. Kumpaa maakunnassa tarvitaan?” 
”Tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön linkit tulisi valmistella huolellisesti. Tutki-
musprofessorit täytyisi kytkeä maakunnan kehittämisinfrastruktuuriin. Tulisi huolehtia 
tarkasti, että maakunta tulee kantamaan hedelmiä tutkimusprofessorien työskentelystä, 
ja toisaalta yliopistot voisivat hyötyä maakunnasta uusien tutkimusaiheiden ja mahdolli-
suuksien kautta. Hyödyt tulisi olla konkreettisia ja molemminpuolisia.” 
”Maakunnassa tulee pyrkiä saavuttamaan tieteellistä luottoa. Tällä hetkellä kisaillaan 
liikaa vain maakunnan sisällä rahoituksista ja projekteista, kun tulisi ohjata ja kanavoida 
kansallista ja kansainvälistä tiederahoitusta maakuntaan.” 
”Vaikka perustettaisiinkin nykyisistä yliopistoyksiköistä muodostuva Lakeuden insti-
tuutti, 

 silti tarvitaan tutkimusprofessoreita kohottamaan tutkimusosaamisen tasoa.” 
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”Tämän mallin mukaan yliopistoja on tähän maahan on perustettu, kun rakenteet on saa-
tu pystyyn yliopistotoimintojen organisoiminen on helpompaa.” 
”Tutkimusprofessorit tuottaisivat selvää rahaa maakuntaan. Yhden tutkimusprofessorin 
liikevaihdoksi voidaan arvioida 1,5 miljoonaa markkaa, koska heihin on kytköksissä 
tutkijoiden ryhmä.”  
”Tutkimusprofessoriverkosto on lisäruiske E-P:n innovaatiojärjestelmän yläpäähän”. 
”Tutkimusprofessori on vain ammattinimike. Pohjimmiltaan kysymys on korkean tason 
osaamisen hankkimisesta maakuntaan.” 
”Mallit perustuvat vain olemassaolevan ylöskirjaamiseen. Tulisi pohtia mitä maakun-
nassa todella tarvitaan.” 
”Kenenkä professoreita nämä olisivat? Professoreiden sijoittaminen E-P:lla oleviin yk-
siköihin edellyttää yhteistyön tiivistämistä emoyliopistoihin päin. Valmistelu on tärke-
ää. Seinäjoella on kokemuksia niistä ongelmista, joita professorinimikkeisiin liittyy si-
joitettaessa maakunnan ulkopuolelle. Pori on saanut lisäarvoa siitä, että julistautui kor-
keakoulukaupungiksi. Julkistautuminen yliopistokaupungiksi voisi tulla kysymykseen 
myös täällä Seinäjoella.” 
”12 tutkimusprofessorin sijoittaminen maakuntaan edellyttää joka tapauksessa yhteis-
työn tiivistämistä.” 
”Tutkimuksessa on tärkeää tietty autonomisuus eikä se kenelle sitä tekee. Sen vuoksi 
professorien sijoittaminen ei ole niin organisaatiolähtöistä. Tutkijat kyllä pystyvät prio-
risoimaan tietoa ja välittämään sitä tarvitseville. Hallinnon ja tutkimuksen yhdistäminen 
on erittäin vaikeaa.” 
”Tutkimusprofessoreiden rahoittamiseen voitaisiin saada mukana myös maakunnan yri-
tyksiä”. 
”Yliopistoverkosto voitaisiin organisoida Etelä-Pohjanmaalla siten, että muodostettai-
siin Seinäjoelle väljä tutkimusyhteisö, jossa yliopistoilla voisi olla osakkuuksia. Yliopis-
tojen hyödyt verkostosta näkyisivät konkreettisesti opinnäytteinä, julkaisuina ja kasva-
vana tulorahoituksena”. 
”Yliopistoverkoston koordinointitehtävään tulisi muodostaa löyhä katto-organisaatio, 
joka vastaisi verkoston toiminnasta.” 
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II – ”Huippukoulutusohjelman” luominen 

Mihin toiminta kohdis-
tuu - mitä tehdään? 

• Perustetaan Etelä-Pohjanmaalle yliopistotutkintoon johtava 
koulutusohjelma.  

• Koska koulutusohjelma olisi joka tapauksessa suhteellisen 
suppea, tulisi siitä pyrkiä luomaan kapealle erikoisalalle suun-
tautunut ”huippukoulutusohjelma”.  

• Koulutusohjelma voisi kohdistua esimerkiksi seuraaville 
aloille: a) yrittäjyys (yrittäjyysekonomin tutkinto), b) elintar-
vikeala, c) informaatioteknologia soveltavasta näkökulmasta, 
d) johonkin kapeaan tekniikan alaan keskittyvä koulutus. 
Olennaista on yhdistää eri aloja siten, että syntyy täysin uu-
denlainen kokonaisuus, esim. informaatioteknologia, yrittä-
jyys ja elintarvikeala. 

Millainen toimintamalli 
- miten tehdään? 

• Koulutus Seinäjoella ja resursointi EP:ltä, mutta tutkinto to-
teutetaan osana jonkin yliopiston vaatimuksia. Seinäjoella 
tutkinnon käytännön toteuttamisesta vastaa sitä varten rekry-
toidut henkilöt esimerkiksi TYT:ssä.  

Mihin tarpeeseen malli 
vastaa - miksi tehdään? 

• Etelä-Pohjanmaalla ei ole yliopistotutkintoon johtavaa koulu-
tusta (vaikka EP:ltä käsin onkin mahdollista suorittaa yliopis-
to-opintoja). 

• Koulutustarjonta laajenee, lisää mahdollisuuksia EP:llä. Yli-
opistotasoiseen koulutukseen panostaminen tukee EP:n talou-
den painopistealueiden kehitystä tuottamalla maakuntaan 
korkeatasoisia osaajia. Lisäksi jo opintojen aikana on mahdol-
lista nivoa koulutus osaksi alueen innovaatiojärjestelmää har-
joittelun ja opinnäytetöiden avulla. 

• Oletettu hyöty: maakunnan osaamisen perustan laajentuminen 
Mahdolliset vaarat • Hidas vaikuttavuus, kestää vuosia ennen kuin ensimmäiset 

maisterit valmistuvat 
• Moniko tutkinnon suorittaneista jää maakuntaan valmistumi-

sen jälkeen?  

 

”E-P:lla tulisi selkeyttää tutkintoon johtavan koulutuksen väyliä. Nykyisin ne ovat jok-
seenkin hajanaisia. Tutkimuksen vahvistaminen saattaisi tuoda mukaan myös koulutuk-
sen kehittymisen.” 
”Koulutus tuottaa parempia kytkentöjä yrityksiin. Tutkimus saattaa jäädä irralliseksi 
osatekijäksi alueellisessa innovaatiojärjestelmässä.” 
”Koulutuksen merkitystä yliopistoverkostossa ei tule unohtaa, vaan sen tulisi olla vah-
vasti mukana yliopistoverkostossa, vaikka tutkimusprofessorit valittaisiinkin painopis-
teeksi”. 
”Maakunnassa tapahtuva koulutus, huippukoulutusohjelmassakaan, ei välttämättä takaa 
valmistuvien opiskelijoiden sijoittumista Etelä-Pohjanmaalle”. 
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”Korkeakoulujen arviointineuvoston uunituoreen muistion mukaan ammattikorkeakou-
lut voisivat kouluttaa maistereita siten, että tutkinto voitaisiin hakea muualta, esimerkik-
si ulkomaisesta yliopistosta.” 
”Huippukoulutus yhdistetään aina yliopistoihin. Se voidaan liittää myös ammattikor-
keakouluun.” 
”Suomessa saattaa kehittyä tulevaisuudessa kansainvälinen barchelor-tyyppinen koulu-
tusjärjestelmä, jolloin dualistinen jaotus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saattaa 
hämärtyä. Tällöin ammattikorkeakoulut kouluttaisivat laajan pohjaan perustuvan perus-
tutkinnon, josta voidaan jatkaa noin 2 vuotta kestävässä maisterikoulutusohjelmassa 
yliopistossa. Tämän vuoksi uusien huippukoulutusohjelmien rakentamiseen Etelä-Poh-
janmaalla tulee suhtautua kaikki muutostekijät huomioiden.” 
”Huippukoulutusohjelma, jos sillä tarkoitetaan ylioppilaasta maisteriksi suoritettavaa 
tutkintoa, tai pitemmälle menevä tiedekuntaorganisaatio, näyttäisivät tässä vaiheessa 
olevan poissuljettu vaihtoehto.” 

 

III – Keskittämällä voimaa 

Mihin toiminta kohdis-
tuu – mitä tehdään? 

• Yhdistetään Seinäjoella toimivat yliopistoyksiköt yhteisen 
hallinnon alle (Makes, TYT, VY ja Sente) 

• Toiminnan sisällöt määräytyvät pääosin yksikköjen nykyisten 
toimintojen kautta. 

Millainen toimintamalli 
- miten tehdään? 

• Luodaan kolmen yliopiston yhteinen yksikkö. 

Mihin tarpeeseen malli 
vastaa - miksi tehdään? 

• Etelä-Pohjanmaalla toimii useiden yliopistojen yksikköjä. Ne 
ovat kaikki suhteellisen pieniä. Yhdistämällä yksiköt on mah-
dollista lisätä niiden näkyvyyttä ja tehostaa toimintaa.  

Mahdolliset vaarat • Mallin luominen jää yliopistojen välisiin hallinnollisiin kiis-
toihin ja yhteistyöilmapiiri heikkenee. 

• ”Maakunnallisen monopolin” syntyminen, kilpailun piristä-
vän vaikutuksen puuttuminen 

Suuntaa antava  
Kustannusarvio 

• Jos toimintaa ei laajenneta, varsinaisia kustannuksia ei juuri-
kaan synny. Tämän mallin alla on kuitenkin mahdollista to-
teuttaa mallit I ja II 

 

”Yhteistyötä tulisi viritellä pehmeämmin kuin yhdistämällä kaikki organisaatiot. Esi-
merkiksi järjestämällä yhteisiä tapaamisia sekä paikka, jossa voitaisiin keskustella asi-
oista.” 
”Lakeuden instituutti saattaisi huonontaa yliopisto-organisaatioiden imagoa. On parem-
pi, että nykyiset yliopistot toimivat emäyliopistonsa alaisuudessa, jolloin sekä kansalli-
nen että kansainvälinen uskottavuus toteutuu paremmin. Usein Seinäjoella vierailevat 
yliopistoihmiset hämmästelevät maakunnan yliopistoyksiköiden runsautta. Imagolle on 
selvästi olemassa pohjaa mutta sen eteen tulisi tehdä enemmän töitä.” 
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IV - Tiivistetään verkostoa 

Mihin toiminta kohdis-
tuu – mitä tehdään? 

• Panostetaan Seinäjoella jo toimivien yksikköjen välisen yh-
teistyön tiivistämiseen. 

Millainen toimintamalli 
- miten tehdään? 

• Ei tehdä yhteistä organisaatioita, vaan tiivistetään yhteistyötä 
yhteisillä strategiakeskusteluilla, koulutuksella, markkinoin-
nilla ja etsitään aktiivisesti yhdessä rahoitusta maakunnan ul-
kopuolelta.  

Mihin tarpeeseen malli 
vastaa - miksi tehdään? 

• Voidaan suhteellisen pienin panoksin kehittää tutkimus- ja 
koulutustoimintaa Seinäjoella.  

Mahdolliset vaarat • Otetaan vain pieniä askelia eteenpäin, mikään ei olennaisesti 
muutu 

• Eri yksikköjen avainhenkilöt eivät ole valmiita luottamukseen 
ja vastavuoroisuuteen perustuvaan yhteistyöhön. 

Suuntaa antava  
kustannusarvio 

• Ei suoria menoja 

 

”Yliopisto-organisaatioiden tiiviimpi yhteistyö olisi tarpeen. Käytännössä yhteistyön 
tiivistäminen vaatisi aikaa, keskustelua ja paikan jossa kokoontua”. 
”Pelkkä yhteistyön tiivistäminen ei ole riittävä lähtökohta. Sitähän on jo tehty 15 vuo-
den ajan. Malleja tulisi yhdistää sillä ne kaikki ovat toisistaan riippuvaisia. Yhteistyötä 
on joka tapauksessa tiivistettävä, että malleja voidaan toteuttaa.” 

 

V - Uusi pelaaja kentälle tai vahvistetaan kentällä jo olevaa pelaajaa 

Mihin toiminta kohdis-
tuu – mitä tehdään? 

• Yritetään saada maakuntaan uusi jonkin teknisen alan tutki-
musyksikkö tai… 

• tuetaan SeAMKK:n teknisen osaamisen perustan vahvista-
mista. 

Millainen toimintamalli 
- miten tehdään? 

• Verkostoidutaan esim. TTKK:n kanssa (molemmissa tapauk-
sissa) 

Mihin tarpeeseen malli 
vastaa - miksi tehdään? 

• Voidaan paikata maakunnassa olevaa aukkoa teknologisessa 
osaamisessa. 

Mahdolliset vaarat • Luodaan uusi pieni yksikkö, joka ei kykene saavuttamaan riit-
tävän vahvaa resurssipohjaa ja asemaa kansallisesti ja kan-
sainvälisesti 
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Keskustelua tutkimusprofessorien aloista: 
 

”Pitäisi lähteä maakunnan vahvoilta aloilta. Vanhat toimialat lähtökohtana.” 
”High-Tech on kasvuala, mutta siihen on saatava uusia elementtejä. Tällä hetkellä kas-
vavat kaupungit ovat jo kuorineet kerman high-techista osansa, joten on löydettävä uu-
sia sovellutuksia, joilla tähdätään 5-10 vuoden päähän. Yhdistelmiä voisivat olla ympä-
ristön, psykologian tai humanismin yhdistäminen korkeaan teknologiaan. Teknisiä väli-
neitä sinänsä on olemassa paljon mutta ei riittävästi substanssiosaamista soveltaa ja 
käyttää niitä. E-P:lla olisi tartuttava tällaisiin uusin mahdollisuuksiin pyrittäessä luo-
maan uutta.” 
”Tekniseltä puolelta maakunnasta löytyy kohtuullisesti infrastruktuuria. Kulttuurien 
tuntemus kansainvälisessä toimintaympäristössä toimittaessa olisi myös tärkeää. Tieto-
yhteiskuntakeskusteluun tulisi saada sisältöä. Innovaatiojärjestelmien asiantuntijuus oli-
si tarpeellista E-P:lla. 
”Informaatioteknologiaan panostaminen sinänsä helppoa koska se on kasvava ala. Tar-
vittaisiin uusia yhdistelmiä. Tulisi pohtia mitä ollaan tekemässä ja mitä on valmiina. Tu-
lisi tietää mitä tapahtuu 5-10 vuoden aikajänteellä, ja tarttua tärkeisiin asioihin. Mukaan 
tulisi sisällyttää kansainvälinen ulottuvuus. Tulisiko pohtia yhteistyötä ulkomaisten 
kumppanien kanssa.” 
”Mekatroniikka ja elintarvikeala painopisteinä. Mekatroniikka tukisi metalli- ja materi-
aalinkäsittelyn aloja. Elintarvikealan osaamiskeskuksen vahvistaminen on tärkeää.” 
”Tutkimusprofessoreiden tulisi toimia näiden painoalojen välisillä rajapinnoilla horison-
taalisesti. Yhdistävänä tekijänä esimerkiksi informaatioteknologia, liikkeenjohto, yrittä-
jyys jne.” 

”Professorit tulisi olla uudenlaisten yhdistelmien asiantuntijoita.” 
”Tutkimusprofessoreiden kytkemisessä maakuntaan tulisi lähteä liikkeelle ongelmaläh-
töisyydestä ja poikkitieteellisistä periaatteista.” 
”Poikkitieteellisyys on tärkeää uutta kehitettäessä. Tutkimusprofessorit voisivat tukea 
tätä.” 
”Tarvitaan yksityiskohtainen räätälöinti. Sisältökysymykset tulee ratkoa erikseen, ja oli-
si tunnistettava mahdollisuudet 10 vuoden päähän.” 
”Tärkeää on huomioda, että toiminnan käynnistäminen on myös asenteellinen kysymys. 
Tärkeä kysymys se miten luodaan imua yritysten suuntaan. Koulutuksen kautta syntyy 
opiskelijoiden harjoitustöiden ja harjoittelujaksojen kautta suoria linkkejä yrityksiin. 
Koulutusta tulisi olla mahdollisimman lähellä tarvitsijoita, eli yrityksiä. Yliopistopaik-
kakunnilla opiskelijoilla on taipumuksena sijoittua yliopistojen läheisyyteen työelä-
mään” 
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LIITE 2. Keskustelutilaisuudet ja niiden osanottajat  
 

Seinäjoen yliopisto-organisaatiot 2.6.1999 
Esko A. Repo, johtaja, HY-MAKES 
Marjatta Jokisuu, koulutuspäällikkö, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 
Jarmo Palm, tutkimusasiamies, Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipiste 
Sirkka Kumpula, suunnittelija, Tampereen yliopisto täydennyskoulutuskeskus 
Kimmo Kainulainen, erikoistutkija, HY-MAKES 
Pauli Valkosalo, erikoistutkija, HY-MAKES 
Helena Tiilikainen, toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 
Sami Kurki, tutkimusohjelmapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 
Markku Sotarauta, tutkimusprofessori, Tampereen yliopisto, Sente 
Timo Lakso, tutkija, Tampereen yliopisto, Sente 
 
Kehittäjäorganisaatiot 16.6.1999 
Esa Latva-Rasku, maakuntajohtaja, Etelä-Pohjanmaan liitto 
Timo Urpala, aluekehityspäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto 
Olli Ristaniemi, maakuntasuunnittelija, Etelä-Pohjanmaan liitto 
Risto Hakala, kunnanjohtaja, Ilmajoen kunta/Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 
Raimo Yli-Uotila, kaupunginjohtaja, Seinäjoen kaupunki 
Mikko Pukkinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Seinäjoen kaupunki 
Marja-Terttu Saari, suunnittelupäällikkö, Seinäjoen kaupunki 
Ulla Autio, toimistopäällikkö, Seinäjoen kaupunki 
Sami Mäntymäki, suunnittelija, Seinäjoen kaupunki 
Jorma Rasinmäki, kunnanjohtaja, Kauhajoen kunta 
Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, Kurikan kaupunki 
Tapio Nikkola, kunnanjohtaja, Isojoen kunta 
Matti Aulis, kunnanjohtaja, Isojoen kunta 
Ähtärin kaupungin edustaja 
Sami Kurki, tutkimusohjelmapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 
Markku Sotarauta, tutkimusprofessori, Tampereen yliopisto, Sente 
Timo Lakso, tutkija, Tampereen yliopisto, Sente 
 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 16.6. 1999 
Tapio Varmola, johtava rehtori 
Leena Niemi-Väkeväinen, yksikön johtaja, sosiaalialan ammattikorkeakouluyksikkö 
Kalevi Karjanlahti, yksikön johtaja, kaupan alan ammattikorkeakouluyksikkö 
Kaija Manninen, yksikön johtaja, terveysalan ammattikorkeakouluyksikkö 
Pauli Huhtamäki, yksikön johtaja, tekniikan alan ammattikorkeakouluyksikkö 
Tapani Tasanen, yksikön johtaja, metsäalan ammattikorkeakouluyksikkö 
Antero Luomajärvi, yksikön johtaja, maaseutualan ammattikorkeakouluyksikkö 
Soili Tarpila, yksikön johtaja, ravitsemisalan ammattikorkeakouluyksikkö 
Ylermi Försti, yksikön johtaja, yrittäjien ammattikorkeakouluyksikkö 
Taisto Tiittanen, yksikön johtaja, käsi- ja taideteollisuusalan ammattikorkeakouluyksikkö 
Keijo Kurkikangas, talousjohtaja, keskushallinto 
Erkki Välimäki, kehittämispäällikkö, keskushallinto 
Sami Kurki, tutkimusohjelmapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 
Markku Sotarauta, tutkimusprofessori, Tampereen yliopisto, Sente 
Timo Lakso, tutkija, Tampereen yliopisto, Sente 
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Muut tilaisuudet, joissa hankkeesta on keskustelut 
 
HY-MAKESIN kehittämispäivä 
Eero Puolanne, johtokunnan puheenjohtaja 
Makesin henkilökunta 
Sami Kurki, tutkimusohjelmapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 
 
Tampereen yliopiston johdon vierailu Etelä-Pohjanmaalla 
Heikki Koski, kansleri, Tampereen yliopisto 
Jorma Sipilä, rehtori, Tampereen yliopisto 
Marja Jylhä, vararehtori, Tampereen yliopisto 
Krista Varantola, vararehtori, Tampereen yliopisto 
Seppo Siirilä, professori, Tampereen yliopisto 
Timo Lahti, hallintopäällikkö, Tampereen yliopisto 
Markku Leppäalho, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen johtaja 
Marjatta Jokisuu, Koulutuspäällikkö, TYT-Seinäjoki 
Tapio Varmola, johtava rehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Raimo Yli-Uotila, kaupunginjohtaja, Seinäjoen kaupunki 
Mikko Pukkinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Seinäjoen kaupunki 
Markku Sotarauta, tutkimusprofessori, Tampereen yliopisto/Sente 
Sami Kurki, tutkimusohjelmapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 
 
Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipisteen neuvottelukunnan kokous 
Matti Jakobson, rehtori, Vaasan yliopisto 
Juha Alarinta, osastopäällikkö, Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 
Tapio Varmola, johtava rehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Raimo Yli-Uotila, kaupunginjohtaja, Seinäjoen kaupunki 
Risto Hakala, kunnanjohtaja, Ilmajoen kunta 
Jarmo Palm, tutkimusasiamies, Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipiste 
Marjatta Larimo, talouspäällikkö, Vaasan yliopisto 
Sami Kurki, tutkimusohjelmapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 
 
Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipisteen ohjausryhmän kokous 
Marja-Terttu Saari, suunnittelupäällikkö, Seinäjoen kaupunki 
Pauli Kankaanpää, toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ry 
Raimo Alanen, kehittämissuunnittelija, Etelä-Pohjanmaan liitto 
Kauko Mikkonen, professori, Vaasan yliopisto 
Jarmo Palm, tutkimusasiamies, Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipiste 
Sami Kurki, tutkimusohjelmapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 
 
 


