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Kiireisen tiivistelmä  

OSA I – ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA PERUSTETUT PROFESSUURIT SUOMEN 
YLIOPISTOISSA  
 
Kaksiosainen selvitys laadittiin ajalla 1.8.2005–31.1.2006. Selvityksen ensimmäisessä osassa kartoi-
tettiin suomalaisten yliopistojen ulkopuolisella rahoituksella toimivien professuurien määrä, rahoi-
tus sekä alueellinen ja tiedealakohtainen jakauma. Samat tiedot kysyttiin myös tutkimusjohtajista, 
mutta siltä osin vastaukset eivät ole kattavia. Lisäksi kartoitettiin yliopistojen sivutoimipisteissä 
työskentelevien lahjoitusprofessuurien työnkuva.  

Ensimmäisen osan aineiston muodostivat yliopistoista ja yliopistokeskuksista syksyllä 2005 ke-
rätyt tiedot niiden ulkopuolisella rahoituksella toimivista professuureista ja tutkimusjohtajista. 
Aineistoa täydennettiin 20 lahjoitusprofessorin puhelinhaastatteluilla, joissa kysyttiin mm. opetuk-
sesta, tutkimuksesta ja sijainnin eduista ja haitoista.  

Selvityksessä käytettiin professuurien jaotteluun nelijakoa, jotta voitaisiin nähdä, miten suuri 
osa täydentävän rahoituksen professuureista oli perustettu täysin ilman yliopiston omaa rahoitus-
osuutta, ja miten monessa tapauksessa professori työskentelee yliopiston lisäksi muussa organi-
saatiossa. Täydentävän rahoituksen professorivirkasuhteet jaettiin neljään ryhmään, jotka ovat: 

• varsinaiset lahjoitusprofessuurit (lahjakirjalla perustetut), 
• yhteisrahoitteiset professuurit (rahoitus ei perustu lahjakirjaan vaan yhteissopimukseen),  
• osarahoitteiset professuurit (osa rahoituksesta tulee yliopistolta) ja  
• yhteistoimintaprofessuurit (henkilö työskentelee yliopiston lisäksi toisessa laitoksessa).  

Suomen yliopistossa oli syksyllä 2005 yhteensä 189 ulkopuolisella rahoituksella toimivaa koko- 
tai osa-aikaista professuuria yliopistojen ja yliopistokeskusten oman ilmoituksen mukaan. Selvästi 
eniten (110 kpl) oli lahjoitusprofessuureja. Toiseksi eniten (33 kpl) oli osarahoitteisia professuure-
ja, kolmanneksi eniten (26 kpl) yhteistoimintaprofessuureja ja vähiten (20 kpl) yhteisrahoitteisia 
professuureja. Osa-aikaisia professorinvirkoja oli 20 kpl. Lahjoitusvaroin perustettuja tutkimus-
johtajanvirkoja oli yliopistojen ilmoituksen mukaan yhteensä 12. Ne olivat kokoaikaisia. 

Eniten ulkopuolisen rahoituksen professuureja oli Helsingin yliopistossa (32 kpl), toiseksi eni-
ten Kuopion yliopistossa (28 kpl) ja kolmanneksi eniten Lappeenrannan teknillisellä yliopistossa 
(27 kpl). Myös Tampereen ja Oulun yliopistoilla sekä Teknillisellä korkeakoululla ulkopuolisen 
rahoituksen professuureja oli yli kymmenen. Lopuissa yliopistoissa niitä oli alle kymmenen. Kuva-
taideakatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa lahjoitusprofessuureja ei ollut lainkaan.  

Eniten ulkopuolisen rahoituksen professuureja sijoittui luokkaan ”tekniset tieteet” ja toiseksi 
eniten lääke- ja terveystieteisiin. Myös luokkiin ”luonnontieteet”, ”taloustieteet” ja ”yhteiskunta-
tieteet” sijoittui yli 30 professuuria. Vähiten lahjoitusprofessuureja oli humanistisella alalla ja maa-
talous-metsätieteissä. Yli neljäsosa ulkopuolisen rahoituksen professuureista oli sijoitettu yliopis-
ton sivutoimipisteeseen. Teknisten tieteiden ja taloustieteiden luokasta noin puolet työskenteli 
sivupisteessä.  

Selvityksen perusteella normaalin tutkimus- ja koulutusjärjestelmän ulkopuolelta on lahjoitettu 
professuureihin arviolta 13,0 miljoonaa euroa vuodessa (n. 68 480 e / professuuri) ja tutkimusjoh-
tajien palkkaukseen arviolta 1,2 miljoonaa euroa (n. 100 000 e / tutkimusjohtaja). Yhteensä rahaa 
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on tullut arviolta 14,2 miljoonaa euroa vuodessa 201 henkilön palkkaamiseen koko- tai osa-
aikaiseen työhön. Professuureihin sijoitettu ulkopuolinen rahoitus täydentää merkittävästi kansal-
lista tutkimus- ja koulutusjärjestelmää. 

Kunnat ja kunnalliset organisaatiot olivat määrällisesti tärkeimpiä professuurien rahoittajia. Ne oli-
vat mukana rahoittamassa 83 professuuria kokonaan tai osittain. Säätiöt ja yhdistykset olivat koko- 
tai osarahoittajina 54 professuurissa ja valtio 52 professuurissa. Luokkaan ”muut” sijoittui 34 pro-
fessuuria. Luokka sisältää ulkomaisen rahoituksen (lähinnä EU-rahoituksen), yksityishenkilöiden 
lahjoitukset sekä tapaukset, joissa tieto puuttui.  

Yritykset rahoittivat 55 professuuria kokonaan tai osittain eli yritysrahaa oli mukana 29,1 % 
professuureista. Ainoina rahoittajina yritykset toimivat 19 professuurissa, mikä merkitsee rahalli-
sesti noin 1,3 miljoonan euron panostusta. Yritysrahan osuus oli huomattavasti suurempi sivu-
toimipisteisiin sijoitetuissa professuureissa: 46,3 %. Päätoimipisteessä toimivien vastaava osuus oli 
22,2 %. Vaikuttaa siltä, että ei-yliopistokaupungeissa yrityksillä on suurempi tarve vahvistaa alu-
eensa innovaatioverkostoja lahjoittamalla varoja professuurien perustamiseen.  

Lahjoitusprofessuureista pääosa (135 kpl) oli sijoitettu yliopistojen pääkampuksille. Sivutoimi-
pisteisiin oli sijoitettu 54 professuuria. Lahjoitusprofessuureja oli sijoitettu yhteensä 26 eri paikka-
kunnalle. Eniten niitä oli Helsingissä (27 kpl), Kuopiossa (26 kpl), Tampereella (15 kpl), Lappeen-
rannassa (14 kpl) ja Oulussa (13 kpl). 

Sivutoimipisteessä työskentelevien professoreiden haastatteluista selvisi, että professuurin si-
jainnista pääkampuksen ulkopuolella voi olla sekä hyötyä että haittaa. Useampi professori koki, 
että sivupisteessä työskentelemällä säästyy päivittäiseltä byrokratialta, koska organisaatio on kevy-
empi. Professorien mielestä yliopistokeskuksessa toimiminen vahvisti alueellista yhteistyötä ja 
tarjosi mahdollisuuksia aidosti monitieteiseen tutkimus- ja opetustoimintaan. Sijainnista oli etua 
myös tutkimustoiminnan rahoittamisessa (esim. mahdollisuus hakea alueellista EU-rahaa). Osa 
haastatelluista koki, ettei työtä edes voisi hoitaa pääkampukselta käsin. 

Sivupisteessä työskentelyn haittapuoliksi mainittiin mm. yliopiston tukipalvelujen hyödyntämi-
sen vaikeus, tiedeyhteisöstä eristäytymisen vaara, opiskelijoiden puuttuminen paikkakunnalta, 
pitkä välimatka luonteviin yhteistyökumppaneihin ja vaikeus palkata osaavaa henkilökuntaa. Ra-
hoituksen kannalta sijainnista saattoi myös olla haittaa: esim. alueelliset toimijat eivät olleet tottu-
neet yliopistojen toimintatapoihin. Lisäksi kahdella paikkakunnalla asuminen ja niiden välillä mat-
kustaminen tuotti valtavasti kustannuksia. Suomalainen verotuskäytäntö ja matkustussäännöt 
eivät tue riittävästi kahdessa toimipaikassa työskenteleviä.  

Viran rahoitus ulkopuolisin varoin ei välttämättä aiheuttanut professoreille minkäänlaisia viral-
lisesti esitettyjä vaatimuksia. Professorit saattoivat silti kokea olevansa henkilökohtaisesti vastuus-
sa alueelle ja sen toimijoille. Useampi professori koki vaikeaksi huomioida kaikki lahjoittajat. Yli 
puolet haastateltavista tunsi, että professuurin rahoitus ulkopuolisin varoin aiheutti jonkinlaisia, 
vaikkakin usein epäsuoria vaatimuksia. Vaikka vaatimuksia oli, niitä ei välttämättä koettu missään 
mielessä rajoittaviksi. Määräaikaisten professuurien jatkolle saattaa kuitenkin olla esteenä se, ettei-
vät lahjoittajat ole tyytyväisiä tuloksiin. 

Haastateltujen lahjoitusprofessoreiden yhteistyö yritysten ja osaamiskeskusohjelman kanssa 
vaihteli suuresti tieteenaloittain. Taloustieteissä ja teknisissä tieteissä yhteistyötä oli runsaasti, mut-
ta humanistisella alalla, luonnontieteissä, maatalous- ja metsätieteissä sekä yhteiskuntatieteissä 
vähän tai ei lainkaan. 
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OSA II – OSAAMISKESKUSOHJELMA-ASIAKIRJOJEN JA YLIOPISTOJEN STRATEGIOIDEN 
YHTEYDET JOENSUUN, JYVÄSKYLÄN, KUOPION, TURUN JA VAASAN SEUDUILLA  
 
Selvityksen toinen osa kohdistui Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Turun ja Vaasan yliopistoihin ja 
niitä ympäröivään kaupunkiseutuun. Päätavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten hyvin yliopisto-
jen strategiset linjaukset ja paikallisten osaamiskeskusten osaamisalat tukevat toisiaan. Selvitykses-
sä verrattiin myös kohdeyliopistojen saamien Suomen Akatemian huippututkimusyksiköiden aloja 
yliopiston sijaintipaikkakunnalla toimivan osaamiskeskuksen aloihin.  

Toisen osan aineistona käytettiin kohdeseutujen yliopistojen perusstrategia-asiakirjoja ja kun-
kin yliopiston uusinta toiminta- ja taloussuunnitelmaa, korkeakoulujen yhteisiä aluestrategioita, 
osaamiskeskusohjelman ja yksittäisten osaamiskeskusten internetsivuja ja osaamiskeskusohjelma-
asiakirjoja toiselta kaudelta (1999–2006). Lisäksi tarkasteltiin seutujen ja maakuntien tilastotietoja.  

Eräs tärkeä tutkimustoiminnan julkinen rahoittaja on Suomen Akatemia, joka rahoittaa tutki-
musta mm. huippututkimusyksikkörahoituksen kautta. Osaamiskeskusohjelmaan suoranaisesti 
liittyviä tutkimuksen huippututkimusyksiköitä oli kohdeseuduilla seuraavasti: Joensuussa 1 kpl, 
Jyväskylässä 3 kpl, Kuopiossa 3 kpl, Turussa 6 kpl ja Vaasassa 0 kpl. Huippututkimusyksiköt 
puuttuivat korkeakouluista seuraavilta seutujen osaamiskeskusaloilta:  
• Joensuu: muovi- ja metalliala 
• Jyväskylä: energiateknologia ja ympäristöteknologia 
• Kuopio: agrobiotekniikka 
• Turku: kulttuurituotanto ja digitaalinen sisältötuotanto 
• Vaasa: energiatekniikka. 
 
Strategia-asiakirjojen sisällöt jäivät hyvin yleiselle tasolle. Läheskään kaikissa strategioissa ei nimet-
ty yliopiston nykyisiä tai tulevaisuuden vahvuusaloja. Tavoitteet ja toimintasuunnitelmat tarken-
tuivat useimmiten toiminta- ja taloussuunnitelmassa.  

Joensuun yliopiston strategisten asiakirjojen yhteys osaamiskeskusohjelmaan oli selkeä. Asiakir-
joissa käsiteltiin molempia osaamisaloja: yliopisto oli nimennyt vahvuuksikseen mm. metsäalan 
sekä fysiikan ja kemian. Muovi- ja metallialan osaamiskeskukselle yliopisto voi tarjota etenkin 
materiaalitekniikkaan liittyvää asiantuntemusta. Osaamiskeskukset mainittiin yliopiston yhteistyö-
kumppaneiksi. Joensuun korkeakoulujen aluestrategian perusteella työelämäsuuntautuneella am-
mattikorkeakoululla oli enemmän konkreettista yhteistyötä paikallisen osaamiskeskuksen kanssa 
kuin yliopistolla. 

Jyväskylän yliopiston strategia-asiakirjoilla oli heikko yhteys osaamiskeskusohjelmaan. Toiminta- 
ja taloussuunnitelmassa nimetyillä yliopiston vahvuusaloilla oli selvä yhteys ainoastaan informaa-
tioteknologiaan. Nanoteknologiaa ei korostettu asiakirjoissa lainkaan, mutta sitä tukevia aloja 
mainittiin. Kokonaan vaille huomiota jäivät paperinvalmistuksen hallinta sekä energia- ja ympäris-
töteknologia. Aluestrategiassa mainittiin kaikki osaamisalat, nanotekniikka oli nimetty maakunnan 
yhdeksi painopistealaksi ja nanoteknologia yliopiston hankepolitiikan yhdeksi painopisteeksi.  

Kuopion yliopiston strategiassa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa yliopiston painopisteiksi ni-
mettiin terveys- ja ympäristötieteet ja hyvinvointiosaaminen, mikä tukee Kuopion seudun hyvin-
vointi-osaamiskeskusta. Asiakirjoista uupuivat konkreettiset esimerkit, joilla yliopisto hyödyntää ja 
tukee osaamiskeskustoimintaa. Siksi Kuopion yliopiston asiakirjojen yhteys osaamiskeskukseen jäi 
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melko heikoksi. Osaamiskeskusohjelmaa tarkasteltiin aluestrategiassa hyvin vähän. Strategiassa 
mainitut Pohjois-Savon uudet kasvualat sisälsivät kuitenkin aloja, jotka kuuluvat Kuopion seudun 
osaamiskeskusohjelmaan. Kuopion hyvinvointiosaamiskeskuksen osaamisaloihin liittyviä hankkei-
ta ei ollut sisällytetty Itäisen Suomen yliopistojen yhteiseen kehittämisstrategiaan 2000–2006 (1999).  

Turun seudun korkeakoulujen yhteisessä aluestrategiassa tuotiin esille osaamiskeskusta tukevat 
elinkeinoelämän strategioiden painotukset, mutta niitä ei ollut otettu työn pohjaksi. Siksi yhteydet 
osaamiskeskustoimintaan jäivät heikoksi. Korkeakoulut lupasivat kuitenkin strategiassaan tehostaa 
toimintaansa osaamiskeskusyhteistyössä.  

Turun yliopiston vahvuutena olivat strategian mukaan biotieteet. Tulevaisuudessa vahvuusaloiksi 
uskottiin kehittyvän mm. materiaalitieteisiin liittyvä tutkimus sekä informaatioteknologia. Nämä 
kolme alaa tukevat paikallista osaamiskeskusta. Yliopiston strategiassa osaamiskeskusohjelmaa ei 
mainittu, mutta toiminta- ja taloussuunnitelmassa osaamiskeskus ja kaikki neljä osaamisalaa huo-
mioitiin. Yliopisto lupasi osallistua bioalan, ICT-alan sekä kulttuurin- ja sisältötuotannon osaa-
miskeskusohjelmaan. Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen painoalat olivat 
lähes yhteneviä ja tukivat hyvin toisiaan. 

Åbo Akademin tutkimus painottui strategian mukaan kulttuuri- ja yhteiskuntatieteisiin, tekniik-
kaan ja luonnontieteisiin. Vahvoja tai kehitettäviä aloja ei eritelty strategiassa, mutta toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa vahvoiksi aloiksi esitettiin aloja, jotka tukevat Varsinais-Suomen osaamis-
keskusaloista tietojenkäsittelyä ja tietotekniikkaa, materiaalitutkimusta ja biotekniikkaa. Varsinais-
Suomen osaamiskeskusta ei kuitenkaan mainittu Åbo Akademin asiakirjoissa. 

Turun kauppakorkeakoulun strategiassa ei eritelty vahvoja tai kehitettäviä aloja lainkaan. Toimin-
ta- ja taloussuunnitelmassa oli viittauksia Varsinais-Suomen osaamiskeskusaloista bioalaan ja ICT-
alaan, ja TuKKK lupasi panostaa osaltaan osaamiskeskusaloihin. Asiakirjoissa ei kuitenkaan eritel-
ty TuKKK:n osallistumista osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen. Yhteys osaamiskeskusohjel-
maan jäi heikoksi.  

Vaasan yliopiston asiakirjoissa huomioitiin energiatekniikan osaamiskeskusala, vaikka ala oli stra-
tegian mukaan vasta kehittymässä yliopiston vahvuudeksi. Yliopisto oli myös laatinut hankesuun-
nitelmia tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tuotiin esille yhtey-
det paikalliseen osaamiskeskukseen. Aluestrategiassa energiatekniikka esiteltiin alueen yhtenä 
osaamisalana, mutta osaamiskeskusalalle ei annettu muita aloja suurempaa painoarvoa. Aluestra-
tegia ei sellaisenaan tue osaamiskeskusohjelman toteuttamista. 

Jotta voitaisiin selvittää yliopistojen ja osaamiskeskusten välisen yhteistyön muodot ja laajuus 
tai yliopistojen osaamisaloihin liittyvän tutkimuksen määrä, tarvittaisiin perusteellisempaa tarkas-
telua ja erilaisia lähteitä asiakirjojen rinnalle. Selvitys antoi kuitenkin kuvan yliopistojen strategiata-
son yhteyksistä osaamiskeskusohjelmaan. 
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Lahjoitusprofessuurit ja osaamiskeskusohjelma osaamisperustaisen alueke-
hittämisen keinoina  

LÄHTÖKOHTA 

Koulutus, tutkimus, teknologia ja innovatiivisuus on nostettu 1990-lopulta alkaen koko Suomen 
ja sen alueiden menestymisen edellytyksiksi. Innovaatiot ja tiedon luominen ovat vuorovaikuttei-
sia prosesseja, joita muovaavat erilaiset institutionaaliset rakenteet ja sosiaaliset käytännöt. Inno-
vaatioiden taustalla vaikuttavat usein laajat vuorovaikutus- ja tietämysverkostot, mikä korostaa 
tiedon tuottajien eli tutkimuslaitosten, oppilaitosten ja tutkimusverkostojen roolia. Suomen inno-
vaatiojärjestelmä luotiin pääosin 1970–1980 -luvuilla, mutta sitä on voimakkaasti vahvistettu vii-
me vuosikymmenen vaihteessa1. 

Yksi keskeisimmistä osaamiseen nojaavista aluekehittämisen välineistä on osaamiskeskus-
ohjelma, jonka puitteissa luodaan edellytyksiä tutkimus- ja yritystoiminnan kohtaamiselle. Jotta 
osaamiskeskusohjelma olisi todella vaikuttava kehittämisen väline, yliopistojen ja osaamiskeskus-
ten linjausten ja painoalojen tulisi olla toisiaan ja alueen elinkeinoelämää tukevia. Tässä raportissa 
keskitytään osaamiskeskusten ja yliopistojen strategioiden välisiin yhteyksiin. Lisäksi tarkastellaan 
yliopistojen lahjoitusvaroin perustettuja professuureja ja tutkimusjohtajia, joita on 1990-luvun 
lopulta alkaen perustettu aikaisempaa enemmän aluekehitystä vauhdittamaan. Lahjoitusprofessuu-
rit ovat yksi esimerkki uusista järjestelmän ulkopuolisista panostuksista tutkimukseen ja koulutuk-
seen sekä yliopistojen ja yritysten yhteistyöstä, jossa on mahdollista kehittää alueellisia innovaatio-
verkostoja, toteuttaa yliopistojen kolmatta tehtävää ja panostaa tutkimuksen laatuun. 

Valtioneuvosto teki huhtikuussa 2005 periaatepäätöksen suomalaisen tutkimusjärjestelmän ra-
kenteellisesta kehittämisestä. Periaatepäätöksen mukaan julkista tutkimusjärjestelmää kehitetään 
nykyiseltä pohjalta. Julkisen tutkimusjärjestelmän muodostavat esimerkiksi ministeriöt, valtion 
tutkimuslaitokset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä teknologiakeskukset ja yrityshautomot. 
Keskeisenä haasteena on kehittää kansainvälisesti laadukasta tutkimus- ja kehitystoimintaa kan-
santalouden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeimmillä aloilla. Tavoitteena on kehittää yliopistolaitok-
sesta korkeatasoinen, omilla vahvuusalueillaan kansainvälisesti huipulla oleva järjestelmä, joka 
tuottaa uusia tutkimusavauksia ja -aloitteita. Sen sijaan ammattikorkeakouluja kehitetään alueelli-
sina vaikuttajina, eikä korkeakoululaitosta kokonaisuudessaan laajenneta nykyisestä. Kaiken kaik-
kiaan koulutuksesta, tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta halutaan entistä kansainvälisempää ja 
laadukkaampaa.2  

Perinteisesti yliopistot ovat keskittyneet tutkimustoiminnassaan tuottamaan tieteellistä tietoa 
kansainvälisen tutkijayhteisön käyttöön ja arvioitavaksi3. Esimerkiksi Ison-Britannian yliopistojen 
rehtoreiden keskuudessa vuosituhannen alussa tehty selvitys osoitti, että vain pieni osa yliopisto-
jen johdosta laittoi etusijalle ”oman” alueensa elinkeinoelämään liittyvän t&k -toiminnan ja paikal-
lisyhteisön kehittämisen. Useimmat asettivat kansainvälisen huippututkimuksen aluelähtöiseen 
t&k -toiminnan edelle.4 Viime vuosina suomalaiset yliopistot on haastettu ottamaan aiempaa voi-

 
1 Koskenlinna ym. 2005. 
2 Valtioneuvosto 2005. 
3 Mm. Goddard 1999, Goddard & Chatterton 2001 sekä Virtanen 2002. 
4 Goddard & Chatterton 2001, 127. 
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makkaammin oman roolinsa myös aluekehittämisessä. Tämä liittyy yliopistojen kolmannen tehtä-
vän vahvistamiseen. Kolmas tehtävä näkyy vuonna 2004 uudistetussa yliopistolaissa (645/1997), 
jonka 4 §:n 1 momentissa todetaan, että ”[t]ehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee toimia vuoro-
vaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta”1. Kolmannessa tehtävässä ei ole kysymys ainoastaan teknologian 
ja osaamisen siirrosta yliopistoista lähiseudun yrityksiin vaan laajemmasta vuorovaikutuksellisesta 
yhteistyöstä.  

Suomessa käytettiin vuonna 2003 tutkimus- ja kehittämistoimintaan yhteensä 5005,0 miljoo-
naa euroa. Suurin osa (3527,9 milj. euroa eli 70,5 %) t&k-toiminnan varoista käytettiin yrityksissä, 
etenkin teollisuudessa, jossa t&k-toiminnan menot olivat 2800,2 miljoonaa euroa. Korkeakoulu-
sektorin (yliopistojen, yliopistollisten keskussairaaloiden ja ammattikorkeakoulujen) osuus t&k-
menoista oli 19,2 %, mikä vastaa 961,7 miljoonaa euroa. Julkinen sektori (valtion hallinnonalat, 
muut julkiset laitokset ja yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta) kulutti t&k-toimintaan 515,4 
miljoonaa euroa eli 10,3 %. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittajista määrällisesti merkittä-
vin oli vuonna 2003 yrityssektori. Kotimaiset yritykset rahoittivat tuolloin t&k-toimintaa 3429,3 
miljoonalla eurolla, josta suurin osa (94,6 %) myös käytettiin yrityksissä. Julkisen rahoituksen 
osuus oli 1293,9 miljoonaa euroa ja siitä yli puolet suuntautui korkeakoulusektorille.2  

Koko maan tutkimus- ja kehitysmenojen on arvioitu laskeneen vuonna 2004 siten, että t&k-
menojen osuus bruttokansantuotteesta olisi laskenut alle vuoden 2000 tason 3,37 prosenttiin. 
Euroissa laskun arvioidaan olleen 50 miljoonaa.3 

OSAAMISKESKUSOHJELMA ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ 

Keskeinen aluekehittämisen väline on osaamiskeskusohjelma, jonka puitteissa luodaan edellytyk-
siä tutkimus- ja yritystoiminnan kohtaamiselle ja innovaatioiden synnylle. Osaamiskeskusohjelma 
on alueiden kehittämislain mukainen määräaikainen erityisohjelma. Ohjelma käynnistyi vuonna 
1994, ja sitä laajennettiin hyvien kokemusten innoittamana vuosina 1998 ja 2002. Osaamiskeskus-
ohjelmaan osallistuvat alueelliset keskukset nimeää valtioneuvosto.4   

Nykyiset 22 osaamiskeskusta ja niiden 45 osaamisalaa on nimetty vuosiksi 2003−2006. Osaa-
miskeskusohjelmassa on mukana myös kulttuuri- ja palvelualat, vaikka painopiste on edelleen 
teknologiassa. Alueilla tapahtuvaa ohjelmatyötä seuraa ja koordinoi sisäasiainministeriön asettama 
kansallinen osaamiskeskustyöryhmä. Ryhmässä on elinkeinoelämän, tutkimuksen ja koulutuksen 
sekä keskus-, alue- ja paikallishallinnon edustajat. Työryhmän puheenjohtajana toimii Yrjö Neu-
vo.5   

Osaamiskeskusohjelma on eräänlainen sateenvarjo monille paikallisille toiminnoille. Osaamis-
keskusohjelman tehtävänä on suunnata paikallisia, alueellisia ja kansallisia voimavaroja huippu-
osaamisen hyödyntämiseen sekä turvata kansainvälinen kilpailukyky ja osaamisen säilyminen ko-
timaassa. Osaamiskeskuksiin valittujen alojen tulisi edustaa ainakin kansallisesti alansa huippu-
osaamista. Osaamiskeskusohjelman kansallisen tason tavoitteissa korostuvat suunnittelun pitkä-

 
1 Finlex 2005. 
2 Tilastokeskus 2005a.  
3 Tilastokeskus 2005b.  
4 Osaamiskeskusohjelma 2006.  
5 Emt.  
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jänteisyys sekä kehittämistoimien yhteensopivuus, alueellinen erikoistuminen, paikallinen, kansal-
linen ja kansainvälinen yhteistyö sekä osaamisen jatkuva uudistuminen.1  

Osaamiskeskukset saavat vuosittain perusrahoitusta ohjelmien koordinointiin, hankevalmiste-
luun ja kärkihankkeiden siemenrahoitukseen. Osaamiskeskuksille jaettiin vuonna 2005 maakun-
tien liittojen kautta valtiolta yhteensä 8,2 miljoonaa euroa ohjelmien perusrahoitukseen. Pohjois-
Karjalan osaamiskeskukselle tästä summasta myönnettiin 405 000 euroa, Jyväskylän seudun 
osaamiskeskukselle 450 000 euroa, Kuopion seudun hyvinvointiosaamiskeskukselle 460 000 eu-
roa, Varsinais-Suomen osaamiskeskukselle 725 000 euroa ja Länsi-Suomen osaamiskeskukselle 
230 000 euroa.2 

Osaamiskeskusohjelmaa voi pitää sosiaalisena innovaationa, jonka avulla pyritään monipuolis-
tamaan ja ylläpitämään korkean tason suomalaista osaamista. Yksittäiset osaamiskeskukset ovat 
alueellisia yhteisöjä. Kysymyksessä on eräänlainen kolmannen sukupolven kehitysaskel, jos en-
simmäisenä askeleena pidetään sitä, kun teknologiakylät siirsivät tietoa korkeakouluista suoraan 
yrityksille ja toisena sitä, kun teknologiakylät kannustivat yrityksiä keskinäiseen yhteistyöhön.3  

LAHJOITUSPROFESSUURIT SUOMEN YLIOPISTOJÄRJESTELMÄÄ JA ALUEKEHITYSTÄ 
VAHVISTAMASSA 

1990-luvun lopulta alkaen on osaamispohjaisessa aluekehittämisessä yleistynyt professuurien pe-
rustaminen lahjoitusvaroin tukemaan alueiden, yritysten ja teknologian kehitystä. Kaupunkien ja 
maakuntien lisäksi erilaiset säätiöt ja yhdistykset sekä yritykset ovat lahjoittaneet varoja yli-
opistoille, jotta ne voisivat perustaa uusia professuureja.  

Professorit ovat valtion virkamiehiä, joten heitä koskee valtion virkamieslaki (750/1994) sekä 
valtion virkaehtosopimuslaki (664/1970). Yliopistolaissa (645/1997) professorit asetetaan erityis-
asemaan verrattuna muuhun henkilöstöön. Yliopistolain 16. pykälässä todetaan, että yliopistossa 
on professorin virkoja ja niihin nimittämisestä säädetään erikseen. Yliopistoasetuksen (115/1998) 
7. pykälässä määritellään yliopiston professorien nimittäminen virkasuhteeseen. Nimittäminen 
pitää tapahtua yli kaksi vuotta kestävään virkasuhteeseen. Nimitysmenettelystä enintään kahden 
vuoden pituiseen virkasuhteeseen määrätään johtosäännössä. Laki korkeakoulun professorin ja 
apulaisprofessorin viran täyttämisestä (856/1991) sekä siihen perustuva säädöstö säätelevät puo-
lestaan professorin virkaan valitsemista.4 

Lahjoitusprofessuuri-käsitettä ei ole juridisesti olemassa, mutta käsitettä käytetään varsin ylei-
sesti. Usein sillä tarkoitetaan professuuria, joka on perustettu tiettyä tarkoitusta varten lahjakirjalla 
ja jonka rahoitus on saatu kertalahjoituksena tai saadaan vuosittain tietyn määräajan, useimmiten 
viiden vuoden puitteissa. Varsinaiset lahjoitusprofessorit ovat kokoaikaisia. Esimerkiksi Kuopion 
yliopiston taloussäännön mukaan lahjoitusten on perustuttava lahjakirjaan tai vastaavaan asiakir-
jaan5. Valtion virkamiesasetuksen (971/1994) kuudennessa pykälässä on määritelty viran perusta-
minen määräajaksi seuraavasti: 

 
1 Emt.  
2 Osaamiskeskusohjelma 2005a. 
3 Lievonen & Lemola 2004. 
4 Finlex 2005 ja Professoriliitto 2005a.  
5 Tiedon välitti suunnittelu- ja kehittämisosaston suunnittelija H. Suomalainen sähköpostitse 1.12.2005. 
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”Virka voidaan perustaa määräajaksi, jos virkaa varten tarvittavat varat on lahjoitettu valtiolle. Virka 
perustetaan enintään siksi määräajaksi, joksi lahjoitetut varat riittävät kattamaan virasta aiheutuvat 
palkkaus- ja muut kustannukset. Virka on näin perustettava vähintään kahdeksi vuodeksi tai jos kyse 
on korkeakoulun professorin tai apulaisprofessorin virasta, vähintään neljäksi vuodeksi. […] Määrä-
ajaksi perustettu virka lakkaa, kun se määräaika, joksi virka on perustettu, on kulunut loppuun, jollei 
virkaa ole lakkautettu sitä ennen.”1 

Lahjavirkoja on ollut Suomen yliopistoissa jo 1950-luvulla. Lahjaviroista kiisteltiin ja niille luotiin 
pelisääntöjä, joiden mukaan lahjavarojen tuli riittää ainakin viideksi vuodeksi, minkä jälkeen virka 
siirtyi valtion kustannettavaksi. Nykyään lahjoitusvirka voidaan joko lakkauttaa tai siirtää yliopis-
ton kustannettavaksi. Jonkin verran lahjoitetaan varoja myös pysyviin virkoihin. Lahjavirat mah-
dollistavat yliopistoille uusien tutkimusalojen nopean käynnistämisen ja niiden omien tutkimus-
alojen vahvistamisen.2 

Lahjoitusprofessuurien määrää Suomessa ei ole viime vuosina selvitetty lukuun ottamatta Hel-
singin Sanomien artikkelia vuodelta 2002. Siinä esitetyt tiedot perustuivat Helsingin Sanomien 
omaan kyselyyn. Sen mukaan Suomessa oli vuoden 2002 alussa 103 lahjoitusprofessuuria. Muka-
na oli myös osittain lahjoitusvaroin tai niiden tuotoin rahoitettuja virkoja. Eniten lahjavirkoja oli 
tuolloin Tampereen yliopistolla (17 kpl), toiseksi eniten Helsingin yliopistolla (16 kpl), kolman-
neksi eniten (15 kpl) Lappeenrannan teknillisellä korkeakoululla (nykyisellä Lappeenrannan teknil-
lisellä yliopistolla) ja neljänneksi eniten Oulun yliopistolla (13 kpl). Lapin yliopistolla, Kuvatai-
deakatemialla, Sibelius-Akatemialla ja Teatterikorkeakoululla ei tuolloin ollut yhtään lahjavirkaa.3 
Artikkelista ei käy ilmi, miten tiedot on koottu. Voi olla, että selvityksen ulkopuolelle on jäänyt 
esimerkiksi yliopiston kannalta osa-aikaisia kahdessa paikassa työskenteleviä professoreja ja yh-
teisrahoitteisia hankkeisiin liittyviä professuureja, jotka ovat mukana tässä selvityksessä. 

Vuonna 1980 lahjoitusprofessoreja oli Suomessa noin 15, joten lahjoitusprofessuurit ovat 
yleistyneet huomattavasti. 1990-luvun lopulla lahjoituksia tehtiin enenevässä määrin ja etenkin 
tietoteollisuuden alan professuureja perustettiin lahjoitusvaroin runsaasti. Näin oli siitäkin huoli-
matta, että professuurin perustaminen maksoi tuolloin noin 400 000 markkaa (noin 67 300 euroa) 
vuodessa ja verottomasti sai lahjoittaa 150 000 markkaa (noin 25 200 euroa).4 

Yritysten intoa lahjoittaa varoja professuurien palkkaukseen rajoittavat lahjoitusten verotus-
käytännöt. Helsingin yliopiston kansleri Kari Raivio ehdotti vuonna 2004 valtiovarainministeriölle 
jättämässään muistiossa, että yliopistoille annettavien lahjoitusten verotuskäytäntöä tulisi muuttaa, 
jotta yliopistojen rahoituspohjaa voitaisiin laajentaa yritysten ja yksityishenkilöiden avulla. Yritys-
ten verovähennysoikeus on 25 000 euroa vuodessa, mutta Raivio olisi halunnut korottaa summan 
noin miljoonaan euroon. Tuolla summalla voisi perustaa pysyvän lahjoitusprofessuurin.5 Keväällä 
2005 valtioneuvosto päätti selvittää, voitaisiinko yritysten verovapausrajaa nostaa lahjoituksissa, 
jotka on suunnattu korkeakoulujen tutkimustoimintaan6.  

 
1 Finlex 2005.  
2 Liiten 2002. 
3 Emt. 
4 Liiten 1999 ja 2002. 
5 Liiten 2004. 
6 Valtioneuvosto 2005. 



 13 

SELVITYKSEN TOTEUTUS JA TAVOITTEET  

Kaksiosainen selvitys laadittiin ajalla 1.8.2005–31.1.2006. Selvityksen ensimmäisessä osassa kartoitettiin 
suomalaisten yliopistojen ulkopuolisella rahoituksella toimivien professuurien (varsinaisten lahjoi-
tusprofessuurien, yhteisrahoitteisten professuurien, osarahoitteisten professuurien ja yhteistoimin-
taprofessuurien) määrä, rahoitus sekä alueellinen ja tiedealakohtainen jakauma. Samat tiedot ky-
syttiin myös tutkimusjohtajista, mutta siltä osin vastaukset eivät ole kattavia. Lisäksi selvityksen 
ensimmäisessä osassa selvitettiin sivupisteissä toimivien lahjoitusprofessuurien työnkuvaa puhe-
linhaastattelujen avulla. Koska lahjoitusprofessuurit perustetaan määräajaksi, tilanne elää jatkuvas-
ti. Tässä selvityksessä saatiin läpileikkaus Suomen yliopistojen ulkopuolisella rahoituksella peruste-
tuista professuureista syksyltä 2005. 

Selvityksen ensimmäisen osan aineiston muodostivat tätä selvitystä varten yliopistoista ja yli-
opistokeskuksista kerätyt tiedot niiden ulkopuolisella rahoituksella toimivista professuureista ja 
tutkimusjohtajista (liite 1). Aineistoa täydentävät 20 lahjoitusprofessorin puhelinhaastattelut, joissa 
kysyttiin mm. opetuksesta, tutkimuksesta ja sijainnin eduista ja haitoista (liite 2). Haastattelujen 
avulla avattiin näkymä professorien työhön.  

Selvityksen toinen osa kohdistui Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Turun ja Vaasan yliopistoihin ja 
niitä ympäröivään kaupunkiseutuun. Tehtävänä oli tuottaa tietoa siitä, miten hyvin yliopistojen 
strategiset linjaukset ja osaamiskeskusten osaamisalat tukevat toisiaan. Selvityksessä verrattiin 
myös kohdeyliopistojen saamien Suomen Akatemian huippututkimusyksiköiden aloja yliopiston 
sijaintipaikkakunnalla toimivan osaamiskeskuksen aloihin. Päätavoitteena oli selvittää kohdeyli-
opistojen strategioiden ja kaupunkiseutujen osaamiskeskusten linjausten erot ja yhtäläisyydet.  

Selvityksen toisen osan aineistona käytettiin kohdeseutujen yliopistojen strategia-asiakirjoja, 
korkeakoulujen yhteisiä aluestrategioita, osaamiskeskusohjelman ja yksittäisten osaamiskeskusten 
internetsivuja ja osaamiskeskusohjelma-asiakirjoja toiselta kaudelta (1999–2006). Lisäksi tarkastel-
tiin tilastotietoja esimerkiksi seutujen ja maakuntien väkiluvusta, bruttokansantuotteesta, t&k-
toiminnasta ja työpaikkarakenteesta.  
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- OSA I -  
Ulkopuolisella rahoituksella perustetut professuurit Suomen yli-

opistoissa 

TIETOJEN KERUU JA LUOTETTAVUUS  

Selvityksen ensimmäisen osan tavoitteena oli selvittää ulkopuolisella rahoituksella perustettujen 
professuurien määrät suomalaisissa yliopistoissa. Samalla haluttiin kartoittaa, missä päin Suomea 
ja millä aloilla professorit työskentelevät. Tavoitteena oli myös esittää tulosten pohjalta arvio, 
kuinka paljon professuurin perustaminen lahjavaroin maksaa, ja kuinka paljon normaalin tutki-
mus- ja koulutusjärjestelmän ulkopuolelta tulee rahaa professoreiden palkkaukseen. Tavoitteena 
oli myös selvittää lahjoitusvaroin toimivien tutkimusjohtajien määrä kussakin yliopistossa. Lisäksi 
kartoitettiin sivutoimipisteessä työskentelevien lahjoitusprofessorien työnkuva. 

Tiedot kerättiin soittamalla elokuun 2005 alussa kaikkiin yliopistoihin Maanpuolustuskorkea-
koulua lukuun ottamatta. Erikseen tietoja pyydettiin lisäksi Suomen kuudesta yliopistokeskukses-
ta. Puhelinyhteydenoton jälkeen yhteyshenkilöille lähetettiin sähköpostitse kysymykset lahjoitus-
professuureista ja tutkimusjohtajista (liite 1). Viimeiset vastaukset saatiin 26.10.2005. Lahjoitus-
professorien puhelinhaastattelut suoritettiin ajalla 23.11.–30.11.2005 (liite 2). 

Tietojen koonnin jälkeen tiedot tarkastutettiin yliopistoilla (niiden yhteyshenkilöillä) marras-
kuun 2005 lopussa sähköpostitse. Samalla yliopistoja pyydettiin selventämään, millainen jaottelu 
sopisi niiden ulkopuolisella rahoituksella perustettuihin professuureihin. Yliopistoja pyydettiin 
myös selventämään, millainen on heidän osa-aikaisten ulkopuolisella rahoituksella toimivien pro-
fessoriensa työpanos yliopistoissa, mikäli sellaisia yliopistossa oli. Määräaikaan mennessä 12 yli-
opistoa (JY, JoY, LY, KY, TaY, TY, OY, ÅA, LTY, TKK, TuKKK ja TeaK) vastasi täydentäviin 
kysymyksiin. Tietoja täydennettiin myös haastateltujen professorien antamien tietojen perusteella, 
mikäli aihetta ilmeni. 

Vastauksien esitystapa ja laajuus vaihtelivat huomattavasti. Saadut vastaukset olivat osin vailli-
naisia, eikä projektin kuluessa ollut mahdollista täydentää kaikkia vastauksia. Kaikki tulokset ovat 
siksi suuntaa antavia. Etenkin tutkimusjohtajien määrä ei kerro koko totuutta, sillä yliopistojen 
keskushallinnon on mahdotonta tietää tutkimusjohtajien määrää toisin kuin professuurien, joiden 
perustamista säätelevät lait ja asetukset. Kysymyksenasettelun takia osa yliopistoista saattoi jättää 
ilmoittamatta esimerkiksi hankekokonaisuuksiin liittyvät yhteisprofessuurit ja ilmoittaa vain varsi-
naiset lahjoitusprofessuurit.  

LAHJOITUSPROFESSUURIN KÄSITTEESEEN LIITTYVÄT ONGELMAT 

Ulkopuolisella rahoituksella perustettuja professuureja on usean tyyppisiä. Määräaikaisten profes-
suurien perustaminen on joustavaa ja perustamiseen saatetaan käyttää sekä yliopiston omaa että 
ulkopuolista rahaa. Toisinaan taas lahjoitustuotto rahastoidaan, ja sen korkotuottoa käytetään 
professorin palkkakuluihin. Siksi lahjoitusprofessuurin käsite ei riitä kattamaan kaikkia täydentä-
vän rahoituksen professorivirkasuhteita.  
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Yliopistoissa on useita täydentävän rahoituksen professorivirkasuhteita (esimerkiksi EU-
hankkeisiin liittyviä professuureja), joita rahoittavat Euroopan Unionin lisäksi ministeriöt, kunnat, 
yritykset ja yhteisöt. Ne eivät siis ole lahjoitusvirkoja, vaan yhteistyösopimuksella tai puitesopi-
muksella rahoitettuja yhteisrahoitteisia virkasuhteita. 

Tässä selvityksessä päädyttiin käyttämään professuurien jaotteluun nelijakoa, jotta voitaisiin 
nähdä, miten suuri osa täydentävän rahoituksen professuureista on perustettu täysin ilman yliopis-
ton omaa rahoitusosuutta, ja miten monessa tapauksessa professori työskentelee yliopiston lisäksi 
muussa organisaatiossa. Täydentävän rahoituksen professorivirkasuhteita ovat: 

• varsinaiset lahjoitusprofessuurit (lahjakirjalla perustetut), 
• yhteisrahoitteiset professuurit (rahoitus ei perustu lahjakirjaan vaan yhteissopimukseen),  
• osarahoitteiset professuurit (osa rahoituksesta tulee yliopistolta) ja  
• yhteistoimintaprofessuurit (henkilö työskentelee yliopiston lisäksi toisessa laitoksessa).  

Varsinaiset lahjoitusprofessuurit -luokka sisältää työsuhteet, joihin varat on saatu lahjoituksena. 
Yhteisrahoitteiset professuurit -luokka pitää sisällään muuten kokonaan yliopiston ulkopuolelta 
saadulla rahoituksella perustetut professuurit eli luokka sisältää myös esimerkiksi EU-hankkeita 
varten perustettuja professuureja. Osarahoitteisiin professuureihin luokiteltiin professorinvirat, 
joiden rahoituksesta osa tulee yliopistolta, osa on lahjoitettu. Yhteistoimintaprofessuurit sisältävät 
virkasuhteet, joissa henkilön tehtävä sisältää kaksi virkaa tai tehtävää: toinen yliopistossa ja toinen 
muussa organisaatioissa. Ne voivat olla osa-aikaisia ja yliopisto voi maksaa osan viran kuluista. 
Varsinaisena palkanmaksajana voi olla joko yliopisto, yhteistyöorganisaatio tai molemmat. Virka 
voi siis olla muussa yksikössä kuin yliopistossa. Esimerkiksi Kuopion yliopistolla oli professuure-
ja, joissa henkilö työskenteli Ilmatieteen laitoksella tai Geologian tutkimuslaitoksella.  

TÄYDENTÄVÄN RAHOITUKSEN PROFESSORIN- JA TUTKIMUSJOHTAJAN VIRKASUHTEET  

Professuurit tyypeittäin ja yliopistoittain sekä työsuhteiden koko/osa-aikaisuus 

Suomen yliopistossa oli syksyllä 2005 yhteensä 189 ulkopuolisella rahoituksella toimivaa koko- tai 
osa-aikaista professuuria yliopistojen oman ilmoituksen mukaan (taulukko 1)1. Selvästi eniten (110 
kpl) oli lahjakirjalla perustettuja lahjoitusprofessuureja. Toiseksi eniten (33 kpl) oli osarahoitteisia 
professuureja, joiden rahoituksesta osa tuli yliopiston perusrahoituksesta. Niistä suurin osa sijoit-
tui Helsingin yliopistoon (mm. ns. kaupunkiprofessuurit). Yliopiston maksama osuus vaihteli, 
mutta enimmillään yliopiston osuus saattoi olla jopa 50 %. Useassa tapauksessa eri rahoittajien 
osuuksia ei kuitenkaan ilmoitettu. Kolmanneksi eniten (26 kpl) oli yhteistoimintaprofessuureja ja 
vähiten (20 kpl) yhteisrahoitteisia professuureja.  

TAULUKKO 1. Ulkopuolisella rahoituksella perustetut professuurit tyypeittäin syksyllä 2005 (yliopistojen 
ja yliopistokeskusten ilmoituksen mukaan). 

 
1 Viisi professuuria käynnistyi vasta 1.1.2006, mutta ne on otettu mukaan selvitykseen, koska yliopistot ne ilmoittivat. 
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Professoreista 26 henkilöä työskenteli yliopiston lisäksi toisessa laitoksessa. Merkittävä osa yhteis-
toimintaprofessuureista oli lääketieteen professuureja, joissa henkilön toisena työpaikkana oli sai-
raala tai valtion sektoritutkimuslaitos. Kuopion yliopistoon sijoittui lähes puolet näistä tapauksis-
ta. Tuloksia tarkastellessa tulee muistaa, että yhteistoimintaprofessuurien luokka pitää sisällään 
myös sellaisia kahdessa paikassa työskenteleviä professoreita, joiden rahoituksesta osa tulee yli-
opistolta. Joukossa on siis myös osa-rahoitteisia professuureja, mutta erotuksena osarahoitteisiin 
professuureihin niissä professorilla on aina toinen työskentelypaikka yliopiston lisäksi1.  

Ulkopuolisella rahoituksella perustettujen professuurien määrät vaihtelivat paljon eri yliopisto-
jen välillä (taulukko 1). Eniten ulkopuolisen rahoituksen professuureja oli Helsingin yliopistossa 
(32 kpl). Toiseksi eniten niitä oli Kuopion yliopistossa (28 kpl) ja kolmanneksi eniten Lappeen-
rannan teknillisessä yliopistossa (27 kpl). Myös Tampereen ja Oulun yliopistoilla sekä Teknillisellä 
korkeakoululla ulkopuolisen rahoituksen professuureja oli yli kymmenen. Lopuissa yliopistoissa 
niitä oli alle kymmenen. Kuvataideakatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa lahjoitusprofessuureja ei 
ollut lainkaan yliopistojen oman ilmoituksen mukaan. 

 
1 Jatkossa ulkopuolisen rahoituksen määrää selvitettäessä olisi mahdollista pyytää yliopistoilta tiedot professori-
nimikkeellä toimivista henkilöistä, joiden palkat maksetaan muilta kuin toimintamenomäärärahatileiltä. Tällöin saatai-
siin yksiselitteisemmät ja kattavammat tiedot kaikista yliopistoista. 

Yliopisto Lahjoituspro-
fessuurit (kpl)

Yhteisrahoitteiset 
professuurit (kpl) ¹

Osarahoitteiset 
professuurit (kpl) ²

Yhteistoiminta-
professuurit (kpl) ³

Yhteensä 
(kpl)

HY 16 0 14 2 32
KY 7 1 4 16 28
LTY 18 8 0 1 27
TaY 17 0 1 0 18
OY 6 2 3 4 15
TKK 12 0 2 0 14
TTY 6 0 3 0 9
VY 7 0 1 0 8
LY 2 3 0 1 6
TY 3 3 0 0 6
JoY 1 0 3 1 5
JY 4 1 0 0 5
TuKKK 3 0 1 1 5
SHH 3 0 1 0 4
ÅA 2 0 0 0 2
SibA 0 2 0 0 2
TaiK 2 0 0 0 2
HKKK 1 0 0 0 1
KuvA 0 0 0 0 0
TeaK 0 0 0 0 0
Yht. (kpl) 110 20 33 26 189

¹ Professuurit, joissa rahoitus ei perustu lahjakirjaan vaan yhteissopimukseen.
² Professuurit, joiden rahoituksesta osa tulee yliopiston perusrahoituksesta.
³ Professuurit, jotka työskentelevät viran puitteissa myös yliopiston ulkopuolella, ja joiden rahoituksessa
voi olla myös yliopiston omaa rahaa.
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Osa-aikaisia ulkopuolisen rahoituksen professorinvirkoja oli yhteensä 20 (taulukko 2). Niistä 
puolet oli Kuopion yliopiston, lähinnä lääketieteen professuureja. Tampereen yliopistolla osa-
aikaisia professorinvirkoja oli kuusi, joista suurin osa oli myös lääketieteen alalta. Osa-aikaisuus 
johtui yleensä siitä, että henkilöllä oli toinenkin työtehtävä jossain muussa laitoksessa (esimerkiksi 
sairaalassa) ja siksi hän oli yliopiston kannalta osa-aikainen. Kyseessä oli joissakin tapauksissa osa-
aikainen sivuvirka, joka liittyi muussa laitoksessa olevaan toimeen. Osa-aikaisuus tarkoitti yliopis-
tojen mukaan sitä, että kyseinen henkilö oli esimerkiksi puolet työajasta yliopistolla, puolet muual-
la muissa tehtävissä. 

TAULUKKO 2. Ulkopuolisella rahoituksella perustetut koko- ja osa-aikaiset professorinvirat yliopistoit-
tain syksyllä 2005 (yliopistojen ja yliopistokeskusten ilmoituksen mukaan).  

 
 

Tutkimusjohtajat yliopistoittain sekä työsuhteiden koko/osa-aikaisuus 

Ulkopuolisella rahoituksella (lahjoitusvaroin) toimivia tutkimusjohtajia oli yliopistojen ilmoituksen 
mukaan yhteensä 12 syksyllä 2005 (liite 3). Helsingin yliopistossa, Kuopion yliopistossa, Lappeen-
rannan teknillisessä yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa työskenteli kussakin kaksi 
tutkimusjohtajaa lahjoitusvaroin. Turun yliopisto, Åbo Akademi, Teknillinen korkeakoulu ja Hel-
singin kauppakorkeakoulu ilmoittivat kukin, että niissä työskentelee yksi tutkimusjohtaja lahjoi-
tusvaroin. Kaikki ilmoitetut tutkimusjohtajan virkasuhteet olivat kokoaikaisia. Tutkimusjohtajia 
oli eniten teknisellä ja yhteiskuntatieteellisellä alalla, mutta heidän kohdallaan tulos on vain suun-

Yliopisto Kokoaikaiset 
professorinvirat (kpl)

Osa-aikaiset 
professorinvirat (kpl) Yhteensä (kpl)

HY 32 0 32
KY 18 10 28
LTY 25 2 27
TaY 12 6 18
OY 15 0 15
TKK 13 1 14
TTY 9 0 9
VY 8 0 8
LY 6 0 6
TY 6 0 6
JoY 4 1 5
JY 5 0 5
TuKKK 5 0 5
SHH 4 0 4
ÅA 2 0 2
SibA 2 0 2
TaiK 2 0 2
HKKK 1 0 1
KuvA 0 0 0
TeaK 0 0 0
Yht. (kpl) 169 20 189
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taa antava, koska ilmoitetut määrät olivat niin pieniä (taulukko 3). Tutkimusjohtajien sijoittumi-
nen yliopiston pää- ja sivutoimipisteisiin on nähtävissä liitteessä 3.  

Professuurit tieteenaloittain 

Ulkopuolisen rahoituksen professuurit ryhmiteltiin tieteenaloittain seitsemään osaan (taulukko 3). 
Käytetyt luokat ovat ”humanistiset tieteet”, ”luonnontieteet”, ”lääke- ja terveystieteet”, ”maata-
lous- ja metsätieteet”, ”taloustieteet”, ”tekniset tieteet” ja ”yhteiskuntatieteet”. Ryhmittelyssä käy-
tettiin Suomen Akatemian (2005a, 34) käyttämää jaottelua (liite 4), jota muokattiin siten, että ”yh-
teiskuntatieteistä” erotettiin omaksi alakseen ”taloustieteet” yhdistämällä alakategoriat ”kansanta-
loustiede” ja ”liiketaloustiede, talousmaantiede”. Näin toimittiin, koska talousalan professuureja 
oli ulkopuolisella rahoituksella toimivien professuurien joukossa runsaasti, ja niiden määrä halut-
tiin tehdä paremmin näkyväksi. 

TAULUKKO 3. Ulkopuolisella rahoituksella perustetut professuurit ja tutkimusjohtajat tieteenaloittain 
syksyllä 2005 (yliopistojen ja yliopistokeskusten ilmoituksen mukaan). 

 
 
Epäselvissä tapauksissa jaottelussa hyödynnettiin professuurin alan lisäksi professuurin sijoitusyk-
sikkötietoa. Siksi esimerkiksi Helsingin yliopiston terveystaloustieteen professuuri (sijaintipaikka-
naan kansanterveystieteen laitos) jaoteltiin kategoriaan ”lääke- ja terveystieteet” eikä ”taloustie-
teet”, ja Helsingin yliopiston sosiaaligerontologian professuuri (sijoitusyksikkönä yhteiskuntapoli-
tiikan laitos) jaoteltiin luokkaan ”yhteiskuntatieteet” eikä ”lääke- ja terveystieteet”. Samasta syystä 
Helsingin yliopiston kaksi samalla nimikkeellä (geoinformatiikka) toimivaa professuuria määritel-
tiin kuuluviksi kahteen eri luokkaan. Niistä ensimmäinen sijaitsee metsävarojen käytön laitoksella 
ja sijoitettiin luokkaan ”maatalous- ja metsätieteet” ja toinen sijaitsee maantieteen laitoksella ja 
sijoitettiin luokkaan ”luonnontieteet”. Kaksi professuuria ja yksi tutkimusjohtajan virka olivat niin 
vaikeasti sijoitettavissa yhteen kategoriaan, että ne merkittiin kuuluvaksi luokkaan ”yhdistelmä”. 

Eniten (39 kpl) ulkopuolisen rahoituksen professuureja sijoittui luokkaan ”tekniset tieteet” ja 
toiseksi eniten (35 kpl) lääke- ja terveystieteisiin (taulukko 3). Myös luokkiin ”luonnontieteet”, 
”taloustieteet” ja ”yhteiskuntatieteet” sijoittui yli 30 professuuria. Vähiten lahjoitusprofessuureja 
oli humanistisella alalla (12 kpl) ja maatalous-metsätieteissä (6 kpl). Kahden professuurin ala oli 
niin vaikea määrittää, että ne sijoitettiin luokkaan ”yhdistelmä”.  
 

Tieteenala Professuurit (kpl) Tutkimusjohtajat 
(kpl) Yhteensä (kpl)

Tekniset tieteet 39 4 43
Lääke- ja terveystieteet 35 2 37
Luonnontieteet 32 1 33
Taloustieteet 32 0 32
Yhteiskuntatieteet 31 3 34
Humanistiset tieteet 12 0 12
Maatalous- ja metsätieteet 6 1 7
Yhdistelmä 2 1 3
Yht. (kpl) 189 12 201
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Yli joka neljäs ulkopuolisen rahoituksen professuuri oli sijoitettu yliopiston sivutoimipisteeseen 
(taulukko 4). Teknisten tieteiden ja taloustieteiden luokasta noin puolet työskenteli sivupisteessä. 
Teknisten tieteiden professoreja oli eniten (18 kpl) myös sivupisteissä työskentelevien ulkopuoli-
sen rahoituksen professuurien joukossa. Toiseksi eniten (14 kpl) sivupisteissä työskenteli talous-
tieteiden professoreja. Seuraavaksi eniten oli luonnontieteiden (7 kpl) ja yhteiskuntatieteiden (6 
kpl) professoreja.  

TAULUKKO 4. Ulkopuolisella rahoituksella perustetut professuurit yliopistojen pää- ja sivutoimipisteessä 
tieteenaloittain syksyllä 2005 (yliopistojen ja yliopistokeskusten ilmoituksen mukaan). 

 
 

Professuurien rahoitus  

Selvityksen perusteella normaalin tutkimus- ja koulutusjärjestelmän ulkopuolelta on lahjoitettu 
professuureihin arviolta 13,0 miljoonaa euroa vuodessa (noin 68 480 euroa lahjoitettua osa- tai 
kokoaikaista professuuria kohden) ja tutkimusjohtajien palkkaukseen arviolta 1,2 miljoonaa euroa 
(noin 100 000 euroa lahjoitusvaroin toimivaa tutkimusjohtajaa kohden). Yhteensä rahaa on tullut 
arviolta 14,2 miljoonaa euroa vuodessa 201 henkilön palkkaamiseen koko- tai osa-aikaiseen työhön. Näin ollen 
professuurien ja tutkimusjohtajien palkkaukseen lahjoitettu ulkopuolinen rahoitus täydentää merkittävästi kan-
sallista tutkimus- ja koulutusjärjestelmää. 

Professuurien kohdalla lahjoitettu kokonaissumma laskettiin käyttämällä tarkkoja summia sil-
loin, kun tiedot olivat saatavilla (103 professuuria). 14 professuurissa tarkan summan sijaan oli 
ilmoitettu palkkaluokka (esimerkiksi ”A17” tai osa-aikaisen professuurin kohdalla ”A28/60 %”). 
Niissä tapauksissa palkkaluokka muutettiin summaksi käyttämällä valtion A-palkkausluokkien 
taulukkoa (käytössä 1.3.2005 lukien). Mikäli summaa tai palkkaluokkaa ei ollut tiedossa, käytettiin 
arviota 58 404 euroa vuotta kohden. Luku saatiin käyttämällä hyväksi Professoriliiton tuoreim-
man palkkaselvityksen tietoa, jonka mukaan professorin (virkaan nimitettyjen ja määräaikaisessa 
virkasuhteessa olevien professorien) palkka oli vuonna 2004 keskimäärin 4867 euroa kuukaudes-
sa1. Summaksi muodostui siten 58 404 euroa vuotta kohden. Mikäli oli tiedossa, että professuuri-
lahjoitus kattoi esim. 50 % palkasta, tämä huomioitiin kokonaissumman arvioinnissa. Mikäli 
summa oli ilmoitettu markkoina, se muutettiin euroiksi käyttämällä kurssia 0,16819. 

 
1 Professoriliitto 2005b, 8. 

Tieteenala Päätoimipisteessä 
(kpl)

Sivutoimipisteessä 
(kpl) Yhteensä (kpl)

Tekniset tieteet 21 18 39
Lääke- ja terveystieteet 32 3 35
Luonnontieteet 25 7 32
Taloustieteet 18 14 32
Yhteiskuntatieteet 25 6 31
Humanistiset tieteet 8 4 12
Maatalous- ja metsätieteet 4 2 6
Yhdistelmä 2 0 2
Yht. (kpl) 135 54 189
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Tutkimusjohtajien kohdalla tarkat tiedot oli saatavilla kymmenessä tapauksessa ja kahdessa 
summa arvioitiin käyttämällä kymmenen lahjoitussumman keskiarvoa. 

Varsinaisia (lahjakirjalla perustettuja) lahjoitusprofessuureja oli yhteensä 110 kpl. Selvityksen 
perustella voidaan arvioida, että professuurin perustaminen lahjoitusvaroin maksaa keskimäärin 
77 500 euroa vuodessa. Tässä summassa on mukana myös sivukuluja (ei tosin kaikissa tapauksis-
sa). Usein määräaikainen professuuri perustetaan viideksi vuodeksi, jolloin rahaa professuuriin 
kuluu keskimäärin 387 500 euroa. Kun arvio laskettiin käyttämällä lahjoitusprofessuurien tarkkoja 
lahjoitussummia (saatavissa 75 lahjoitusprofessuurista), yhteen professuuriin oli varattu noin 
86 700 euroa vuotta kohden.  
 
Professuurien rahoittajat jaoteltiin viiteen ryhmään: kunnat, valtio, säätiöt, yritykset ja muut ra-
hoittajat (taulukko 5). Taulukossa 5 kokorahoituksella tarkoitetaan ensinnäkin tapauksia, joissa on 
yksi lahjoittaja (esimerkiksi yksi yritys). Toiseksi se sisältää tapaukset, joissa on samasta lahjoittaja-
ryhmästä useampi lahjoittaja, esimerkiksi viisi yritystä tai kolme kuntaa. Osarahoituksella tarkoite-
taan tapauksia, joissa lahjoittajat kuuluvat kahteen tai useampaan taulukossa mainittuun rahoittaja-
ryhmään. 

TAULUKKO 5. Kunnat, yritykset, säätiöt tai yhdistykset, valtio ja muut lahjoittajat professuurien rahoitta-
jina syksyllä 2005 (yliopistojen ja yliopistokeskusten ilmoituksen mukaan).  

 
 
Kunnat ja kunnalliset organisaatiot olivat määrällisesti tärkeimpiä professuurien rahoittajia. Ne olivat 
mukana rahoittamassa 83 professuuria kokonaan tai osittain. Kokorahoittajana (ainoana rahoitta-
jana) ne toimivat 39 professuurissa, jonka lisäksi ne rahoittivat 44 professuuria yhdessä muiden 
rahoittajien kanssa. Yritykset rahoittivat yhteensä 55 professuuria kokonaan tai osittain. Ainoina 
rahoittajina ne toimivat 19 professuurissa. Lisäksi ne toimivat osarahoittajina 36 professuurissa  

Säätiöt ja yhdistykset olivat koko- tai osarahoittajina 54 professuurissa. Kokorahoittajina ne oli-
vat kuntien jälkeen toiseksi merkittävin rahoittaja (33 professuurissa). Lisäksi ne toimivat osara-
hoittajina 21 professuurissa. Valtio (ministeriöt, TE-keskukset ja valtion sektoritutkimuslaitokset) 
oli koko- tai osarahoittajana 52 professuurissa. Ainoana rahoittajana ministeriöt, TE-keskukset ja 
valtion sektoritutkimuslaitokset olivat ainoastaan viidessä professuurissa. Sen sijaan osarahoittaja 
valtio toimi usein: peräti 47 professuurissa.  

Luokka ”muut” käsittää ulkomaisen rahoituksen (lähinnä EU-rahoituksen), yksityishenkilöiden 
lahjoitukset sekä tapaukset, joissa tieto puuttuu. Useimmissa tapauksissa rahoitus tuli Euroopan 

Rahoittajaryhmä Kokorahoittajana 
professuurissa (kpl)

Osarahoittajana 
professuurissa (kpl) Yhteensä (kpl)

Kunnat ¹ 39 44 83
Yritykset 19 36 55
Säätiöt, yhdistykset 33 21 54
Valtio ² 5 47 52
Muut ³ 11 23 34

¹ Kunnat ja kunnalliset organisaatiot (esim. sairaanhoitopiirit, maakuntien liitot).
² Ministeriöt, TE-keskukset ja valtion laitokset, esim. Ilmatieteen laitos (yliopistot pois lukien).
³ Yksityishenkilöt, ulkomainen rahoitus (esim. EU-rahoitus) ja tapaukset, joissa tieto puuttuu.
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Unionin rakennerahastoista (kuten Euroopan aluekehitysrahastosta tai Euroopan sosiaalirahastos-
ta) tai tavoiteohjelmista. Tähän luokkaan kuuluvat rahoittivat yhteensä 34 professuuria kokonaan 
tai osittain. Kokorahoittajina ne olivat 11 professuurissa ja osarahoittajina 23 professuurissa.  
 
Yritysrahaa oli mukana 55 professuurissa 189:stä eli 29,1 % professuureista (taulukko 6). Päätoi-
mipisteen professuureista eniten yritysrahaa oli Helsingin yliopiston ja toiseksi eniten Teknillisen 
korkeakoulun professuureissa. Sivupisteiden professuureista eniten yritysrahaa oli mukana Lap-
peenrannan teknillisen yliopiston professuureissa ja toiseksi eniten Tampereen teknillisen yliopis-
ton professuureissa. Yritysrahaa ei ollut lainkaan Lapin yliopiston, Turun yliopiston, Åbo Akade-
min, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handelshögskolanin ja Taideteollisen korkeakoulun 
ulkopuolisen rahoituksen professuureissa. Ainoina rahoittajina yritykset toimivat 19 professuuris-
sa, mikä merkitsee rahallisesti noin 1,3 miljoonan euron panostusta. 

TAULUKKO 6. Ulkopuolisella rahoituksella perustetut professuurit yliopistojen pää- ja sivutoimipisteissä 
ja (osin tai kokonaan) yritysrahoitteisten professuurien määrä yliopistoittain syksyllä 2005 (yliopistojen ja 
yliopistokeskusten ilmoituksen mukaan). 

 
 
Yritysrahan osuus oli huomattavasti suurempi sivutoimipisteisiin sijoitetuissa professuureissa, 
joista 46,3 prosentissa (25 professuurissa 54:stä) oli mukana yritysrahaa. Päätoimipisteessä toimi-
vien vastaava osuus oli 22,2 % (30 professuuria 135:stä). Vaikuttaa siltä, että ei-yliopistokaupungeissa 
yrityksillä on suurempi tarve vahvistaa alueensa innovaatioverkostoja lahjoittamalla varoja professuurien perusta-

Ilman yritysrahaa 
(kpl) ¹

Yritysrahaa 
mukana (kpl) 

Ilman yritysrahaa 
(kpl) ²

Yritysrahaa 
mukana (kpl)

HY 14 9 8 1 32
KuY 24 1 3 0 28
LTY 14 0 5 8 27
TaY 12 1 4 1 18
OY 11 2 1 1 15
TKK 5 7 1 1 14
TTY 2 0 0 7 9
VY 1 3 0 4 8
LY 6 0 0 0 6
TY 6 0 0 0 6
JoY 2 3 0 0 5
JY 1 2 2 0 5
TuKKK 1 2 1 1 5
SHH 4 0 0 0 4
ÅA 2 0 0 0 2
SibA 0 0 1 1 2
TaiK 0 0 2 0 2
HKKK 0 0 1 0 1
KuvA 0 0 0 0 0
TeaK 0 0 0 0 0
Yht. (kpl) 105 30 29 25 189

¹ Rahoitus epäselvä: 7 kpl.
² Rahoitus epäselvä: 3 kpl.

Päätoimipisteessä (kpl) Sivutoimipisteessä (kpl)
Yliopisto Yhteensä 

(kpl)
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miseen. Esimerkiksi jokaisessa Vaasan yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston pääpisteen 
ulkopuolelle sijoitetussa professuurissa oli mukana myös yritysrahaa. Vaasassa yritysrahaa oli saatu 
myös kolmen päätoimipisteessä työskentelevän lahjoitusprofessorin palkkaukseen neljästä. Yritys-
rahaa oli mukana usein etenkin teknillisen alan professuureissa. Myös luonnontieteissä, lääke- ja 
terveystieteissä sekä taloustieteissä yritysrahaa oli mukana tavallista useammin. TAULUKKO 1 

Professuurien sijainnit ja sivutoimipisteissä toimivat professorit 

Lahjoitusprofessuureista pääosa (135 kpl) oli sijoitettu yliopistojen pääkampuksille (taulukko 7). 
Sivutoimipisteisiin oli sijoitettu 54 professuuria, joista suurin osa (13 kpl) oli Lappeenrannan tek-
nillisen korkeakoulun professuureja. Myös Helsingin yliopistolla ja Tampereen teknillisellä yliopis-
tolla oli keskimääräistä enemmän ulkopuolisen rahoituksen professuureja sijoitettuina sivutoimi-
pisteisiin1.  

TAULUKKO 7. Ulkopuolisella rahoituksella perustetut professuurit yliopistojen pää- ja sivutoimipisteissä 
syksyllä 2005 (yliopistojen ja yliopistokeskusten ilmoituksen mukaan). 

  
 
Lahjoitusprofessuureja oli sijoitettu yhteensä 26 eri paikkakunnalle. Sivupisteisiin sijoitettuja lah-
joitusprofessuureja oli 15 paikkakunnalla, jossa ei ole omaa yliopistoa. Lisäksi yksi Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston professuuri oli sijoitettuna Joensuuhun, yksi Kuopion yliopiston professuuri 
Jyväskylään ja yksi Sibelius-Akatemian professuuri Kuopioon. Yliopistokeskuspaikkakuntien (Ka-
jaanin, Kokkolan, Lahden, Mikkelin, Porin ja Seinäjoen) lisäksi lahjoitusprofessuureja oli sijoitet-

 
1 Liiteessä 3 on esitetty yliopistojen professuurien lisäksi ulkopuolisella rahoituksella perustetut tutkimusjohtajanvirat 
yliopistojen pää- ja sivutoimipisteissä syksyllä 2005 (yliopistojen ja yliopistokeskusten ilmoituksen mukaan). 

Yliopisto Päätoimipisteessä 
(kpl)

Sivutoimipisteessä 
(kpl) Yhteensä (kpl)

HY 23 9 32
KY 25 3 28
LTY 14 13 27
TaY 13 5 18
OY 13 2 15
TKK 12 2 14
TTY 2 7 9
VY 4 4 8
LY 6 0 6
TY 6 0 6
JoY 5 0 5
JY 3 2 5
TuKKK 3 2 5
SHH 4 0 4
ÅA 2 0 2
SibA 0 2 2
TaiK 0 2 2
HKKK 0 1 1
KuvA 0 0 0
TeaK 0 0 0
Yht. (kpl) 135 54 189
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tuina yliopistojen sivutoimipisteisiin Hankoon, Hyvinkäälle, Hämeenlinnaan, Kotkaan, Kouvo-
laan, Lammille, Raaheen, Ruokolahdelle ja Savonlinnaan.  
TAULUKKO 2. Lahjoitusprofessuurien määrät paikkakunnittain yliopistojen ilmoituksen mukaan syksyllä 
2005 (yhteensä ja yliopistoittain)  

 

Paikkakunta (professuurit yhteensä) ja professuurien jakautuminen yliopistoittain 

Espoo (12) 
Teknillinen korkeakoulu (12) 

Lappeenranta (14) 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (14) 

Hanko (1) 
Helsingin yliopisto (1) 

Mikkeli (9) 
Helsingin yliopisto (3) 
Kuopion yliopisto (2) 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (3) 
Helsingin kauppakorkeakoulu (1) 

Helsinki (27) 
Helsingin yliopisto (23) 
Svenska handelhögskolan (4) 

Oulu (13) 
Oulun yliopisto (13) 

Hyvinkää (1) 
Tampereen teknillinen yliopisto (1) 

Pori (5) 
Tampereen yliopisto (1) 
Turun kauppakorkeakoulu (2) 
Taideteollinen korkeakoulu (2) 

Hämeenlinna (1)  
Tampereen yliopisto (1) 

Raahe (1) 
Oulun yliopisto 

Joensuu (6) 
Joensuu yliopisto 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (1) 

Rovaniemi (6) 
Lapin yliopisto (6) 

Jyväskylä (4) 
Jyväskylän yliopisto (3) 
Kuopion yliopisto (1) 

Ruokolahti (1) 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (1) 

Kajaani (1) 
Oulun yliopisto (1) 

Savonlinna (1) 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (1) 

Kokkola (2) 
Jyväskylän yliopiston (2) 

Seinäjoki (12) 
Tampereen yliopisto (2) 
Vaasan yliopisto (4) 
Tampereen teknillinen yliopisto (5) 
Sibelius Akatemia (1) 

Kotka (2) 
Helsingin yliopisto (1) 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (1) 

Tampere (15) 
Tampereen yliopisto (2) 
Tampereen teknillinen yliopisto (5) 

Kuopio (26) 
Kuopion yliopisto (25) 
Sibelius Akatemia (1) 

Turku (11) 
Turun yliopisto (6) 

Lahti (10) 
Teknillinen korkeakoulu (2) 
Helsingin yliopisto (3) 
Tampereen yliopisto (1) 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (3) 

Vaasa (4) 
Vaasan Yliopisto (4) 

Lammi (1) 
Helsingin yliopisto (1) 
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TAULUKKO 3. Lahjoitusprofessuurien määrät yliopistoittain yliopistojen ilmoituksen mukaan syksyllä 
2005 (yhteensä ja paikkakunnittain) 

 

Yliopisto (professuurit yhteensä) ja professuurien jakautuminen paikkakunnittain 

Helsingin yliopisto (32) 
Helsinki (27) 
Kotka (1) 
Hanko (1) 
Lahti (1) 
Lammi (1) 
Mikkeli (3) 

Helsingin kauppakorkeakoulu (1) 
Mikkeli (1) 

Joensuun yliopisto (5) 
Joensuu (5) 

Jyväskylän yliopisto (5) 
Jyväskylä (3) 
Kokkola (2) 

Kuopion yliopisto (28) 
Kuopio (25) 
Jyväskylä (1) 
Mikkeli (1) 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (27) 
Lappeenranta (14) 
Kotka (1) 
Kouvola (3) 
Lahti (3) 
Savonlinna (1) 
Joensuu (1) 
Mikkeli (3) 
Ruokolahti (1) 

Lapin yliopisto (6) 
Rovaniemi (6) 

Oulun yliopisto (15) 
Oulu (13) 
Kajaani (1) 
Raahe (1) 

Sibelius Akatemia (2) 
Seinäjoki (1) 
Kuopio (1) 

Svenska Handelhögskolan (4) 
Helsinki (4) 

Taideteollinen korkeakoulu (2) 
Pori (2) 

Tampereen yliopisto (18) 
Tampere (13) 
Lahti (1) 
Pori (1) 
Seinäjoki (2) 
Hämeenlinna (1) 

Tampereen teknillinen yliopisto (9) 
Tampere (2) 
Seinäjoki (5) 
Lahti (1) 
Hyvinkää (1) 

Teknillinen korkeakoulu (14) 
Espoo (12) 
Lahti (2) 

Turun kauppakorkeakoulu (5) 
Turku (3) 
Pori (2) 

Turun yliopisto (6) 
Turku (6) 

Vaasan yliopisto (8) 
Vaasa (4) 
Seinäjoki (4) 

Åbo Akademi (2) 
Turku (2) 
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SIVUTOIMIPISTEESSÄ TOIMIVAN LAHJOITUSPROFESSORIN TYÖNKUVA 

Sivutoimipisteisiin sijoitettuja ulkopuolisen rahoituksen professuureja oli 54 yliopistojen ja yliopis-
tokeskusten ilmoituksen mukaan. Sivupisteessä toimivat professorit valittiin haastateltaviksi, kos-
ka professorien hajasijoittuminen nykyisessä laajuudessaan on verrattain uusi ilmiö. Haja-
sijoittamista on kritisoitu muun muassa siksi, että on pelätty sivupisteessä toimivien professorien 
jäävän liiaksi eroon emoyksiköstään. Haastattelujen avulla avattiin yleisen tason näkymä muualla 
kuin oman yliopistonsa pääpisteessä toimivien lahjoitusprofessorien työnkuvaan.  

Haastattelut suoritettiin puhelimitse ajalla 23.11.–30.11.2005. Haastattelujen kesto vaihteli 6 
minuutista 25 minuuttiin, mutta suurin osa haastatteluista kesti noin vartin. Haastateltavat valittiin 
eri puolilta Suomea ja eri tieteenaloilta siten, että haastattelujoukko vastaisi perusjoukkoa mahdol-
lisimman hyvin. Haastatelluista naisia oli 6 henkeä ja miehiä 12 henkeä. Humanistisella alalla sekä 
maatalous- ja metsätieteiden alalla heistä toimi kussakin yksi henkilö, lääke- ja terveystieteiden 
alalla kaksi professoria, yhteiskuntatieteissä kolme professoria, luonnontieteiden alalla sekä tekni-
sissä tieteissä kussakin neljä professoria ja taloustieteissä viisi henkilöä.  

Haastateltavat työskentelivät 13 eri paikkakunnalla. Niistä pohjoisin paikkakunta oli Kajaani ja 
eteläisin Hanko. Muiden professorien työpaikat sijaitsivat Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, 
Kokkolassa, Kotkassa, Lahdessa (3 professoria), Lammilla, Mikkelissä (3 professoria), Porissa (2 
professoria), Ruokolahdella ja Seinäjoella (3 professoria). 

Haastateltavien emoyliopistot olivat Helsingin yliopisto (5 professoria), Jyväskylän yliopisto (1 
professori), Kuopion yliopisto (2 professoria), Oulun yliopisto (1 professori), Tampereen yliopis-
to (3 professoria), Vaasan yliopisto (1 professori), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (3 profes-
soria), Tampereen teknillinen yliopisto (1 professori), Teknillinen korkeakoulu (2 professoria) ja 
Taideteollinen korkeakoulu (1 professori). 

Keskimäärin haastateltavat olivat toimineet nykyisessä virassaan kaksi vuotta. Lyhimmillään 
professori oli hoitanut tointaan vasta neljä kuukautta, pisimmillään viisi vuotta.  

Sijainti ja suhde emolaitokseen / emoyliopistoon 

Suurin osa haastatelluista työskenteli yliopiston erillisessä toimipisteessä (erillislaitoksella tai eril-
lisyksikössä) tai yliopistokeskuksessa, mutta sijoituspisteinä toimivat myös alueen sairaala ja osaa-
miskeskus tai sitä hallinnoiva teknologiakeskus. Kaikilla professoreilla ei ollut emolaitosta, jolloin 
he kertoivat suhteestaan omaan tiedekuntaansa. Usealla professorilla oli käytössään työtila sijoi-
tuspaikkakunnan lisäksi myös emoyliopistolla.  

Työtilat yhdessä paikassa 

Haastatelluista professoreista puolella oli työpiste ainoastaan professuurin sijoituspaikkakunnalla. 
Osa haastatelluista kertoi, että heillä oli aikaisemmin ollut työhuone myös pääkampuksella, mutta 
siitä oli luovuttu esimerkiksi taloudellisista syistä. Yksi professori ilmoitti käyttävänsä toisinaan 
emolaitoksen neuvottelutiloja asiakastapaamisiin, vaikkei hänellä siellä omaa työtilaa ollutkaan.  

Suhde emolaitokseen muodostui tässä ryhmässä etenkin hallinnon kautta. Esimerkiksi eräs 
haastateltu kertoi, että yhteys laitokseen koostui lähinnä oppiaineen ja professuurin (joka oli osa 
EU-hanketta) hallinnoinnista. Haastateltujen joukossa oli myös laitoksen johtajia, jotka kävivät 
emoyliopistolla viikoittain mm. tiedekuntakokouksissa. Useampi professori korosti emoyliopiston 
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tärkeyttä myös sen kanssa tehtävän opetus- ja tutkimusyhteistyön vuoksi. Joukkoon mahtui pro-
fessoreita, jotka opettivat tai työskentelivät tutkimusprojekteissa yliopiston pääpisteessä. Varsinai-
set läheiset yhteistyöverkostot saattoivat silti sijaita sivupisteessä tai sen lähellä olevassa muussa 
yksikössä eikä pääkampuksella.  

Yhteydenpito emolaitokseen hoidettiin enimmäkseen muilla keinoin kuin käymällä, esimerkik-
si sähköpostitse ja puhelimella. Poikkeuksiakin silti oli, ja eräs professori kertoi käyvänsä emolai-
toksella noin kerran viikossa esimerkiksi opetuksen tai palaverin takia. Lisäksi hänen tutkimus-
ryhmänsä jäsenistä osa kävi töissä sivupisteessä emoyliopistopaikkakunnalta, koska matkan taittaa 
autolla kolmessa vartissa. 

Työtilat kahdessa paikassa 

Kymmenellä professorilla oli työskentelytilat sekä sivutoimipisteessä että emolaitoksella tai -yli-
opistolla. Yksi haastateltu ilmoitti jopa viettävänsä enemmän aikaa pääkampuksella kuin sivupis-
teessä. Useimmiten tähän ryhmään kuuluvat professorit kertoivat kuitenkin viettävänsä pääkam-
puksella 1–2 päivää viikosta. Joidenkin professorien työsopimuksessa oli jopa määritelty, että hei-
dän tulee käyttää tietty osa työajastaan emoyliopistolla eli vaatimus tähän tuli yliopistolta. 

Suhdetta emolaitokseen kuvattiin tässä ryhmässä useimmiten hyväksi tai läheiseksi. Yhteyden-
pito oli aktiivista: professorit viettivät osan työajastaan laitoksen tiloissa, minkä lisäksi asioita hoi-
dettiin myös puhelimitse tai sähköpostilla. Muutama professori oli työskennellyt tai opiskellut 
aikaisemmin emolaitoksella ja tunsi sitä kautta laitosväen. Aina näin ei kuitenkaan ollut. Eräs pro-
fessori koki, ettei laitokseen integroituminen ollut täysin helppoa, kun työskentelee kahdella paik-
kakunnalla, eikä ehdi viettää riittävästi aikaa kummassakaan toimipisteessä.  

Yhteistyötä emolaitoksen kanssa oli pääasiassa runsaasti. Professorit opettivat, pitivät seminaa-
reja ja ohjasivat pro gradu- tai väitöskirjatöitä emolaitoksella (sijaintipaikkakunnalla kun ei yleensä 
ollut lainkaan laitoksen opiskelijoita). Lisäksi he palkkasivat emolaitokselta valmistuneita henkilöi-
tä etenkin silloin, kun viran sijaintipaikkakunnalla ei ollut tutkintoon johtavaa alan koulutusta. 
Joillakin oli myös yhteistyöprojekteja emolaitosväen kanssa. Professorit saattoivat lisäksi osallistua 
emolaitoksen tai -tiedekunnan kokouksiin. 

Sivupisteessä toimimisen edut 

Osa haastatelluista piti sivutoimipisteessä työskentelyä erittäin merkittävänä työnsä kannalta, ja 
koki, ettei työtä voisi hoitaa pääkampukselta käsin tai peräti missään muualla Suomessa. Eräs pro-
fessori esimerkiksi kertoi, että sijaintipaikkakunnalla on kyseisen alan ainoa osaamiskeskittymä 
Suomessa. Toinen haastateltu puolestaan koki sijainnin professuurin alan ja tehtäväkokonaisuu-
den kannalta hyväksi, sillä paikkakunnalta löytyi Suomen oloissa ainutlaatuinen koulutustarjonta 
kyseiseltä alalta (nuorisoaste, ammattikorkeakoulu ja professuurin myötä yliopistotasoista koulu-
tusta).  

Useammassa tapauksessa toimintaedellytykset professuurin hoitamiselle oli synnytetty profes-
suurin perustamisen myötä juuri kyseiselle paikkakunnalle ja professuurin hoitaminen oli saatu 
aloittaa ”puhtaalta pöydältä”. Esimerkiksi tutkimuslaboratoriossa työskentelevät professorit ker-
toivat, että heillä oli tarvittavat toimintapuitteet omasta takaa. Paikkakunnalta löytyi kiinnostusta 
tutkimustoimintaan, ja innostunutta ja osaavaa työvoimaa oli ollut helppoa palkata. Sijaintipaikka-
kunnalla oli lisäksi mahdollista olla lähellä yhteistyökumppaneita kuten ammattikorkeakouluja ja 
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alan yrityksiä. Yksi professori koki, että etenkin pk-yritysten1 oli helpompi lähestyä heidän yksik-
köään, koska se sijaitsi emoyliopiston ulkopuolella. 

Mikäli paikkakunnalla järjestettiin opetusta, kehuttiin opiskelijoita innostuneiksi. Lisäksi alueen 
tiedotusvälineet saattoivat suhtautua hyvinkin myönteisesti tutkimustoimintaan. Useampi profes-
sori koki, että sivupisteessä työskentelemällä säästyy päivittäiseltä byrokratialta ja kokouksissa 
istumiselta, koska organisaatio on kevyempi. Samalla on enemmän vapausasteita toteuttaa itseään.  

Professorien mielestä yliopistokeskuksessa toimiminen vahvisti alueellista yhteistyötä. Lisäksi 
yliopistokeskus tarjosi mahdollisuuksia aidosti monitieteiseen tutkimus- ja opetustoimintaan ja 
erilaisiin näkökulmiin. Yhteisissä kahvipöytäkeskusteluissa oli mahdollista kertoa omista tutkimus-
intresseistä ja synnyttää monitieteisiä tutkimusprojekteja. 

Sijainnista oli etua myös tutkimustoiminnan rahoittamisessa. Rahoituksen hankkiminen hel-
pottui, kun professori työskenteli ”maakunnassa”, jossa oli mahdollista hakea alueellista EU-rahaa 
(esimerkiksi rakennerahasto-, ESR- ja Interreg-rahaa). Myös alueellinen tuki tutkimustoiminnalle 
koettiin vahvaksi, ja esimerkiksi yritykset olivat innokkaita osallistumaan hankkeisiin. Paikallisten 
verkostojen rakentaminen onnistui sekin paremmin paikkakunnalta käsin. 

Yksi haastateltu ilmoitti, ettei sijainnista ollut mitään hyötyä professuurin hoitamisessa vaan 
päinvastoin haittaa. Hänen mukaansa professuurin olisi pitänyt sijaita emoyliopiston yhteydessä.  

Sivupisteessä toimimisen haitat  

Sivupisteessä työskentelyn haittapuoliksi mainittiin muun muassa se, ettei siellä voitu hyödyntää 
yliopiston tarjoamia tukipalveluja lainkaan tai niitä voitiin hyödyntää vain vajavaisesti. Sivupistees-
sä työskennellessä oli tehtävä töitä sen eteen, että yhteys emoyliopistoon säilyi. Muuten vaarana 
oli tiedeyhteisöstä eristäytyminen. Muutama professori ilmoitti, että suhde laitokseen olisi voinut 
olla läheisempikin, jos heidän yksikkönsä ei olisi ”poissa silmistä, poissa mielestä”. Yhteyden yllä-
pito edellytti omaa aktiivisuutta ja oli toisinaan hankalaa.  

Eräs professori mainitsi, että luontevat yhteistyökumppanit olivat joskus kaukana. Toisinaan 
koettiin, että osaavan henkilökunnan palkkaaminen sivutoimipisteeseen saattoi olla vaikeaa. Erään 
professorin tutkimusryhmästä osa työskenteli emoyliopistolla tästä syystä. Tilanne helpottuisi 
haastateltavien mielestä, jos sivupisteessä olisi alan yliopistokoulutusta. Se koettiin yleensäkin on-
gelmalliseksi, ettei sijaintipaikkakunnalla ollut opiskelijoita, ja opetuksen ja ohjauksen takia oli 
pakko matkustaa pääkampukselle. Jos toisaalta esimerkiksi jokin kurssi pidettiin yliopistokeskuk-
sessa, sinne oli hankala saada riittävästi osallistujia, koska opiskelijat asuivat muualla (emoyliopis-
topaikkakunnalla). 

Rahoituksen kannalta sijainnista saattoi myös olla haittaa: eräs yliopistokeskuksessa työsken-
nellyt professori koki, ettei yliopistokeskus ole riittävän vahva taustainstituutio tutkimukselle. 
Toinen taas ilmoitti, ettei keskuksessa ollut riittävästi perinteitä tutkimustoiminnalle, eivätkä alu-
eelliset toimijatkaan olleet tottuneet yliopistojen toimintatapoihin. Kolmas kertoi, että oman tut-
kimustoiminnan markkinoinnille sijainnista saattoi olla haittaa, ja hän esitteli itsensä toisinaan 
emoyliopiston professorina, eikä maininnut sijaintiaan lainkaan. Joskus vaadittava osaaminen ja 
laitteisto oli hankittava muualta, mikä edellytti verkostoitumista. Eräs yliopistokeskuksessa toimi-

 
1 Pk-yritys on EU-komission määritelmän (2003/361/EY) Tekesin (2006a) tulkinnan mukaan yritys, jolla on alle 250 
työntekijää ja jonka vuotuinen liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase enintään 43 milj. euroa.  
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nut professori koki, että siellä toimiminen johti kaksinkertaiseen hallintoon, mikä tuotti ylimää-
räistä työtä. 

Henkilökohtaiseksi haittapuoleksi mainittiin se, että kahdella paikkakunnalla asuminen ja nii-
den välillä matkustaminen tuotti valtavasti kustannuksia. Suomalainen verotuskäytäntö ja matkus-
tussäännöt eivät tue riittävästi kahdessa toimipaikassa työskenteleviä. Vaikka professori itse saat-
toi asua sivutoimipisteessä, osalle hänen tutkimusryhmänsä jäsenistä työpaikan sijainti aiheutti 
matkustamista. Kahdella paikkakunnalla työskentelevä professori kertoi, että kahdessa paikassa 
olemisen ongelma oli hankala ratkaista niin, että molemmat osapuolet (sijaintiyksikkö ja emoyli-
opisto tai -laitos) olisivat tyytyväisiä. Kolme professoria ilmoitti, ettei sijainnista ollut haittaa lain-
kaan. 

Viran rahoitus ja sen asettamat vaatimukset  

Haastateltujen professorien viran rahoituksissa oli eroja. Joissakin professuureissa lahjoittajia oli 
vain yksi (esimerkiksi yksittäinen kaupunki), mutta useimpien kohdalla yli kymmenen eri toimijaa 
oli lahjoittanut rahaa palkkaukseen. Usein kyse oli alueellisista toimijoista: maakuntien liitoista, 
kunnista ja yrityksistä. Professuurien joukossa oli myös useampia tapauksia, joissa varsinaisena 
lahjoittajana toimi yksittäinen säätiö, kehitysyhtiö tai tiedepuisto, mutta lahjoituksen taustalta löy-
tyi moninainen yhdistelmä alueellista, kunta- ja/tai yritysrahaa. Joukossa oli myös professoreita, 
joiden palkkakustannuksiin osallistui myös yliopisto.  

Viran rahoitus ulkopuolisin varoin ei välttämättä aiheuttanut professoreille minkäänlaisia juri-
disia tai virallisesti esitettyjä vaatimuksia. Professorit saattoivat silti kokea olevansa henkilökohtai-
sesti vastuussa alueelle ja sen toimijoille, joilta rahoitus oli kerätty. Siksi he usein suuntasivat oma-
aloitteisesti toimintaansa siten, että se palvelisi alueen tarpeita tai lahjoittajia (erityisesti yrityksiä) 
mahdollisimman hyvin. Useampi professori koki vaikeaksi huomioida kaikki lahjoittajat.  

Yli puolet haastateltavista tunsi, että professuurin rahoitus ulkopuolisin varoin aiheutti jonkin-
laisia, vaikkakin usein epäsuoria vaatimuksia. Lahjoittajayritykset olivat usein keskeinen asia-
kasryhmä, joiden tarpeet huomioiden professuuria hoidettiin. Jotkut professorit tosin korostivat, 
etteivät yritykset olleet esittäneet suoraan mitään vaatimuksia, mutta sen sijaan yliopiston hallinto 
kehotti huomioimaan lahjoittajayritykset. Lahjoittajakunnat odottivat haastateltavien mukaan pro-
fessuureilta imagohyötyjä ja alueellisen vetovoiman kasvua sekä yliopistollisen koulutuksen saa-
mista paikkakunnalle. Yksi haastateltava kertoi, että osarahoittajana toiminut kaupunki odotti 
hänen osallistuvan viran puitteissa kaupungin kehittämistoimiin. Toinen taas koki, että kaupunki 
toivoi hänen olevan esillä tiedotusvälineissä ja edistävän paikkakunnan imagoa. Kolmas puoles-
taan kertoi, ettei hän edes keksi keinoa, jolla hän voisi huomioida kuntien tarpeet.  

Toisinaan professuuria valvottiin ulkoapäin. Yksi professori kertoi, että hänen täytyi tehdä 
toimintasuunnitelma yhdessä lahjoittajien kanssa. Toimintasuunnitelma sisälsi ylemmän tason 
tavoitteet professuurille. Erästä professuuria rahoittava säätiö valvoi professorin toimintaa (säätiö 
edellytti mm. toimintasuunnitelman ja toimintaselvitysten laadintaa), kielsi opetukseen osallis-
tumisen ja edellytti professorin osallistuvan säätiön toimintaan tieteellisenä asiantuntijana. Profes-
sori koki, ettei virka ollut siitä syystä riippumaton, mutta hänkin korosti, etteivät säätiön vaati-
mukset vaikuttaneet itse tutkimukseen.  

Lääninhallituksen kautta saatu EU-rahoitus professuurille edellytti kaikkien hankintojen kilpai-
luttamista ja säännöllistä toiminnasta raportoimista. Lääninhallitukselle oli haettaessa luvattu tiet-
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tyjä asioita ja muille lahjoittajille toisenlaisia, mikä aiheutti ristiriitaa. Rahoitusta piti lisäksi hakea 
vuosittain uudestaan, mistä seurasi runsaasti paperityötä. Kun professuurissa oli mukana EU-
rahaa, esiintyi myös huoli professuurin jatkosta määräajan umpeutumisen jälkeen, sillä EU-
rahoitusta ei myönnetä useaan kertaan samaan tarkoitukseen. Muutenkin haastateltavat pohtivat, 
että professuurien jatkolle saattaa olla esteenä se, etteivät lahjoittajat ole tyytyväisiä tuloksiin. Mää-
räaikainen työsuhde toi mukanaan tuloksellisuusvaatimuksen: pitää saada jotain aikaiseksi, jotta 
työlle olisi jatkoa.  

Vaikka vaatimuksia oli, niitä ei välttämättä koettu missään mielessä rajoittaviksi. Useampi haas-
tateltu oli mielestään säilyttänyt akateemisen vapauden ja saanut suunnata tutkimustoimintansa 
täysin itsenäisesti. Erään professorin mukaan rahoittajat kokivat tärkeäksi ainoastaan sen, että 
tehty tutkimus on korkeatasoista. Kolme professoria työskenteli lahjoittajan (teknologiakeskuksen 
tai sairaanhoitopiirin) tiloissa, jolloin yhteistyö oli tiivistä. 

Osallistuminen opetukseen  

Opetukseen osallistumisessa oli melko paljon eroja eri professorien välillä. Haastateltavien jou-
kossa oli joitakin tutkimusprofessuurien hoitajia, jolloin lahjoittajat olivat suunnanneet viran ni-
menomaan tutkimukseen. Siksi osa professoreista ei opettanut (luennoinut tai vetänyt kursseja) 
lainkaan. Harvalla myöskään oli virkasuhteeseen kuuluvaa opetusvelvollisuutta. Silti moni ohjasi 
väitöskirjoja tai pro gradu / diplomi -töitä, vastasi yksittäisistä kursseista tai luennoitsi silloin täl-
löin.  

Muutama professori opetti sekä kandidaattitasolla, maisteritasolla että tohtoritasolla. Pääasiassa 
haastatellut professorit vetivät kuitenkin maisteri- ja tohtoritason kursseja, sillä useampi professori 
ei opettanut lainkaan peruskursseja. Muutama professuuri liittyi tietyn yksittäisen maisteriohjel-
man toteuttamiseen, joten kaikilla ei ollut myöskään tohtoritason opetusta lainkaan. Sen sijaan 
näiden professorien toimenkuvaan kuului maisteriopetuksen suunnittelu ja käynnistäminen tai sen 
kehittäminen. 

Tutkimustoiminta ja sen rahoitus  

Haastateltujen sivupisteissä toimivien professorien ja heidän tutkimusryhmänsä tutkimustoiminta 
oli useimmiten perustutkimusta (neljän professorin vastaus) tai perustutkimusta ja soveltavaa tut-
kimusta toisiinsa yhdistävää (neljän professorin vastaus). Kolme professoria luokitteli tutkimus-
toimintansa soveltavaksi. Toiset kolme haastateltua ilmoitti, että heidän tutkimustoimintansa kä-
sitti sekä perustutkimusta, soveltavaa että konsultoivaa tutkimusta. Kukaan ei ilmoittanut teke-
vänsä pelkästään konsultoivaa tutkimustyötä, mutta kaksi professoria kertoi tekevänsä soveltavan 
tutkimuksen rinnalla konsultoivaa työtä. Yksi professori ei halunnut vastata kysymykseen lain-
kaan, vaan hän korosti tekevänsä ennen kaikkea korkeatasoista tutkimusta. 

Professorit mainitsivat tutkimustoimintansa tärkeimmiksi rahoittajiksi Suomen Akatemian, 
Tekeksen, Maa- ja metsätalousministeriön ja Euroopan Unionin (puiteohjelmarahoituksen, 
EAKR-rahan, ESR-rahan ja Interreg-ohjelman). Jonkin verran tutkimustoimintaan ja ennen kaik-
kea sen käynnistämiseen oli saatu varoja myös esimerkiksi kunnilta, maakuntien liitoilta tai läänin-
hallitukselta. Professorit arvelivat, että myöhemmässä vaiheessa rahoitus hankitaan muilta tahoil-
ta.  



 30 

Muutama professori ilmoitti, että merkittävin osa tutkimusvaroista saatiin säätiöiltä tai emoyli-
opistolta. Myös yritykset rahoittivat tutkimustoimintaa merkittävästi etenkin taloustieteissä ja tek-
nisissä tieteissä. Lääketieteen professorin tutkimustoimintaa rahoitettiin puolestaan erityisvaltio-
osuuksilla. Yksi haastateltavista ei osannut nimetä tärkeimpiä rahoittajia, sillä eri hankkeisiin kerät-
tiin rahaa ”mistä tahansa”. Yksi professori oli aloittanut työt vasta vuoden 2005 alussa ja hänellä 
ei ollut vielä tutkimustoimintaa käynnissä. 

Yritysyhteistyö ja yhteydet osaamiskeskusohjelmaan  

Professuurin ala vaikutti yritys- ja osaamiskeskusyhteistyön määrään. Taloustieteissä ja teknisissä 
tieteissä yhteistyötä oli runsaasti, mutta humanistisella alalla, luonnontieteissä, maatalous- ja met-
sätieteissä sekä yhteiskuntatieteissä vähän tai ei lainkaan. Tulokseen voi vaikuttaa se, että osaamis-
keskukset ovat pääosin teknologiapainotteisia, vaikka joitakin poikkeuksia löytyykin. Seuraavassa 
on esitelty haastateltujen professorien sekä yritysten ja osaamiskeskusten välistä yhteistyötä tie-
teenaloittain. 

Humanistiset tieteet: Ainoa humanistisella alalla toimiva professori kertoi, että hänellä oli 
pyrkimys yritysyhteistyön lisäämiseen. Yhteistyötä tehtiin jo jonkin verran produktioiden, tutki-
musrahoituksen sekä opiskelijoiden harjoittelupaikkojen muodossa. Osaamiskeskuksiin liittyvää 
yhteistyötä ei ollut lainkaan. 

Luonnontieteet: Yritysyhteistyötä oli kahdella professorilla rahoituksen ja muun toiminnan 
(molemminpuolisen osaamisen vahvistamisen ja mittalaitteisiin liittyvän yhteistyön) puitteissa. 
Kahdella professorilla yritysyhteistyötä ei ollut lainkaan, sillä heidän tekemänsä tutkimus ei kiin-
nosta yrityksiä. Ylipäätään yritysyhteyksien synnyttäminen koettiin tieteenalalla vaikeaksi. Osaa-
miskeskusohjelmien kanssa oli tekemisissä ainoastaan yksi professori neljästä. Hän toimi osaamis-
keskuksen johtoryhmässä ja johti hankkeita, jotka liittyivät osaamiskeskuksen osaamisalaan.  

Lääke- ja terveystieteet: Yritysten kanssa ei tehty lainkaan yhteistyötä, sillä tutkimustoimin-
taan ei liittynyt mitään kaupallistettavaa. Myöskään osaamiskeskuksiin liittyvää yhteistyötä ei ollut 
lainkaan. Kuitenkin toinen professori arveli, että jos hän olisi työskennellyt emoyliopistolla, osaa-
miskeskusyhteistyötä olisi saattanut olla. 

Maatalous- ja metsätieteet: Ainoa haastateltu toimi yhteistyössä yritysten kanssa jonkin ver-
ran. Lähinnä kyse oli tutkimuksen rahoittamisesta, ei kuitenkaan varsinaisesta tilaustutkimuksesta. 
Yrityksiin oli hyvä keskusteluyhteys ja yhteistyötä tehtiin myös ilman virallisia sitoumuksia. 
Osaamiskeskuksiin liittyvää yhteistyötä ei ollut lainkaan. 

Taloustieteet: Yritysyhteistyötä oli kaikilla taloustieteen professoreilla. Yhteistyö liittyi pää-
osin kaupalliseen tutkimustoimintaan, kuten johtamiseen ja strategioihin tai innovaatiotoiminnan, 
laatutoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen. Tuotekehittelyyn sen sijaan osallistui vain yksi 
professori. Lisäksi yksi professori kertoi, että hän käy usein puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa 
”koulutustyyppisesti”. Osaamiskeskusohjelmasta tuli rahoitusta yhteen taloustieteen professuu-
riin. Kyseinen professori myös työskenteli osaamiskeskuksen toteuttajan tiloissa, mitä hän piti 
hyvin hedelmällisenä, koska hän sai samalla käyttöönsä toimivan infrastruktuurin ja yrityskontak-
teja. Toinen professori sai osaamiskeskuksen kautta rahoitusta tutkimusprojektiinsa ja osallistui 
osaamiskeskuksen alaisiin työryhmiin. Kolmas puolestaan oli jo vuosien ajan tehnyt yhteistyötä 
osaamiskeskuksen kanssa, ja hänen professuurinsa käynnistämisessä osaamiskeskusohjelmalla oli 
ollut iso rooli. Kaksi professoria ei ollut lainkaan tekemisissä osaamiskeskusten kanssa. 
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Tekniset tieteet: Yritysyhteistyötä oli jokaisella neljällä professorilla runsaasti ja professorit 
kuvasivat toimintaansa yrityslähtöiseksi. Yhteistyön muotoja olivat esimerkiksi yritysten tutkimus- 
ja kehittämistoimintaan liittyvät yhteishankkeet, tuotteistamispalvelut (tuotekehittelyssä avustami-
nen, protosarjojen ja tuotestarttien teko) sekä myynnin ja markkinoinnin tukeminen. Yksi profes-
sori ilmoitti välittävänsä yritysten projekteihin sopivaa työvoimaa, vaikkei itse muuten osallistuisi 
kyseisiin projekteihin. Yritykset myös rahoittivat tutkimuksia. Osaamiskeskuksiin liittyvää yhteis-
työtä oli kaikilla neljällä professorilla. Muutama kuului paikallisen osaamiskeskuksen ohjausryh-
mään tai neuvottelukuntaan. Yksi henkilö työskenteli paikallisesta osaamiskeskuksesta vastaavan 
teknologiakeskuksen tiloissa, joten yhteydenpito oli tiivistä. Esimerkiksi hänen professuurinsa 
rahoituksesta vastasi teknologiakeskus, vaikka rahat olivat peräisin pääasiassa yrityksiltä. Myös 
toisen professorin viran käynnistymistä oli edistänyt paikallinen osaamiskeskus, joka oli kokenut, 
että paikkakunnalle tarvittaisiin DI-koulutusta. Yksi haastateltava kertoi saaneensa osaamiskes-
kuksen kautta käynnistysrahaa matkakuluihin, asiantuntijapalvelujen ostoon ja laitehankintoihin. 
Yksi professori toimi yhteistyössä paikallisen osaamiskeskuksen kanssa ja osallistui valtakunnalli-
sen verkosto-osaamiskeskuksen koordinointiin. 

Yhteiskuntatieteet: Kolmella yhteiskuntatieteiden alan professorilla oli yritysyhteistyötä joko 
hyvin vähän tai ei lainkaan. Osaamiskeskuksiin liittyvää yhteistyötä ei ollut lainkaan, mutta yksi 
professori sen sijaan mainitsi aluekeskusohjelmaan liittyvän yhteistyön. 
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- OSA II - 

Osaamiskeskusohjelma-asiakirjojen ja yliopistojen strategioiden 
yhteydet Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Turun ja Vaasan seuduil-

la 

KOHDESEUDUT TILASTOJEN VALOSSA  

Maakuntakohtaisia tilastotietoja  
 
Väestömuutokset ovat koetelleet eri maakuntia eri tavoin (taulukko 8). Niistä maakunnista, joissa 
sijaitsevat selvityksen kohdeseudut, väestö on pienentynyt vuoteen 1990 verrattuna Pohjois- Kar-
jalassa ja Pohjois-Savossa. Pohjanmaalla se on pysynyt kutakuinkin vuoden 1990 tasolla. Väkiluku 
on sen sijaan kasvanut Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa. Uusimaahan verrattuna niiden 
väestönkasvu on kuitenkin ollut vähäisempää. Vuonna 2004 tarkastelumaakunnista väkiluvultaan 
selvästi suurin oli Varsinais-Suomi, jossa oli lähes puoli miljoonaa asukasta. Keski-Suomessa ja 
Pohjois-Savossa oli lähes yhtä paljon asukkaita, reilut 250 000 asukasta kussakin. Asukasluvultaan 
pienimmät tarkastelumaakunnat olivat Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo, joiden väkiluku oli noin 
170 000.  

TAULUKKO 8. Väkiluvun muutos vuosina 1960–2004 ja väkiluku vuonna 2004 tarkastelussa mukana 
olevissa maakunnissa sekä Uudenmaan maakunnassa. (Lähde: Tilastokeskus, Sisäasiainministeriön alueti-
lastot.)  

 
 
Maakuntien bruttokansantuote asukasta kohden oli vuonna 2003 tarkastelumaakunnista suurin 
Varsinais-Suomessa ja toiseksi suurin Pohjanmaalla (taulukko 9). Vertailumaakunnan Uusimaan 
BKT asukasta kohden oli samana vuonna noin puolet suurempi. EU-keskiarvoon suhteutettuna 
ainoastaan Varsinais-Suomi ja Pohjanmaa ylittivät vuonna 2003 EU-keskiarvon. Tarkastelumaa-
kunnista pienin bruttokansantuote asukasta kohden oli vuonna 2003 Pohjois-Karjalassa. Varsi-
nais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa BKT EU-keskiarvoon suhteutettuna on noussut keskimää-
räistä enemmän vuodesta 1996 vuoteen 2003.  

Väkiluku

Maakunta 1960 1970 1980 1990 2000 2004 2004

Uusimaa 65 80 90 100 114 117 1346853
Keski-Suomi 99 96 96 100 104 106 267163
Pohjanmaa 93 93 98 100 100 101 173399
Pohjois-Karjala 117 105 100 100 97 95 168603
Pohjois-Savo 105 100 98 100 98 98 251083
Varsinais-Suomi 87 90 96 100 105 107 453706
Koko maa 89 92 96 100 104 105 5236237

Väkiluvun muutos, 1990 = 100
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TAULUKKO 9. Bruttokansantuote suhteutettuna EU-keskiarvoon vuosina 1996–2004 sekä bruttokan-
santuote asukasta kohden vuosina 1996 ja 2003 tarkastelussa mukana olevissa maakunnissa ja Uudenmaan 
maakunnassa. (Lähde: Tilastokeskus, Sisäasiainministeriön aluetilastot.) 

 
 
Maakuntien kokonaisliikevaihdossa Pohjois-Savon kehitys on ollut vuosina 1997–2004 myöntei-
sempää kuin muilla selvityksen kohdealueilla (taulukko 10). Liikevaihdon kasvu oli merkittävästi 
parempaa esimerkiksi vuonna 2001. Keski-Suomessa ei ole saavutettu tasaista kasvua huolimatta 
voimakkaista panostuksista seudun innovaatioympäristöön. 

TAULUKKO 10. Kokonaisliikevaihdon vuosimuutos (%) tarkastelussa mukana olevissa maakunnissa 
sekä Uudenmaan maakunnassa vuosina 1997–2004. (Lähde: Tilastokeskus, Sisäasiainministeriön aluetilas-
tot.) 

 
 
Väestön koulutustasossa on melko suuria eroja eri maakuntien välillä (taulukko 11). Vuonna 2003 
korkeakoulututkinnon oli suorittanut Pohjois-Karjalassa vain 9,2 % yli 15-vuotiaista ja Pohjois-
Savossa 9,6 % yli 15-vuotiaista, kun koko maan keskiarvo oli 12,7 %. Eniten korkeakoulututkin-
non suorittaneita yli 15-vuotiaiden joukossa oli tarkastelumaakunnista Varsinais-Suomessa (osuus 
väestöstä 12,1 %), mutta Uusimaahan verrattuna sielläkin korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 
huomattavasti vähemmän. Kun tarkastellaan kaikkia tutkintoja, ei tarkastelumaakuntien välillä ole 
merkittäviä eroja: noin 60 prosentilla yli 15-vuotiaista oli vuonna 2003 suoritettu tutkinto jokai-
sessa tarkastelumaakunnassa. 

TAULUKKO 11. Tutkintojen määrä ja tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä tarkastelussa mukana 
olevissa maakunnissa sekä Uudenmaan maakunnassa vuonna 2003. (Lähde: Tilastokeskus, Sisäasiainminis-
teriön aluetilastot.) 

EU25=100
Maakunta 1996 2000 2001 2002 2003 1996 2003

Uusimaa               141,6 159,5 161,4 158,9 156,6 24 152 31 269
Keski-Suomi           94,4 97,3 97,6 95,7 94,5 16 320 19 322
Pohjanmaa  102,4 111,0 106,8 101,6 100,5 17 497 20 351
Pohjois-Karjala       75,3 86,1 82,6 80,8 85,1 12 998 17 113
Pohjois-Savo          86,8 86,8 86,7 85,6 87,2 14 955 17 396
Varsinais-Suomi       105,0 109,6 104,7 114,8 111,2 17 685 21 886
Koko maa       105,6 114,1 113,7 113,7 113,6 18 084 22 840

BKT/asukas (e)

Maakunta 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Uusimaa 10,2 10,9 4,6 12,3 5,7 -0,5 1,1 3,2
Keski-Suomi 11,2 7,1 0,8 10,2 3 -1,7 2,1* 2,8
Pohjanmaa 9,4 7,4 2,3 15,2 3,5 -1,7 -0,8 5,2
Pohjois-Karjala 10,6 8,2 4,8 13,7 0,3 -0,2 4,2 5,3
Pohjois-Savo 8,4 5,7 3 6,8 4,9 2,5 1,7 5,3
Varsinais-Suomi 12,8 12,1 7,5 12,6 -0,2 -2 -0,4 3,4
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Joensuun seutu  

Joensuun seutukunnan muodostavat Eno, Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, 
Polvijärvi ja Pyhäselkä1. Vuoden 2004 lopussa Joensuun seutukunnassa asui arviolta 93 867 hen-
keä. Joensuun kaupungissa oli vuoden 2004 lopussa 52 857 asukasta.2  

Vuonna 2003 Pohjois-Karjalan työttömyysaste oli 15,1 % ja bruttokansantuote asukasta koh-
den 17 113 euroa. Aikuisväestöstä (15–74 -vuotiaista) 50,1 prosentilla oli keskiasteen koulutus ja 
27,5 prosentilla korkea-asteen koulutus. Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli 16,8 % joulu-
kuussa 2003. Seudullinen BKT oli vuonna 2001 yhteensä 1836 miljoonaa euroa eli 17 377 euroa 
asukasta kohden. Vuonna 2000 Joensuun seudun työpaikkaomavaraisuus3 oli 85 % ja Joensuun 
kaupungin työpaikkaomavaraisuus 118 %.4 

Joensuun seutukunnan elinkeinorakenteesta palvelujen osuus oli 69 % vuonna 2002 (ennakko-
tieto). Teollisuus kattoi elinkeinorakenteesta 25 % ja maa- ja metsätalous 4 %. Työntekijämäärällä 
mitattuna suurimmat työnantajat Joensuun seudulla olivat vuonna 2002 Joensuun kaupunki (3531 
työntekijää), Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri (1715), Joensuun yliopisto (1200), Pohjois-
Karjalan koulutuskuntayhtymä (1046) ja Perlos Oyj (1000).5  

Kotipaikkaansa Joensuun seudulla pitäviä suurimpia yrityksiä olivat vuoden 2004 lopussa: Ou-
tokumpu-konserni (liikevaihto 7136 milj. euroa, koko konsernilla 19 700 työntekijää), Abloy Oy 
(noin 1000 työntekijää), Veljekset Laakkonen -konserni (820 työntekijää), Pohjois-Karjalan 
Osuuskauppa -konserni (760 työntekijää), Tokmanni Oy (560 työntekijää), Pohjois-Karjalan Kir-
japaino -konserni (390 työntekijää), E. Hartikainen Oy (350 työntekijää), Enocell Oy (osa Stora 
Enso -konsernia; 220 työntekijää 6) sekä Pohjois-Karjalan Sähkö -konserni (270 työntekijää). Li-

 
1 Pohjois-Karjalan kunta- ja seutukuntajako muuttui 1.1.2005. Samalla Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kunnat liittyi-
vät Joensuun kaupunkiin. Ilomantsin ja Outokummun seutukunnat lakkasivat olemasta ja niiden kunnat liittyivät 
Joensuun seutukuntaan. Joensuun seutukunnassa asui vuoden 2005 alussa 115360 henkeä ja Joensuun kaupungissa 
57 558 henkeä. (Pohjois-Karjalan liitto 2005.)  
2 Tilastokeskus 2005c ja 2005d.  
3 Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suh-
teen eli se kertoo, kuinka paljon alueella on työpaikkoja suhteessa alueella asuvaan työlliseen työvoimaan. Jos työ-
paikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoi-
man lukumäärä. 
4 Aluekeskusohjelma 2004, 9; Tilastokeskus 2004a, 374–375 ja Tilastokeskus Sisäasiainministeriön (2006) mukaan. 
5 Antikainen 2003, 29 ja Tilastokeskus 2004b, 11. 
6 Stora Enso 2006.  

Maakunta kaikki tutkinnot   korkeakoulu kaikki tutkinnot   korkeakoulu

Uusimaa 724970 211921 66,2 19,3
Keski-Suomi 135155 25296 61,6 11,5
Pohjanmaa 84338 15909 59,6 11,2
Pohjois-Karjala 84034 12920 59,7 9,2
Pohjois-Savo 126931 20153 60,8 9,6
Varsinais-Suomi 231167 45699 61,4 12,1
Koko maa 2659897 544146 61,9 12,7

Tutkintojen määrä Osuus väestöstä % (yli 15-v.)
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säksi maakunnassa toimivat tulikivituottajat Tulikivi-konserni (Juuka) sekä Nunnanlahden Uuni 
Oy (Juuka). 1  

Alueen kärkitoimialoja ovat muovi-, metalli- ja puutuoteteollisuus (metsätalous, metsäntutki-
mus, puuteknologia, muovitekniikka ja työvälinevalmistus). Osaamisperusta on lisäksi vahva op-
tiikassa, informaatio- ja kommunikaatioteknologiassa, sisällöntuotannossa, raja- ja lähialueosaami-
sessa sekä hyvinvointipalveluissa.2 Esimerkiksi muovi- ja metallialan liikevaihdon viimeisen kym-
menen vuoden kehitys on ollut huomattavan myönteistä (kuva 2). 

 

 

KUVA 1. Joensuun osaamiskeskusalueen (Pohjois-Karjalan maakunnan) muovi- ja metallialan yritysryh-
män liikevaihdon trendikehitys vuosien 1995 ja 2005 välillä. (Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suh-
dannepalvelu.) 

Jyväskylän seutu 

Jyväskylän seutukunnan muodostavat yhdeksän kuntaa: Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväskylän maa-
laiskunta, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Niissä asui vuoden 
2004 lopussa yhteensä 163 369 asukasta. Jyväskylä on Keski-Suomen maakunnan keskuskaupun-
ki, jossa oli vuoden 2004 lopussa 83 685 asukasta.3 

Vuonna 2003 Keski-Suomen maakunnan työttömyysaste oli 11,5 % ja BKT asukasta kohden 
9 322 euroa. Jyväskylän seudun työttömyysaste oli 14,8 % joulukuussa 2003. Seudullinen BKT oli 
yhteensä 2911 miljoonaa euroa eli asukasta kohden 18 318 euroa vuonna 2001. Keski-Suomen 
työvoimaan kuuluvasta aikuisväestöstä 46,9 prosentilla oli keskiasteen koulutus ja 31,5 prosentilla 
korkea-asteen koulutus vuonna 2002. Vuonna 2000 Jyväskylän seutukunnan työpaikkaomavarai-
suus oli 80 % ja Jyväskylän kaupungin työpaikkaomavaraisuus 126 %.4 

Jyväskylän seutukunnan elinkeinorakenteesta palvelujen osuus oli 70 % vuonna 2002 (ennak-
kotieto). Teollisuus kattoi elinkeinorakenteesta 26 % ja alkutuotanto 3 %. Liiketoimintaa Keski-

 
1 KauppalehtiOnline 2006, Kauppalehti Optio 2005 ja Talouselämä 2006.  
2 Joensuu Region Business and Technology 2005.  
3 Tilastokeskus 2005c ja 2005d. 
4 Aluekeskusohjelma 2004, 10; Sisäasiainministeriö 2005; Tilastokeskus 2004a, 374–375 sekä Tilastokeskus Sisäasi-
ainministeriön (2006) mukaan. 
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Suomessa harjoitti noin 11 700 toimipaikkaa vuonna 2002, mikä vastasi viittä prosenttia koko 
maan toimipaikoista. Henkilöstöltään ja liikevaihdoltaan teollisuussektori on Keski-Suomessa 
merkittävä. Työntekijämäärällä mitattuna suurimmat työnantajat Jyväskylän seudulla olivat vuonna 
2002 Jyväskylän kaupunki (5000 työntekijää), Metso Oyj (2500), Sairaanhoitopiiri (2500), Jyväsky-
län yliopisto (2300) ja Jyväskylän maalaiskunta (1300).1  

Kotipaikkaansa Jyväskylän seudulla pitäviä suurimpia yrityksiä olivat vuoden 2004 lopussa: 
Vapo-konserni (noin 1800 työntekijää), Osuuskauppa Keskimaa -konserni (1200 työntekijää), 
Keskisuomalainen-konserni (850 työntekijää), Enermet Group -konserni (300 työntekijää), Pan-
da-konserni (300 työntekijää) sekä Jyväskylän Energia -konserni (170 työntekijää). Suolahdella on 
lisäksi Valtra Oy AB:n pääkonttori (noin 2500 työntekijää). Merkittäviä Jyväskylän seudulla toimi-
via, muualla kotipaikkaansa pitäviä yrityksiä ovat Metson lisäksi mm. Nokia, TietoEnator, Sonera, 
UPM-Kymmene ja M-Real. Tieto- ja viestintäalan (ICT-alan) toimipaikkoja Keski-Suomessa oli 
vuonna 2003 noin 700 kappaletta. Niiden henkilöstömäärä oli noin 4600 ja liikevaihto 892 mil-
joonaa euroa.2  

Keski-Suomen teollisuusaloista tärkeimmät ovat metalli- ja metsäteollisuus, kun tarkastellaan 
niiden osuutta teollisuuden toimipaikoista (63 %), henkilöstöstä (75 %) ja liikevaihdosta (84 %). 
Työpaikkamäärältään suurin teollisuuden toimiala on kone- ja laiteteollisuus. Seuraavaksi suu-
rimmat teollisuusalat ovat perusmetalli- ja metallituoteteollisuus ja graafinen teollisuus. Myös 
elektroniikkateollisuus sekä elintarvike-, puutuote- ja paperiteollisuus ovat alueen vahvoja teolli-
suusaloja.3 Jyväskylän seudun osaamiskeskusaloista ympäristöteknologian viimeaikaisin liikevaihto 
on ollut myönteisintä (kuva 3). 

 

KUVA 2. Jyväskylän seudun osaamiskeskusalueen (Keski-Suomen maakunnan) ympäristöteknologian 
yritysryhmän (pois lukien energia-ala) liikevaihdon trendikehitys vuosien 1995 ja 2005 välillä. (Lähde: Tilas-
tokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu.) 

 
1 Antikainen 2003, 31 ja Tilastokeskus 2004b, 11. 
2 KauppalehtiOnline 2006, Kauppalehti Optio 2005 ja Talouselämä 2006 sekä Tilastokeskus Keski-Suomen TE-
keskuksen (2005) mukaan. 
3 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö 2005 ja Meriläinen 2004, 1. 
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Kuopion seutu 

Kuopion seutukunnan muodostavat neljä kuntaa: Karttula, Kuopio, Maaninka ja Siilinjärvi. Vuo-
den 2004 lopussa Kuopion seutukunnassa asui 118 101 henkeä. Kuopion kaupungin asukasluku 
oli vuoden 2004 lopussa arviolta 88 516.1 

Vuonna 2003 Pohjois-Savon työttömyysaste oli 10,7 % ja BKT asukasta kohden 17 396 euroa. 
Kuopion seudun työttömyysaste oli vuoden 2003 joulukuussa 13,3 %. Vuonna 2000 Kuopion 
seutukunnan työpaikkaomavaraisuus oli 81 % ja Kuopion kaupungin työpaikkaomavaraisuus 110 
%. Työvoimaan kuuluvasta aikuisväestöstä 48,5 prosentilla oli keskiasteen koulutus ja 30,4 pro-
sentilla korkea-asteen koulutus vuonna 2002.2  

Kuopion seutukunnan elinkeinorakenteesta palvelujen osuus oli 76 % vuonna 2002 (ennakko-
tieto). Jalostus kattoi elinkeinorakenteesta 19 % ja maa- ja metsätalous 3 %. Kuopion seudun 
tärkein työllistäjä on hyvinvointiklusteri. Merkittäviä ovat myös metsä-, ICT-, metalli- ja elintarvi-
keklusterit. Kuopion seutukunnassa oli ennakkotietojen mukaan vuoden 2002 lopussa työpaikko-
ja noin 47 600, joista valtaosa (noin 39 700) sijaitsi Kuopion kaupungissa. Työntekijämäärällä 
mitattuna suurimmat työnantajat Kuopion seudulla olivat vuonna 2002 Kuopion kaupunki (5920 
työntekijää), Kuopion yliopistollinen sairaala (3682), Kuopion yliopisto (1508), Siilinjärven kunta 
(1027) ja Suomen posti Oyj (527).3 

Kotipaikkaansa Kuopion seudulla pitäviä suurimpia yrityksiä olivat vuoden 2004 lopussa: Lu-
jatalo-konserni (1350 työntekijää), PeeÄssä-konserni (noin 750 työntekijää), Karelia-Yhtymä -
konserni (noin 700 työntekijää), Kuopion Puhelin -konserni (420 työntekijää), Carlson -konserni 
(vajaat 400 työntekijää) ja Savon Voima -konserni (noin 460 työntekijää). Lisäksi Vieremällä koti-
paikkaansa pitää Ponsse-konserni (liikevaihto 190 milj. euroa ja noin 600 työntekijää), Iisalmessa 
Olvi-konserni (liikevaihto 129 milj. euroa ja noin 1030 työntekijää) ja Sonkajärvellä Finndomo-
konserni (liikevaihto 158 milj. euroa ja noin 870 työntekijää).4  

Kuopion seudulla erityisesti hyvinvointialan liikevaihto on viime vuosina kasvanut voimak-
kaasti (kuva 4). Maakunnan tavoitteena on saada alueelle teknisen alan korkeakouluopetusta hy-
vinvointiosaamista tukemaan. 

 
1 Tilastokeskus 2005c ja 2005d. 
2 Sisäasiainministeriö 2005; Tilastokeskus 2004a, 374–375 sekä Tilastokeskus Sisäasiainministeriön (2006) mukaan. 
3 Aluekeskusohjelma 2004, 19; Antikainen 2003, 49; Tilastokeskus 2004a, 101 sekä Tilastokeskus 2004b, 11. 
4 KauppalehtiOnline 2006, Kauppalehti Optio 2005 ja Talouselämä 2006. 
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KUVA 3. Kuopion seudun osaamiskeskusalueen (Pohjois-Savon maakunnan) hyvinvointi-yritysryhmän 
(sisältää sekä lääkekehityksen ja terveydenhuollon tekniikan osaamisalat) liikevaihdon trendikehitys vuosien 
1995 ja 2005 välillä. (Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu.) 

Turun seutu 

Turun seutukuntaan kuuluu kahdeksantoista kuntaa: Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, 
Merimasku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko, Rymättylä, Sauvo, 
Turku, Vahto ja Velkua. Turun seutukunnassa asui vuoden 2004 lopussa 290 526 henkeä. Seutu-
kunnan keskuskaupungin Turun asukasluku oli saman vuoden lopussa 175 000.1 

Varsinais-Suomen työttömyysaste oli 8,4 % vuonna 2003. Työvoimaan kuuluvasta aikuisväes-
töstä 44,6 prosentilla oli keskiasteen koulutus ja 31,6 prosentilla korkea-asteen koulutus vuonna 
2002. Varsinais-Suomen BKT asukasta kohden oli 21 886 euroa vuonna 2003. Turun seudun 
BKT oli vuonna 2001 yhteensä 5980 miljoonaa euroa eli asukasta kohden 20 858 euroa. Seudulli-
nen työttömyysaste oli vuoden 2003 joulukuussa 11,1 %. Vuonna 2000 Turun seutukunnan työ-
paikkaomavaraisuus oli 69 % ja Turun kaupungin työpaikkaomavaraisuus 123 %.2 

Turun seutukunnan elinkeinorakenteesta palvelujen osuus oli 70 % vuonna 2002 (ennakkotie-
to). Teollisuustoiminta kattoi elinkeinorakenteesta 27 % ja maa- ja metsätalous 2 %3. Turun seu-
tukunnassa oli Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan noin 14 700 yritystä 
vuonna 2002. Eniten yritystoimipaikkoja oli rahoitustoiminnan ja liike-elämän palveluiden alalla 
(23 %), toiseksi eniten tukku- ja vähittäiskaupan alalla (22 %) ja kolmanneksi eniten yhteiskunnal-
lisissa palveluissa (16 %). Rakennusalan, teollisuuden sekä liikenteen toimialojen osuus toimipai-
koista oli kullakin noin 10 prosenttia. Henkilöstön määrällä ja liikevaihdolla mitattuna teollisuus 
muodostaa Turun seutukunnan suurimman toimialan. Työntekijämäärällä mitattuna suurimmat 
työnantajat Turun seudulla olivat vuonna 2002 Turun kaupunki (13 501 työntekijää), Turun yli-

 
1 Tilastokeskus 2005c ja 2005d. 
2 Aluekeskusohjelma 2004, 33; Sisäasiainministeriö 2005; Tilastokeskus 2004a, 374–375 sekä Tilastokeskus Sisäasi-
ainministeriön (2006) mukaan.  
3 Tilastokeskus 2004b, 12. 
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opistollinen keskussairaala (3850), Turun yliopisto (2688), Kvarner Masa-Yards Turku (2200) ja 
Raision kaupunki (1260)1. 

Kotipaikkaansa Turun seudulla pitäviä suurimpia yrityksiä olivat vuoden 2004 lopussa: HK 
Ruokatalo -konserni (työntekijöitä koko konsernissa noin 4710), TS-Yhtymä -konserni (noin 
2060 työntekijää), Raisio Yhtymä -konserni (noin 2000 työntekijää), TOK- Yhtymä -konserni, 
(noin 930 työntekijää), Schering-konserni (noin 820 työntekijää), Leaf Oy (noin 730 työntekijää), 
PerkinElmer -konserni (vajaat 620 työntekijää), Teleste-konserni (vajaat 500 työntekijää), Turku 
Energia -konserni (noin 300 työntekijää), Veritas (noin 280 työntekijää), Burger-In (noin 260 
työntekijää) sekä Felix Abba Oy Ab (vajaat 180 työntekijää). Lisäksi Varsinais-Suomessa kotipaik-
kaansa pitävät mm. Suur-Seudun Osuuskauppa SSO -konserni (Salo; noin 1300 työntekijää) sekä 
rakennusainevalmistajat Finnsementti Oy, (Parainen; noin 200 työntekijää) ja Nordkalk-konserni 
(Parainen; noin 1310 työntekijää). 2 

Turun seudun keskeisimmät toimialaryhmittymät ovat metalli (laivanrakennus, koneiden ja 
laitteiden valmistus, metallituotteiden valmistus), biotekniikka- ja elintarvike (elintarvikkeiden, 
lääkkeiden, kemiallisten tuotteiden ja lääkintälaitteiden valmistus) sekä logistiikka (maaliikenne, 
posti- ja kuriiritoiminta, meriliikenne, kuljetusvälitys, lastinkäsittely ja varastointi)3. Bioalan liike-
vaihto on ollut tasaisessa kasvussa (kuva 5). 

 
KUVA 4. Varsinais-Suomen osaamiskeskusalueen (Varsinais-Suomen maakunta) bioalan yritysryhmän 
(sisältää biomateriaalit, diagnostiikan ja lääkekehityksen) liikevaihdon trendikehitys vuosien 1995 ja 2005 
välillä. (Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu.) 

Vaasan seutu 

Vaasan seutukuntaan kuuluu seitsemän kuntaa: Korsnäs, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Ora-
vainen, Vaasa ja Vöyri. Vuonna 2004 Vaasan seutukunnassa asui 88 853 henkeä. Keskuskaupun-
gissa Vaasassa asui saman vuoden lopussa 57 088 henkeä.4 

 
1 Antikainen 2003, 29. 
2 KauppalehtiOnline 2006, Kauppalehti Optio 2005 ja Talouselämä 2006. 
3 Pilot Turku 2005. 
4 Tilastokeskus 2005c ja 2005d. 
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Pohjanmaan työttömyysaste oli 6,6 % vuonna 2003. Työvoimaan kuuluvasta aikuisväestöstä 
43,7 prosentilla oli keskiasteen koulutus ja 31,9 prosentilla korkea-asteen koulutus vuonna 2002. 
Pohjanmaan BKT asukasta kohden oli 20 351 euroa vuonna 2003. Vaasan seudun BKT oli 
vuonna 2001 yhteensä 2235 miljoonaa euroa eli asukasta kohden 20 737 euroa. Työttömyysaste 
seudulla oli vuoden 2003 joulukuussa 9,1 %. Vuonna 2000 Vaasan seutukunnan työpaikkaomava-
raisuus oli 88 % ja Vaasan kaupungin työpaikkaomavaraisuus 128 %.1 

Vaasan seutukunnan elinkeinorakenteesta palvelujen osuus oli 67 % vuonna 2002 (ennakkotie-
to). Teollisuus kattoi elinkeinorakenteesta 27 % ja maa- ja metsätalous 4 %. Yritystoimintaa seu-
dulla on runsaasti: alueella toimii noin 6600 yritystä. Työntekijämäärällä mitattuna suurimmat 
työnantajat Vaasan seudulla olivat vuonna 2002 Vaasan kaupunki (4098 työntekijää), ABB yhtiöt 
(3203), valtio (2200), Vasa sjukvårdsdistrikt (2015) ja Wärtsilä Finland Oy (1650)2.  

Kotipaikkaansa Vaasan seudulla pitäviä suurimpia yrityksiä olivat vuoden 2004 lopussa: KWH 
Yhtymä (2500 työntekijää), Vaasan Läänin Puhelin -konserni (noin 560 työntekijää), Vacon-
konserni (vajaat 460 työntekijää), C.J. Hartman -konserni (vajaat 200 työntekijää) ja Vaasan Sähkö 
-konserni (noin 190 työntekijää). Lisäksi Pohjanmaan maakunnassa päätoimipaikkaansa pitäviä 
yrityksiä ovat mm. Rani Plast (Kruunupyy; työntekijöitä vuoden 2004 lopussa 540), Nautor-
konserni (Pietarsaari, työntekijöitä noin 500), Oy Snellman Ab (Pietarsaari; työntekijöitä noin 450) 
sekä Rauno Rinta-Jouppi (Isokyrö; työntekijöitä noin 130)3.  

Erityisenä vahvuutena Vaasan seudulla ovat metalli- ja energiateollisuus, joiden ympärille on 
muodostunut laaja alihankintaverkosto, joka työllistää seudun pk-yrityksiä. Energia-alan liikevaih-
to oli korkeimmillaan vuosina 2000 ja 2001, jonka jälkeen seurasi heikkenemistä (kuva 6). Viime-
aikainen kehitys osoittaa jälleen voimistuvaa kasvua. 

 

KUVA 5. Vaasan osaamiskeskusalueen (Pohjanmaan maakunnan) energia-alan yritysryhmän liikevaihdon 
trendikehitys vuosien 1995 ja 2005 välillä. (Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu.) 

 
1 Aluekeskusohjelma 2004, 34; Sisäasiainministeriö 2005; Tilastokeskus 2004a, 374–375 sekä Tilastokeskus Sisäasi-
ainministeriön (2006) mukaan. 
2 Antikainen 2003, 79 ja Tilastokeskus 2004b, 12. 
3 KauppalehtiOnline 2006, Kauppalehti Optio 2005 ja Talouselämä 2006. 
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TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA KOHDESEUDUILLA 

Turun seutu erottautuu muista selvityksessä mukana olevista seuduista, kun tarkastellaan seutu-
kuntien t&k-toiminnan määrää (liite 5). Vuonna 2003 Turun seutukunnan osuus koko Suomen 
t&k-toiminnan menoista oli 5,9 %, mikä vastaa rahassa 295,3 miljoonaa euroa. Osuus oli neljän-
neksi suurin Helsingin, Tampereen ja Oulun seutukuntien jälkeen. Jyväskylän seutukunnan t&k-
menot olivat samana vuonna maan kuudenneksi suurimmat, yhteensä 170,6 miljoonaa euroa (3,4 
% koko maan t&k-menoista). Seuraavaksi eniten (92,8 milj. euroa) tutkimus- ja kehitystoimintaan 
laitettiin varoja Kuopion seutukunnassa, jonka osuus jäi alle kahden prosentin (1,9 %). Kuopiota 
seurasivat Vaasan seutukunta ja Joensuun seutukunta, joiden t&k-menot olivat 80,3 miljoonaa 
euroa (1,6 %) ja 47,1 miljoonaa euroa (0,9 %).1 

Koko maan t&k-menoista yritysten osuus oli 70,5 % vuonna 2003 (liite 5). Yritysten osuus 
t&k -menoista vaihteli kohdealueilla. Suurin yritysten osuus t&k-menoista oli Vaasan seutukun-
nassa (86 %), toiseksi suurin Jyväskylän seutukunnassa (54 %) ja kolmanneksi suurin Turun seu-
tukunnassa (51 %). Kuopion seutukunnassa yritysten osuus t&k-menoista jäi 29 prosenttiin ja 
Joensuun seutukunnassa 21 prosenttiin.  

Yritysten hakemien patenttien määrä vuosina 1998 ja 2001 maakunnissa, joihin tarkastelussa 
mukana olevat seudut kuuluvat, näkyy taulukossa 12. Keskisuomalaiset yritykset hakivat kaikista 
innokkaimmin patentteja: vuosina 1998 ja 2001 yhtensä 232 kpl. Keski-Suomessa suurin osa pa-
tenttihakemuksista liittyi paperin valmistukseen ja painamiseen, toiseksi suurin osa koneenraken-
nukseen ja automaatioon. Toiseksi eniten yrityksissä haettiin patentteja Varsinais-Suomessa: kah-
tena tarkasteluvuonna yhteensä 194 kpl. Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa pa-
tenttihakemusten määrä oli melko samansuuruinen. Vähiten hakemuksia jätettiin Pohjois-
Karjalassa (yht. 30 kpl kahtena tarkasteluvuonna). Patenttihakemusten määrä laski vuodesta 1998 
vuoteen 2001 Keski-Suomessa sekä Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa yritysten patenttihake-
musten määrä nousi vertailuvuosina.2 

TAULUKKO 12. Yritysten hakemien patenttien määrä tarkastelussa mukana olevissa maakunnissa vuosi-
na 1998 ja 2001. (Lähde: Tilastokeskus, Tekes ja Kota-tietokanta teoksen Huippuosaamisesta kilpailukykyä 
[2003, 52–62] mukaan.)   

 
 

Tekesin tutkimusrahoitus kohdeseuduilla 

Tekes eli Teknologian kehittämiskeskus rahoittaa yritysten ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja tuo-
tekehitysprojekteja. Vuosittain Tekesin asiakkaina on noin 3000 yritystä ja noin 50 yliopistoa, kor-
keakoulua ja tutkimuslaitosta. Vuonna 2004 Tekes rahoitti yliopistojen ja korkeakoulujen toimin-

 
1 Tilastokeskus 2005e. 
2 Tilastokeskus, Tekes ja Kota-tietokanta teoksen Huippuosaamisesta alueille kilpailukykyä (2003, 52–62) mukaan. 

Maakunta Vuosi 1998 (kpl) Vuosi 2001 (kpl) Yhteensä (kpl)

Keski-Suomi 122 110 232
Pohjanmaa 25 15 40
Pohjois-Karjala 13 17 30
Pohjois-Savo 18 22 40
Varsinais-Suomi 91 103 194
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taa (504 projektia) yhteensä 106 miljoonalla eurolla. Vuonna 2005 Tekesin rahoitus oli kasvanut 
pienemmällä projektimäärällä (499 projektia) jo 116 miljoonaan euroon. Tekesin rahoitus julki-
seen tutkimukseen oli vuonna 2005 yhteensä 179 miljoonaa euroa (745 tutkimusprojektille). Yri-
tysten tutkimus- ja kehitysprojekteja (noin 1800 projektia) Tekes rahoitti samana vuonna 250 mil-
joonalla eurolla. 1  

Viiden kohdealueen yliopistoista eniten rahaa myönnettiin Kuopion yliopiston tutkimustoi-
mintaan (9,8 milj. euroa v. 2004 ja 9,3 milj. euroa v. 2005) ja toiseksi eniten Turun yliopistolle (6,2 
milj. euroa v. 2004 ja 4,9 milj. euroa v. 2005). Vuonna 2004 kolmanneksi eniten rahoitusta myön-
nettiin Åbo Akademille (3,4 milj. euroa), neljänneksi eniten Jyväskylän yliopistolle (3,1 milj. eu-
roa), viidenneksi eniten Joensuun yliopistolle (2,1 milj. euroa), kuudenneksi eniten Turun kauppa-
korkeakoululle (0,4 milj. euroa) ja vähiten Vaasan yliopistolle (0,3 milj. euroa). Vuonna 2005 Åbo 
Akademin osuus oli pienentynyt merkittävästi (2,7 miljoonaan euroon), joten Jyväskylän yliopisto 
sai vuonna 2005 kolmanneksi eniten Tekes-rahoitusta (3,1 milj. euroa) ja Joensuun yliopisto nel-
jänneksi eniten (2,9 milj. euroa). Vaasan yliopisto oli kasvattanut rahoitustaan jonkin verran 0,8 
miljoonaan euroon ja Turun Kauppakorkeakoulukin hivenen 0,7 miljoonaan euroon. 2 

Tekesin tutkimusrahoituksen määrä yliopistoille ja korkeakouluille sekä tutkimuslaitoksille 
vaihteli vuonna 2005 maakunnittain: eniten rahaa myönnettiin kohdealueista Pohjois-Savoon 
(12,3 milj. euroa), toiseksi eniten Varsinais-Suomeen (8,6 milj. euroa) ja kolmanneksi eniten Kes-
ki-Suomeen (4,2 milj. euroa). Vähiten Tekes-rahaa myönnettiin Pohjois-Karjalaan (2,8 milj. euroa) 
ja Pohjanmaalle (0,6 milj. euroa). Tekesin tutkimusrahoitus yrityksille kohdistui hyvin eri tavalla 
maakunnittain kuin tutkimusrahoitus yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Eniten 
tutkimus- ja kehitysrahaa kohdealueiden maakuntien yrityksille myönnettiin Varsinais-Suomessa 
(19 milj. euroa) ja toiseksi eniten Keski-Suomessa (16,2 milj. euroa). Pohjanmaalaiset yritykset 
saivat 8,2 milj. euroa. Vähiten tutkimusrahaa saivat Pohjois-Karjalan yritykset (3,4 milj. euroa). 
Pohjois-Savon yrityksille myönnettiin vain noin puolet siitä mitä maakunnan korkeakouluille ja 
tutkimuslaitoksille eli 6,5 miljoonaa euroa.3  

Tekesin rahoittamissa projekteissa pääpaino on luonnontieteissä. Viiden kohdealueen yliopis-
toista Kuopion yliopistossa ja Turun yliopistossa käynnistettiin eniten Tekes-projekteja vuosina 
2001–20054 (molemmissa 113 kpl). Jyväskylän yliopistossa käynnistyi vastaavana ajanjaksona 
kolmanneksi eniten projekteja (79 kpl) ja Åbo Akademissa neljänneksi eniten (61 kpl). Joensuun 
yliopistossa käynnistyi tarkasteluajanjaksolla viidenneksi eniten Tekesin rahoittamia projekteja (30 
kpl). Kuudenneksi eniten Tekes-projekteja käynnistyi Vaasan yliopistossa (8 kpl). Niiden aloitus 
ajoittuu vuosille 2003–2005. Vähiten Tekes-rahoituksella toimivia projekteja käynnistyi Turun 
kauppakorkeakoulussa (2 kpl), molemmat vuonna 2005.5 

Tekes rahoitti vuosina 2001–2005 kohdealueiden yliopistoissa mm. seuraavia aloja: 

• Joensuun yliopisto (projekteja yhteensä 30 kpl): fysiikka, kemia, kielitiede (puheteknologia), metsä-
tiede, taloustiede ja tietojenkäsittelytiede 

 
1 Tekes 2005 ja 2006b.  
2 Tekes 2005.  
3 Projektin suorituspaikan mukaan. (Tekes 2005.)  
4 Vuoden 2005 tilanne on heinäkuun lopulta, jolloin projektihakusivu oli viimeksi päivitetty. Projekteja saattoi vielä 
käynnistyä ennen vuoden 2005 loppua. 
5 Tekes 2005. 
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• Jyväskylän yliopisto (79 kpl): bio- ja ympäristötiede, fysiikka, kemia, liikuntabiologia, tietotekniikka 
ja tietojenkäsittelytiede, terveystiede 

• Kuopion yliopisto (113 kpl): biotekniikka, farmasia, kauppatiede, lääketiede, terveystiede ja ympä-
ristötiede 

• Turun yliopisto (113 kpl): biologia, biokemia, biotekniikka, biolääketiede, elintarviketiede, ham-
maslääketiede, kemia, lääketiede ja tietotekniikka 

• Turun kauppakorkeakoulu (2 kpl): kauppatiede (aiheina ekotehokkuus ja ilmastoliiketoiminta) 
• Åbo Akademi (61 kpl): biologia, biokemia, kemia ja tietojenkäsittelytiede 
• Vaasan yliopisto (8 kpl): markkinointi, tietotekniikka ja tuotantotalous.1 

Suomen Akatemian tutkimusrahoitus ja tutkimusohjelmat kohdeseuduilla 

Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätösten kokonaissumma vuosille 2002–2004 oli noin 208 
miljoonaa euroa. Tarkasteltujen alueiden yliopistoista eniten rahaa myönnettiin Turun yliopistolle 
(noin 17,53 milj. euroa, mikä vastaa 8,4 % kokonaissummasta). Toiseksi eniten Suomen Akatemi-
alta rahoitusta sai Jyväskylän yliopisto (noin 14,14 milj. euroa, mikä vastaa 6,8 % kokonaissum-
masta). Kuopion yliopiston osuus oli 3,9 % (noin 8,07 milj. euroa), Åbo Akademin osuus 3,7 % 
(noin 7,78 milj. euroa), Joensuun yliopiston osuus 2,5 % (noin 5,10 milj. euroa) ja Turun kauppa-
korkeakoulun osuus 0,3 % (0,72 milj. euroa). Vaasan yliopistossa tehtävälle tutkimukselle myön-
nettiin noin 0,28 milj. euroa, mikä vastaa 0,1 % kokonaissummasta.2 

Akatemiaprofessori on korkein Suomen Akatemian rahoittamista tutkimusviroista. Tutkija 
nimitetään akatemiaprofessorin virkaan määräajaksi, tavallisesti viideksi vuodeksi kerrallaan. Vir-
kaan valittavat ovat korkeatasoisia, alallaan kansainvälisesti tunnustettuja tutkijoita, jotka vaikutta-
vat tutkimuksen edistymiseen omalla tieteenalallaan. Akatemiaprofessorit johtavat tutkimusryh-
määnsä, ohjaavat nuoria tutkijoita ja usein myös opettavat yliopistossa. Vuonna 2004 tarkasteltu-
jen alueiden yliopistoissa oli yhdeksän akatemiaprofessoria, joista neljän toimipaikkana oli Turun 
yliopisto, kahden toimipaikkana Joensuun yliopisto ja Åbo Akademi sekä yhden toimipaikkana 
Jyväskylän yliopisto.3  

 Vuoden 2005 syyskuussa Suomen Akatemian rahoittamia, käynnissä olevia tutkimusohjelmia 
oli 14 kappaletta4. Kolmessa niistä ei ollut lainkaan kohdealueiden yliopistoissa toteutettavia pro-
jekteja. Jäljelle jäävät yksitoista tutkimusohjelmaa ovat nimeltään: 

• Itämeri-tutkimusohjelma, BIREME (2003–2005)  
• Life as Learning -tutkimusohjelma, LEARN (2002–2006)  
• Mikrobit ja ihminen -tutkimusohjelma, MICMAN (2002–2006)  
• Muuntogeenisten organismien ympäristö-, yhteiskunta- ja terveysvaikutukset, ESGEMO (2004–

2007)  
• Muuttuva Venäjä-tutkimusohjelma (2004–2007)  
• Puun materiaalitieteen tutkimusohjelma (2003–2006)  
• Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot -tutkimusohjelma, SOCA (2004–2007)  
• Systeemibiologia ja bioinformatiikka -tutkimusohjelma, SYSBIO (2004–2007)  

 
1 Emt. 
2 Suomen Akatemia 2005a, 35. 
3 Suomen Akatemia 2005a, 37 ja Suomen Akatemia 2005b.   
4 Lisäksi Suomen Akatemian internetsivuilla www.aka.fi on mainittu kaksi tutkimusohjelmaa, joiden hankkeita tai 
projekteja ei vielä esitellä sivuilla ja joita ei siksi ole käyty läpi (katsottu 21.9.2005). 
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• Terveydenhuoltotutkimuksen tutkimusohjelma, TERTTU (2004–2007)  
• Tulevaisuuden elektroniikka -tutkimusohjelma, TULE (2003–2006)  
• Ympäristö ja oikeus -tutkimusohjelma (2005–2008) 1. 

Kohdealueiden yliopistojen projekteja tai hankkeita rahoitettiin edellä luetelluissa tutkimusohjel-
missa seuraavasti:  

• Turun yliopisto: 23 hanketta 
• Jyväskylän yliopisto: 10 hanketta 
• Åbo Akademi: 10 hanketta 
• Joensuun yliopisto: 9 hanketta 
• Kuopion yliopisto: 5 hanketta 
• Turun kauppakorkeakoulu: 1 hanke  
• Vaasan yliopisto: 0 hanketta2. 

KOHDESEUDUILLA TOIMIVIEN OSAAMISKESKUSTEN ESITTELY  

Pohjois-Karjalan osaamiskeskus 

Joensuun seudulla toimii Pohjois-Karjalan osaamiskeskus, jota hallinnoi Pohjois-Karjalan tekno-
logiakeskus Joensuun Tiedepuisto Oy. Hakemusasiakirjan mukaan osaamiskeskuksen toiminta 
kohdistuu Itä-Suomeen (Pohjois-Karjalaan, Etelä-Karjalaan ja Päijät-Hämeeseen). Osaamiskes-
kusohjelman kaudelle 1999–2006 muodostavat Puu- ja metsäosaamiskeskus sekä Muovi- ja metal-
liosaamiskeskus. Hakuvaiheessa vuonna 1998 Joensuun seudulle haettiin osaamiskeskusstatusta 
myös raja- ja lähialueosaamiselle, mutta sitä ei myönnetty. Vuosina 1994–1998 Joensuussa toimi 
ainoastaan valtakunnallinen verkottava metsäosaamiskeskus, joten nykyinen osaamiskeskus on 
ensimmäinen varsinainen osaamiskeskus.3 

Puu- ja metsäosaamiskeskuksen toimijoita ovat Joensuun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos, 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ammatilliset koulutusorganisaatiot, tutkimus- ja kehittä-
misorganisaatiot sekä klusterin yritykset. Alueelta löytyy alaan liittyvää osaamista mm. metsäko-
neenrakentamisessa ja bioenergian hyödyntämisessä. Hakemusasiakirjassa nimetään yhteistyö-
kumppaneiksi sekä alueella toimivat suuret vientivetoiset metsäteollisuuskonsernit (UPM-
Kymmene, Enso ja Metsäliitto) että lukuisat pk-yritykset. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa pk-
yritysten asemaa. Puuteollisuuden veturiyrityksiksi nimetään Enso Timber Oy, Puhos Board Oy, 
Havukainen Oy ja Martela Oy.4 

Hakemusasiakirjan perusteella puu- ja metsäalan osaaminen on keskittynyt seudulla etenkin 
Joensuun yliopiston metsätieteelliseen tiedekuntaan. Myös yliopiston kemian ja fysiikan laitosten 
tutkimustoiminta kohdistuu osittain puualaan, erityisesti puumateriaalitieteisiin (materiaalikemi-
aan) ja puun laadun mittaukseen (optiseen fysiikkaan). Ehdotetuista hankkeista lähes kaikissa on 
yhteistyötahona myös Joensuun yliopisto, minkä lisäksi vastuullisiksi johtajiksi on nimetty Joen-
suun yliopiston professoreja. Alan asiantuntijaresurssin muodostavat lähes yksinomaan Joensuun 
yliopiston professorit ja tutkijat. Heidän lisäkseen asiantuntijoiksi on nimetty henkilöitä mm. Met-

 
1 Suomen Akatemia 2005c. 
2 Emt. 
3 Pohjois-Karjalan osaamiskeskus 1999–2006 1998, 1.  
4 Joensuun tiedepuisto 2005 ja Pohjois-Karjalan osaamiskeskus 1999–2006 1998.  
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säntutkimuslaitokselta, muista tutkimuskeskuksista, Lappeenrannan teknilliseltä korkeakoululta 
(nykyiseltä Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta) ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululta. 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun rooli on tällä osaamisalalla yliopistoa huomattavasti vä-
häisempi, mutta yhtenä yhteistyötahona on toiminut ammattikorkeakoulun puunjalostuksen yk-
sikkö.1 

Muovi- ja metalliosaamiskeskuksen erikoisalaa ovat moderni optiikka, materiaaliteknologia, 3-
D -tuotesuunnittelusta lähtevä työvälinevalmistus sekä metalliteollisuuden kustannustehokkaat 
suunnittelu- ja valmistusmenetelmät. Sen tavoitteena on tukea muovi-, työväline- ja metallialan 
yritysten kilpailukykyä. Osaamiskeskuksen toimijoiksi mainitaan oppilaitokset (Joensuun yliopisto, 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan 
Aikuisopisto, Pohjois-Karjalan Ammattiopisto) ja VTT. Tärkeä toimija on myös Joensuun Tiede-
puisto Oy:n toimintayksikkö Imtec, joka on muovi- ja työvälineteollisuuden palveluorganisaatio. 
Joensuun yliopiston toimijoita ovat Erikoismateriaalien tutkimuskeskus SMARC, fysiikan laitos, 
InFotonics Center ja kemian laitos.2 

Hakemusasiakirjan perusteella muovi- ja metallialan osaaminen on keskittynyt kansainvälisten 
yritysten (Abloy Oy:n ja Perlos Oy:n) lisäksi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluun, jonka yh-
teydessä toimi hakemusvaiheessa Itä-Suomen Muovi- ja metallikeskus. Itä-Suomen Muovi- ja 
metallikeskuksen perustamiselle aloite tuli teollisuudelta. Keskus muutti vuonna 1998 nimensä 
Imteciksi ja siirtyi vuonna 2001 Joensuun Tiedepuisto Oy:n tulosyksiköksi. Pohjois-Karjalan am-
mattikorkeakoulussa on mm. muovitekniikan koulutusohjelma ja osaamiskeskusta tukevaa henki-
lökuntaa. Ammattikorkeakoulu on yhtenä toteuttajana lähes jokaisessa hakemusasiakirjassa esite-
tyssä hankkeessa. Keskeisiä muovi- ja metalliosaamiskeskuksessa ovat myös Joensuun yliopiston 
kemian ja fysiikan laitokset. Kemian laitoksen osaaminen liittyy mm. polymeeri- ja muovikemiaan 
(materiaalikemiaan) ja materiaalien pintatutkimukseen. Fysiikan laitoksen osaamista hyödynnetään 
optiseen fysiikkaan (mm. optoelektroniikkaan ja optisten materiaalien tutkimiseen) liittyen. Mo-
lemmissa korkeakouluissa on myös muovi-metallialan laitekantaa. Osaamiskeskuksessa panoste-
taan erityisesti soveltavaan tutkimukseen, uusien yritysten synnyttämiseen ja pk-yritysten tukemi-
seen.3 

Puu- ja metsäosaamiskeskus on synnyttänyt puuteknologiakeskus Puugian, jossa tuetaan ja 
käynnistetään puutuotealan yritystoimintaa. Sen puitteissa kohtaavat paitsi yritysten työntekijät, 
myös opiskelijat. Vuonna 2004 käynnistyi professuuri metalliteollisuuden t&k-hankkeiden toteut-
tamiseen. Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan osaston professuurin alana on mo-
dernit suunnittelu- ja valmistustekniikat. Professuurilla halutaan nostaa erityisesti Pohjois-Karjalan 
metalliteollisuusyritysten sekä metallialan kilpailukykyä. Tuotekehityskeskus-hankkeessa (ajalla 
1.1.2001–31.5.2005) luotiin kohtaamispaikka muovi -, metalli- ja elektroniikkateollisuuden yrityk-
sille, alan t&k-organisaatioille, opettajille sekä opiskelijoille. Tuotekehityskeskus tarjoaa tehokkaat 
työvälineet, laitteet ja toimitilat siellä toimiville yrityksille ja organisaatioille.4 

 
1 Pohjois-Karjalan osaamiskeskus 1999–2006 1998. 
2 Joensuun tiedepuisto 2005 ja Imtec 2005a.  
3 Pohjois-Karjalan osaamiskeskus 1999–2006 1998 ja Imtec 2005b.  
4 Joensuun tiedepuisto 2005, Imtec 2005b ja 2005c sekä Puugia 2005. 
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Jyväskylän seudun osaamiskeskus 

Jyväskylän seudulla toteutettava osaamiskeskusohjelma on Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n 
organisoima. Jyväskylän seudun osaamiskeskus perustettiin vuonna 1994, jolloin painopisteinä 
olivat paperinvalmistus-, energia- ja ympäristöteknologia. Vuonna 1996 osaamiskeskus täydentyi 
informaatioteknologialla. Kaudella 1999–2006 osaamisalat ovat paperinvalmistuksen hallinta, 
informaatioteknologia sekä energia- ja ympäristöteknologia, joiden lisäksi nanoteknologia hyväk-
syttiin osaksi osaamiskeskusohjelmaa vuoden 2003 alusta. Osaamisaloilla on läheiset kytkökset 
toisiinsa ja esimerkiksi paperinvalmistuksen hallinnassa hyödynnetään sekä energia-, ympäristö- 
että informaatioteknologiaa. Keskeisiä toimijoita ovat teknologiakeskuksen lisäksi rahoittajat ja 
tukijat (Kera, Keski-Suomen TE-keskus, Tekes, Keski-Suomen liitto ja seudun kuntien elinkei-
nopolitiikan kehittämisyhtiö JYKES), osaamisen kehittäjät (ammattikorkeakoulu, yliopisto ja 
VTT) sekä liiketoimintatasolla alueen yritykset.1 

Paperinvalmistusteknologiassa pyritään synnyttämään uusia pk-yrityksiä sekä säilyttämään 
vanha yritystoiminta alueella suuntaamalla sitä tietointensiivisemmäksi. Keskeisiä alan yrityksiä 
ovat Metso Paper Oy, UPM-Kymmene Oyj, M-Real Oyj, RecIT Solutions Oy, Idean Research 
Oy, Wisteq Oy, FinnTest Engineering Oy, Liqum Oy, Elomatic Papertech Engineering Oy ja 
Viconsys Oy. Paperinvalmistusteknologia keskittyy paperinvalmistuksen hallintaan (painopinnan 
hallintaan, kemiallisen ympäristön hallintaan ja paperikoneteknologiaan). Paperinvalmistustekno-
logiaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta on Jyväskylän yliopistossa (osaamisaloina erityisesti so-
veltava kemia, fysiikka ja matematiikka, mutta yritykset hyödyntävät myös informaatioteknologi-
aa, ympäristöteknologiaa ja pehmeitä aloja kuten viestintää ja psykologiaa), Jyväskylän ammatti-
korkeakoulussa (vuonna 1996 käynnistynyt paperikoneteknologian insinöörikoulutus ja t&k-
toimintaa) ja VTT Energialla. Useassa hakemusasiakirjassa esitellyssä hankkeessa hyödynnetään 
Jyväskylän yliopiston kemian ja fysiikan laitosten osaamista.2 

Informaatioteknologian osaamisalalla tavoitteena on uusien yritysten käynnistäminen. Infor-
maatioteknologian osaamiskeskusala keskittyy Jyväskylän seudulla ohjelmistoliiketoimintaan pai-
noaloinaan ohjelmistotuotteet, yritysten välinen tuote- ja palveluliiketoiminta sekä mobiilit ja in-
ternetlähtöiset sisällöt. Merkittävänä osaamispohjana ovat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän am-
mattikorkeakoulu, joissa oli vuonna 1998 yhteensä yli 2500 IT-alan pääaineopiskelijaa. Jyväskylän 
yliopiston opiskelijat ovat osallistuneet useisiin yhteistyöhankkeisiin elinkeinoelämän kanssa. Jy-
väskylän yliopistoon perustettiin syksyllä 1998 uusi informaatioteknologian tiedekunta, jonka osa-
na toimii tietotekniikan tutkimusinstituutti. Ohjelman tavoitteena on voimistaa kasvuyritysten ja 
Jyväskylän yliopiston sekä ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä. Alueella toimivat mm. Nokia, 
TietoEnator, SysOpen Digia, Vismasoftware, Tieto-X, TeliaSonera, Samstock sekä lukuisia pk-
yrityksiä.3 

Energia- ja ympäristöteknologiassa tavoitteena on käynnistää uusia yrityksiä ja tukea pk-
yritysten kasvua. Energiateknologian painopisteinä ovat bioenergia, pienen kokoluokan energia-
tuotanto ja energiankäytön hallinta. Energiateknologian veturiyritys alueella on Vapo. Muita alu-
eella toimivia alan yrityksiä ovat esimerkiksi Biowatti, Kotimaiset Energiat, Vivoset, Moventas, 
Enermet, Thermia ja HT-Enerco. Kaiken kaikkiaan yrityksiä on noin 50. Alan tutkimus- ja koulu-

 
1 Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelma 1999–2006 1998 ja Osaamiskeskusohjelma 2005b.  
2 Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelma 1999–2006 1998 ja Jyväskylän teknologiakeskus 2005.  
3 Emt. 
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tustoimintaa on VTT Prosessien t&k-yksikössä, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarai-
ninstituutissa ja Jyväskylän yliopistossa, jossa on käynnistetty Uusiutuvien energialähteiden koulu-
tus- ja tutkimusohjelma. Yliopiston soveltavan kemian osastolla tehdään myös etenkin puunjalos-
tusteollisuuteen liittyvää energiatutkimusta.  

Ympäristöteknologian painopistealueet ovat teollisuuden prosessit ja sivuvirrat, jätteenkäsittely 
ja ympäristöbiotekniikka sekä ympäristön mittaukset. Alan kehittymisessä merkittävä rooli on 
VTT Prosesseilla ja Jyväskylän yliopistolla, jossa on kolme ympäristöalan professuuria ja ympäris-
töntutkimuskeskus. Yliopistolla on myös ympäristöteknologian maisteri- ja DI-koulutusohjelma 
sekä ympäristöjohtamisen osaamista. Alaa tukevat myös soveltava fysiikka ja kemia sekä energia- 
ja informaatioteknologia. Jyväskylän seudulla toimivia ympäristöyrityksiä ovat mm. Lassila & Ti-
kanoja, Kuusakoski Oy, Mustankorkea Oy. Kansainvälisesti toimivia yrityksiä ovat mm. Vapo 
Biotech sekä Finncao Oy. Lisäksi seudulla toimii nuoria ympäristöalan yrityksiä.1 

Nanoteknologiaa hyödynnetään osaamiskeskuksen energia-, ympäristö- ja paperinvalmistus-
teknologian projekteissa. Osaamisalan tavoitteena on parantaa nanoteknologian yritystoiminnan 
edellytyksiä tutkimusta, koulutusta ja yritysyhteistyötä tukemalla, toimintaympäristöön ja osaamis-
pohjaan panostamalla. Tavoitteena on saada jo toimivat suuryritykset hyödyntämään nanotekno-
logiaa ja synnyttää uusia yrityksiä. Jo toimivia yrityksiä ovat Nanolab Systems Oy, On-Motion Oy 
ja Magnasense Oy. Jyväskylän yliopistossa on nanotieteisiin liittyvää osaamista fysiikassa, kemiassa 
ja biotieteissä. Vahvuusalueita ovat mm. biologisten nanorakenteiden tutkimus, solunsisäiset ”na-
nohissit”, virukset nanopartikkeleina, valoon reagoivat molekyyli- ja nanokiteiset puolijohdera-
kenteet, molekyylielektroniikka, sekä nanorakenteiden ja sensorien valmistus- ja mittausmenetel-
mät. Hakemusasiakirjassa todetaan, että Jyväskylän yliopistossa on päätetty panostaa voimakkaasti 
fysiikan kokeellisesta ja teoreettisesta tutkimuksesta alkunsa saaneeseen nanoteknologiaan. Panos-
tuksia on tehty jo 1990-luvun puolivälistä lähtien. Nanoteknologiaan liittyvä rakennekemia on 
nimetty yliopiston vahvuusalaksi.2 

Osaamiskeskuksen tuloksena Jyväskylän yliopistoon on perustettu uusia professuureja (paperi-
fysiikka, virtaustekniikka, soveltava kemia, nanoteknologia ja ympäristöteknologia). Jyväskylän 
Teknologiakeskus Oy:n tytäryhtiö (JSP Facilities) perustettiin vuonna 1998. Se tarjoaa yritystiloja 
pk-yrityksille. Informaatioalalla on luotu Human Technology Centre -toimintaympäristö Jyväsky-
län yliopiston IT-alan yksiköille ja yrityksille. Ympäristöteknologiassa on otettu vuonna 1999 käyt-
töön Teknologiakeskuksen alueella sijaitseva Ambiotica-rakennus, johon sijoittuivat yliopiston 
bio- ja ympäristötieteiden laitos ja ympäristöntutkimuskeskus sekä Keski-Suomen ympäristökes-
kuksen laboratoriot. Eri tieteitä yhdistävä Nanoscience Center (NSC) valmistui syksyllä 2004. 
Keskuksessa on 11 professoria ja 10 tutkimusryhmää sekä lähes 100 tutkijaa. Lisäksi on käynnis-
tetty nanoteknologian koulutusohjelma, jota Teknologiakeskus rahoitti. Vuoden 2004 aikana 
osaamiskeskusohjelmassa oli käynnissä yhteensä 55 projektia.3 

Kuopion seudun hyvinvointiosaamiskeskus 

Kuopion seudun osaamiskeskus on tarkastelluista osaamiskeskuksista ainoa, jonka nimessä on 
toimialasidos (hyvinvointiala). Kuopion seudun hyvinvointiosaamiskeskusta hallinnoi Kuopion 

 
1 Emt. 
2 Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelma 2003–2006. Nanoteknologia. 2002 ja Jyväskylän teknologiakeskus 2005. 
3 Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelma 1999–2006 1998 ja Jyväskylän teknologiakeskus 2005. 
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Teknologiakeskus Teknia Oy. Osaamisaloja on kolme: lääkekehitys, agrobiotekniikka ja tervey-
denhuollon teknologia. Edellisellä kaudella (1994–1998) osaamisaloina olivat lääkekehitys ja 
eläinbiotekniikka. Osaamiskeskustoimintaa koordinoivat ja rahoittavat Savon Liitto, Kuopion 
kaupunki ja Siilinjärven kunta. Välillisesti osaamiskeskusohjelman rahoitukseen osallistuu Kuopi-
on yliopisto oman osaamiskeskusta tukevan toimintansa puitteissa. Ohjelman tavoitteena on val-
jastaa alueen yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten osaaminen elinkeinora-
kenteen kehittämiseen. Pyrkimyksenä on paitsi luoda työpaikkoja, myös osallistua alan tarvitse-
mien osaajien kouluttamiseen. Toimintaa halutaan laajentaa läheisille teknologia-alueille, kuten 
ympäristö- ja elintarviketeknologiaan.1 

Kuopion yliopisto on profiloitunut terveys- ja ympäristötieteisiin ja yliopistossa on alojen pe-
rus- ja jatkokoulutusta. Yliopisto on panostanut ihmisten terveyteen ja ravitsemukseen sekä sai-
rauksien hoitoon liittyvään t&k-toimintaan. Osaamiskeskus hyödyntää myös yliopiston yrittäjyy-
den ja johtamisen laitoksen liiketoimintalaboratorion kaupallistamispalveluja. Useissa osaamiskes-
kuksen hankkeissa on ollut mukana Kuopion yliopiston laitoksia. Kuopion yliopistosairaala, Kan-
saneläkelaitoksen yksikkö ja Työterveyslaitoksen yksikkö tukevat terveystieteiden keskittymää. 
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa on aloitettu terveydenhuollon teknologialinja ja ammatti-
korkeakoulussa toimiva Informaatioteknologian tuotekehityslaboratorio on toteuttanut tervey-
denhuollon projekteja.2 

Lääkekehityksessä keskitytään uusien lääkeaineiden ja lääkkeiden sekä lääkkeiden annostelujär-
jestelmien ja -laitteiden kehittämiseen erityisesti keskushermosto- ja geenilääkkeiden alueilla. Alan 
tärkeitä toimijoita ovat Kuopion yliopisto (biokemia, farmakologia, farmasia, kemia, lääketiede, 
lääketieteellinen fysiikka, ravitsemustiede, tietojenkäsittely), Kuopion yliopistollinen sairaala sekä 
seudun lääkekehitysyritykset. Osaamisalan kehittämiseen osallistuvat Kuopion yliopiston lääke-
tutkimusryhmät ja seudun lääkekehitysyritykset. Teknian tiloissa toimivat mm. seuraavat alan yri-
tykset: Ark Therapeutics Oy, Cerebricon Oy, CNServices Oy, Fennopharma Oy, MediPharmia 
Finland Oy, Nanobac Oy ja Tamro MedLab Oy.3 

Argobiotekniikka kohdistuu elintarvikebiotekniikkaan, ravitsemukseen, elintarvikkeiden ter-
veellisyyteen (functional foods) ja turvallisuuteen sekä kasvi- ja eläinbiotekniikkaan. Tavoitteena 
on synnyttää uusia ja tukea olemassa olevia yrityksiä. Toimintaa tukee Kuopion tiedepuiston yri-
tys- ja tutkimuskeskittymä. Agrobiotekniikka oli osaamiskeskusohjelmien laadinnan aikaan vuon-
na 1998 Kuopion yliopistolle uusi strateginen linjaus. Teknian tiloissa toimii elintarvikkeiden ja 
lääkkeiden testaus- ja t&k-toimintaa harjoittava Foodfiles Oy.4 

Terveydenhuollon teknologia käsittää diagnostiikan, lääkintälaitteet ja terveydenhuollon tieto-
järjestelmät. Osaamisalaa tukee Kuopion yliopiston vahva painottuminen lääketieteeseen ja luon-
nontieteeseen sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan toiminta. Myös Kuopion yliopiston infor-
maatioteknologian osaamista (mm. ohjelmistotekniikkaa) ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun 
informaatiotekniikan osaamista voidaan hyödyntää terveydenhuollossa. Laitevalmistusosaamista 
löytyy alueen yritysten ohella Savonia-ammattikorkeakoulusta. Teknian toimitiloissa sijaitsevat 
mm. seuraavat osaamisalaan liittyvät yritykset: Aimera Oy, Berner Oy (Terveys ja tutkimus), Del-

 
1 Kuopion seudun hyvinvointiteknologian osaamiskeskusohjelma 1999–2006 1998. Kuopion seudun osaamiskeskusohjelmaa koskeva 
ohjelmasopimus. 1995. 
2 Kuopion seudun hyvinvointiteknologian osaamiskeskusohjelma 1999–2006 1998. 
3 Kuopion seudun hyvinvointiteknologian osaamiskeskusohjelma 1999–2006 1998 ja Kuopion Teknologiakeskus Teknia 2005.  
4 Emt. 
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fin Technologies Oy, FD Systems Oy, Finndone Oy, GE Healthcare/Deio Oy, Intensium Oy, 
Instrumentarium Oyj / Instrumed, Siemens Medical Solutions, Siemens AB ja TietoEnator Oyj.1 

Osaamiskeskustoiminta on synnyttänyt professuureja kuten terveydenhuollon teknologian lah-
joitusprofessuurin. Vuonna 2003 avatussa Mediteknia-tutkimuskeskuksessa yhdistyvät Kuopion 
yliopiston farmasian, lääketieteen, ravitsemustieteen ja biotekniikan osaaminen. Mediteknia-
rakennukseen sijoittuvat Farmaseuttinen lääketutkimuskeskus, Kliininen tutkimuskeskus ja Elin-
tarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskus. Mediteknian tutkimuskeskusten tehtävänä on 
edistää Kuopion yliopiston tutkimuksessa syntyvien tulosten hyödyntämistä, innovaatioiden jat-
kokehittämistä ja yliopisto-osaamisen siirtymistä elinkeinoelämän tarpeisiin. Osaamisalojen kehit-
tämistä on edistänyt myös Soveltavan biotekniikan instituutin perustaminen Kuopion yliopistoon 
ja Microteknia-toimitilojen rakentaminen tiedepuiston alueelle. Microtekniaan sijoittui terveyde-
huollon teknologian laitteiden kehittämislaboratorioita. Kuopion seudulle on syntynyt useita tuo-
teinnovaatioihin tähtääviä drug discovery -yrityksiä sekä lääketeollisuuden alihankintaan ja sopi-
musvalmistukseen erikoistuneita yrityksiä.2 

Varsinais-Suomen osaamiskeskus 

Turun seudulla toimii Varsinais-Suomen osaamiskeskus, jonka toiminnasta vastaa Turku Science 
Park Oy tytäryhtiöineen. Osaamiskeskusaloja on neljä: biomateriaalit, diagnostiikka ja lääkekehi-
tys, materiaalien pintatekniikka (metalli- ja meriteollisuudessa sekä puunjalostus- ja graafisessa 
teollisuudessa), kulttuuri- ja digitaalinen sisältötuotanto sekä informaatio- ja kommunikaatiotek-
nologia. Kulttuuri- ja digitaalinen sisältötuotanto ja ICT-ala eivät olleet mukana edellisellä kaudel-
la (1994–1998) ja silloin biomateriaalitutkimus oli osa laajempaa materiaalitutkimuksen osaamis-
alaa. Osaamisalojen sisäistä ja keskinäistä yhteistyötä edistetään BioTurku- ja ICT Turku-
verkostojen avulla.3 

Biomateriaalit, diagnostiikka ja lääkekehitys -osaamisala kohdistuu terveydenhuoltoalaan (ter-
veydenhuollon biomateriaaleihin, kliiniseen diagnostiikkaan ja uusien lääkkeiden kehitystoimin-
taan). Materiaalitutkimusta oli Åbo Akademin epäorgaanisen kemian laitoksella jo 1970-luvulla. 
Poikkitieteelliseen biomateriaalien kehittämistyöhön osallistuvat Åbo Akademin teknillisen poly-
meerikemian, puukemian ja fysikaalisen kemian laitokset sekä Turun yliopiston biolääketieteen 
laitos, kliininen laitos ja materiaalitieteen laitos. Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat toteuttaneet 
Terveydenhuollon biotieteiden koulutusohjelmaa. Diagnostiikan osaamisalassa keskitytään yritys-
ten kansainvälistämiseen ja yritysten verkottamiseen sekä diagnostiikka-alan koulutuksen kehittä-
miseen. Lääkekehityksessä tavoitteena on tehokkaan ja toimivan lääkeklusterin luominen Tur-
kuun, lääkealan koulutustoiminnan päivittäminen lääkeklusterin tarpeita silmällä pitäen sekä uu-
siin teknologioihin perustuvien liiketoimintojen käynnistäminen yhteistyössä Biotekniikan kes-
kuksen, Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Lääkealalla toimivia yrityksiä ovat esimerkiksi 
Orion-yhtymä Oy ja Leiras Oy. Osaamiskeskustoiminnan tuloksena syntyneitä biomateriaaliyri-
tyksiä on mm. Stick Tech Oy. Alueella toimivia diagnostiikka-alan yrityksiä ovat mm. Labmasters 
Oy ja Orion Diagnostica/Turku.4 

 
1 Emt. 
2 Kuopion seudun hyvinvointiteknologian osaamiskeskusohjelma 1999–2006 1998, Kuopion Teknologiakeskus Teknia 2005 ja 
Kuopion yliopisto 2005.  
3 Varsinais-Suomen osaamiskeskus. Ohjelmaesitys kaudelle 1999–2006 1998 ja Turku Science Park 2005a.  
4 Emt. 
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Materiaalien pintatekniikka (materiaalitutkimus) liittyy metalli- ja meriteollisuuteen sekä puun-
jalostus- ja graafiseen teollisuuteen. Tavoitteena on tuoda pintatekniikan osaaminen kotimaisen 
teollisuuden hyödynnettäväksi eli lähentää teollisuutta ja korkeakouluja. Vuonna 2003 käynniste-
tyn metalli- ja meriteollisuuden osaamisalan tavoitteena on lisätä alan yritysten verkottumista ja 
vahvistaa toimittajia ja alihankkijoita sekä hyödyntää informaatioteknologian osaamisalaa. Vuosina 
2003–2006 pintatutkimusta sovelletaan myös graafisen teollisuuden lopputuotteen laadun kehit-
tämisessä. Materiaalitutkimus oli vuonna 1998 yksi Turun yliopiston ja Åbo Akademin strategian 
mukaisista painopistealueista. Turun yliopistossa toimii materiaalitieteen laboratorio ja Åbo Aka-
demissa on alan osaamista fysikaalisen kemian ja puu- ja paperikemian laitoksilla. Turun ammatti-
korkeakoulussa alan osaamista edustaa konetekniikan osasto. Osaamisalan yrityksiä ovat mm. 
Rautaruukki Oyj Nauhatuotteet-yksikkö, Raisio Chemicals, Ensto Ceramics Oy. Seudulla toimii 
myös VTT Valmistustekniikka.1 

Kulttuuri- ja digitaalinen sisältötuotanto kohdistuu koko Varsinais-Suomeen. Se yhdistää Var-
sinais-Suomen pitkän kulttuuriperinteen ja korkeakoulujen tutkimus- ja koulutusosaamisen uu-
denlaiseen sisällöntuotantoon ja tapahtumanjärjestämiseen. Osaamisalalla tuotetaan palveluita 
uusien yritysten käynnistämiseen sekä kehitetään kulttuuri- ja sisältötuotannon liiketoimintaympä-
ristöä. Kulttuurin käsitteellä tarkoitetaan mm. museoalaa, kirjastoalaa, teatterialaa, musiikki- ja 
tanssialaa, kuvataidetta ja urheilua. Alan osaamista on Turun yliopistossa (kulttuurihistoria, eloku-
va- ja televisiotiede), Åbo Akademissa (mm. taidehistoria, kirjallisuustiede, musiikkitiede, folklo-
ristiikka), Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiassa (esittävä taide, viestintä, musiikki ja kuva-
taide) ja Turun kauppakorkeakoulussa (mediaryhmä). Hakemuksessa tai osaamiskeskuksen inter-
netsivuilla ei luetella alan yrityksiä, mutta osaamiskeskusohjelman internetsivuilla (www.oske.net, 
katsottu 1.12.2005) kerrotaan alalle syntyneen noin 20 yritystä vuoteen 2003 mennessä.2 

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia-alan osaamiskeskustoiminta käynnistyi vuonna 
2003. Sitä edelsi vuonna 1997 käynnistynyt tietotekniikka- ja elektroniikka-alan osaamiskeskus. 
Osaamisalan tavoitteena on muodostaa tieto- ja viestintätekniikan toimijaverkosto erityisesti Tu-
run ja Salon seuduille sekä tukea uuden yritystoiminnan muodostumista. Ala kehittää myös Virtu-
al Science Parkia, uudenlaista verkkopalvelua. Turussa toimii Turun yliopiston, Turun kauppa-
korkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusyksikkö Turku Center for Computer Science 
(TUCS). Alan koulutusta ja tutkimusta on myös Turun ammattikorkeakoulussa, kauppakorkea-
koulussa ja yliopistolla sekä Åbo Akademissa. Osaamisalan yrityksiä ovat mm. Nokia Ventures 
Organization, Tietoenator Oyj Oy, Satama Interactive ja Plenware Group Oy.3 

Biomateriaalikeskus (BMK) on osaamiskeskuksen aloitteesta perustettu Turun yliopiston ja 
Åbo Akademin yhteinen tutkimus-, koulutus ja palveluyksikkö, joka tarjoaa kaupallistamispalve-
luita. Osaamiskeskusohjelman aloitteesta on käynnistetty myös yritysmuotoinen materiaalien pin-
tatutkimuskeskus ja palvelulaboratorio Top Analytica Oy sekä prekliinisiin ja kliinisiin lääketutki-
muksiin erikoistuneet Safety City Oy ja CRST. Lisäksi Turun kauppakorkeakouluun on perustettu 
Innomarket, joka tutkii bioalan markkinoita. ICT-alan tuotoksena on synnytetty vuonna 1998 
valtakunnallinen lääkealan toimijoiden verkosto, Suomen lääkeklusteri, joka edistää lääkealan kan-
sallista yhteistyötä. 4 Kulttuurialan tuotoksia ei löytynyt käytetyistä lähteistä. 

 
1 Emt. 
2 Emt. 
3 Emt. 
4 Varsinais-Suomen osaamiskeskus. Ohjelmaesitys kaudelle 1999–2006 1998 ja Turku Science Park 2005a ja 2005b.   
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Länsi-Suomen osaamiskeskus 

Länsi-Suomen osaamiskeskuksen vastuullisena tahona toimii Teknologiakeskus Oy Merinova Ab. 
Osaamiskeskuksen toimialana on energiatekniikka, ja sen toimintakenttänä ovat Vaasan seudun 
lisäksi sitä ympäröivät maakunnat. Edellisellä kaudella (1994–1998) osaamisalana olivat energia-
teknologiset sovellukset. Osaamiskeskuksen toimintaa rahoitetaan pääasiassa ohjelmaan osallistu-
vien toimijoiden omien rahoituslähteiden kautta. Rahoitusta saadaan mm. alueviranomaisilta 
(Pohjanmaan liitolta, Pohjanmaan TE.-keskukselta ja Länsi-Suomen ympäristökeskukselta) ja 
Vaasan kaupungilta. Myös yritykset (mm. ABB, Wärtsilä, Vaasan sähkö) osallistuvat ohjelman 
rahoitukseen esimerkiksi professuurilahjoitusten kautta. Yritysten rooli ohjelman toteuttajina on 
myös ollut merkittävä.1 

Energiatekniikkaa kehitetään kolmen ohjelman (Enertekno, Ekoenergia ja Innovation Mana-
gement) sisällä. Niissä kehitetään mm. hajautetun energiantuotannon järjestelmiä, bioenergiaa, 
tuulivoimaa ja lämmön varastointia sekä edistetään tuotteiden kaupallistamista. Enerteknon ta-
voitteena on synnyttää uusia tuotteita ja tuotantoa energiatekniikan alalle. Ekoenergiassa kehite-
tään vaihtoehtoisten ja uusiutuvien energiamuotojen teknologiaa ja hallintaa. Innovation mana-
gement -osiossa tuetaan yrittäjyyttä ja tuotteiden kaupallistamista. Useassa ohjelma-asiakirjassa 
esitetyssä hankkeessa on mukana myös Vaasan yliopisto.2 

Vaasan yliopistolla on liiketoimintaosaamiseen ja yritysten kansainvälistymiseen liittyvää osaa-
mista. Tekniikan ja yrittäjyyden koulutus on vahvistunut Vaasassa, jossa on tietotekniikan, tuotan-
totalouden, sähkötekniikan ja tuotantoautomaatiotekniikan professorit sekä toteutettu DI-
muuntokoulutusta. Svenska yrkeshögskolanissa on tekniikan osaamista (sähkövoima- ja automaa-
tiotekniikka, koneensuunnittelu ja tuotantotalous ym.), samoin kuin Vaasan ammattikorkeakou-
lussa (elektroniikan ja tietotekniikan koulutusohjelma, sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusoh-
jelma ym.). Vaasan seudulla toimivat myös mm. Svenska handelshögskolanin Vaasan yksikkö ja 
Åbo Akademin alainen Österbottens högskola. Energia-alan yrityksiä Vaasan seudulla ovat mm. 
ABB Oy Vaasan yhtiöt, Wärtsilä NSD Finland Oy, Vaasa Group -yhtiöt, Oy KWH Pipe Ab ja 
VTT-Prosessit.3 

Vaasaan on perustettu lahjoitusvaroin professuureja seuraaville aloille: tuotantoautomaatio, 
sähköenergia- ja automaatiotekniikka sekä yrittäjyys. Osaamiskeskustoiminnan tuloksena on pe-
rustettu koulutusta ja tutkimusta palveleva hitech-laboratorio Technobothnia.4 

KOHDESEUTUJEN YLIOPISTOJEN STRATEGIOIDEN YHTEYS PAIKALLISEEN 
OSAAMISKESKUKSEEN 

Kohdeseutujen yliopistot tilastojen valossa  

Joensuun yliopisto 

Kotimaisissa yliopistoissa oli yhteensä 174 047 opiskelijaa vuonna 2004. Joensuun yliopistossa 
opiskeli vuonna 2004 yhteensä 7601 henkeä. Jatko-opiskelijoita heistä oli 763. Opetushenkilökun-
taa oli 415 ja muuta henkilökuntaa 824, joista budjettivaroin palkattua henkilökuntaa 450, Suo-

 
1Länsi-Suomen osaamiskeskus 1998 ja Teknologiakeskus Merinova 2005.  
2 Emt.  
3 Emt.  
4 Emt.  
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men Akatemian rahoittamaa 84 ja muulla rahoituksella 290 henkeä. Joensuun yliopiston budjetti-
rahoitus vuoden 2004 tilinpäätöksessä oli 54 945 000 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen määrä oli 
20 000 000 euroa. Tekes rahoitti vuonna 2004 Joensuun yliopiston projekteja 1 481 000 eurolla.1 

Jyväskylän yliopisto 

Jyväskylän yliopistossa opiskeli vuonna 2004 yhteensä 14 027 henkeä, joista jatko-opiskelijoita oli 
1616. Opetushenkilökuntaa oli 721 ja muuta henkilökuntaa 1547, joista budjettivaroin palkattua 
henkilökuntaa 770, Suomen Akatemian rahoittamaa 197 ja muulla rahoituksella 580 henkeä. Jy-
väskylän yliopiston budjettirahoitus vuoden 2004 tilinpäätöksessä oli 90 453 000 euroa. Ulkopuo-
lisen rahoituksen määrä oli 50 721 000 euroa. Tekes-rahoituksen määrä oli 3 812 000 euroa.2 

Kuopion yliopisto 

Kuopion yliopistossa opiskeli vuonna 2004 yhteensä 5930 henkeä. Jatko-opiskelijoita oli samana 
vuonna 647. Opetushenkilökuntaa oli 348 ja muuta henkilökuntaa 1183, joista budjettivaroin pal-
kattua henkilökuntaa 559, Suomen Akatemian rahoituksella 103 henkeä ja muulla rahoituksella 
521 henkeä. Kuopion yliopiston budjettirahoitus vuoden 2004 tilinpäätöksessä oli 51 313 000 
euroa. Ulkopuolisen rahoituksen määrä oli 45 092 000 euroa. Tekesin rahoitus Kuopion yliopis-
ton projekteille oli 6 444 000 euroa.3 

Turun yliopisto 

Turun yliopistossa opiskeli vuonna 2004 yhteensä 15 624 henkeä. Jatko-opintoja suoritti samana 
vuonna 2038 henkeä. Opetushenkilökuntaa oli 805 ja muuta henkilökuntaa 1899, joista budjetti-
varoin palkattua henkilökuntaa 1010, Suomen Akatemian rahoituksella 281 ja muulla rahoituksella 
608. Turun yliopiston budjettirahoitus vuoden 2004 tilinpäätöksessä oli 103 590 000 euroa. Ulko-
puolisen rahoituksen määrä oli 54 629 000 euroa. Tekesin rahoitusmäärä oli 5 672 000 euroa.4 

Åbo Akademi 

Åbo Akademissa opiskeli vuonna 2004 yhteensä 6819 henkeä. Jatko-opiskelijoita oli 844. Ope-
tushenkilökuntaa oli 364 ja muuta henkilökuntaa yhteensä 825, joista budjettivaroin palkattua 
henkilökuntaa 431, Suomen Akatemian rahoituksella 91 ja muulla rahoituksella 303 henkeä. Åbo 
Akademin budjettirahoitus vuoden 2004 tilinpäätöksessä oli 48 138 000 euroa. Ulkopuolisen ra-
hoituksen määrä oli 28 314 000 euroa. Tekes rahoitti Åbo Akademin projekteja 3 727 000 eurol-
la.5 

Turun kauppakorkeakoulu 

Turun kauppakorkeakoulussa opiskeli vuonna 2004 yhteensä 2280 henkeä. Jatko-opintoja suoritti 
252 henkilöä. Opetushenkilökuntaa oli 115 ja muuta henkilökuntaa yhteensä 204, joista budjetti-
varoin palkattua henkilökuntaa 115, Suomen Akatemian rahoituksella 12 ja muulla rahoituksella 
77 henkeä. Turun kauppakorkeakoulun budjettirahoitus vuoden 2004 tilinpäätöksessä oli 14 

 
1 Yliopistotilastot 2004 2005, 16–18, 32, 38–39. 
2 Emt., 17–18, 32, 38–39. 
3 Emt. 
4 Emt. 
5 Emt. 
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638 000 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen määrä oli 6 228 000 euroa. Tekesin rahoitusmäärä oli 
357 000 euroa.1 

Vaasan yliopisto 

Vaasan yliopistossa opiskeli vuonna 2004 yhteensä 5149 henkeä. Jatko-opiskelijoita oli samana 
vuonna 422. Opetushenkilökuntaa oli 170 ja muuta henkilökuntaa yhteensä 252, joista budjettiva-
roin palkattua henkilökuntaa 176, Suomen Akatemian rahoituksella 4 ja muulla rahoituksella 72 
henkeä. Vaasan yliopiston budjettirahoitus vuoden 2004 tilinpäätöksessä oli 20 719 000 euroa. 
Ulkopuolisen rahoituksen määrä oli 5 835 000 euroa. Tekesin rahoitusmäärä oli 599 000 euroa.2 

Yliopistojen omien strategiat  

Selvitystä varten käytiin läpi kohdealueiden yliopistojen internetsivuilta löytyvät strategiat. Niistä 
analysoitiin ainoastaan perusstrategiat, koska alakohtaiset strategiat (esimerkiksi aikuiskoulutus-
strategiat tai kansainvälistymisstrategiat) eivät tarjonneet osaamiskeskusohjelmiin liittyviä aineksia. 
Lisäksi tarkasteltiin myös kunkin yliopiston uusinta toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Tarkastellut 
asiakirjat on lueteltu liitteessä 6. Asiakirjoista etsittiin yliopistojen strategisia painopisteitä. Lisäksi 
pohdittiin asiakirjojen yhteyksiä osaamiskeskusohjelmaan. Tulee muistaa, ettei pelkästään strategi-
oiden perusteella voida todeta, ettei kyseisessä yliopistossa tehtäisi osaamisaloihin liittyvää tutki-
musta tai toimittaisi yhteistyössä paikallisen osaamiskeskuksen kanssa. Tällaisten yhteyksien to-
dentaminen vaatisi perusteellisempaa tarkastelua. 

Joensuun yliopiston strategia (2000) sisältää yleisiä linjauksia yliopiston toiminnalle (tavoit-
teena mainitaan mm. tutkimuksen ja opetuksen korkea laatu, kansainvälistyminen ja sitoutuminen 
itäisen Suomen kehittämiseen). Yliopistossa on valittu neljä vahvaa osaamisalaa ja kolme kehitet-
tävää alaa. 

Osaamisalat/painoalat: 
1. monitieteinen ja laaja-alainen opettajankoulutus ja ihmisen elämänkulun tutkimus (opetus- ja kas-

vatusala) 
2. metsät, muut uusiutuvat luonnonvarat ja ympäristö (metsätieteet, ekologia ja ympäristöön kohdis-

tuva asiantuntemus ihmistieteissä) 
3. erikoistuva huipputeknologia (fysiikka, kemia, sovellettu matematiikka, bioteknologia, puutekno-

logia, kieli- ja käännösteknologia, opetusteknologia ja tietojenkäsittelytiede ja niiden innovatiivinen 
soveltaminen) 

4. raja-alueiden yhteiskuntakehitys ja kulttuurien vuorovaikutus (erityisesti pohjoisen ja itäisen Eu-
roopan reuna- ja raja-alueet). 

Kehitettävät alat: 
1. oikeustieteelliset ja kauppatieteelliset alat (erityisesti liiketoimintaosaaminen) 
2. media- ja viestintäosaaminen Mediakulttuurin keskusta kehittämällä 
3. Savonlinnassa matkailualan opetus ja tutkimus sekä matkailualan osaamiskeskustoiminta. 

Osaamiskeskukset ja tiedepuistot mainitaan yliopiston yhteistyökumppaneiksi. Joensuun tiede-
puistoa pidetään olennaisena osana yliopistokampusta. Puuteknologia ja metsäteollisuus huomi-
oidaan toisessa ja kolmannessa osaamisalassa. Metsäala on mainittu myös yhtenä koulutusalana, 
jolle aikuis- ja täydennyskoulutusta keskitetään. Lisäksi on tunnistettu, että puualan osaamiskes-

 
1 Emt. 
2 Emt. 
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kuksen ja yliopiston painoalojen välistä yhteyttä on mahdollista tehostaa yhdistämällä osaamis-
alaan myös puumateriaalien ja puukuituisten komposiittituotteiden osaamista. Strategiassa ilmais-
taan tavoite kehittää kauppatieteen ja teknisen alan koulutusta alueen kehityksen avainaloille. Tä-
män nähdään tukevan myös metsä- ja puutaloutta.  

Muovi- ja metalliosaamiskeskuksen huomiointi näkyy strategian painoaloissa siinä, että fysiikka 
ja kemia on luokiteltu yliopiston ”erikoistuvan huipputeknologian” osaamisalaan. Yliopiston toi-
vomus on, että osaamisalan painotusta kohdennetaan materiaalitekniikkaan ja -tutkimukseen, 
jotta yliopiston kemian ja fysiikan osaamista olisi mahdollista hyödyntää paremmin.  

Joensuun yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma tarkentaa jonkin verran strategian linjauk-
sia. Siinä mm. ilmaistaan tavoite saada oikeus myöntää kauppatieteellisen ja oikeustieteellisen alan 
tutkintoja 1.8.2005 alkaen. Osaamiskeskusohjelmaan liittyen todetaan, että yliopistolla ja Joensuun 
Tiedepuistolla on yhteinen puuteknologian professuuri. Yliopistolle on lahjoitettu kemian materi-
aalitutkimuksen professuuri ja siellä on myös käynnistynyt erikoismateriaalien tutkimuskeskus 
(SMARC). Rakennerahastohankkeina on toteutettu ja toteutetaan osaamiskeskusalojen toiminnan 
vahvistamiseen liittyviä hankkeita yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Tiedepuiston ohjelmasopi-
mukseen liittyen. Luetelluista kolmesta hankkeesta ei käy ilmi, kumpaa osaamisalaa ne tukevat. 

Vaikuttaa siltä, että Joensuun yliopiston strategiassa puu- ja metsäalan osaamiskeskus on huomioitu hyvin. 
Muovi-metalliosaamiskeskukselle yliopisto voi nykyisellään tarjota materiaalitekniikkaan liittyvää osaamista, 
mitä toisaalta on korostettu myös osaamiskeskusohjelmahakemusasiakirjassa. Siinä mielessä yliopiston ja osaa-
miskeskuksen näkemykset ovat yhteneväisiä. Positiivista on, että molempia osaamisaloja käsitellään 
yliopiston asiakirjoissa. 
 
Jyväskylän yliopiston kokonaisstrategiassa (2002) painopisteenä on opetuksen ja tutkimuksen 
laadun kehittäminen. Laatu sisältyy myös yliopiston tahtotilaan vuodelle 2015. Strategiassa luetel-
laan yliopistossa edustettuina olevat koulutusalat (humanistinen, kasvatustieteellinen, liikunta- ja 
terveystieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, psykologia, kauppatieteellinen, luonnontieteellinen1 ja 
informaatioteknologia), muttei kerrota lainkaan yliopiston vahvuusaloja tai kehittämisaloja. Tätä 
voidaan pitää puutteena. Yliopiston kyky profiloitua eli tunnistaa omat vahvuusalueet nähdään 
strategiassa keskeiseksi kilpailutekijäksi. Siksi on yllättävää, ettei näitä vahvuusalueita tuoda esille. 

Strategiassa luvataan täydentää ja syventää sen sisältöjä toiminta- ja taloussuunnitelmassa. 
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2003–2006 (2002) on nimetty yliopiston kansainväli-
set, kansalliset ja nousevat vahvuudet. Yliopiston itsensä arvioimat kansainvälisesti vahvat alueet 
ovat Gerontologinen tutkimus (erityisesti vanheneminen ja toimintakykyisyys), Hermo- ja lihas-
toiminnan mekanismi ja adaptoituminen liikunnan yhteydessä, Kielenoppimisen ja -opetuksen 
tutkimus, Politiikan teoria ja politiikan analyysi, Rakennekemia, Tieteellinen laskenta ja sen tekni-
set sovellukset sekä Tietojärjestelmien suunnittelu, välineet ja hallinta. Näistä viimeisin liittyy in-
formaatioteknologian osaamisalaan. Rakennekemialla (supramolekyyli- ja nanokemian tutkimuk-
sella ja matalien lämpötilojen kemian tutkimuksella) on puolestaan yhteys nanoteknologiaan. Na-
noteknologiaa ei kuitenkaan mainita toiminta- ja taloussuunnitelmassa.  

Yliopiston itsensä arvioimia kansallisesti vahvoja alueita ovat puolestaan Koulutuksen arvioin-
titutkimus, Liikuntakulttuurin ja liikuntakasvatuksen tutkimus, Nykykulttuurin tutkimus, Suomi 

 
1 Luonnontieteellisestä alasta todetaan, että kohdealueita ovat perinteisten matemaattis-luonnontieteellisten alojen 
rinnalla soveltavat luonnontieteet ja uusi teknologia, esim. nanotieteet, ympäristötieteet ja -teknologia. 
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Ruotsin yhteydessä sekä Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen tutkimus. Näistä mikään ei 
liity paikalliseen osaamiskeskukseen. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa mainitaan myös nousevia 
vahvoja alueita, joiksi nimetään Kognitiivinen musiikkitiede, Korkeakoulututkimus ja korkeakou-
lupedagogiikka, Luonnontieteiden ja teknologian opettajankoulutus ja Molekyylitunnistus. Näistä 
ainoastaan viimeisellä on yhteys Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelmaan, sillä molekyylitun-
nistusta käytetään bionanotieteessä1. Nanoteknologiaa ei kuitenkaan strategiassa mainita, vaan 
yhteys piti selvittää itse. 

Kaiken kaikkiaan yliopiston strategialla ja toiminta- ja taloussuunnitelmalla (2002) on heikko yhteys osaa-
miskeskusohjelmaan. Yliopiston vahvuusaloilla on selvä yhteys ainoastaan informaatioteknologian osaamisalaan. 
Lisäksi asiakirjoissa on epäsuoria viittauksia nanoteknologiaan. Vaille huomiota jäävät paperinvalmistuk-
sen hallinta sekä energia- ja ympäristöteknologia (vaikkakin informaatioteknologiaa ja nanotekno-
logiaa hyödynnetään osaamiskeskuksessa myös muilla osaamisaloilla). Vaikkei sitä tuotu esille 
asiakirjoissa, yliopistossa toimii Nano Science Center (NSC), yliopistolla on olemassa alaan liitty-
vää laitteistoa, ja siellä tehdään korkeatasoista alan tutkimusta (NSC:ssä toimii 15 tutkimusryh-
mää)2. Opetusministeriön työryhmämuistiossa Nanotieteen keihäänkärjet Suomessa (2005) NSC on 
esitelty yhtenä kolmesta alan osaamiskeskittymästä Suomessa.  

Sen sijaan selvityksen tiedonkeruuvaiheen jälkeen julkaistussa Jyväskylän yliopiston toiminta- ja taloussuun-
nitelmassa vuosille 2007–2010 (2006) nanotieteet on huomioitu hyvin. Nanotieteet ja erityisesti molekyyli-
tason funktionaaliset systeemit ja laitteet on nimetty yhdeksi yliopiston kansainvälisesti johtavista 
aloista, ja nanotieteitä käsitellään 190-sivuisen asiakirjan useassa kohdassa: Nanoteknologia on 
mainittu yhtenä yliopiston teknologisena vahvuusalueena ja Nano Science Center sekä kiihdytin-
laboratorio tärkeinä teknologiafoorumeina. Yliopisto toteuttaa vuosina 2005–2006 Nano Science 
-hanketta. Vuodelle 2006 on suunnitteilla nanotieteiden kansainvälinen maisteriohjelma ja vuodel-
le 2007 Nano-ohjelma (nanotieteen ja -teknologian tutkimuksen, koulutuksen ja teknologialiike-
toiminnan kehittäminen yliopiston nanotieteen kärkialoilla). 
 
Kuopion yliopisto on strategiansa (2000) ja toiminta- ja taloussuunnitelmansa (2005) mukaan 
keskittynyt terveys- ja ympäristötieteisiin ja hyvinvointiosaamiseen sekä niihin liittyvään teknolo-
giaan (bioteknologiaan, informaatioteknologiaan) ja tietotekniikkaan. Ympäristö- ja terveysalat 
ovat myös ammatillisen jatkokoulutuksen ja aikuiskoulutuksen painopisteinä. Profiloitumisen 
tavoitteeksi asetetaan alueen, etenkin itäisen Suomen elinvoimaisuuden tukeminen. Nämä alat 
tukevat ainakin Kuopion seudun hyvinvointiosaamiskeskusta, vaikkei osaamiskeskusta tässä yh-
teydessä mainitakaan. 

Kuopion yliopiston tutkimuksen painopistealueita ovat bioteknologia, molekyylibiologia ja 
molekyylilääketiede, kansansairauksien tutkimus, ravinnon terveellisyys- ja turvallisuustutkimus, 
terveydenhuollon teknologia, ympäristöterveys, lääkekehitystä tukeva kliininen, biolääketieteelli-
nen, farmaseuttinen, kemiallinen ja muu luonnontieteellinen tutkimus, hoitotieteellinen tutkimus, 
sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät taloudelliset ja yhteiskunnalliset kysymykset sekä yrittäjyys ja 
alueellinen kehittäminen. Yliopiston tavoitteena on kehittää tutkimusta erityisesti tietojenkäsittely-
tieteessä, soveltavassa tietotekniikassa ja informaatioteknologiassa. Tekniikassa yliopisto keskittyy 

 
1 Nanotieteen keihäänkärjet Suomessa 2005, 30 
2 Nano Science Center 2005.  
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erityisesti lääketieteellisen tekniikan ja ympäristötekniikan kehittämiseen, mikä tukee osaltaan hy-
vinvointiosaamiskeskusta. 

Yliopisto pyrkii strategiansa mukaan hyödyntämään osaamiskeskustoimintaa, minkä lisäksi 
Kuopion seudun osaamiskeskuksen painoalat huomioidaan hanketoiminnassa. Jää kuitenkin epä-
selväksi, millä tavalla hyödyntäminen ja huomioiminen tapahtuvat. Osaamiskeskusohjelman mai-
ninnat toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2006–2009 eivät juurikaan lisää konkreettisuutta. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan yliopiston profiili ja osaaminen terveystieteissä, ympäris-
tötieteissä sekä bioteknologiassa tukevat Kuopion seudun osaamiskeskuksen osaamisaloja, mikä 
pitänee paikkaansa. Yliopisto lupaa myös pyrkiä kansainvälistämään ja laajentamaan osaamiskes-
kustoimintaa, mutta ei kerro, millä tavalla tai mihin suuntaan tämä tapahtuu. Kuopion yliopiston asia-
kirjojen yhteys osaamiskeskusohjelmaan jää melko heikoksi, vaikka osaamiskeskuksen alat ovatkin yhteneviä 
yliopiston painopistealojen kanssa.  
 
Itäisen Suomen yliopistojen yhteinen kehittämisstrategia 2000–2006 (1999) on Joensuun 
yliopiston, Kuopion yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun yhteinen strategia. 
Siinä luetellaan kehittämisaloja ja yhteistyöhankkeita, joilla pyritään edistämään alueen elinvoimai-
suutta. Yleisen tason tavoitteiksi mainitaan mm. yliopistojen yhteistyön tiivistäminen, korkean 
osaamisen työpaikkojen luominen (erityisesti yrittäjyyttä edistämällä) ja väestön koulutustason 
nosto. Ehdotukset jäävät osaksi vaille konkreettisia sisältöjä. Strategiassa kuitenkin tuodaan esi-
merkiksi esille tarve lisätä aloituspaikkoja mm. kauppatieteen, tekniikan ja biotieteiden aloilla (ei 
kuitenkaan osaamiskeskusaloilla Kuopion osaamiskeskukseen liittyviä biotieteitä lukuun ottamat-
ta). Strategiassa myös esitetään, että yliopistoille luodaan innovatiivisen toiminnan tukipalvelut. 

Strategiassa esitellään kehittämisalat, joilla yliopistojen on tarkoitus tehdä yhteistyötä. Lisäksi 
niiden yhteydessä esitellään joitakin hankkeita. Yksi kehittämisaloista on, että yliopistojen kehit-
tämistoimintaa suunnataan Itä-Suomea palvelevien osaamiskeskusohjelmien osaamisaloille. Niitä 
ei kuitenkaan eritellä sen tarkemmin. Kuopion hyvinvointiosaamiskeskuksen osaamisaloihin liit-
tyviä hankkeita ei ole sisällytetty strategiaan. Joensuun osaamiskeskusaloista strategiassa tuodaan 
sen sijaan esille sekä muovi-metalli- että metsäala. Yhtenä hankkeena mainitaan maaseutukeskei-
sen muovi- ja metalliteollisuusalihankintaverkoston luominen Itä-Suomen alueelle. Myös metsä-
osaamista halutaan edistää yhteistyössä yliopistojen ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Tavoit-
teena on rakentaa puuteknologian ja puumateriaalien osaamisen keskittymä, joka eri toimijoiden 
osaamista verkottaen toimii erityisesti itäisen Suomen puuteollisuuden kehittäjänä ja koulutuksen 
ja tutkimuksen yhteisfoorumina. Eräs alaan liittyvä hanke on liiketoimintalähtöisen puuteknologi-
an kehittäminen.  
 
Turun yliopiston laajin vahvuusalue ovat strategian (2005) mukaan biotieteet. Muiksi vahvuuk-
siksi on tunnistettu kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutusprosessien tutkimus, matemaattinen 
tutkimus, oppimisen ja koulutuksen tutkimus sekä tähtitiede ja avaruustutkimus. Strategiassa on 
eritelty myös mahdolliset tulevaisuuden vahvuusalat, joita ovat poikkitieteellisiin sosiaalisiin inno-
vaatioihin tähtäävä tutkimus, materiaalitieteisiin liittyvä tutkimus sekä informaatioteknologia. 
Edellä luetelluista aloista Varsinais-Suomen osaamiskeskusaloja ovat biotieteet, informaatiotekno-
logia ja materiaalitieteet. Ilman mainintaa jää ainoastaan kulttuurituotanto ja digitaalinen sisältö-
tuotanto. Biotieteet ovat jo nyt yliopiston vahvuus, ja informaatioteknologiasta ja materiaalitieteis-
tä uskotaan muodostuvan sellaiset, sillä ne ovat strategian mukaan jo ”vahvassa kehitysvaiheessa”. 
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Turun yliopiston strategia jää tiiviydessään (pituudeltaan 11 sivua) hyvin yleiselle tasolle ja siinä 
todetaankin, että strategian linjauksia täydennetään vuosittain päivitettävällä toiminta- ja talous-
suunnitelmalla. Esimerkiksi vahvuusalue ”biotieteet” käsittää toiminta- ja taloussuunnitelman 
(2005) strategia-luvun mukaan molekyyli- ja solubiologian, erityisesti lääkekehityksen, diagnostii-
kan, biomateriaalit ja elintarvikkeiden terveysvaikutukset sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpi-
don ja ympäristömuutosmekanismien tutkimuksen. ”Materiaalitiede” puolestaan on toiminta- ja 
taloussuunnitelman mukaan monitieteinen, erityisesti kemiaa ja fysiikkaa yhdistelevä ala, jossa 
painopisteenä on soveltava pintatutkimus. Siinä yliopisto toimii tiiviissä yhteistyössä Åbo Akade-
min kanssa.  

Yliopisto lupaa osallistua aktiivisesti kulttuurin- ja sisältötuotannon osaamiskeskusohjelmaan 
sekä toteuttaa omalta osaltaan Turku Science Parkin laatimia Bioalan ja ICT-klusterin strategioita. 
Yhteys Turku Science Parkiin on läheinen myös, koska yliopistolla on toimitiloja sen toimitilojen 
läheisyydessä tai yhteydessä. Bioalan ja ICT-alan kehittämistä käsitellään omina alalukuina toimin-
ta- ja taloussuunnitelman aluekehittämistä koskevassa luvussa. ICT-alan kehittäminen ja osaamis-
keskusala ”digitaalinen sisältötuotanto (media)” mainitaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa seu-
raavasti: 

”Varsinaisen informaatio- ja kommunikaatioteknologian ohella keskeisiä kehittämisaloja ovat digitaali-
nen media ja kulttuuri, bioinformatiikka, verkkopohjainen opetus ja sähköinen kauppa. Monialaista 
yhteistyöhön perustuvaa osaamista kehitetään alueen erityisvahvuutena. Tärkein alan toimijoista on 
turkulaisten yliopistojen yhteinen Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus TUCS, joka koor-
dinoi yliopistotasoista tietotekniikan ja elektroniikan koulutusta ja tuottaa maisterikoulutuksen englan-
ninkielisen syventävän opetuksen ja järjestää tutkijakoulumuotoisena alan tohtorikoulutuksen.” 

Myös kulttuuriala ja yhteydet kulttuurialan osaamiskeskukseen mainitaan toiminta- ja taloussuun-
nitelmassa aluekehittämistä koskevassa luvussa:  

”Yliopistossa on edustettuna maan laajin taide- ja kulttuuriaineiden kokonaisuus. Yliopisto osallistuu 
aktiivisesti Kulttuurituotannon osaamiskeskus -hankkeeseen. Kulttuurialalla harjoitetaan tiivistä yhteis-
työtä tiedekorkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen välillä.”  

Osaamiskeskusohjelmaa ei mainita yliopiston strategiassa, jossa puhutaan yleisesti tiiviistä yhteis-
työstä ”alueellisten toimijoiden kanssa”. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa osaamiskeskus ja sitä 
toteuttava Turku Science Park puolestaan on mainittu, ja kaikki neljä osaamisalaa huomioidaan. 
Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen painoalat ovat lähes yhteneviä ja tukevat hyvin toisi-
aan. Asiakirjoista löytyy mainintoja kaikkiin osaamisaloihin liittyen. 
 
Turun kauppakorkeakoulu on strategiansa (2004) mukaan laaja-alainen kauppatieteellinen yli-
opisto, jonka tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti tunnustettua liiketaloudellista osaamista. 
Vahvoja tai kehitettäviä aloja ei eritellä strategiassa lainkaan, vaikka siinä todetaankin, että tutki-
mustyö kohdennetaan valikoiduille erikoistumisaloille. Painopistealoja on hankala löytää myös-
kään toiminta- ja taloussuunnitelmasta (2005). Luvussa ”Yhteiskunnalliset tehtävät” kerrotaan, 
että liiketoimintaosaaminen laajasti määriteltynä on korkeakoulun vahvuus ja luetellaan keskeisiä 
teemoja (mm. uudet liiketoimintamallit innovaatioympäristössä). Tämän yksityiskohtaisemmin 
TuKKK ei asemoi osaamistaan. 
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Toiminta- ja taloussuunnitelmasta ilmenee, että kauppakorkeakoulun verkottumista ulospäin 
edistävät etenkin Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus, Porin liiketaloudellinen kehitys-
keskus ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus, joille luetellaan myös erityisiä painoaloja. Niistä ainoas-
taan Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen ala ”Knowledge Intensive Business Services 
(media ja viestintä, bio- ja elintarvikeala, ICT)” liittyy suoraan osaamiskeskusohjelmaan. Korkea-
koululla on toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan sopimus Turku Science Parkin kanssa, jonka 
mukaan kauppakorkeakoulu osallistuu ohjelmien ja yrityskehityksen liiketoimintaosaamisen tuot-
teistamiseen. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassaan kauppakorkeakoulu lupaa ”panostaa osaltaan kaikkiin 
Varsinais-Suomen erityisiin osaamisaloihin, joita ovat biomateriaalit, diagnostiikka ja lääkekehitys, 
materiaalien pintatekniikka, kulttuuri- ja digitaalinen sisältötuotanto sekä informaatio- ja kommu-
nikaatioteknologia”. Asiakirjoissa ei eritellä TuKKK:n osallistumista osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen, 
eikä pohdi omia vahvuusaloja suhteessa osaamiskeskusohjelmaan. Vaikkei kauppatieteellisen alan korkea-
koulu toki voi keskittyä esimerkiksi bioalaan tai materiaalien pintatekniikkaan, voisi silti olettaa, 
että kauppakorkeakoululla olisi annettavaa ainakin ICT-osaamisalalle ja muille aloille esimerkiksi 
tuotteiden kaupallistamiseen liittyen.  
 
Åbo Akademi pyrkii strategiansa (2002) mukaan tarjoamaan maan ruotsinkieliselle väestölle laa-
jan koulutusvalikoiman ja huomioimaan tutkimustoiminnassaan etenkin kulttuuri- ja yhteiskunta-
tieteet, tekniikan ja luonnontieteet. Vahvoja tai kehitettäviä aloja ei eritellä strategiassa lainkaan, 
mutta toiminta- ja taloussuunnitelmassa vahvoiksi aloiksi esitetään kirjallisuuspragmatiikka, ekse-
getiikka, ihmisoikeudet, tietojenkäsittely ja tietotekniikka, materiaalitutkimus, kemian tekniikka ja 
biotekniikka. Kehittyviksi aloiksi mainitaan aggressiotutkimus, kaksikielisyyden tutkimus, neuro-
psykologinen tutkimus, naistutkimus, päätöksensuunnittelu ja tietojärjestelmät, kansainvälinen 
yritystoiminta, hyvinvointi ja tulonjako sekä lastenkirjallisuus. Näillä aloilla on hyvin vähän yhtä-
läisyyksiä Varsinais-Suomen osaamiskeskusaloihin tietojenkäsittelyä ja tietotekniikkaa, materiaali-
tutkimusta ja biotekniikkaa lukuun ottamatta. 

Lisäksi toiminta- ja taloussuunnitelmassa (2005) mainitaan korkeatasoisina tutkimusaloina pro-
sessikemia, eksegetiikka (raamatunselitysoppi), tietojenkäsittely ja tietotekniikka, ympäristö- ja 
biotieteet (jossa on tiivistä yhteistyötä Turun yliopiston ja BioCityn kanssa), mediatutkimus ja 
kasvatustieteet. Näistä osaamiskeskusaloja tukevat tietojenkäsittely ja tietotekniikka sekä ympäris-
tö- ja biotieteet. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa mainitaan myös Turun yliopistojen yhteistyö 
Turun teknologiakeskuksen kanssa Turku Science Park -konseptin synnyttämiseksi. 

Vaikka Varsinais-Suomen osaamiskeskusta ei mainita Åbo Akademin asiakirjoissa, tukevat yliopiston 
osaamisalat (tai osa niistä) osaamiskeskuksen osaamisaloja.  
 
Vaasan yliopiston kehittämissuunnitelmassa (2003) yliopiston todetaan suuntautuvan talouteen, 
hallintoon, kieliin ja kulttuuriin sekä tekniikkaan. Yliopisto esittää tutkimuksen vahvuusalueiksi 
monikielisyyden, kulttuurien välisen viestinnän ja ammattikielten tutkimuksen, yrityksen rahoituk-
sen ja rahoitusmarkkinoiden tutkimuksen, johdon laskentatoimen tutkimuksen, johtajuus- ja yrit-
täjyystutkimuksen, kuluttajakäyttäytymisen ja yritysten kansainvälistymiskäyttäytymisen tutkimuk-
sen, vertailevan hallinnon tutkimuksen sekä tuotannon tietotekniikkaan liittyvän tutkimuksen. 
Vaikka energiatekniikka ei kuulu näihin vahvuusaloihin, tutkimuksen tieteenaloittaisessa tarkaste-
lussa tekniikan alan vahvuudeksi määritetään myös energiatekniikan ja -talouden tutkimus. Kehit-
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tämissuunnitelmassa esitetyt tekniikan alan koulutuksen kehittämistavoitteet eivät kohdistu suo-
ranaisesti energiatekniikkaan. Alan kehittämisessä aiotaan huomioida elektroniikkateollisuuden ja 
tietoliikenteen sekä viestintätieteen kehittyminen. Päätavoitteena on itsenäistää tekniikan koulu-
tus. 

Tuoreessa strategiassaan (2005) Vaasan yliopisto on tehnyt selkeitä strategisia valintoja ja ni-
meää osaamisaloja, joihin se aikoo panostaa. Vakiintuneiksi osaamisaloiksi luetellaan liiketoimin-
taosaaminen, kielet ja viestintä sekä julkinen johtaminen ja hyvä hallinto. Vahvaksi on strategian 
mukaan kehittymässä energian ja tuotannon osaaminen, joka rakentuu tekniikan alojen ja tuotan-
totalouden tutkimukseen ja käsittää mm. hajautetun energian tuotannon ja jakelun, energiatalou-
den sekä optimoinnin ja mallintamisen ydinosaamisen. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tuodaan esille yhteydet paikalliseen osaamiskeskukseen. 
Yliopisto osallistuu Länsi-Suomen osaamiskeskuksen Energiatekniikan ja -talouden osaamiskes-
kusohjelman toimintaan, jossa keskeisenä yhteistyötahona on Teknologiakeskus Merinova. Tek-
niikan alan kehittymistä tukevat virkalahjoitukset ja Vaasan talousalueen lahjoitukset tekniikan 
alan laitehankintoihin ja tutkimustoiminnan kehittämiseen. Yliopistoon suunniteltujen maisterioh-
jelmien joukossa on myös energia-alaan liittyviä ohjelmia: energiatekniikan diplomi-
insinööriohjelmahanke ja englanninkielinen ”Technology and operations management -
programme”, joka sisältää teknologiajohtamista, tuotekehitystä, logistiikkaa, projektinhallintaa 
sekä myös muuta Vaasan energiatekniikan ja talouden osaamiskeskusta palvelevaa sisältöä.  

Energiatekniikan osaamiskeskusala on huomioitu Vaasan yliopiston asiakirjoissa, vaikkakaan alaa ei vielä 
nähdä yliopiston vakiintuneeksi vahvuudeksi. Sen uskotaan voivan sellaiseksi kehittyä ja yliopisto on myös laati-
nut hankesuunnitelmia tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

 

Korkeakoulujen yhteiset aluestrategiat  

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut laativat vuonna 2002 yhteisen aluestrategian. Opetusministeriö 
pyysi kesäkuussa 2004 korkeakouluja päivittämään nämä strategiat 30.9.2005 mennessä. Uusissa 
strategioissa tuli tunnistaa alueen vahvuudet ja osaamisen rakenteet, määritellä osaamisen pai-
noalat, kehittää työnjakoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken sekä yhteistyötä ja ver-
kostoitumista tutkimuslaitosten, yritysten ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi niissä oli 
hyödynnettävä koulutuksen sekä t&k-toiminnan mahdollisuuksia monipuolisesti ja tarkasteltava 
innovaatioympäristöjen kehittämistä kokonaisuutena (mm. välittäjäorganisaatioita). Strategiassa 
pyydettiin myös nimeämään 3 kärkihanketta.1  

Selvityksessä käytiin läpi Keski-Suomen korkeakoulujen aluestrategia 2005–2009, Korkeakoulujen alue-
strategia Pohjois-Karjalassa 2006–2010, Pohjois-Savon yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aluekehittämisen 
strategia 2007–2010, Turkulaisten korkeakoulujen alueellisen kehittämisen strategia 2006–2012 ja Vaasan 
korkeakoulukonsortion aluestrategia 2006–2009. Niistä tarkasteltiin mm. yliopiston ja ammattikorkea-
koulun välistä työnjakoa, yritys- ja välittäjäorganisaatioyhteistyötä sekä maakunnan rajat ylittävää 
yhteistyötä. Lisäksi huomiota kiinnitettiin mainintoihin korkeakoulujen kehittämisestä ja uusista 
toimintatavoista. Päähuomio kohdistui kuitenkin paitsi strategioiden kehittämistarpeisiin, myös 
osaamiskeskusohjelman mainintoihin ja käsittelyyn. 

 
1 Jäppinen 2005. 
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Joensuun seutu: Korkeakoulujen aluestrategia Pohjois-Karjalassa 2006–2010 

Joensuun korkeakoulujen aluestrategia on muodoltaan tiivis, mikä tekee siitä paikoitellen tiivis-
telmänomaisen. Vaikka strategiaa taustoitetaan mm. maakunnan ja korkeakoulujen sekä aluekehi-
tykseen liittyvien strategioiden ja ohjelmien esittelyillä, konkreettiset esimerkit ovat vähissä, ja 
strategia jää melko yleiselle tasolle. Strategiassa on esimerkiksi lause, jonka mukaan sidosryhmien 
kanssa tehtävässä yhteistyössä ”verkotutaan ja tehdään tiivistä yhteistyötä alueen elinkeino- ja 
työelämän kanssa”. Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset olisi voitu tuoda selkeämmin esille. Näin 
on myös korkeakoulujen alueellisen vuorovaikutuksen vision 2010 kohdalla, joka liikkuu pituu-
destaan huolimatta hyvin yleisellä tasolla. Alueellinen yhteistyö on jaettu osaamisaloittaiseen, ai-
kuis- ja täydennyskoulutukseen ja perustehtäviä tukevaan yhteistyöhön. Aluekehittämistoimintaa 
hoidetaan strategian mukaan Joensuun yliopistossa innovaatioasiamiehen avulla. 

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun roolijako muistuttaa duaalimallia, jolla viitataan yliopiston 
ja ammattikorkeakoulun erilaisiin rooleihin. Yliopiston tutkimustoiminnan nähdään eroavan am-
mattikorkeakoulun toiminnasta siinä, että ammattikorkeakoulun toiminta on työelämäsuuntautu-
nutta ja sillä on tiivis vuorovaikutus alueen yrityselämän kanssa. Strategiassa tämä korostuu myös 
osaamiskeskusohjelmasta puhuttaessa. Strategian perusteella vaikuttaa siltä, että ammattikorkea-
koululla on huomattavasti enemmän konkreettista yhteistyötä osaamiskeskusohjelman kanssa 
kuin yliopistolla (esimerkiksi Puugian, puualan osaamiskeskittymän ja muovi- ja metallikeskus 
Imtecin kanssa). Yliopistolla ja Tiedepuistolla on kuitenkin yhteinen puuteknologian professuuri, 
minkä lisäksi metsä- ja puualan osaamista vahvistavat kaksi Metsäntutkimuslaitoksen kanssa pe-
rustettua professuuria. 

Strategiassa lainataan maakuntaohjelmaa, jonka mukaan maakunnan uudet työpaikat ovat syn-
tyneet yrityksiin. Yritysyhteistyöhön liittyen strategiassa mainitaan useasti Joensuun Tiedepuisto. 
Korkeakoulujen työntekijöitä ja opiskelijoita kannustetaan yrittäjyyteen Joensuun Tiedepuiston 
sisällä toimivan yrityshautomon kautta. Rakenteellisia uudistuksia ei ehdoteta, eikä uusia toiminta-
tapoja juurikaan esitellä. Strategiassa mainitaan kuitenkin maakuntakorkeakouluhanke, jota strate-
giassa esitelty ensimmäinen hanke ”Aikuiskoulutuksen maakunnallinen palveluverkko” tukee.  

Maakunnan rajat ylittävää alueellista yhteistyötä ei juurikaan tuoda esille. Poikkeuksena tästä 
strategiassa esitellään Itä-Suomen korkeakoulujen yhteistyötä, mutta lyhyt esittely jää yleiselle ta-
solle. Siinä kuitenkin mainitaan, että Joensuun, Kuopion ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
tiivistävät yhteistyötä etenkin metsään ja metsäteollisuuteen liittyvässä tutkimuksessa, informaatio-
teknologian alalla sekä kemiassa ja fysiikassa.  

Kansainvälisyys tulee strategiassa esille lähinnä raja-alueista puhuttaessa, esimerkiksi korkea-
koulujen väliseen Venäjä-yhteistyöhön liittyen. Strategiassa esitelty ”Opintojen ohjauspalvelujen 
yhteistyön kehittäminen” -hanke sisältää myös viittauksen kansainvälisyyteen: yhtenä toimenpi-
teenä mainitaan henkilökunnan kouluttaminen erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden ohjauk-
seen. Myös maahanmuuttajiin liittyvä kotouttaminen mainitaan kenttänä, jolla korkeakoulut ovat 
toimineet. 

Osaamiskeskusohjelma mainitaan heti strategian johdannossa, jossa on tunnistettu osaamis-
keskustoiminnan tärkeys suomalaiselle innovaatiopolitiikalle. Siinä todetaan, että ”aluestrategiassa 
on huomioitu osaamiskeskusohjelman nykyinen kehitys ja tulevaisuuden visiot”. Osaamiskeskus-
ohjelma myös esitellään lyhyesti. Korkeakoulujen tutkimustoiminta kohdistuu strategian mukaan 
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maakunnan osaamiskeskusohjelmien painotuksiin, mutta tutkimustoimintaa ei eritellä sen tar-
kemmin.  

Osaamiskeskusohjelman huomioiminen näkyy strategiassa paitsi lukuisina osaamiskeskussanan 
mainintoina, myös siinä, että ”metsä- ja puuala” sekä ”muovi-metalli” on otettu otsikoiksi, joiden 
alla osaamisaloittaisesta yhteistyötä käsitellään. ”Nanoteknologia”-otsikon alla korostetaan sitä, 
että nanoteknologia voi tukea muovialaa. Myös ”matkailu” ja ”raja- ja lähialueyhteistyö” on valittu 
osaamisaloiksi. Joensuun yliopiston Savonlinnan toimipisteen vastuulla on toimia matkailun ver-
kosto-osaamiskeskuksen yhtenä koordinaatiopisteenä. Rajaosaaminen oli puolestaan mukana 
Pohjois-Karjalan osaamiskeskusohjelma-hakuasiakirjassa vuonna 1999.  

Keski-Suomen korkeakoulujen aluestrategia 2005–2009 

Jyväskylän seudun korkeakoulut ovat taustoittaneet strategiaansa huolellisesti, mistä osoituksena 
strategiassa esitellään viimeaikaiset suositukset ja strategiat. Myös alueellinen innovaatiojärjestelmä 
esitellään kirjallisuuteen ja maakunnan nykytilanteeseen pohjautuen. Innovaatioihin liittyen koros-
tetaan, että korkeakoulujen on profiloiduttava oman osaamisensa ydinalueille. Innovaatiotoimin-
nan kehittäminen ja organisointi on Jyväskylän yliopistossa annettu yliopiston tutkimuspalveluille. 

Yleisinä huomioina voidaan todeta, että strategian tiivistelmäosassa esitetään yleisen tason ta-
voite, joka on ”alueen elinvoiman edistäminen niin, että alueen osaamisperustainen kilpailukyky sekä 
yrittäjyys kasvavat ja tuottavat hyvinvointia”. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi esitetään yleisen 
tason toimenpide-ehdotukset (korkeakoulujen uusien alueellisen yhteistyön toimintamallien kehit-
täminen ja keskinäisen työnjaon tarkentaminen). Vaikka toimenpide-ehdotuksia annetaan useita, 
ne jäävät melko yleiselle tasolle. Visiota ei mainita. 

Jyväskylän seudun strategiassa painottuu duaalimalli. Yliopiston tehtäväksi nähdään perustut-
kimus ja soveltava tutkimustoiminta, kun taas ammattikorkeakoulun vastuulle määritellään suo-
raan työelämään kohdistuva t&k-toiminta. Keskinäinen työnjako ja erikoistuminen on tältä osin 
esitetty hyvin. Strategiassa käsitellään myös korkeakoulujen välistä työnjakoa eri alojen koulutuk-
seen liittyen ja todetaan, että informaatioteknologiassa ja paperinvalmistusteknologiassa koulutuk-
sen koordinoinnista on keskusteltu perusteellisesti. 

Strategiassa mainittu yritysyhteistyö koostuu siitä, että yritykset toimivat tutkimuksen rahoitta-
jina ja t&k-toiminnan kohteina. Lisäksi mainitaan opiskelijoiden harjoittelu teollisuudessa ja liike-
elämässä. Koulutustarjontaa pyritään strategian mukaan suuntaamaan alueelliset ja yritysten tar-
peet huomioiden. Alueella toimivia välittäjäorganisaatioita mainitaan strategiassa useampia, mutta 
konkreettisemmin esitellään lähinnä yhteistyötä Jyväskylän Teknologiakeskuksen kanssa. Korkea-
koulut hyödyntävät Teknologiakeskuksen yrityshautomoa ja sen avulla opiskelijoita ohjataan tie-
tointensiiviseen yrittäjyyteen. 

Korkeakoulujen rakenteiden kehittämisestä esitellään tavoite, jonka mukaan yliopistojen mais-
teriohjelmat ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot suunnitellaan siten, ettei turhia päällekkäi-
syyksiä esiinny. Strategiassa korostetaan myös sitä, ettei uusia yksiköitä synnytetä vaan vahviste-
taan ja kehitetään olemassa olevia yksiköitä (tähän liittyy ajatus maakuntakorkeakoulusta). Maa-
kuntien rajat ylittävästä yhteistyöstä on hyvin vähän mainintoja, mistä poikkeuksena on Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun osittain koordinoima matkailun verkosto-osaamiskeskus. Kansainväliset 
yhteydet mainitaan tutkimuksen, vaihtotoiminnan ja englanninkielisen koulutustarjonnan yhtey-
dessä. Uusia toimintatapoja ei juuri esitellä, maakuntakorkeakouluasia tosin mainitaan. 
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Maakunnan painopistealoiksi luetellaan tieto- ja viestintäteknologia, elektroniikka, energia- ja 
ympäristötekniikka, hyvinvointi- ja nanotekniikka, graafinen teollisuus ja matkailu. Jyväskylän 
yliopiston opetus- ja tutkimustoiminnan kulmakiviksi luetellaan melko laveasti ilmaisten ”ihmi-
nen, luonto ja teknologia”. Jyväskylän ammattikorkeakoulun valtakunnalliset opetustehtävät lue-
tellaan myös. Niitä ovat esimerkiksi paperikoneteknologia sekä matkailun ja elintarvikealan valta-
kunnallisen osaamiskeskuksen solmukohdasta (hyvinvointimatkailusta) vastaaminen. Maakunnan 
elinkeinoelämällä tunnistetaan olevan koulutukseen liittyviä tarpeita informaatioteknologiassa, 
paperinvalmistusteknologiassa, hyvinvointiteknologiassa, kauppa- ja taloustieteissä, energiatekno-
logiassa, bioenergia-alalla ja ympäristöteknologiassa. Näitä tarpeita ei kuitenkaan eritellä sen tar-
kemmin. Hanketoiminnan esittelyssä yliopiston toteuttaman hankepolitiikan painopisteiksi maini-
taan informaatio-, hyvinvointi- ja terveysteknologia, teollisuusfysiikka, ympäristöteknologia ja 
nanoteknologia. 

Jyväskylän seudun osaamiskeskusta ei esitellä korkeakoulujen aluestrategiassa, mutta osaamis-
keskusohjelma mainitaan sanana useassakin kohdassa. Maininnat liittyvät yhteistyöhön, jota kor-
keakouluilla on teknologiakeskuksen kanssa osaamiskeskusohjelmaan liittyen. Yhteistyöstä ei an-
neta konkreettisia esimerkkejä, vaan sitä esitellään yleisellä tasolla. Maakunnan tai korkeakoulujen 
koulutus- ja tutkimustoiminnan painopistealoja ei lainkaan verrata strategiassa osaamiskeskusaloi-
hin. Ne kuitenkin ovat yhteneväisiä (kaikki osaamisalat eli informaatioteknologia, paperinvalmis-
tusteknologia, energia- ja ympäristöteknologia ja nanoteknologia mainitaan). Aluestrategiassa lue-
tellaan kolme hanketta, joista yksi (Uudistuvan energian hankekokonaisuus) liittyy energiatekno-
logian osaamisalaan. 

Pohjois-Savon yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aluekehittämisen strategia 2007–2010 

Kuopion seudun korkeakoulujen aluestrategia on tarkastelluista sivumäärältään laajin (liitteineen 
50 sivua). Strategiassa kuvataan toimintaympäristöä maakunnan ja korkeakoulujen tilastojen avul-
la. Myös taustastrategiat oli huomioitu, vaikka niitä käsiteltiin melko lyhyesti. Strategiasta löytyy 
tavoitteet ja visio sekä sen laajasta liiteosiosta klusteripohjainen nykytilannekuvaus ja toimenpide-
tarkastelu. Strategian ensisijainen tavoite, osaamisen ja sen kehittymistä tukevien toimintojen ke-
hittäminen, jää hyvin yleiselle tasolle. Tarkennetut tavoitteet sisältävät yhden konkreettisemman-
kin tavoitteen, korkeakoulukonsortion luomisen Pohjois-Savoon. Visio ei tuo näihin tavoitteisiin 
juurikaan uutta. Alueellisen vaikuttavuuden edistämistoiminta on Kuopion yliopistossa annettu 
Koulutus- ja kehittämiskeskukselle, mutta sen lisäksi yliopistolla on tutkimustulosten hyödyntämi-
seen ja innovaatiotoiminnan tukipalveluihin erikoistunut tutkimus- ja innovaatiopalveluiden yk-
sikkö.  

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun välistä työnjakoa ja erilaisia rooleja ei tuoda strategiassa 
esille. Rakenteiden tarkastelun pääpaino on korkeakoulukonsortiomallin esittelyssä. Korkeakou-
lukonsortion rakentamisen selvittäminen on valittu strategian kärkihankkeeksi. Korkeakoulukon-
sortion tarkoituksena on yhdistää yliopisto ja ammattikorkeakoulu selkeäksi koulutuskokonaisuu-
deksi, jossa korkeakoulusta toiseen liikkuminen olisi vaivatonta. Myös mm. opetuksen tukipalve-
luissa, kansainvälisessä toiminnassa ja t&k-toiminnassa on tarkoitus tehostaa toimintoja yhteis-
työllä. Maakuntakorkeakouluyhteistyö mainitaan keinona vahvistaa Ylä-Savon seutukunnan inno-
vaatioympäristöä. 
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Maakunnan rajat ylittävää koko Itä-Suomea koskevaa yhteistyötä on käsitelty strategiassa use-
assa kohdassa. Itä-Suomi-ohjelma mainitaan ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimusyhteistyötä käsi-
tellään lyhyesti. Kansainvälisyyden pohdinta jää vähemmälle huomiolle. Maininnat kohdistuvat 
ulkomaalaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden rekrytointiin ja koulutusyhteistyöhön. Strategia 
sisältää tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia, jotka liittyvät kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön 
lisäämiseen. 

Elinkeinoelämän ja välittäjäorganisaatioiden tarkastelu jää strategiassa vähäiseksi. Välittäjäor-
ganisaatioista mainitaan Kuopion Teknologiakeskus Teknia, joka on strategian mukaan tärkeä 
kumppani korkeakouluille. Vastaavasti yritykset nähdään strategiassa korkeakoulujen yhteistyö-
kumppaneina. Konkreettisena esimerkkinä yritysyhteistyöstä mainitaan opinnäytteet. 

Aluestrategia lähestyy aluevaikuttavuuden edistämistä klusterilähtöisesti eikä strategiassa juuri-
kaan käsitellä innovaatioympäristöä. ”Innovaatiotoiminnan kehittäminen” -otsakkeen alla käsitel-
lään hyvin lyhyesti innovaatiojärjestelmää ja kerrotaan korkeakoulujen tutkimustoiminnan välit-
tämisestä. Strategiassa mainitaan myös yleisiä tavoitteita, kuten korkeakoulujen innovaatioyhteis-
työn lisääminen, innovaatiotoiminnan tukipalveluiden kehittäminen ja koulutustarpeita kartoitta-
van INNO-STU maakuntakorkeakoulutoiminnan käynnistäminen. 

Osaamiskeskusohjelman tarkastelu jää strategiassa hyvin vähälle huomiolle. Kuopion seudun 
osaamiskeskusohjelmaa ei esitellä lainkaan ja osaamiskeskuksen vähäiset maininnat ovat epämää-
räisiä. Strategiassa mainitaan esimerkiksi, että korkeakoulut osallistuvat myös osaamiskeskusoh-
jelman valmisteluun ja toteuttamiseen, mutta tästä ei anneta strategiassa kuin yksittäisiä konkreet-
tisia esimerkkejä. Strategiassa mainitut Pohjois-Savon uudet kasvualat sisältävät aloja (lääkekehi-
tys, biotekniikka, molekyylilääketiede ja terveydenhuollon teknologia), jotka sisältyvät alueelliseen 
osaamiskeskusohjelmaan, mutta yhteys olisi voitu tuoda selvemmin esille. 

Osaamiskeskuksen osaamisaloja ei ole huomioitu kovinkaan hyvin. Osaamiskeskuksen alat ei-
vät sisälly strategian koulutusalakohtaisiin tavoitteisiin, vaikka ne ovat hyvin tekniikkapainottunei-
ta ja olisivat voineet sikäli sisältää myös terveysteknologiaan liittyviä tavoitteita. Sosiaali- ja ter-
veysala on mainittu, mutta sen alla ei käsitellä osaamiskeskusaloja. Sen sijaan liiteosiossa esitellyssä 
kahdeksassa kehittämisklusterissa on mukana osaamiskeskusohjelmaan liittyvät elintarvikeklusteri 
ja hyvinvointiklusteri. Niiden yhteydessä tuodaan esille yliopiston ”laajat yhteydet hyvinvointi-
osaamiskeskukseen ja sen agrobiotekniikan toimialaan” ja mainitaan yksi osaamiskeskusohjelmaan 
liittyvä hanke. Näihin klustereihin liitetyt tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset tukevat osaamiskes-
kusaloja, vaikka ne sisältävät myös muun tyyppisiä tavoitteita ja ehdotuksia. 

Turkulaisten korkeakoulujen alueellisen kehittämisen strategia 2006–2012 

Turun seudun korkeakoulujen yhteinen aluestrategia pohjautuu toimintalinjoihin, mikä tekee siitä 
omaperäisen. Strategia sisältää melko tyypillisen vision, minkä lisäksi strategiassa on esitelty ylei-
selle tasolle jäävä toiminta-ajatus. Siinä myös kerrotaan lyhyesti strategian toteutumisen seuran-
nasta. Liitteessä on kuvattu riittävällä tarkkuudella korkeakouluja ja niiden toimintaympäristöä. 
Toimintalinjojen sisällä esitellään poikkeuksellisen yksityiskohtaiselle tasolle meneviä toimenpide-
ehdotuksia, jotka lisäävät strategian konkreettisuutta. Aluekehittämiseen ja innovaatioiden edistä-
miseen tähtäävän toiminnan organisointi yliopistoissa ei kuitenkaan käy strategiasta ilmi1.  

 
1 Kuitenkin Turun yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmassa kerrotaan, että yliopiston yhteyksistä teknologiansiir-
toyhtiöiden ja uutta liiketoimintaa synnyttäviin toimijoihin (kuten Turku Science Parkiin) vastaa tutkimuspalvelut. 
Yliopiston tutkimuspalveluissa työskentelee innovaatioasiamies.  
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Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan tehtävänjaossa on nähtävissä duaa-
limallin piirteitä, vaikka yliopistojen tutkimustoiminnassa tunnistetaan piirteitä soveltavasta tutki-
muksesta ja kehittämistyöstä perustutkimuksen lisäksi. Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminta 
keskittyy strategian mukaan soveltavaan ja työelämälähtöiseen lähestymistapaan. Korkeakoulujen 
rakenteelliseen kehittämiseen ei tuoda uusia ehdotuksia. Yksi ehdotetuista hankkeista (”Korkea-
koulut seutukunnissa”) liittyy kuitenkin maakuntakorkeakoulumalliin. 

Maakunnan rajat ylittävä yhteistyö painottuu kansainväliseen toimintaan, etenkin Itämeren 
alueelle ja Pohjoismaihin. Erikseen mainituiksi tulevat myös yhteydet Euroopan Unionin ulko-
puolelle, Aasiaan ja latinalaiseen Amerikkaan. Kansainvälisyys on valittu yhdeksi toimintalinjaksi, 
joten aihetta käsitellään useammalla sivulla melko perusteellisesti. Strategiassa kerrotaan nykytilan-
teesta sekä todetaan uuden työvoiman tarve ja turkulaisten korkeakoulujen vähäinen ulkomaisten 
opiskelijoiden ja henkilökunnan määrä. Tavoitteeksi asetetaan mm. kansainvälisen opiskelijoiden 
määrien kasvattaminen ja keinoksi nimetään esimerkiksi vieraskielisen opetustarjonnan tarjotti-
men laadinta.  

Yritysyhteistyötä ei kovin tarkasti eritellä, mutta yrittäjyys on yksi valituista toimintalinjoista. 
Strategiassa mainitaan korkeakoulujen tavoite perustaa yhteistyöfoorumi, ”joka kehittää niiden 
yrittäjyysyhteistyötä […] täydentäen maakunnallisia yhteistyöfoorumeja”. Innovaatioympäristöä 
käsitellään jonkin verran yrittäjyyden toimintalinjan yhteydessä. Rekrytointipalvelut mainitaan 
korkeakouluyhteistyötä ja sen lisäämistä käsittelevän toimintalinjan sisällä. Rekrytointipalvelut 
paitsi välittävät työpaikkoja myös osallistuvat yrittäjyyshankkeisiin.  

Taustastrategiat on huomioitu tarkasteluissa ja niiden pohjalta strategiassa esitellään painopis-
tealat, joista bio- ja terveysala, informaatioteknologia, kulttuuriala ja materiaaliala vastaavat Varsi-
nais-Suomen osaamiskeskusaloja. Kuitenkaan strategiassa mainittuja elinkeinoelämän strategioi-
den painotuksia ei ole otettu työn pohjaksi. Valituilla toimintalinjoilla on erittäin vähän yhteyksiä 
osaamiskeskusohjelmaan, vaikka strategiassa todetaankin, että toimintalinjaukset ”perustuvat alu-
een perinteisten ja nousevien uusien voimavarojen tunnistamiseen”. Myöskään työssä esitellyillä 
hanke-ehdotuksilla ei ole yhteyttä osaamiskeskusohjelmaan. Tätä selittää se, että Turun korkea-
koulujen uuden aluestrategian laadinnassa tehtiin tietoinen valinta, ettei osaamiskeskusaloja otettu 
strategiatyön lähtökohdaksi1. Näin toimittiin sen vuoksi, että alueen korkeakoulut osallistuvat 
Turun seudun osaamiskeskusalojen toimintaan Turku Science Park -konseptin muodossa erityi-
sesti bioalalla (BioTurku) ja informaatio- ja kommunikaatioalalla (ICT Turku).  

Osaamiskeskusohjelmasta on joitakin mainintoja varsinaisessa strategiaosiossa ja se esitellään 
liitteessä lyhyesti. ”Yhteiskunnallinen vastuu” -toimintalinjan kuvauksessa on mainittu kulttuuri-
tuotannon osaamiskeskus Kulturo (jonka toimintaan korkeakoulut ”osallistuvat aktiivisesti) ja 
digitaaliseen sisällöntuotantoon liittyvä hanke. Strategiassa todetaan muun muassa, että ”korkea-
koulut osallistuvat keskeisellä panostuksella alueen innovaatioympäristön kehittämiseen ja tekno-
logiansiirtotoimintaan osaamisintensiivisten yritysten lisäämiseksi”. Yhteistyötä aiotaan kehittää 
etenkin osaamiskeskusohjelman puitteissa. Strategiasta löytyy myös lause, jonka mukaan korkea-
koulut ”tehostavat toimintaansa osaamiskeskusyhteistyössä”.  

 
1 ”Korkeakoulujen aluekehitystehtävä Varsinais-Suomessa ja korkeakoulujen yhteinen aluestrategia.” Tampereen 
kesäyliopiston järjestämän Korkeakoulut seutukunnissa -ekskursion puheenvuoro Turussa 3.11.2005. 
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Vaasan korkeakoulukonsortion aluestrategia 2006–2009 

Vaasan seudulla sijaitsevat korkeakoulut tai korkeakoulujen seudulliset toimipisteet ovat laatineet 
yhdessä aluestrategian, joka on tarkastelluista kaikkein lyhyin (sisällys- ja lähdeluetteloineen ja 
liitteineen yhteensä 13 sivua) ja jää tiiviydessään hyvin yleiselle tasolle. Strategia on kuitenkin ul-
koisilta puitteiltaan ”strategiamainen” ja sisältää mm. yhteen lauseeseen pelkistetyn vision sekä 
jalkauttamisen ja arviointitoimenpiteiden (myös kriteerien) esittelyn. Toisaalta strategiassa kerro-
taan, että toteutus tapahtuu vuosittain laadittavan toiminta- ja hankesuunnitelman mukaan. Niissä 
on mahdollista tuoda strategiassa esiintyville lauseille enemmän konkreettista sisältöä, mutta sitä 
olisi kaivannut myös itse strategiaan. Strategiasta löytyy mm. lause ”[k]orkeakoulut selkeyttävät 
profiiliaan erityisesti alueen elinkeinoelämän painoaloilla”, joka jää epäselväksi, koska elinkei-
noelämän painoaloja ei luetella. Innovaatiotoiminnan organisointi yliopistossa ei käy strategiasta 
ilmi1. 

Strategian puutteena voidaan pitää myös sitä, että toimintaympäristöä ja strategiatyöhön vai-
kuttavia asiakirjoja ja ohjelmia ei esitellä. Lisäksi innovaatioympäristö kuvataan liitteenä olevassa 
kuviossa yhdellä sivulla ja kuviossa ei edes mainita osaamiskeskusohjelmaa (Vaasan tiedepuisto ja 
Merinova kylläkin mainitaan). Osaamiskeskusohjelmaa ei myöskään mainita lainkaan konsortion 
alueellisen vaikuttavuutta kuvaavassa kuviossa, jossa on kuitenkin mainittu mm. aluekeskusohjel-
ma. Yritysyhteistyötä ei esitellä, eikä sen kehittämistä pohdita. Strategiassa tosin mainitaan, että 
korkeakoulujen yrityskontaktit hyödyttävät opiskelijoita harjoittelu- ja työpaikan saamisessa. 

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun rooleja ja keskinäistä työnjakoa ei tuoda strategiassa juuri-
kaan esille. Periaatteessa strategiassa korostuu silti duaalimalli, jossa ammattikorkeakoulut kohdis-
tavat t&k-toimintaansa työelämän kehittämiseen ja yliopistoille annetaan perustutkimuksen rooli. 
Vaikka strategia on laadittu konsortiona, kyse on enemmänkin uuden nimen keksimisestä korkea-
koulujen väliselle yhteistyölle kuin aidosti uutta tuovasta mallista. 

Vaasan tiedepuiston kehittäminen on osa strategian kärkihanketta (”Innovaatiojärjestelmän ja 
vuorovaikutuksen kehittäminen”). Tiedepuisto nähdään strategiassa innovaatioiden edistäjänä ja 
kohtauspaikkana, jossa toimii myös yrityshautomo. Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ei tuoda 
esille.  

Alueellista yhteistyötä yli maakuntarajojen ei mainita muuten kuin kerrottaessa Pohjanmaan 
kolmen maakunnan korkeakoulujen yhteistyön vahvistamisesta ja kansainvälisyydestä. Strategiassa 
mainitaan mm. Uumaja-yhteistyö ja maakuntien pk-yritysten kansainvälistymisen edistäminen. 
Kansainvälistymistä halutaan edistää myös yksilötasolla. 

Osaamiskeskusohjelma mainitaan kohdassa, jossa esitellään alueen osaamisalat: ”Energia-alan 
osaaminen profiloituu alueella energiatekniikkaan, jota on alueen kansainvälisissä yrityksissä, 
osaamiskeskusohjelman hallinnoimissa projekteissa sekä korkeakoulujen tekniikan alan koulutuk-
sessa ja tutkimuksessa”. Energiatekniikalle ei ole annettu strategiassa muita osaamisaloja suurem-
paa painoarvoa. Ylipäätään strategia ei sellaisenaan tue osaamiskeskusohjelman toteuttamista. 

 
1 Yliopiston strategiassa (2005) kerrotaan, että Palosaaren tiede- ja innovaatiokampus ja tiedepuisto kokoavat tutki-
mus- ja innovaatiotoiminnan yhteen.  
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SUOMEN AKATEMIAN HUIPPUTUTKIMUSYKSIKÖIDEN YHTEYDET OSAAMISKESKUSALOIHIN  

Kansallinen huippuyksikköohjelma on keskeinen rahoitusmuoto, jolla tuetaan luovia tutkimus-
ympäristöjä. Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksiköksi voidaan valita yhdestä tai useasta 
kansainvälisesti korkeatasoisesta tutkimusryhmästä muodostuva tutkimus- ja tutkijankoulutusyk-
sikkö, jolla on yhteinen tutkimuksellinen päämäärä ja johto. Ohjelmia rahoitetaan yhdessä yksi-
köiden taustaorganisaatioiden, Tekesin ja muiden tahojen kanssa. Huippuyksikköohjelmassa vuo-
sille 2000–2005 rahoitettiin 26 huippuyksikköä ja seitsemää tukitoiminto-organisaatioita yhteensä 
55,3 miljoonalla eurolla. Vuosille 2002–2007 ohjelmaan valittiin 16 yksikköä, joiden toimintaa 
rahoitetaan yhteensä 33,1 miljoonalla eurolla. Uusimmat huippuyksiköt (23 kpl) nimettiin kesä-
kuussa 2005 kaudelle 2006–2011.  
 
Joensuun yliopistossa toimi vuosina 2000–2005 yksi huippututkimusyksikkö (Metsäekologia ja 
metsänhoito). Kaudelle 2006–2011 se ei saanut tutkimuksen huippuyksikön statusta. Myöskään 
kaudelle 2002–2007 yhdellekään yliopiston yksikölle ei myönnetty huippututkimusyksikön status-
ta. Metsäekologian ja metsänhoidon tutkimusyksikkö liittyi puuteknologian ja metsätalouden 
osaamisalaan. Yksikön tavoitteena oli mm. edistää pohjoisen havumetsävyöhykkeen kestävää 
metsänhoitoa. Monitieteinen tutkimus yhdisti perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta sekä 
huomioi metsätalouden tarpeet. Yksikön neljä tutkimusryhmää olivat ”Pohjoisten havumetsä-
ekosysteemien toiminta- ja rakennedynamiikka sekä kestävä hoito ja hyväksikäyttö muuttuvassa 
ilmastossa”, ”Metsäekosysteemien biodiversiteetti: prosessit, rakenteet ja merkitys metsäekosys-
teemien dynamiikassa”, ”Ilmastonmuutoksen vaikutus puiden ja eläinten vuorovaikutukseen sekä 
metsäekosysteemien dynamiikkaan” ja ”Kasvien puolustautuminen kasvien ja eläinten vuorovai-
kutusprosessina pohjoisissa olosuhteissa”.  
 

• muovi- ja metalliala: ei alaan liittyvää huippututkimusyksikköä  
• puuteknologia ja metsätalous: Metsäekologia ja metsänhoito (2000–2005) 

 
Jyväskylän yliopistossa toimivat tarkasteluhetkellä seuraavat osaamiskeskusaloihin liittyvät 
huippututkimusyksiköt: Fysiikan laitoksen ydin- ja materiaalifysiikka (2000–2005, jatkona Ydin- ja 
kiihdytinfysiikka 2006–2011) sekä Geometrinen analyysi ja matemaattinen fysiikka (2002–2007) 
yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Muita Jyväskylän yliopiston huippututkimusyksiköitä olivat 
Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät (2000–2005), Oppimisen ja motivaation huippuyksikkö (2006–
2011), Poliittinen ajattelu ja käsitemuutokset -huippuyksikkö (2006–2011), Mielen historian tut-
kimusyksikkö (2002–2007) yhdessä HY:n kanssa, Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muu-
toksen huippuyksikkö (2006–2011) yhdessä HY:n kanssa sekä Virologian huippuyksikkö (2006–
2011) yhdessä HY:n kanssa.  

Osaamiskeskusaloja sivuaa myös Evoluutioekologian huippuyksikkö (2000–2005, jatkona 
Evoluutiotutkimus 2006–2011). Evoluutiotutkimuksen huippuyksikkö selvittää mm. geneettistä 
muuntelua ja evolutiivisia ilmiöitä ja se sijoittuu bio- ja ympäristötieteiden laitokselle. Tutkimustu-
loksia hyödynnetään tuhohyönteisten torjunnassa ja riistalintukantojen hallinnassa. Tutkimuksen 
painopiste on kuitenkin perustutkimuksessa.  

Ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksikkö koostuu kahdeksasta fysiikan laitoksella toimivasta 
tutkimusryhmästä, jotka tutkivat erityisesti äärimmäisissä olosuhteissa olevien ytimien uudenlaisia 
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ilmiöitä. Materiaalifysiikan tutkimus on keskittynyt mikro- ja nanorakenteiden ominaisuuksiin ja 
valmistukseen eli nanoteknologiaan. Fysiikan laitoksen tutkimusta sovelletaan myös paperinval-
mistusteknologiassa. ”Geometrinen analyysi ja matemaattinen fysiikka” -huippuyksikkö yhdistää 
matemaattista analyysia ja matemaattista fysiikkaa. Sen menetelmiä käytetään mm. informaatio-
teknologiassa. 
 

• informaatioteknologia: Geometrinen analyysi ja matemaattinen fysiikka (2002–2007) 
• paperinvalmistuksen hallinta: Fysiikan laitoksen ydin- ja materiaalifysiikka (2000–2005, jatkona 

Ydin- ja kiihdytinfysiikka 2006–2011) 
• energiateknologia: ei alaan liittyvää huippututkimusyksikköä  
• ympäristöteknologia: ei alaan liittyvää huippututkimusyksikköä  
• nanoteknologia: Fysiikan laitoksen ydin- ja materiaalifysiikka (2000–2005, jatkona Ydin- ja kiihdy-

tinfysiikka 2006–2011) 
 
Kuopion yliopistolla oli kolme osaamiskeskusaloja tukevaa Suomen Akatemian nimeämää huip-
pututkimusyksikköä: Ohjattu kudosten uusiutuminen sekä lääke-, hammaslääke-, ja eläinlääketie-
teelliset biomateriaalit (2000–2005) yhdessä TTY:n, HY:n, OY:n ja TKK:n kanssa, Verisuonitau-
dit ja tyyppi 2 diabetes (2002–2007) sekä Inversio-ongelmat (2006–2011) yhdessä HY:n, TKK:n, 
OY:n ja LTY:n kanssa.  

Osaamiskeskusaloja sivuaa myös Kuopion yliopiston ”Ilmakehän koostumuksen ja ilmaston-
muutoksen fysiikka, kemia ja biologia” -tutkimusyksikkö (2002–2007, yhdessä HY:n ja Ilmatie-
teen laitoksen kanssa). Kyseinen yksikkö tekee kokeellista ja teoreettista tutkimusta, joka liittyy 
pienhiukkasten fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. 

Ohjatun kudosten uusiutumisen sekä lääke-, hammaslääke-, ja eläinlääketieteellisten biomateri-
aalien tutkimusryhmässä tutkitaan synteettisten biomateriaalien ja niistä valmistettujen kirurgisten 
implanttien ja elävien kudosten välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on kehittää nykyistä parem-
pia biomateriaaleja ja implantteja. 

Verisuonitautien ja tyyppi 2 diabeteksen tutkimusyksikkö selvittää valtiomonkovettumataudin, 
sydän- ja verisuonitautien, tyyppi 2 diabeteksen ja siinä esiintyvien valtimosairauksien syntymeka-
nismeja ja kehittää niiden hoitomenetelmiä. Tutkimuksessa hyödynnetään molekyylibiologiaa, 
geeniterapiaa ja siirto- ja poistogeenisiä eläinmalleja. 

Inversio-ongelmien huippuyksikkö edustaa ajankohtaista sovelletun matematiikan alaa, joka 
pyrkii saamaan matemaattisten mallien avulla hyödyllistä tietoa puutteellisista havainnoista. Sovel-
lusaloja ovat mm. lääketieteellinen kuvantaminen, avaruustutkimus ja materiaalien testaus teolli-
suudessa. 
 

• lääkekehitys: Verisuonitaudit ja tyyppi 2 diabetes (2002–2007) 
• agrobiotekniikka: ei alaan liittyvää huippututkimusyksikköä 
• terveydenhuollon teknologia: Ohjattu kudosten uusiutuminen sekä lääke-, hammaslääke-, ja eläin-

lääketieteelliset biomateriaalit (2000–2005) ja Inversio-ongelmat (2006–2011) 
 
Turun yliopistolla oli seuraavat osaamiskeskusaloihin liittyvät Suomen Akatemian nimeämät 
huippututkimusyksiköt: Soluliikenne (2000–2005), Bio- ja nanopolymeerien tutkimusryhmä 
(2002–2007) yhdessä TKK:n ja HY:n kanssa, Miehen lisääntymisterveys (2002–2007), Evoluutio-
genetiikka ja -fysiologia (2006–2011) yhdessä HY:n kanssa sekä Genomitiedon hyödyntäminen 
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(2006–2011) yhdessä VTT:n ja HY:n kanssa. Muita yliopiston huippututkimusyksiköitä ovat Glo-
baalin hallinnon tutkimus (2006–2011) yhdessä HY:n kanssa sekä Kasvien signaloinnin tutkimus 
(2006–2011) yhdessä HY:n kanssa. 

Soluliikenteen tutkimusyksikkö selvitti valkosolujen kulkua elimistössä. Tuloksia voidaan hyö-
dyntää uusien tulehduslääkeaineiden kehityksessä ja syövän hoidossa. Bio- ja nanopolymeerien 
tutkimusta sovelletaan lääketieteessä ja hammaslääketieteessä, mm. kudosteknologiassa. Miehen 
lisääntymisterveys -yksikkö kehittää uudenlaisia miesten ehkäisymenetelmiä ja tutkii hormonitoi-
minnan muutosten merkitystä vanhenevalle miehelle. Evoluutiogenetiikan ja -fysiologian huippu-
yksikkö koostuu kolmesta tutkimusryhmästä, jotka edustavat ekologista genetiikkaa, evoluutio- ja 
ympäristöfysiologiaa sekä molekyyliekologiaa ja -evoluutiota. Genomitiedon hyödyntämisen 
huippuyksikkö pyrkii selvittämään ihmisen geenien vaikutuksen solujen kasvuun ja ennenaikai-
seen vanhenemiseen. Tuloksia hyödynnetään syöpägeenien löytämisessä sekä uusien lääkkeiden ja 
diagnostisten menetelmien kehittämisessä.  
 

• biomateriaalit, diagnostiikka ja lääkekehitys: Soluliikenne (2000–2005), Bio- ja nanopolymeerien 
tutkimusryhmä (2002–2007), Miehen lisääntymisterveys (2002–2007), Evoluutiogenetiikka ja -
fysiologia (2006–2011), Genomitiedon hyödyntäminen (2006–2011) 

• informaatio- ja kommunikaatioteknologia: ei alaan liittyvää huippututkimusyksikköä 
• kulttuurituotanto ja digitaalinen sisältötuotanto: ei alaan liittyvää huippututkimusyksikköä 
• materiaalien pintatekniikka (metalli- ja meriteollisuus sekä puunjalostus ja graafinen teollisuus): ei 

alaan liittyvää huippututkimusyksikköä 
 
Åbo Akademilla oli kaksi osaamiskeskusaloihin liittyvää Suomen Akatemian nimeämää huippu-
tutkimusyksikköä: Prosessikemia (2000–2005, jatkuu 2006–2011) sekä Formaalit menetelmät oh-
jelmointitekniikassa (2002–2007). Åbo Akademilla oli lisäksi yhdessä Helsingin yliopiston kanssa 
uskontotieteen alan Varhaisen juutalaisen ja kristillisen ideologian muotoutumisen tutkimusyksik-
kö, joka nimettiin tutkimuksen huippuyksiköksi vuosille 2000–2005.  

Prosessikemian keskuksessa on neljä tutkimusryhmää, jotka tutkivat fysikaalis-kemiallisia pro-
sesseja teollisuuteen liittyvissä ympäristöissä. Tutkimus on soveltavaa ja pyrkii kehittämään uusia 
ratkaisuja teollisiin prosesseihin ja tuotteisiin, esimerkiksi paperinvalmistukseen. Formaalit mene-
telmät ohjelmointitekniikassa -yksikkö tutkii tietokoneiden ohjelmointimenetelmiä ja kehittää 
ohjelmointityökaluja sekä keinoja luoda mahdollisimman luotettavia ohjelmistoja. 
 

• biomateriaalit, diagnostiikka ja lääkekehitys: ei alaan liittyvää huippututkimusyksikköä  
• informaatio- ja kommunikaatioteknologia: Formaalit menetelmät ohjelmointitekniikassa (2002–

2007) 
• kulttuurituotanto ja digitaalinen sisältötuotanto: ei alaan liittyvää huippututkimusyksikköä  
• materiaalien pintatekniikka (metalli- ja meriteollisuus sekä puunjalostus ja graafinen teollisuus): 

Prosessikemia (2000–2005, jatkuu 2006–2011) 
 
Vaasan yliopistossa ja Turun kauppakorkeakoulussa ei ole lainkaan kausille 2000–2005, 
2002–2007 tai 2006–2011 nimettyjä Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksiköitä. 
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KOHDESEUTUJEN YLIOPISTOJEN STRATEGIOIDEN JA OSAAMISKESKUSTEN YHTEYDET 

Selvitystä varten käytiin läpi kohdealueiden yliopistojen perusstrategiat ja kunkin yliopiston uusin 
toiminta- ja taloussuunnitelma. Asiakirjoista etsittiin yliopistojen strategisia painopisteitä. Analyy-
sissä selvitettiin, millä tavoin yliopistot huomioivat strategioissaan oman alueensa osaamiskeskuk-
sen ja sen painopistealat.  

Strategia-asiakirjoista oli vaikea saada kuvaa konkreettisesta toiminnasta. Pelkkä asiakirja-
analyysi ei anna riittävästi tietoa, jotta voitaisiin selvittää yliopistojen ja osaamiskeskusten välisen 
yhteistyön muodot ja laajuus tai yliopistojen osaamisaloihin liittyvän tutkimuksen määrä. Se vaatisi 
perusteellisempaa tarkastelua ja erilaisia lähteitä asiakirjojen rinnalle. Selvitys antoi kuitenkin ku-
van yliopistojen strategiatason yhteyksistä osaamiskeskusohjelmaan. 

Strategia-asiakirjojen sisällöt jäivät hyvin yleiselle tasolle, jolloin vaarana on, että niiden ohjaava 
vaikutus jää heikoksi. Puutteeksi voidaan nähdä sekin, ettei läheskään kaikissa strategioissa nimet-
ty yliopiston vahvuusaloja, eikä uusia, tulevaisuuden vahvuusaloja. Kenties yliopistoissa on päätet-
ty, että tavoitteet ja toimintasuunnitelmat tarkentuvat toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Tarkaste-
lun perusteella näin usein olikin.  

Strategioiden perustella vaikuttaa siltä, että useimmiten yliopistojen yhteydet osaamiskeskus-
toimintaan ja muihin ”alueellisiin tehtäviin” on organisoitu niihin erikoistuneiden organisaatioiden 
kautta. Organisaatio oli joko yliopiston oma tai jokin ulkopuolinen taho. Useimmiten tällainen 
yhteistyötaho oli paikallinen teknologiakeskus: Joensuun Tiedepuisto (Joensuu), Turku Science 
Park (Turku) tai Teknologiakeskus Merinova (Vaasa). Joensuun yliopistossa toimi myös aluekehit-
tämisestä vastaava innovaatioasiamies. Jyväskylän yliopisto oli myös halunnut pitää yhteyksien 
kehittämisen oman organisaationsa sisällä, mm. Human Technology City -konseptin kautta. Kuo-
pion yliopistossa puolestaan alueellisen vaikuttavuuden edistämistoiminta kohdistettiin Koulutus- 
ja kehittämiskeskuksen toiminnan osaksi. 

Vain muutamassa asiakirjassa mainittiin, että ulkopuolinen rahoitus (esimerkiksi lahjoituspro-
fessuurit) vahvistaa yliopistojen omia painopistealoja tai osaamiskeskusyhteyksiä. Vaasan yliopisto 
mainitsi omissa strategioissaan alueen panostuksen tärkeänä osatekijänä tekniikan alan koulutuk-
sen ja tutkimuksen kehittämisessä.  

Yliopistojen strategisten asiakirjojen yhteys seutujen osaamiskeskuksen aloihin on koottu tii-
vistetysti taulukkoon 13. 
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TAULUKKO 13. Seutujen osaamiskeskusalat ja yliopistojen strategiset asiakirjat. 

Seutu Osaamiskes-
kusalat 

Alakohtaiset maininnat yliopistojen 
strategioissa / toiminta- ja talous-
suunnitelmissa (TTS) 

Muita huomioita asiakirjois-
ta 

Joensuu muovi- ja me-
talliala 

Fysiikka ja kemia mainittu osaamisalana. 
Erikoismateriaalien tutkimuskeskus ja 
kemian materiaalitutkimuksen professuuri 
mainittu.  

Mainittu aikomus tiivistää yh-
teistyötä metsäalan ja kemian 
sekä fysiikan tutkimuksessa 
KY:n ja LTY:n kanssa. Alue-
strategian perusteella ammatti-
korkeakoululla vaikuttaa olevan 
enemmän konkreettista yhteis-
työtä osaamiskeskuksen kanssa. 
Itäisen Suomen yliopistojen 
yhteisessä strategiassa Joensuun 
osaamiskeskuksen molemmat 
alat ja niiden kehittäminen tuo-
tu esille. Strategioiden yhteys 
osaamiskeskusohjelmaan selkeä. 

puuteknologia 
ja metsätalous  

Metsäala mainittu yhtenä osaamisalana ja 
aikuiskoulutuksen painopisteenä. Pohdittu 
puualan osaamiskeskuksen ja yliopiston 
painopistealojen yhteyden tehostamista. 
Mainittu metsä- ja puualan tukeminen 
kauppatieteen ja tekniikan alan koulutuk-
sen käynnistämisellä. 

Jyväskylä informaatiotek-
nologia 
  

Tietojärjestelmien suunnittelu, välineet ja 
hallinta mainittu kansainvälisesti vahvaksi 
alueeksi. IT-ala mainittu aluestrategiassa 
yhtenä yliopiston hankepolitiikan paino-
pisteenä. 

Yliopiston vahvuusaloja ja ke-
hittämisaloja ei ole mainittu 
yliopiston strategiassa. TTS:ssa 
(2002) nimetään kansainväliset, 
kansalliset ja nousevat vahvuu-
det, joilla on vähän yhteyksiä 
osaamiskeskusaloihin. Aluestra-
tegiassa luetellaan maakunnan 
painopistealat, joihin lukeutuvat 
kaikki osaamiskeskusalat. Stra-
tegioiden yhteys osaamiskes-
kusohjelmaan heikko.  

paperinvalmis-
tuksen hallinta  

Paperikoneteknologia mainittu ammatti-
korkeakoulun valtakunnalliseksi opetus-
tehtäväksi, yliopistoon liittyen ei maininto-
ja.  

energia- ja ym-
päristöteknolo-
gia  

Ala mainittu aluestrategiassa yhtenä yli-
opiston hankepolitiikan painopisteenä. 

nanoteknologia Rakennekemia mainittu kansainvälisesti 
vahvaksi alueeksi ja molekyylitunnistus 
kansallisesti vahvaksi alueeksi, mutta na-
noteknologiaa ei mainita yliopiston strate-
gissa sanana lainkaan. Aluestrategiassa ala 
on mainittu yhtenä yliopiston hankepoli-
tiikan painopisteenä. 

Kuopio lääkekehitys Lääkekehitystä tukeva kliininen, biolääke-
tieteellinen, farmaseuttinen, kemiallinen 
ym. tutkimus on mainittu yhtenä tutki-
muksen painopistealueena. 

Yliopisto on strategiansa mu-
kaan profiloitunut terveys- ja 
ympäristötieteisiin ja hyvinvoin-
tiosaamiseen, mikä tukee hyvin-
vointiosaamiskeskusta. Osaa-
miskeskusohjelman maininnat 
ovat kuitenkin vähäisiä ja vailla 
konkreettisia sisältöjä sekä yli-
opiston asiakirjoissa että alue-
strategiassa. Itäisen Suomen 
yliopistojen yhteisessä kehittä-
misstrategiassa ei ole lainkaan 
Kuopion osaamiskeskukseen 
liittyviä mainintoja. Asiakirjojen 
yhteys osaamiskeskusohjelmaan 
heikohko.  

agrobiotekniik-
ka 

Bioteknologia, molekyylibiologia sekä 
ravinnon terveellisyys- ja turvallisuustut-
kimus mainittu tutkimuksen painopiste-
alueina. Aluestrategiassa esitellään elintar-
vikeklusteri ja hyvinvointiklusteri yhtenä 
kehittämisklusterina. 

terveydenhuol-
lon teknologia 

Terveydenhuollon teknologia mainittu 
tutkimuksen yhtenä painopistealueena. 
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Seutu Osaamiskes-
kusalat 

Alakohtaiset maininnat yliopistojen 
strategioissa / toiminta- ja talous-
suunnitelmissa (TTS) 

Muita huomioita asiakirjois-
ta 

Turku biomateriaalit, 
diagnostiikka ja 
lääkekehitys 

TY: Biotieteet (mm. biomateriaalit, diag-
nostiikka ja lääkekehitys) on nimetty yli-
opiston laajimmaksi vahvuusalueeksi. ÅA: 
Biotekniikka mainittu yhtenä vahvuutena. 
Ympäristö- ja biotieteissä kerrottu olevan 
yhteistyötä TY:n ja BioCityn kanssa. 

TY: Osaamiskeskusohjelmaa ei 
mainita strategiassa, sen sijaan 
TTS:ssa osaamiskeskusalat 
huomioitu hyvin. Yhteys osaa-
miskeskusohjelmaan selkeä.  
TuKKK: Vahvuuksia ei eritellä 
asiakirjoissa riittävästi. TuKKK 
lupaa panostaa Varsinais-
Suomen osaamiskeskusaloihin, 
muttei kerro millä tavalla. Yh-
teys osaamiskeskusohjelmaan 
jää heikoksi.  
ÅA: Varsinais-Suomen osaa-
miskeskusta ei tuoda esille asia-
kirjoissa, mutta osa yliopiston 
vahvuusaloista tukee osaamis-
keskusta.  
Aluestrategia: Valituilla toi-
mintalinjoilla ja esitellyillä hank-
keilla on erittäin vähän yhteyk-
siä osaamiskeskusohjelmaan. 
Korkeakoulut lupaavat tehostaa 
toimintaansa osaamiskeskusyh-
teistyössä. 

informaatio- ja 
kommunikaa-
tioteknologia 

TY: Informaatioteknologia mainittu mah-
dollisena tulevaisuuden vahvuusalana. 
ICT-alan kehittämistä käsitellään TTS:ssa. 
ÅA: Tietojenkäsittely ja tietotekniikka 
mainittu yhtenä vahvuutena. 

kulttuurituotan-
to ja digitaali-
nen sisältötuo-
tanto 

TY: Yliopisto lupaa osallistua aktiivisesti 
kulttuuri- ja sisältötuotannon oskeen. Di-
gitaalinen media ICT:n ohella keskeinen 
kehittämisala. Aluestrategia: Kulttuurituo-
tannon oske mainittu yhden toimintalinjan 
sisällä, lisäksi yksi hanke liittyy digitaali-
seen sisältötuotantoon. 

materiaalien 
pintatekniikka 
(metalli- ja me-
riteollisuus sekä 
puunjalostus ja 
graafinen teolli-
suus) 

TY: Materiaalitieteet (painopisteenään 
soveltava pintatutkimus) on mainittu 
mahdollisena tulevaisuuden vahvuusalana, 
jolla yliopisto toimii tiiviissä yhteistyössä 
ÅA:n kanssa. ÅA: Materiaalitutkimus mai-
nittu yhtenä vahvuutena. 

Vaasa energiatekniikka Tekniikka mainittu yhtenä suuntautumis-
alana ja tekniikan tutkimuksen vahvuutena 
mainittu energiatekniikan- ja talouden 
tutkimus. Yliopisto haluaa vahvistaa ener-
giaosaamistaan. Yliopistoon suunniteltujen 
maisteriohjelmien joukossa on energia-
alaan liittyviä ohjelmia. 

 Aluestrategiassa mainitaan 
osaamiskeskusohjelma, mutta 
energiatekniikkaa ei aluestrate-
giassa korosteta, eikä strategia 
sellaisenaan tue osaamiskeskus-
ta. Asiakirjojen yhteys osaamis-
keskusohjelmaan heikohko. 

 
 

Joensuun yliopiston strategisten asiakirjojen yhteys osaamiskeskusohjelmaan oli selkeä. Asiakir-
joissa käsiteltiin molempia osaamisaloja: yliopisto oli nimennyt vahvuuksikseen mm. metsäalan 
sekä fysiikan ja kemian. Muovi- ja metallialan osaamiskeskukselle yliopisto voi tarjota etenkin 
materiaalitekniikkaan liittyvää asiantuntemusta. Osaamiskeskukset oli myös mainittu yliopiston 
yhteistyökumppaneiksi. Yliopistolla ja osaamiskeskusta hallinnoivalla Joensuun Tiedepuistolla oli 
esimerkiksi yhteinen puuteknologian professuuri. Joensuun korkeakoulujen aluestrategiassa ko-
rostettiin yritysyhteistyötä ja Joensuun Tiedepuiston yrityshautomon roolia korkeakoulujen opis-
kelijoiden ja työntekijöiden yrittäjyyden tukemisessa. Aluestrategian perusteella vaikuttaa siltä, että 
työelämäsuuntautuneella ammattikorkeakoululla on huomattavasti enemmän konkreettista yhteis-
työtä paikallisen osaamiskeskusohjelman kanssa kuin yliopistolla. 

Jyväskylän yliopiston strategialla oli heikko yhteys osaamiskeskusohjelmaan. Toiminta- ja ta-
loussuunnitelmassa nimetyillä yliopiston vahvuusaloilla oli selvä yhteys ainoastaan informaatio-
teknologiaan. Nanoteknologiaa ei korostettu asiakirjoissa lainkaan, mutta sitä tukevia aloja mainit-
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tiin.1 Yliopiston asiakirjoissa kokonaan vaille huomiota jäivät paperinvalmistuksen hallinta sekä 
energia- ja ympäristöteknologia (vaikkakin informaatioteknologiaa ja nanoteknologiaa hyödynne-
tään osaamiskeskusohjelmassa horisontaalisesti, siis myös muilla osaamisaloilla). Aluestrategiassa 
luetellut korkeakoulujen koulutus- ja tutkimustoiminnan painopistealat olivat yhteneväisiä osaa-
miskeskusalojen kanssa ja kaikki osaamisalat mainittiin. Aluestrategiassa nanotekniikka oli mainit-
tu maakunnan yhdeksi painopistealaksi ja nanoteknologia yliopiston hankepolitiikan yhdeksi pai-
nopisteeksi.  

Kuopion yliopiston strategiassa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa yliopiston painopisteiksi 
nimettiin terveys- ja ympäristötieteet ja hyvinvointiosaaminen sekä niihin liittyvä teknologia ja 
tietotekniikka, mikä tukee Kuopion seudun hyvinvointi-osaamiskeskusta. Asiakirjoista jäävät kui-
tenkin uupumaan konkreettiset esimerkit, joilla yliopisto hyödyntää ja tukee osaamiskeskustoimin-
taa. Siksi Kuopion yliopiston asiakirjojen yhteys osaamiskeskukseen jäivät melko heikoksi. Kuo-
pion hyvinvointiosaamiskeskuksen osaamisaloihin liittyviä hankkeita ei ollut sisällytetty Itäisen 
Suomen yliopistojen yhteiseen kehittämisstrategiaan 2000–2006 (1999). Aluestrategia painottuu korkea-
koulukonsortioon, jonka rakentamisen selvittäminen oli valittu strategian kärkihankkeeksi. Osaa-
miskeskusohjelmaa tarkasteltiin aluestrategiassa hyvin vähän. Strategiassa mainitut Pohjois-Savon 
uudet kasvualat sisältävät kuitenkin aloja, jotka sisältyvät Kuopion seudun osaamiskeskusohjel-
maan. 

Turun seudulla sijaitsee kolme alueellisesti vahvaa yliopistoa. Turun seudun korkeakoulujen 
yhteinen aluestrategia pohjautui toimintalinjoihin. Aluestrategiassa tuotiin esille osaamiskeskusta 
tukevat elinkeinoelämän strategioiden painotukset, mutta niitä ei ollut otettu työn pohjaksi. Siksi 
yhteydet osaamiskeskustoimintaan jäivät heikoksi. Korkeakoulut lupasivat kuitenkin strategias-
saan tehostaa toimintaansa osaamiskeskusyhteistyössä.  

Turun yliopiston vahvuutena olivat strategian mukaan biotieteet. Tulevaisuudessa vah-
vuusaloiksi uskottiin kehittyvän mm. materiaalitieteisiin liittyvä tutkimus sekä informaatiotekno-
logia. Nämä kolme alaa tukevat paikallista osaamiskeskusta. Yliopiston strategiassa osaamiskes-
kusohjelmaa ei kuitenkaan suoraan mainittu, mutta toiminta- ja taloussuunnitelmassa osaamiskes-
kus ja kaikki neljä osaamisalaa huomioitiin. Yliopisto lupasi osallistua bioalan, ICT-alan sekä kult-
tuurin- ja sisältötuotannon osaamiskeskusohjelmaan. Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen 
osaamiskeskuksen painoalat olivat lähes yhteneviä ja tukivat hyvin toisiaan. 

Åbo Akademin tutkimus painottui strategian mukaan kulttuuri- ja yhteiskuntatieteisiin, tek-
niikkaan ja luonnontieteisiin. Vahvoja tai kehitettäviä aloja ei eritelty strategiassa, mutta toiminta- 
ja taloussuunnitelmassa vahvoiksi aloiksi esitettiin mm. tietojenkäsittely ja tietotekniikka, materi-
aalitutkimus, kemian tekniikka ja biotekniikka. Alat tukevat Varsinais-Suomen osaamiskeskus-
aloista tietojenkäsittelyä ja tietotekniikkaa, materiaalitutkimusta ja biotekniikkaa. Varsinais-
Suomen osaamiskeskusta ei kuitenkaan mainittu Åbo Akademin asiakirjoissa. 

Turun kauppakorkeakoulu on strategiansa mukaan laaja-alainen kauppatieteellinen yliopis-
to. Vahvoja tai kehitettäviä aloja ei eritelty strategiassa lainkaan. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
nimettiin korkeakoulun vahvuudeksi liiketoimintaosaaminen laajasti määriteltynä. Suunnitelmassa 
oli viittauksia Varsinais-Suomen osaamiskeskusaloista bioalaan ja ICT-alaan, ja TuKKK lupasi 
panostaa osaltaan osaamiskeskusaloihin. Asiakirjoissa ei kuitenkaan eritelty TuKKK:n osallistu-

 
1 Kuitenkin selvityksen toteuttamisajan jälkeen ilmestyneessä Jyväskylän yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
(1.2.2006) nanotieteet sekä ydin- ja materiaalifysiikka on nimetty yliopiston kansainvälisesti johtavaksi alaksi. 
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mista osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen, eikä pohdittu korkeakoulun vahvuusaloja suhteessa 
osaamiskeskusohjelmaan. Yhteys osaamiskeskusohjelmaan jäikin heikoksi.  

Vaasan yliopiston uusimman strategian mukaan tulevaisuuden vahvuudeksi on kehittymässä 
energian ja tuotannon osaaminen. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tuotiin esille yhteydet paikal-
liseen osaamiskeskukseen ja mainittiin mm. tekniikan alaa tukevat virka- ja laitehankintalahjoituk-
set. Energiatekniikan osaamiskeskusala huomioitiin Vaasan yliopiston asiakirjoissa, vaikka ala on 
vasta kehittymässä yliopiston vahvuudeksi. Yliopisto oli myös laatinut hankesuunnitelmia tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi. Aluestrategiassa mainittiin Vaasan Tiedepuiston ja Teknologiakeskus 
Merinovan kanssa tehtävä yhteistyö. Siinä energiatekniikka esiteltiin alueen yhtenä osaamisalana, 
mutta osaamiskeskusalalle ei annettu muita aloja suurempaa painoarvoa. Aluestrategia ei juuri tue 
osaamiskeskusohjelman toteuttamista. 
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Johtopäätöksiä, huomioita, ajatuksia 

Tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämistoiminnan merkitys niin yritysten, alueiden kuin koko 
Suomenkin tulevaisuuden muotoutumisessa on kasvanut tasaisesti viimeisten 10–15 vuoden aika-
na. Tutkimuksen ja innovaatioiden merkityksen korostuminen heijastuu muun muassa siinä, että 
Suomen yliopistoihin on 1990- ja 2000-luvuilla perustettu selvästi aiempaa enemmän professuure-
ja yliopistojärjestelmän ulkopuolisella rahoituksella. Vuoden 2005 syksyllä ulkopuolisella rahoituk-
sella perustettuja professuureja oli Suomessa tämän selvityksen mukaan 189. Lahjoitusprofessuu-
reihin tullutta yliopistojärjestelmän ulkopuolista rahoitusta voi pitää merkittävänä lisäresurssina 
kansalliseen tutkimus- ja koulutusjärjestelmään.  

Sellaisilla alueilla ja sellaisissa kaupungeissa, joissa ei sijaitse yliopistoa, on yhdeksi suurimmista 
kehittämisen haasteista koettu tutkimuksen ja yliopistotasoisen koulutuksen vähäisyys. Ammatti-
korkeakoulujen kehittämisen lisäksi tutkimustoimintaa on monilla alueilla vahvistettu perustamal-
la lahjoitusprofessuureja. 1990-luvun lopulta alkaen professuureja perustettiin entistä useammin 
tukemaan sekä jonkin tieteenalan kehitystä että aluekehitystä. 

Tämän selvityksen mukaan vuoden 2005 syksyllä Suomen yliopistoissa toimi 54 sellaista ulko-
puolisella rahoituksella perustettua professoria, joiden toimipaikka sijaitsi eri kaupungissa kuin 
pääkampus. Kaiken kaikkiaan Suomessa oli vuonna 2004 noin 2500 professoria (2311 kokoaikais-
ta ja 201 osa-aikaista)1. Sivutoimipaikoissa lahjoitusviroissa toimivien professorien osuus kaikista 
professoreista on vähäinen. Tätä taustaa vasten julkisuudessa ja kansallisissa kehittämiskeskuste-
luissa ajoittain päätään nostava keskustelu ”syrjässä olevista yksinäisistä piruparoista”, ”resurssien 
hajauttamisesta pitkin metsiä ja peltoja” sekä ” kasvukeskusten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
vaarantumisesta resursseja hajautettaessa” voi pitää ylimitoitettuina. Kansallisen kilpailu- ja inno-
vaatiokyvyn näkökulmasta katsottuna sivutoimipaikkojen professuurien perustamiseen käytetyt 
resurssit ovat pisara meressä.  

Vaikka tässä selvityksessä ei kyetty pureutumaan kovinkaan syvälle lahjoitusprofessorien työn 
kuvaan ja arkeen, voi kyseisten professorien roolia jonkin uuden tutkimusalan avaamisessa ja/tai 
ei-yliopistopaikkakunnan linkittämisessä kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja koulutusver-
kostoon pitää merkittävänä. Ensinnäkin ei-yliopistokaupunkeihin sijoittuvat professuurit rahoite-
taan usein alueen omilla resursseilla ja / tai alueen omassa päätösvallassa olevilla ulkoisilla resurs-
seilla. Toiseksi vaikuttaa siltä, että professoreilla on sijaintipaikastaan riippumatta varsin tiiviit 
yhteydet myös emoyliopistoihinsa.  

Tämän selvityksen perusteella ei voida vetää kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä suun-
taan eikä toiseen ei-yliopistopaikkakunnilla sijaitsevien professuurien merkityksestä tieteelliseen 
toimintaan yleensä tai sijaintialueiden ja niiden yrityselämän kehitykseen. Selvää kuitenkin on, ettei 
tällaisten professuurien merkitystä tule arvioida puhtaasti kriittisen massan näkökulmasta; kritee-
ristön tulisi olla monipuolisempi ja näkemyksen laajempi..  

Ei-yliopistokaupungeissa toimivat professorit tutkimusryhmineen tulisi nähdä ensisijaisesti in-
novaatio- ja tutkimusverkostojen solmukohtina, osaamisen siirtämisen kanavina ja kansallista 
järjestelmää vahvistavina lisäresursseina. Tällöin keskeisiksi kysymyksiksi nousevat: a) kykenevät-
kö ei-yliopistokaupungeissa toimivat professorit linkittämään uusia alueita ja yrityksiä aiempaa 

 
1 Professoriliitto 2005, 6. 
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tiiviimmin kiinni tieteellisen tutkimustoimintaan ja siten laajentamaan suomalaista osaamisperus-
taa suurten osaamiskeskittymien ulkopuolella, b) soveltavatko ei-yliopistokaupungeissa toimivat 
professorit suuremmissa keskittymissä tehtyä perustutkimusta uusiin kohteisiin ja siten välittävät 
tietoa kehiteltyjen ajatusten, mallien ja ratkaisujen toimivuudesta takaisin perustutkimukseen ja c) 
tuottavatko ei-yliopistokaupungeissa toimivat professorit laadukkaita julkaisuja ja tutkintoja. Jos 
vastaus yhteen tai useampaan kysymykseen on myöntävä, voidaan yliopistojärjestelmän ulkopuo-
lelta tullutta panosta tutkimukseen ja osin opetukseen pitää kannattavana.  

Ei-yliopistokaupunkien ulkopuolella toimivien professorien työnkuvasta, työn laadusta ja vai-
kuttavuudesta on olemassa erittäin vähän tutkimustietoa, ja on selvää, että pidemmälle menevien 
johtopäätösten tekeminen edellyttää lisätutkimusta ja asian syvempää analyysiä.  

 
Selvityksen toisessa osassa paneuduttiin tehtävänannon mukaisesti osaamiskeskusohjelmien ja 
yliopistojen strategioiden välisiin suhteisiin.  

Strateginen suunnittelu on suhteellisen uusi työkalu aluekehittämisessä ja yliopistojen toimin-
nassa. Aluekehittämisessä on laajemmassa mitassa laadittu strategioita vasta runsaat kymmenen 
vuotta. Yliopistoissa strateginen suunnittelu on vielä uudempi työkalu, ja 1990-luvulla alkaneiden 
harjoitusten jälkeen vasta 2000-luvulla strateginen suunnittelu on juurtumassa osaksi yliopistojen 
johtamisarsenaalia. Strateginen suunnittelu ei kuitenkaan juurtune helposti osaksi yliopistojen 
arkea. Yliopistojen sisällä pohditaan vielä suhteellisen yleisesti, kuuluuko strategiatyö ylipäätään 
yliopistoihin, ja voiko strateginen suunnittelu tukahduttaa tieteellistä työtä. Monissa yliopistoissa 
lienee vielä pitkä matka siihen, että strateginen ajattelu ja suunnittelu välittyvät koko organ-
isaatioon, ja että strategiat ovat todellisia pitkän aikavälin linjauksia siitä mihin asioihin toiminta ja 
resurssit kohdistetaan pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti – ja mihin ei. 

Osaamiskeskusohjelmat ja yliopistojen strategiat voi nähdä kahtena erillisenä kehänä, jotka 
ovat vähitellen alkaneet lähestyä toisiaan. Samanaikaisesti on kuitenkin huomattava, että strategi-
nen suunnittelu on alun perin kehitetty yrityksiä varten. Se on kehitetty suhteellisen yksiarvoisia ja 
-tavoitteisia organisaatioita varten, eikä se sellaisenaan sovellu aluekehittämisen ja yliopistojen 
moniarvoisiin, useiden tavoitteiden ja visioiden maailmoihin. Lienee kuitenkin suhteellisen selvää, 
että sekä aluekehittämisen että yliopistojen areenoilla on selvä tarve pohtia tulevaisuuteen suun-
tautuvia peruslinjauksia yhdessä ja tehdä valintoja. Sekä yliopistoissa että aluekehittämisessä ele-
tään kuitenkin vielä strategisen suunnittelun harjoittelun aikaa.  

Osaamiskeskusohjelmien ja yliopistojen strategioiden välillä on jo nähtävissä kytkentöjä. Yli-
opistojen strategia-asiakirjoista on kuitenkin nähtävissä, ettei näihin kytkentöihin ole vielä paneu-
duttu kovinkaan syvällisesti. Osaamiskeskusohjelmissa on jo niiden luonteen ja perustehtävän 
takia paneuduttu yliopistojen rooliin osaamisen edistämisessä alueella. Yliopistoissa taas on keski-
tytty organisaation sisäisiin tekijöihin, kuten uuden lähestymistavan opetteluun, sen hyödyllisyy-
den perustelemiseen ja koko yliopistoyhteisön mukaan saamiseen strategiseen pohdintaan. Näin 
ollen huomiota ei ole vielä kovinkaan laajasti ja systemaattisesti suunnattu osaamiskeskusohjel-
missa tai muissa julkisissa strategia-asiakirjoissa esitettyihin linjauksiin.  

Yliopistojen ja osaamiskeskusohjelmien vuorovaikutuksen tiivistymisessä ei ole kyse vain 
suunnittelutekniikasta, vaan ennen kaikkea uusien ajattelu- ja toimintamallien opettelusta ja hitaas-
ta juurtumisesta käytäntöön. Lisäksi lienee selvää, että osaamiskeskustoiminnan ja yliopistojen 
välinen yhteys ei tiivisty vain strategioita suunnittelemalla, vaan avaintoimijoiden aiempaa tiiviim-
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mällä henkilökohtaisella vuorovaikutuksella ja kollektiivisilla strategisilla keskusteluilla. Tässä suh-
teessa ohjelma- ja strategiaprosessit voivat toimia strategisen keskustelun areenoina, uuden kielen 
ja ajattelun opettajina, yhteistyön etsinnän foorumeina ja muutoksen kasvualustoina. Selvää on 
ainakin se, että samalla kun etsitään tiiviimpää yhteyttä osaamiskeskusohjelmien ja yliopistojen 
strategioiden välille, on myös luotava näihin maailmoihin ja niiden välille sopiva uudenlainen stra-
tegiamalli, joka perustuu aiempaa vahvemmin kommunikaatioon, vuorovaikutukseen ja moniar-
voisuuteen 1.  

 
 

 
1 Ks. Sotarauta 1996. 
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Liite 1.  

 
Kysymykset lahjoitusprofessuureista yliopistoille ja yliopistokeskuksille 
 
Kysymykset yliopistoille: 
 
1. Onko yliopistossanne lahjoitusprofessuureja? Millä aloilla? 
 
2. Mihin sijoituspaikkaan ja mihin organisaatioon (laitokseen, osastoon, erillislaitokseen tms.) lahjoituspro-
fessuurit on sijoitettu? Jos kyseessä on jaettu professuuri, minkä tahon kanssa? 
 
3. Kuka professuuria hoitaa? 
 
4. Kuka professuurin rahoittaa ja mille ajalle lahjoitus on tehty? 
 
5. Mikä lahjoitettu summa on? 
 
6. Onko teillä tietoa yliopistonne lahjoitustutkimusjohtajista?  

• Jos yliopistossanne on lahjoitustutkimusjohtajia, millä aloilla? 
• Mihin sijoituspaikkaan ja mihin organisaatioon (laitokseen, osastoon, erillislaitokseen tms.) lahjoi-

tustutkimusjohtajat on sijoitettu? Jos kyseessä on jaettu tutkimusjohtajuus, minkä tahon kanssa? 
• Kuka rahoittaa ja mille ajalle lahjoitus on tehty? 
• Mikä lahjoitettu summa on? 

 
Kysymykset yliopistokeskuksille: 
 
1. Onko yliopistokeskuksessanne lahjoitusprofessuureja? Millä aloilla? 
 
2. Minkä yliopiston tai korkeakoulun alaisuuteen ja mihin toimipisteeseen/organisaatioon (laitokseen, 
osastoon, erillislaitokseen tms.) lahjoitusprofessuurit on sijoitettu? Jos kyseessä on jaettu professuuri, min-
kä tahon/tahojen kanssa? 
 
3. Kuka professuuria hoitaa? 
 
4. Kuka professuurin rahoittaa ja mille ajalle lahjoitus on tehty? 
 
5. Mikä lahjoitettu summa on (per vuosi ja kokonaissumma)? Kuinka suuri osa / minkä  
suuruinen summa rahoituksesta tulee yrityksiltä?  
 
6. Montako yritystä on yhteensä rahoittamassa yliopistokeskuksen professuureja? 
 
7. Lopuksi muutama kysymys lahjoitustutkimusjohtajista (mikäli sellaisia  
keskuksessanne toimii):  
- Jos yliopistokeskuksessanne on lahjoitustutkimusjohtajia, millä aloilla? 
- Mihin sijoituspaikkaan ja mihin organisaatioon (laitokseen, osastoon, erillislaitokseen tms.) lahjoitustut-
kimusjohtajat on sijoitettu? Jos kyseessä on jaettu tutkimusjohtajuus, minkä tahon kanssa? 
- Kuka lahjoitetun tutkimusjohtajan virkaa hoitaa? 
- Kuka rahoittaa ja mille ajalle lahjoitus on tehty? 
- Mikä lahjoitettu summa on (per vuosi ja kokonaissumma)? Kuinka suuri osa/Mikä  
summa rahoituksesta tulee yrityksiltä? 
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Liite 2.  
 

Puhelinhaastattelukysymykset sivutoimipisteissä toimiville professoreille 
 
 
TAUSTATIEDOT  

• Sijaintipaikkakunta ja sijoitusorganisaatio? 

• Mistä lähtien/kauanko toiminut nykyisessä tehtävässä? 

 

1. KOULUTUS 

• Millä opetustasoilla (kandi, maisteri, tohtori) opetatte? 

 

2. TUTKIMUS 

• Ketkä ovat tärkeimmät tutkimuksen rahoittajat? 

• Haastateltavan ja hänen tutkimusryhmän tutkimustoiminta: lähinnä konsultoivaa, soveltavaa vai 

perustutkimusta? 

 

3. YHTEISKUNNALLINEN PALVELUTEHTÄVÄ 

• Teettekö yhteistyötä yritysten kanssa?  

• Millaista yhteistyötä? 

• Oske-yhteistyö, onko sitä? 

 

4. SIJAINTI 

• Millainen suhde teillä on emolaitokseen?  

• Miten olette yhteydessä emolaitokseen?  

• Onko sijainnista hyötyä?  

• Entä haittaa? 

 

5. RAHOITUS 

• Millainen viran rahoitus on? 

• Asettaako se vaatimuksia toiminnalle, että virkaa rahoitetaan ulkopuolisin varoin? 



 85 

Liite 3.  
 
TAULUKKO A. Ulkopuolisella rahoituksella perustetut professuurit ja tutkimusjohtajanvirat yliopistojen 
pää- ja sivutoimipisteissä syksyllä 2005 (yliopistojen ja yliopistokeskusten ilmoituksen mukaan).  
 

 
 
 
 

Yliopisto Päätoimi-
pisteessä (kpl)

Sivutoimi-
pisteessä (kpl)

Päätoimi-
pisteessä (kpl)

Sivutoimi-
pisteessä (kpl)

Päätoimi-
pisteessä yht. 

(kpl)

Sivutoimi-
pisteessä yht. 

(kpl)

HY 23 9 0 2 23 11
JoY 5 0 0 0 5 0
JY 3 2 0 0 3 2
KY 25 3 0 2 25 5
LY 6 0 0 0 6 0
OY 13 2 0 0 13 2
TaY 13 5 0 0 13 5
TY 6 0 0 1 6 1
VY 4 4 0 0 4 4
ÅA 2 0 1 0 3 0
LTY 14 13 0 2 14 15
TKK 12 2 0 1 12 3
TTY 2 7 0 2 2 9
HKKK 0 1 1 0 1 1
SHH 4 0 0 0 4 0
TuKKK 3 2 0 0 3 2
KuvA 0 0 0 0 0 0
SibA 0 2 0 0 0 2
TeaK 0 0 0 0 0 0
TaiK 0 2 0 0 0 2

Yht. (kpl) 135 54 2 10 137 64

Professuurit Tutkimusjohtajat Molemmat
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Liite 4.  
 

Suomen Akatemian käyttämä tieteenalojen ryhmittely 
 
Luonnontieteet  
Avaruustieteet ja tähtitiede  
Biologia, ympäristötieteet  
Fysiikka 
Geotieteet, meteorologia  
Kemia  
Maantiede  
Matematiikka  
Tietojenkäsittelyoppi  
 
Tekniset tieteet  
Arkkitehtuuri  
Biotekniikka, elintarviketekniikka  
Energiatekniikka  
Kone- ja valmistustekniikka  
Metallurgia ja kaivannaistekniikka  
Muu tekniikka  
Prosessi- ja materiaalitekniikka  
Puunjalostustekniikka  
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka  
Sähkötekniikka  
Teknillinen kemia, kemian prosessit  
 
Lääke- ja terveystieteet  
Lääketieteet ja hoitotiede  
Biolääketieteet  
Eläinlääketiede  
Farmasia  
Hammaslääketieteet  
Hoitotiede  
Kansanterveystiede  
Kliiniset lääketieteet  
Liikuntatiede  
Ravitsemustiede  
 
Maatalous- ja metsätieteet  
Maatalous- ja elintarviketieteet  
Metsätieteet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteiskuntatieteet  
Kansantaloustiede  
Kasvatustiede  
Liiketaloustiede, talousmaantiede  
Oikeustiede  
Psykologia  
Sosiaalitieteet  
Tilastotiede  
Valtio-oppi, hallintotiede  
Viestintä- ja informaatiotieteet 

 
Humanistiset tieteet  
Filosofia  
Historia ja arkeologia  
Kielitieteet  
Kulttuurien tutkimus  
Taiteiden tutkimus, kirjallisuus  
Teologia  
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Liite 5.  
 
TAULUKKO B. Tutkimus- ja kehittämistoiminta t&k-menojen mukaan suurimmissa seutukunnissa vuosina 
2002 ja 2003. (Lähde: Tilastokeskus 2005.) 
 

  

Yhteensä Yhteensä
milj. e % % milj. e % % % e / asukas

Helsinki 2112,3 43,7 67 2112,7 42,2 67 0,2 1 737
Tampere 619,9 12,8 73 734,3 14,7 78 18,7 2 355
Oulu 528,9 11,0 76 639,2 12,8 80 21,1 3 210
Turku 354,5 7,3 61 295,3 5,9 51 -16,5 988
Salo 234,9 4,9 100 222,0 4,4 100 -5,2 3 540
Jyväskylä 158,8 3,3 54 170,6 3,4 54 7,7 1 157
Kuopio 98,1 2,0 33 92,8 1,9 29 -5,2 789
Vaasa 72,1 1,5 86 80,3 1,6 86 11,6 907
Joensuu 48,9 1,0 31 47,1 0,9 21 -3,5 409
Lappeenranta 41,0 0,8 42 46,4 0,9 46 13,4 686
Pori 44,9 0,9 89 45,5 0,9 84 1,6 328
Porvoo 44,8 0,9 99 42,1 0,8 100 -5,8 575
Lahti 38,4 0,8 92 37,7 0,8 94 -1,6 223
Forssa 26,4 0,5 18 35,9 0,7 33 36,3 1 012
Kotka-Hamina 31,8 0,7 96 28,3 0,6 93 -10,8 322
Rovaniemi 21,7 0,4 20 24,3 0,5 21 12,2 393
Hämeenlinna 23,0 0,5 83 22,3 0,4 79 -2,8 252
Raahe 17,3 0,4 89 21,1 0,4 91 22,2 595
Imatra 18,9 0,4 97 20,1 0,4 98 6,6 430
Koko maa 4830,3 100,0 70 5005,0 100,0 71 3,8 959

* Deflatoituna bkt:n markkinahintaindeksillä (bkt:t ennakollisia). 
** Suhteutettu vuoden 2003 lopun väkilukuun. 

T&k-menot 
asukasta** 
kohti 2003

Osuus t&k-
menoista

Yritysten 
osuus

Osuus t&k-
menoista

T&k-
menojen 

reaalinen* 
vuositason 

muutos 2002-
2003

Seutukunta
T&k-menot 2002 T&k-menot 2003

Yritysten 
osuus
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Liite 6.  
 
Selvityksessä läpikäydyt strategiat ja muut asiakirjat 
 
a. Yliopistojen omat strategiat ja asiakirjat 
 
Joensuun yliopiston strategia vuosille 2000–2006: perusasiakirja. 2000. 
Joensuun yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2005–2008. 2004. 
Uudella vuosituhannella. Joensuun yliopiston strategia vuosille 2003–2009. 2002.  
 
Jyväskylän yliopiston kokonaisstrategia. 2002. 
Jyväskylän yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2003–2006. 2002. 
 
Kuopion yliopiston strategia 2000–2006. 2000. 
Kuopion yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2006–2009. 2005. 
 
Turun kauppakorkeakoulu. Strategia 2015. 2004. 
Turun kauppakorkeakoulu. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006–2009. 2005. 
Turun yliopiston strategia 2006–2012. 2005. 
Turun yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2006–2009. 2005.  
Åbo Akademi år 2010 – ett personligt toppuniversitet. 2002.  
Verksamhets- och ekonomiplan 2006-2009. 2005. 
 
Vaasan yliopisto. Innovaatioiden vuosikymmen – Kehittämissuunnitelma vuoteen 2010. 2003. 
Vaasan yliopisto Strategia: Arvot, visio 2010 ja strategia vuoteen 2009. 2005. 
Vaasan yliopisto. Toiminta- ja taloussuunnitelma2006-2009. 2005. 
 
b. Useamman yliopiston yhteiset strategiat 
 
Itäisen Suomen yliopistojen yhteinen kehittämisstrategia 2000–2006. 1999. 
 
c. Aluestrategiat 
 
Keski-Suomen korkeakoulujen aluestrategia 2005–2009. 2005. 
 
Korkeakoulujen aluestrategia Pohjois-Karjalassa 2006–2010. 2005. 
 
Pohjois-Savon yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aluekehittämisen strategia 2007–2010. 2005. 
 
Turkulaisten korkeakoulujen alueellisen kehittämisen strategia 2006–2012. 2005. 
 
Vaasan korkeakoulukonsortion aluestrategia 2006–2009. 2005. 
 


