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SISÄLTö
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JOhTAJAN KATSAUS
Korkeakoulujen uudistusprosessi 
on edennyt konkreettisesti uuden 
lainsäädännön yksityiskohtaiseen 
valmisteluun. Opetusministeriön ja 
Valtioneuvoston kaavailut uudesta 
korkeakoulujärjestelmästä ovat saa
neet selkeän suunnan vuoden 2007 
aikana. Paine kasvoi edelleen Kajaa
nin ammattikorkeakoulun ja Oulun 
yliopiston yhteistyön tiivistämiseksi. 
Tehtävää varten yksiköiden rehtorit 
asettivat ohjaustyöryhmän ja selvi
tysmieheksi kutsuttiin professori Jor
ma Rantanen. Työ on jatkunut koko 
loppuvuoden. Väliraportin tulokset 
näyttävät vihreää valoa konsortion 
tyyppiselle ratkaisulle. Professori Jor
ma Rantanen saa työnsä päätökseen 
alkuvuodesta 2008.

Oulun yliopiston tieteellistä työ
tä arvioivat loppuvuodesta eri tiede
alojen huipputasoiset kansainväliset 
arviointiryhmät, joita oli kaikkiaan 
kymmenen. Kaikki arvioidut yliopis
tokeskuksen yksiköt menestyivät ar
vioinnissa kohtuullisen hyvin. Mittalai
telaboratorion tutkimustoiminta sai 
arvosanan neljä. Tämä arvosana vah
vistaa Mittalaitelaboratorion status
ta huippuyksikkönä kansainvälisesti. 
Yliopistokeskusten tiivis yhteistyö on 
vahvistanut niiden toimintaa aluetut
kimuksen sekä erilaisten alueohjelmi
en hyödyntämisessä. 

Yliopistokeskuksen rahoitus on ol
lut kunnossa koko vuoden. Ongelmana 
on edelleen ulkopuolisen rahoituksen 
suuri osuus. Biotekniikan laboratori
on ja Mittalaitelaboratorion osalta se 
ylittää reilusti 90 prosentin rajan. Eu
roopan unionin aluekehitysrahastojen 
volyymin pienetessä vuoteen 2013 
syntyy nykyiselle organisaatiolle hel
posti rahoitusvaikeuksia. henkilöstön 
vakinaistamisella on kiire. Tukien vii
västyminen aiheutti jo nyt vaikeuksia, 
joista selvittiin. Kainuun innovaatio
järjestelmän tukemiseen tarvittavalla 
rahoituksella on kiire. Erityisesti Kai
nuun maakunta kuntayhtymän hal
linnon pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin 
rahoituksen turvaamiseksi ja korkea
tasoisen yliopistopalvelun säilyttämi

seksi Kainuun ja YläSavon alueella.
Opettajankoulutusyksikössä profi

loitumista on jatkettu liikuntakasva
tuksen ja erityispedagogiikan suun
taan. Biotekniikan laboratoriossa 
käynnistettiin uusia hankkeita sekä 
elintarviketeollisuuden että kaivoste
ollisuuden suuntaan. Tiivis yhteistyö 
jatkui Kuopion yliopiston kanssa mais
teriohjelman aikaansaamiseksi. Uuden 
osaamiskeskusohjelman alkaessa Mit
talaitelaboratorio on vahvasti mukana 
metsäteollisuuden osaamisklusterissa. 
Molempien laboratorioiden kan
sainvälinen yhteistyö on lisääntynyt. 
Myös Opettajankoulutusyksikkö on 
vahvistanut suhteitaan Venäjälle. Toh
torikoulutusohjelmia vahvistettiin ja 
yksiköt osallistuivat aktiivisesti koulu

tustoimintaan. Uusia avauksia on syn
tynyt myös yhteiskunnallisen palvelu
tehtävän suuntaan ja TOL:in Kajaanin 
yksikkö sekä Liikuntateknologian 
yksikkö ovat luoneet uusia yhteyksiä 
yritysmaailmaan. Snowpoliksen rooli 
on vahvistanut Sotkamossa toimivien 
yksiköiden toimintavalmiuksia. 

Kajaanin yliopistokeskuksen aikuis
koulutuksessa aloitettiin Taiteen ja 
kulttuurin Senioriakatemia koulutus
toiminta, joka tarjoaa yliopistollista 
täydennyskoulutusta yli 50vuotiaille 
taiteen ja kulttuurin alalta. Koulutus 
toteutetaan lähi ja etäopetuksena, 
myös virtuaalisella verkkoopetuksel
la on merkittävä rooli. 

Juhani Suortti

JOhTAJAN KATSAUS
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Oulun yliopiston hallinnoiman lähes 
tuhannen opiskelijan ja 270 työnte
kijän Kajaanin yliopistokeskuksen 
erityisosaamisalueina ovat kasvatus
tieteen, biotekniikan, liikuntateknolo
gian, mittaustekniikan, tietojenkäsit
telytieteiden sekä humanistisyhteis
kunnallinen koulutus ja tutkimus.

huippututkimuksen uutena strate
giana Kajaanin yliopistokeskuksessa 
on yrityskenttää lähellä olevien mais
teri ja tohtorikoulujen operointi suo
raan yrityksiin. Professuurit erityispe
dagogiikkaan, liikuntakasvatukseen ja 
liikuntateknologiaan vahvistavat tutki
muksen ja opetuksen laatua ja tulevat 
edistämään huippututkimuksen uusiu
tumiskykyä ja kansainvälistymistä.

Aikuiskoulutuksessa korostuivat 
opetuksen ja kasvatuksen täyden
nyskoulutukset, tasaarvokysymykset, 
työelämän ja työyhteisöjen kehittämi
nen, avoin yliopistoopetus sekä yh
teistyö konsortioyliopistojen, Kajaa
nin ammattikorkeakoulun ja Kainuun 

kesäyliopiston kanssa.
Kajaanin opettajankoulutusyksikkö 

säilytti asemansa suosittuna opiskelu
paikkana. Yksikköön haki lähes tuhat 
henkilöä. Erityispedagogiikan oppi
ainekoulutusta vahvistettiin järjestä
mällä yksikön opetus ja tutkimusvir
koja. Yrittäjyyskasvatuksen toimintaa 
päätettiin vahvistaa. Tietojenkäsitte
lytieteissä aloitettiin uusia kehittämis
hankkeita yhteistyössä alueen yritys
toiminnan kanssa.

Lönnrotinstituutti toimi Suomen 
koordinaattorina Deservehankkees
sa. hanke mainittiin esimerkkinä hy
västä hankkeesta Euroopan unionin 
Aluepolitiikkatiedonannossa. Insti
tuutissa valmistui Oulussa 2000–2006 
toteutetun kaupungin, yliopiston ja 
ammattikorkeakoulun hanketoimin
nan loppuarviointi. YläSavon kor
keakouluasiamiestoiminnan tulos to
teutui Innostuva ja Oppiva ItäSuomi 
hankkeessa, jonka yhteydessä kehi
tettiin yrityslähtöistä korkeakouluyh

teistyötä ja innovaatiopalveluja.
Mittalaitelaboratoriolle asetetut 

määrälliset tavoitteet saavutettiin 
suurimmalta osalta. Toiminta painot
tui edellisvuosien mukaisesti optisen 
spektroskopian, mikroaaltojen ja SPR:
n kehittämiseen ja soveltamiseen la
boratoriossa.

Biotekniikan laboratoriossa vahvis
tettiin elintarvikkeisiin ja maidon bio
tekniikkaan sekä kaivannaisteollisuu
teen liittyvää tutkimusta. Biotekniikan 
laboratorio sai yliopiston tunnustus
palkinnon ansiokkaasta yhteiskunnal
listen palvelutehtävien hoitamisesta 
Oulun yliopistossa. Biosensorihank
keessa työskenteli seitsemän ulko
maalaista tutkijaa.

Liikuntateknologian yksikkö vakiin
nutti toimintaansa Snowpoliksessa 
saadessaan ensimmäisen professuu
rinsa. Uusin toimija alueella on Cen
ter for Wireless Communications 
(CWC).

YLEISTÄ YLIOPISTOKESKUKSEN TOIMINNASTA

YLEISTÄ YLIOPISTOKESKUKSEN TOIMINNASTA

Pääsykoepäivänä 6.6.2007.
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4.1.2007 Syrjäisen seudun rooli bio
energiaalalla – halkoja vai high techiä 
seminaari Eero Sipilän sali, Lönnrot
instituutti

31.1. Eduskunnan varapuhemies Sirk
kaLiisa Anttilan luento ja vierailu, 
Martti helan sali, Opettajankoulutus
yksikkö

6.2. Palmahankkeen seminaari; Kes
kustelutilaisuus Kainuun elinkeino ja 
innovaatiopalveluista, Lönnrotinsti
tuutti

9.2. Kajaanin kaupungin, Sotkamon 
kunnan ja Oulun yliopiston yhteistyö
sopimuksen allekirjoittaminen

21.2. Martti helan Kajaaniin tulon 
80vuotiskonsertti, Martti helan sali, 
Opettajankoulutusyksikkö

27.2. Johtaja Martti Pallarin (Suomen 
Yrittäjät) vierailu ja yrittäjyyskasva
tusyhteistyön suunnittelu, Opettajan
koulutusyksikkö

28.2. Maakuntakirjaston kunniakirja 
ansiokkaasta suomalaisen kulttuurin 
edistämistyöstä varhaiskasvatuksen 
opiskelijoille, Opettajankoulutusyk
sikkö

11.4. Arktiset aromit ry:n ja Opetus
hallituksen tutkintotoimikunnan vie
railu, Biotekniikan laboratorio

15.–18.4. Bottom Rules hankkeen 
opintomatka norjalaisille ja ruotsalai
sille kollegoille, Lönnrotinstituutti

18.4. Alueellisen kulttuuritoiminnan 
mahdollisuudet seminaari, Kulttuuri
teollisuuden koulutus, Opettajankou
lutusyksikkö 

18.4. Publiikki

24.4. Kulttuuriyrittäjyysseminaari, Se
nioriakatemia

27.4. Yliopistokeskuksen johtaja, pro
fessori Juhani Suorttille akateemikon 
arvo (Russian Academy of Pedagogi
cal and Social Sciences)

28.4. Kajaanin kampus lehti 10 vuotta

11.5. Flooran päivän juhla, yliopisto
keskus, AkavaKainuu ja ammattikor
keakoulu

22.5. Yliopistokeskuksen uuden joh
tokunnan ensimmäinen kokous, 
Snowpolis

4.6. Ympäristöministeri Paula Lehto
mäen tutustuminen yliopistokeskuk
sen laboratorioihin, Mittalaitelabora
torio

11.6. Mittatekniikan keskuksen 
(MIKES) vierailu Biotekniikan labora
toriossa

13.6. Eduskunnan maa ja metsäta
lousvaliokunnan vierailu Biotekniikan 
laboratoriossa

25.6. Kansanedustaja Merja Kyllösen 
vierailu yliopistokeskuksen laborato
rioissa

5.7. Eduskunnan sivistysvaliokunnan 
vierailu Kajaanin yliopistokeskukses
sa

6.8. Kauppa ja teollisuusministeri 
Mauri Pekkarisen vierailu yliopisto
keskuksessa

14.–22.8. Tuoksuvalmuska tutuksi il
lat Vaala, Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo 

22.8. Vesa Linnamo liikuntabiologian 
professori, Liikuntateknologian yksik
kö (JY), Snowpolis

TAPAhTUMIA

TAPAhTUMIA
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22.8. Valtiosihteeri Risto Volanen ja 
kansanedustaja Aila Paloniemi tutus
tuivat yliopistokeskuksen toimintaan

24.8. Kajaanin korkeakoulurakenteen 
selvitysmieheksi professori Jorma 
Rantanen

25.8. Jyväskylän yliopiston hallituksen 
kokous, Snowpolis

25.–26.8. Kajaanin yliopistoopiskeli
joiden aloitus 10. kertaa Rehjansaa
ressa

27.8. CWC Kainuussa – laadukasta 
tutkimusta ja moniulotteista yhteis
toimintaa esittelytilaisuus, Snowpolis

4.9. Yliopistokeskuksen työvuoden 
avajaiset

14.9. Ensimmäinen Osaava Pohjois
Suomi ohjelmasopimuksen allekir
joitus

24.–26.9. Kiinalaisvieraita hangzhous
ta (Zhejiang University of Finance and 
Economics)

27.9. Kylien palvelut ja palvelukeskuk
set Ruotsissa, Skotlannissa ja Suomes
sa – Deservehankkeen kansainvälinen 
lopputapaaminen, Lönnrotinstituutti

9.–10.10. Kaksi kampusta korkea
koulutapahtuma, yliopiston ja AMK:n 
kampukset

11.–13.10. Vaasan kielikylvyn juhlase
minaari Vaasassa, Opettajankoulutus
yksikkö

12.10. Publiikki

9.11. Elintarvikepäivä, Kaukametsä, 
Kajaani, Biotekniikan laboratorio

9.–10.11. Opekatti Messut 2007 – 
opetusalan messut, Sotkamo, Aikuis
koulutus ja Oulun lääninhallitus

30.11. Opetusministeriön ylijohtaja 
Sakari Karjalainen tutustui yliopisto
keskukseen

12.12. Biosensors and applications 
 seminaari, Biotekniikan laboratorio

14.12. Täydennyskoulutus kainuu
laisten opettajien käsitysten valossa 
väitöstilaisuus, Eija heikkinen, Martti 
helan sali, Opettajankoulutusyksikkö

18.12. Rehtori Svetlana Bondyrevan 
vierailu (Moscow PsychologicalSo
cial Institute)

TAPAhTUMIA



7

VUOSIKERTOMUS 2007

Biotekniikan laboratoriossa uusina 
tutkimusaiheina olivat marjamehu
fraktioiden vaikutus bakteerien kas
vuun, sähkökemialliset biosensorit ja 
nanokomposiittimateriaalien soveltu
vuustutkimus biosensoreihin.

Mittalaitelaboratorion tutkimusryh
mät jatkoivat toimintaansa kuudella 
sovellusalalla: paperi ja massa, mekaa
ninen puu, langaton instrumentointi, 
ympäristötekniikka ja liikuntatekniik
ka; lisäksi yksikössä toimi pääasiassa 
kuvankäsittelytekniikkaa soveltava fo
toniikkatiimi.  Ympäristö ja liikunta
mittaukset ovat vielä ylösajovaiheessa, 
mutta pontevasti vahvistumassa. Lan
gattoman instrumentoinnin tutkimus 
joutui epävarmuuden tilaan, koska 
VTT: n toimintaa Kajaanissa supistet
tiin. Liikuntateknologian tiimi muutti 
syksyllä Vuokatin Snowpolikseen so
velluskentälleen.

Mittalaitelaboratoriossa tutkimus
hankkeita oli kaikkiaan 20: perus
rahoitustyyppinen ESR/EAKRhanke, 
osaamiskeskushanke, kuusi Measure
polishanketta ja 12 Tekeshanketta. 
Kajaanin kaupungin tukirahaa on voi
tu käyttää sekä omarahoitusosuutena 
yhteisrahoitteisissa hankkeissa että 
perusrahoituksena, jota ilman MILA ei 
selviäisi. Sotkamon kunta on rahoitta
nut liikuntateknologian tutkimustoi
mintaa. 

Tietojenkäsittelytieteiden Kajaanin 
yksikön tutkimuskohteina ovat oh
jelmistoliiketoiminta ja organisaatio
prosessit. Ohjelmistoliiketoiminnan 
tutkimuksessa keskitytään uuden 

liiketoiminnan synnyttämiseen alu
eellisesta näkökulmasta sekä ohjel
mistojen tuotteistamiseen, myyntiin 
ja markkinointiin. Tuotteiden käy
tettävyyden huomiointi nähdään 
osaksi laadukasta tuotekehitystä. Ka
jaanin yksikön CreaTolprojektissa  
rakennetussa käytettävyyslaborato
riossa keskitytään tietoteknisten so

vellusten käytettävyyden suunnittelu
prosessien ja tuoteversioiden käytet
tävyyden tutkimukseen ja analysoin
tiin. Prosessilaboratorio CreaProc 

keskittyy organisa
toristen prosessi
en tutkimukseen ja 
analysointiin.

Kajaanin opetta
jankoulutusyksikön 
erillisten kansainvä
lisesti merkittävien 
tutkimushankkei
den yhdistäminen 
Kokemuksen, op
pimisen ja kulttuu
risen kehityksen 
tutkimusyksiköksi 
(Kajaani Research 

Consortium of Experience, Learning 
and Cultural Development) käynnistyi 
hyvin. Yksikkö on osallistunut konsor
tion monitieteisen tohtorikoulutuk
sen toteuttamiseen. Siellä tapahtuvaa 
tutkimusta ovat rahoittaneet muun 
muassa Suomen Akatemia ja Tekes.

Lönnrotinstituutin toiminnassa 
painottuvat aluekehitys, maaseutu, 
bioenergia, Venäjä ja rajaalueet. Yksi
kössä toteutettiin sekä paikallisia, val
takunnallisia että kansainvälisiä tutki
mus, arviointi ja kehittämishankkeita. 
Tutkimus Kainuun maahanmuuttajien 
työelämävalmiuksista ja koulutustar
peista valmistui. 

Liikuntateknologian yksikkö järjesti 
Vuokatissa yhdessä Liikuntatieteelli
sen seuran ja Vuokatin urheiluopis
ton kanssa Kuntotestauspäivät 12.–
13.4.2007. 

TUTKIMUS

TUTKIMUS
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Maisteriksi ja diplomi-insi-
nööriksi Kajaanista
Tutkintoon johtavaa koulutusta Kajaa
nin yliopistokeskuksessa toteuttavat 
yksiköt kuuluvat alansa tiedekuntiin: 
liikuntateknologian koulutusohjelma 
Jyväskylän yliopiston liikunta ja ter
veystieteiden tiedekuntaan, opetta
jankoulutusyksikkö Oulun yliopiston 
kasvatustieteelliseen tiedekuntaan ja 
tietojenkäsittelytieteiden laitoksen 
Kajaanin yksikkö luonnontieteelliseen 
tiedekuntaan.

Kajaanin yliopistokeskuksessa voi 
suorittaa kasvatustieteen tai filoso
fian maisterin (KM/FM) tutkinnon 
perustutkintokoulutuksessa: luokan
opettajan, varhaiskasvatuksen (lasten
tarhanopettajan), liikunnan aineen
opettajan, ruotsin kielen kielikylpy ja 
aineenopettajan sekä matematiikan 
aineenopettajan pätevyydet. Lisäksi 
muuntokoulutuksena järjestetään ku
vataideopettajan (Virt@) ja kulttuuri
teollisuuden maisteriohjelmia.

Tietojenkäsittelytieteissä voi suo
rittaa filosofian maisterin tutkinnon 
(FM) ohjelmistotuotannon tai ohjel
mistoliiketoiminnan suuntautumis

vaihtoehdossa. Lisäksi yliopistokes
kuksessa järjestetään sähkötekniikan 
DIkoulutusta (DIKO) Mittalaitelabo
ratoriossa sekä Vuokatissa Jyväskylän 
yliopiston alaista liikuntateknologian 
muuntokoulutusta.

Sähkötekniikan osaston (STO:n) 
Mittalaitelaboratoriossa antamassa 
DImuuntokoulutuksessa alkoi lyhyt 
tauko vuoden puolivälissä. Edellinen 
projekti päättyi, mutta uutta MIDI
projektia on valmisteltu hyvässä yh
teishengessä STO:n kanssa. Muunto
koulutuksessa oli 13 opiskelijaa, joista 
2 suoritti DItutkin
non. Laboratorioon 
sijoitettujen STO:n 
professorin ja as
sistentin opetustyö 
jatkui tauotta dip
lomityöntekijöiden 
ohjauksena pääasi
assa fotoniikkatii
missä.

Kajaanista valmis
tuivat ensimmäiset 
erityislastentarhan
opettajat yhteis
työssä Jyväskylän 

kössä 10.1.2005 ja päättyi 21.12.2007. 
Projekti saavutti tavoitteensa. Kou
lutus jakaantui kahteen päälinjaan: 
1. kulttuuripedagogiseen suuntautu
misvaihtoehtoon (OY) ja 2. kulttuuri
teolliseen suuntautumisvaihtoehtoon 
(LaY). Suurin osa 21 opiskelijasta 
suoritti tutkinnon vuoden 2007 lop
puun mennessä. Kaikilla opiskelijoilla 
on ollut hyvä alaan liittyvä pohjakou
lutus ja vuosien työkokemus taiteen, 
kulttuurin ja opetuksen aloilta. Useat 
ovat olleet alansa töissä omassa yri
tyksessään. 

Projektisuunnitelman mukaisesti 
hankkeessa osallistuttiin kainuulaisen 
ja itäsuomalaisen taiteen ja kulttuurin 
edistämiseen, tuottamisorganisaatioi
den ja yhteistyöjärjestelmien kehittä
miseen, yhteistyöhankkeiden aikaan
saamiseen, maakuntien välisen taide 
ja kulttuuriyhteistyön edistämiseen 
ja kansainvälisen kulttuuriyhteistyön 
kehittämiseen.

KOULUTUS

KOULUTUS
yliopiston erityispedagogiikan laitok
sen kanssa ja uudet erityisopettajaksi 
pätevöityvät luokanopettajat valittiin 
jatkokoulutukseen. Aikuiskoulutus 
koordinoi maakunnallisesti opetus
alan täydennyskoulutusta.

Kulttuuriteollisuuden 
maisteriohjelma päättyi 
– suurin osa aloittaneista 
valmistui
Kulttuuriteollisuuden maisteriohjelma 
alkoi Kajaanin opettajankoulutusyksi
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Avoin yliopisto
Avoin yliopisto toteuttaa Kainuussa ja 
YläSavossa Oulun yliopiston avoimen 
yliopiston toimintaa ja Kajaanin opet
tajankoulutusyksikön mukaisia yliopis
toopintoja. Kasvatustieteelliset ja hu
manistiset aineet olivat edelleen suo
situimpia, mutta tarjonta kattoi myös 
muiden tiedekuntien opintoja, uutena 
mm. käsityö/tekstiilityö sekä arkki
tehtuurinosaston sisustussuunnittelu. 
hoitotieteen väyläopinnot aloitettiin. 
Avoimen yliopiston opiskelijat tuli
vat pääsääntöisesti Kainuun alueelta. 
Opiskelijoita avoimessa yliopistossa 
oli yhteensä 581. Oulun avoimen yli
opiston toiminnan tehostaminen ja 
yhteistyön kehittäminen yliopistokes
kuksen yhteistyöyliopistojen kanssa 
jatkui vuonna 2007. 

Senioriakatemia
Taiteen ja kulttuurin Senioriakatemian 
koulutus ja kehittämistoiminta aloi
tettiin 1.1.2007. Yliopistokeskuksen 
aikuiskoulutuksen ja Ristijärven kun
nan yhteistyösopimukseen perustuen 
toteutettiin Taiteen ja kulttuurin Se
nioriakatemiaan (2006–2007) sisälty
neet yliopistolliset kurssit ja luennot. 
Lisäksi toteutettiin ESRrahoitteinen 
Työllisyyttä ja hyvinvointia edistävä 
taiteen ja kulttuurin senioriakatemia 
hanke. 

Tohtoriopintoja Kajaanin 
kampuksella
Tieteellisen jatkokoulutuksen tarve 
on tunnistettu Kajaanissa jo 1990
luvulla. Opettajankoulutusyksikössä 
sitä on toteutettu jo useita vuosia. 
Kajaanin korkeakouluyksiköiden ke
hittämisstrategiassa alueellinen jatko
koulutus käynnistettiin vuoden 2002 
alussa.

Toiminta jatkuu aikuiskoulutuksen 
organisoimana alueellisena moni
tieteisenä tohtorihautomona, jonka 
tarkoituksena on aktivoida ja rekry
toida tieteellisestä jatkoopiskelusta 
kiinnostuneita työelämässä olevia 

henkilöitä Kainuun ja YläSavon alu
eella sekä järjestää erilaisia jatko
opiskelun valmennus ja tukipalveluita 
tohtoriopintoihin. Jatkoopinnoista 
kiinnostuneille järjestetään valmen
nus, koulutus ja ohjaustoimintaa ja 
pidemmälle edenneille jatkoopiske
lijoille opintoja tukevia ja täydentäviä 
kursseja.

Väitöskirjatyön loppuvaiheessa ole
ville opiskelijoille järjestetään mento
rointia opinnäytetyön loppuun saat
tamiseksi. Tohtoriopinnoista kiinnos
tuneita on yhteensä noin sata, aktiivi
semmin jatkoopintoja harjoittavia on 
20–30 henkilöä. 

KOULUTUS
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YKSIKKöKATSAUKSET

YKSIKKöKATSAUKSET

Opettajankoulutusyksikkö
Professuurit erityispedagogiikkaan ja 
liikuntakasvatukseen vahvistavat tut
kimuksen ja opetuksen laatua ja tu
levat edistämään huippututkimuksen 
uusiutumiskykyä ja kansainvälistymis
tä yliopistokeskuksessa ja tiedekun
nassa.

Kajaanin opettajankoulutusyksikkö 
säilytti asemansa suosittuna opiskelu
paikkana. Yksikköön haki lähes tuhat 
pyrkijää. Erityispedagogiikan oppiaine
koulutusta vahvistettiin järjestämällä 
yksikön opetus ja tutkimusvirkoja. 
Yrittäjyyskasvatuksen toiminta vah
vistui. Tietojenkäsittelytieteissä opet
tajankoulutusyksikkö on tiivistänyt 
yhteistyötä TOL:n kanssa.

Kansainvälistä toimintaa laajennet
tiin Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Japaniin. 
Yksikön yhteistyö Venäjän kasvatus ja 
yhteiskuntatieteiden akatemian kans
sa vahvistui.

Kajaanin normaalikoulun toimin
ta nojaa yliopistolliseen tutkimus ja 
kehittämistyöhön.  Verkostoituvana 
opiskelu ja harjoittelukoulukeskuk
sena koulu tekee yhteistyötä kenttä
koulujen kanssa työelämän valmiuksi
en kehittämisessä.
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Biotekniikan laboratorion toimin
ta kohdistui seuraaviin osaalueisiin: 
elintarvikkeisiin ja maidon biotekniik
kaan liittyvä tutkimus mukaan lukien 
luonnonmarjojen ja muiden pohjoi
sen luonnon biomassojen tutkimus, 
bioanalytiikka ja siihen liittyvä bio
mittausmenetelmien ja biosensorien 
kehittäminen, teknologiansiirto, inno
vaatio ja yritystoiminnan vahvistami
nen sekä bioanalytiikan ja bioteknii
kan soveltaminen kaivosteollisuuden 
tarpeisiin. Yhteistyökuviot Kuopion 
yliopiston kanssa jatkuivat tiiviisti 
koulutuksen ja hankeyhteistyön mer
keissä. Elintarvikebiotekniikan mais
terikoulutuksen (Bologna, 2 viimeistä 
vuotta) suunnittelu on toteutettu ja 
koulutus on suunniteltu aloitettavan 
syksyllä 2008, jolloin sisään otetaan 
20 opiskelijaa.

Elintarvikealan osaamisen välittä
minen on jatkunut Eloa kainuulaiseen 
elintarvikealan yrittäjyyteen 2007 
hankkeen puitteissa, jossa on tehty 
yhteistyötä noin 20 yrityksen kans
sa. Lisäksi on järjestetty koulutusta  
”Tuoksuvalmuska tutuksi”illat eri 
puolilla Kainuuta (osallistujia yli 300 
henkeä). Yhteistyönä muiden toimi
joiden kanssa on järjestetty Lähiruo
kamessut ja ”Mars markkinoille”elin
tarvikepäivä Kajaanissa 

Biotekniikan laboratorio on mukana 

kansallisessa mittaustekniikan osaa
miskeskuksessa: Measurepolisohjel
massa toimijana sekä johtoryhmässä; 
laboratoriolla on kansainvälinen han
ke suuntautuen ihmisfysiologisiin bio
mittauksiin. hankkeessa kotimaisena 
yhteistyökumppaneina ovat Mittalai
telaboratorio (MILA) ja VTT Tampere. 
”Fotosynteesireaktion tehokkuuden 
optimoiminen valon laadun ja mää
rän suhteen” hankkeessa optimoitiin 
kurkun fotosynteesiä valon määrää, 
laatua ynnä muita tekijöitä säätämäl
lä. Kasvua onnistuttiin muokkaamaan 
suotuisampaan suuntaan. Toisessa Te

keshankkeessa vahvistettiin kaivan
naisteollisuuteen liittyvää tutkimus
osaamista. hankkeessa hyödynnettiin 
virtaussytometriä kaivannaisteolli
suuteen liittyvänä analytiikkatekniik
kana kehittämällä nopea määritysme
netelmä bakteereille. Marjojen maun 
voimistamiseen ja muokkaamiseen 
entsymaattisella käsittelyllä tähdä
tään Flavour Design hankkeessa yh
teistyössä VTT:n, Turun yliopiston ja 
MTT:n kanssa. Maitoproteiinin, BLG:n, 
suotuisaa vaikutusta kalsiumin imey
tymiseen tutkittiin.

Laboratoriossa on toteutettu usei
ta yrityslähtöisiä maksupalvelututki
muksia liittyen elintarvikealan tuote
kehitykseen. Laboratorion hankkei
ta ja toimintaa on pyritty saamaan 
Snowpoliskonseptiin sopivaksi ja sitä 
tukevaksi. Yksikkö on osallistunut ak
tiivisesti alueellisiin tutkimus ja kehit
tämishankkeisiin.

Laboratorioon on pystytetty uusia 
analyysimenetelmiä tutkimus ja pal
veluvalmiuden nostamiseksi kasvi ja 
marjapuolella (esim. flavonoidit ja 
antosyaanit). Kapillaarielektroforeesi
laite on testattu proteiininäytteille, 
kasvinäytteille, marjanäytteille ja kai
vosnäytteille sekä ionianalytiikkaan.

YKSIKKöKATSAUKSET

Biotekniikan laboratorio
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Mittalaitelaboratorion (MILA) toimin
taa vuonna 2007 leimasi vahvasti oh
jelmakausien vaihtuminen. EU:n uusi 
kuusivuotinen rakennerahastokausi 
alkoi. Rahoituspäätöksiä ei kuitenkaan 
saatu koko vuonna, vaan ensimmäiset 
päätökset näyttivät lykkääntyvän pit
källe vuoden 2008 puolelle.

Tieteellisen työn tueksi on koottu 
dosentti ja professoritiimiä, joihin on 
saatu talon ulkopuolella päätyötään 
tekevät dosentit sekä perusteknolo
giaan optiikkaan että pääsovellusalal
le metsäteollisuuteen. hyvälle alulle 
saatiin myös ympäristömittausten 
ja metrologian dosentin hankinta. 
Dosenteilta samoin kuin kasvavalta 
omalta tohtorijoukolta odotetaan vil
kasta julkaisutoimintaa osoitukseksi 
MILA:n tieteellisestä tasosta.

Uusi osaamiskeskusohjelma käyn
nistettiin; MILA on siinä mukana 
metsäteollisuuden osaamisklusteris
sa osana Kajaanin osaamiskeskus
ta ja ympäristötekniikan klusterissa 
oululaisen osaamiskeskuksen kaut
ta. Myös uusi Measurepolisohjelma 
käynnistyi, ja MILA:lla oli siinä kuusi 
hanketta. MILA jatkoi jo vakiintunutta 
toimintaansa Infotech Oulun Opto
electronics and Measurements tut
kimusryhmässä. Idänkaariyhteenliit
tymässä sen jäsenet Oulun, Joensuun 
ja Kuopion yliopistoista sekä VTT:ltä 
panostivat erityisesti yhteisten tutki
mushankkeiden valmisteluun. Yhteis
työ Biotekniikan laboratorion kanssa 
on ollut lähes päivittäistä, erityisesti 
SPRtekniikan tutkimuksessa. 

MILA:n alueellinen ja muu yhteis
kunnallinen vaikuttavuus kanavoidaan 
yritysten kautta. Jokaisessa hankkees
sa onkin ollut mukana useita yrityksiä 
– yhdessä MILA:n kanssa tuottamassa 
ja hyödyntämässä mittaustekniikan 
osaamista.

YKSIKKöKATSAUKSET

Mittalaitelaboratorio
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Aikuiskoulutuksessa korostuivat ope
tuksen ja kasvatuksen täydennyskou
lutukset, työelämän ja koulutuksen 
tasaarvokysymykset, työelämän ja 
työyhteisöjen kehittäminen sekä avoin 
yliopistoopetus. Koulutusmuotoja ovat 
ammatilliset erikoistumisopinnot, päte
vöitymiskoulutukset, arvosanaopetus, 
täydennys ja tilauskoulutukset sekä 
Studia Generalia luentosarjat, teemase
minaarit ja yleisöluennot. 

Aikuiskoulutus koordinoi maakunnal
lisesti opetusalan täydennyskoulutusta. 
Koordinoinnin tuloksena toteutettiin 
opetusalan Opekattimessut yhteistyös
sä Oulun lääninhallituksen sivistysosas
ton ja Kainuun kuntien kanssa.

Moninainen Woima hanke 2006–2008 
(ESR) käynnistyi WomenIT:n toimenpi
desuositusten pohjalta. Työministeriön 
rahoittamana Equal ja ESR hankkeiden 
konsultointi ja alueelliset koulutustilai
suudet jatkuivat vuonna 2007. Sosiaali 
ja terveysministeriön tilaamana käynnis
tettiin Tasaarvosuunnittelu käytännöksi 
(2007–2008) hanke tavoite 3 alueella.

Työelämän ja työyhteisöjen kehittä

minen jatkui useassa hankkeessa, kuten 
Kainuun maakuntakuntayhtymän hyvien 
työyhteisöjen Kainuu – Tykes hanke.

Kainuun maakuntakorkeakoulun toi
mintaa kehitettiin yhdessä Kajaanin 
ammattikorkeakoulun ja Kainuun kesä
yliopiston kanssa. 

Täydennyskoulutuksia järjestettiin 
vuonna 2007 yhteensä 72, joista pit

käkestoisia oli 39 ja lyhytkestoisia 33. 
Koulutuspäiviä oli 297. Koulutuksiin 
osallistui yhteensä 1936 henkilöä ja 
opetustunteja oli 2066. Edellisvuosien 
tapaan aikuiskoulutuksen toiminnassa 
korostuivat pitkäkestoiset koulutukset 
sekä yhteistyö muiden koulutusorgani
saatioiden kanssa.

YKSIKKöKATSAUKSET

Aikuiskoulutus

Oulun yliopiston tietojenkäsittely
tieteiden laitoksen Kajaanin yksikkö 
tarjoaa viihtyisän ja nykyaikaisen pie
nen yksikön opiskeluilmapiirin suuren 
emolaitoksen tarjoamilla opetuksen 
eduilla. Modernien opetusteknologi
oiden avulla varmistetaan koko TOL:n 
opetushenkilöstön osaamisen välittä
minen kaikille opiskelijoille.  Opiske
lijat suuntautuvat opiskeluissaan joko 
ohjelmistotuotantoon tai ohjelmisto
liiketoimintaan.  Yksiköstä on valmis
tunut vuoden 2007 loppuun mennessä 
10 opiskelijaa filosofian maisteriksi.

Kajaanin yksikkö tekee yhteistyötä 
paikallisten yritysten kanssa niin opin
noissa kuin projekteissakin. 31.9.2007 
päättyneessä CreaTolhankkeessa 
rakennettiin projektioppimiseen ja 
yrittäjämäiseen toimintatapaan perus
tuva oppimisympäristö ja käytettävyys
laboratorio. Projektissa tutkittiin 
uuden liiketoiminnan synnyttämistä, 

markkinointia sekä tuotteistamis
ta. Vuoden lopussa päättyi myös 
CreaUseprojekti, jonka aikana jär
jestettiin viisi koulutusjaksoa Kai
nuun alueen ictyrityksille. hank
keessa hyödynnettiin CreaToltiloja 
yritystuotteen testauksessa. Muka
na hankkeessa oli kahdeksan alu
een yritystä. Vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla CreaGamehankkeessa 
tuotettiin esiselvitysraportti peli
moottoriteknologioista. 

Vuonna 2006 käynnistynees
sä CreaProchankkeessa tehdään 
prosessitutkimusta eri yrityksille 
ja organisaatioille sekä kehitetään 
prosessitutkimuksen menetelmiä 
ja teknologioita. Projekteille valmis
tellaan jatkohankkeita 2008 aikana. 
TOL:n Kajaanin yksikön tutkimus
hankkeista muodostettiin CreaTol
tutkimusohjelma.

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Kajaanin yksikkö
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Lönnrotin lähde Kajaanin syksyisessä 
jokimaisemassa.

Vuonna 2007 Lönnrotinstituutissa 
toteutettiin useita yksittäisiä han
kearviointeja sekä laajoja ohjelma 
ja teemaarviointeja, kuten Oulussa 
2000–2006 toteutetun kaupungin, 
yliopiston ja ammattikorkeakoulun 
hanketoiminnan sekä EteläKarjalan 
tavoite 2 ohjelman loppuarvioinnit. 
Aluetutkimuksen alalla tehtiin esi
merkiksi tutkimukset Kainuun maa
hanmuuttajien työelämävalmiuksista 

ja koulutustarpeista, Elinkeinollisen 
osaamisen vahvistamisesta Paltamon 
ja Vaalan kunnissa, käynnistettiin Kai
nuun koulutuksen ja tutkimuksen ke
hittämistarpeiden ennakointitutkimus 
sekä jatkettiin tutkimusta palveluista 
syrjäisillä maaseutualueilla (PALMA). 
Instituutti osallistui jäsenenä Nort
hern LTSERplatform tutkimusver
koston toimintaan, Oulu–Kajaani
kehittämisvyöhykehankkeen johto
ryhmään ja toimi puheenjohtajana 
vyöhykkeen Osaamisen kehittäminen 
toimintalinjalla. 

Maakunnallinen Kylässähanke päät
tyi. hanke tuotti kyläsuunnitelmat 100 
kainuulaisen kylän alueelle. Deserve
hanke päättyi syksyllä kansainväliseen 
Sotkamossa pidettyyn loppuseminaa
riin, jonka teemana olivat kylien pal
velut ja palvelukeskukset. Puuenergi
an käyttöä edistävä Kainuun Tulipasilli 
hanke jatkui. Instituutissa laadittiin 

bioenergian teemaohjelma vuosil
le 2008–2010 ja aloitettiin ohjelmaa 
koordinoiva bioenergian teemahanke.

Kulttuurihistorian alalla tehtiin Vie
nan Karjalan kyläkalmistoja koskevia 
kenttätöitä sekä laadittiin aihetta kos
kevaa julkaisua. Samoin osallistuttiin 
Vienan reitti hankkeeseen (Kainuusta 
Vienan Karjalaan – kulttuuri ja luon
tomatkailun esiselvitys) yhteistyössä 
Kainuun maakunta kuntayhtymän, 
Kainuun Museon, Kainuun ympäristö
keskuksen sekä venäläisten osapuol
ten kanssa. hankkeessa käytiin muun 
muassa neuvottelu ja maastokäynti
matkalla Kostamuksessa, Vuokkinie
messä ja Kivijärven kylässä elokuussa 
2007.

YKSIKKöKATSAUKSET

Jyväskylän yliopiston liikuntateknolo
gian muuntokoulutusohjelmaan otet
tiin opiskelijoita kolmella eri sisään
otolla vuosina 2004–2005, yhteensä 
55 opiskelijaa. Koulutukseen hyväk
syttävillä opiskelijoilla on ollut tut

kinto tai lähes 
valmis tutkinto 
muuntokoulu
tukseen sovel
tuvaksi katso
tuilta tekniikan 
ja informaa
tioteknologian 
aloilta joko 
yliopistosta tai 
ammatt ikor
keakou lus ta . 
Itse muunto
kou lu tuksen 
sisältö perus
tuu Jyväsky
län yliopiston 
liikuntabiolo
gian laitoksen 
oppiaineisi in. 

Ensimmäinen maisterikoulutushanke 
päättyi syksyllä 2007, johon mennessä 
opiskelijoita valmistui vajaa kymme
nen. Koulutusta on tavoitteena jatkaa 
uudella samankaltaisella hankkeella.

Myös tohtorikoulutus on ollut Vuo

katissa käynnissä jo useamman vuo
den ajan, alkaen 2005. Tavoitteena on, 
että ensimmäiset tohtorit valmistuisi
vat vuonna 2010. Tällä hetkellä käyn
nissä olevien viiden väitöskirjapro
jektin aiheina ovat hiihto, mäkihyppy, 
sotilaan fyysinen kuormittuminen 
ja ikääntyneiden tasapainokontrol
liin vaikuttavat tekijät. Tohtorikou
lutusohjelma tuo merkittävää alan 
tutkimusta Snowpolikseen Vuokatin 
alueelle ja toimii laadukkaan kansain
välisen tutkimustoiminnan selkäran
kana liikuntateknologian kehityksessä 
Vuokatissa. 

Näillä toimilla uskotaan päästävän 
ohjelmalle asetettuihin tavoittei
siin joiden tavoitteena on pyrkiä 1) 
tuottamaan Kainuun maakuntaan ja 
Oulun lääniin ammattitaitoista liikun
tateknologista osaamista, 2) kehittää 
liikuntateknologista yrityslähtöistä 
tutkimusta Snowpolisympäristössä ja 
3) synnyttää alueelle pysyvää kansain
välistä tutkimustoimintaa. 

Liikuntateknologian koulutus

Lönnrot-instituutti
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YKSIKKöKATSAUKSET

Tilasuunnittelu ja yhteistyö ammatti
korkeakoulun kanssa jatkuivat edel
leen Kajaanin yliopistokeskuksen kir
jastossa. Kirjasto pystyi henkilökunnan 
joustavuuden ja osittaisten sijaisjärjes
telyjen ansiosta säilyttämään normaa
lit aukioloajat ja myös tiedonhankin
nan opetus järjestettiin normaalisti, 
vaikka kirjastossa olikin lähes vuoden 
kestänyt vajaus henkilöstössä.

Tiedonhankinnan opetusta annet
tiin 113 oppituntia 575 opiskelijalle 
ja tiedonhakuja tehtiin 317. Paikallis
lainoja annettiin 17 801. Kaukolainoja 
saatiin 131 (lisäksi yhteislainakirjat), ja 
lähetettiin muille kirjastoille 286. Kir
joja hankittiin yhteensä 747 nidettä 
(näistä ostettuja 440), lisäksi MILA:n 
ja Kajaanin TOL:n käsikirjastoihin lu
etteloitiin 108 uutta nidettä. Paperi
muotoisia aikakauslehtiä tilattiin 115 
vuosikertaa, minkä lisäksi saatiin 26 
vuosikertaa ilmaislehtiä. Varastoista 
poistettiin 253 vuosikertaa.

Rehtorin asettama tilaryhmä alkoi 

suunnitella kirjasto ja arkistotilojen 
järjestämistä Kajaanin yliopistokes
kuksessa. Tiedonhankinnan opetusta 
ja asiakkaiden työskentelymahdolli
suuksia kirjastossa parantaa käsikir

jastoopetustilaan syyskuussa saatu 
kuuden yleisökoneen ATKluokka. 
Yhteislainauskokeilu yliopiston kirjas
ton ja Kajaanin AMK:n kirjaston välillä 
jatkuu edelleen. 

Kirjasto

YläSavossa Kajaanin yliopistokeskuk
sen yliopistojen yhteisen korkeakou
luasiamiehen toiminnan yksi välietap
pi saavutettiin vuoden vaihteessa, kun 
toimintaa rahoittanut Innostuva ja 
Oppiva ItäSuomi (INNOSTU) han
ke päättyi. ItäSuomen lääninhallituk
sen ja Euroopan sosiaalirahaston ra
hoittamassa INNOSTU hankkeessa 
lähtökohtana oli kehittää innovaatio 
ja korkeakoulupalveluiden saatavuut
ta alueilla, joilla ei ole omaa yliopistoa. 
Alueilla on paljon innovaatiopotenti

aalia, mutta innovaatioaktiivisuus on 
vähäistä, joten aktivointia innovaatio
toimintaan tarvitaan myös julkiselta 
puolelta. Pkyrityksistä suurin osa 
ei osaa käyttää kehittämisyhtiöiden, 
kuntien ja korkeakoulujen tarjoamia 
innovaatiopalveluita, tai heillä ei ole 
resursseja lähteä viemään eteenpäin 
innovaatioaihioitaan. Korkeakoulu
asiamies yhteistyössä YläSavon Ke
hitys Oy:n aluekehittäjien kanssa on 
pyrkinyt aktivoimaan yrityksiä inno
vaatiotoimintaan kiertäen yrityksissä 

ja tarjoten heille korkeakouluverkos
ton ja alueemme innovaatiopalvelui
den tuomaa tukea innovaatioproses
seissa. 

INNOSTU hankkeen päätös
seminaarissa 11.12.2007 Kuopiossa 
esiteltiin vuosien 2006 ja 2007 tulok
sia. Tulokset kertoivat toiminnan ke
hittymisestä oikeaan suuntaan. Lisäksi 
kehitettiin uusia palvelumalleja kor
keakouluasiamiehen toimintaan sekä 
parannettiin korkeakouluverkoston 
avulla tarjottavia innovaatiopalveluita 
yrityksille. hankkeen aikana löydettiin 
162 innovaatioaihioita, tehtiin 89 to
teutettavuusselvitystä ja käynnistet
tiin 39 T&K hanketta, joista syntyi 15 
uutta innovaatiota (2 vientikauppaa). 
hankkeen päätyttyä korkeakouluasia
miestoiminta jatkuu normaalisti ja 
hankkeen aikana opitut uudet toimin
tatavat ja tuotteistetut palvelut ote
taan käyttöön tehostamaan alueen 
korkeakoulu ja innovaatiopalveluita. 

Korkeakouluasiamies
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Kajaanin yliopistokeskuksessa nou
datetaan Oulun yliopiston henkilös
töhallinnon ohjelmia ja ohjeita. Ke
hittämiskeskustelut käytiin yksiköit
täin henkilökunnan kanssa.  Valtion 
palkkausjärjestelmän käyttö vakiintui. 
Opetus ja tutkimushenkilöstön virka
rakennetta on tarkasteltu yliopiston 
hallituksen päätöksen perusteella.

Yliopistokeskuksessa tehtiin noin 
230 henkilötyövuotta. Palveluksessa 
oli 269 henkilöä eri pituisissa virka 
tai työsuhteissa.  Liikuntakasvatuksen 
professuurin virantäyttö siirtyi ku
luvalle vuodelle. Erityispedagogiikan 
professuurin, sijoituspaikka Kajaani, 
täyttö eteni mutta päätökset jäivät 
vuodelle 2008. Biotekniikan laborato
rion tutkimusjohtajan viran muutta
mista professuuriksi esitettiin. Jyväsky
län yliopiston liikuntateknologian kou
lutukseen nimitettiin liikuntabiologian 
professori ajalle 1.9.2007–30.6.2012. 
Professuureja oli yliopistokeskuksen 
toiminnassa yhteensä 10.

Määräaikaisten palvelussuhteiden 
osuus (68 %) yliopistokeskuksessa 
on edelleen liian suuri ja palkkaus on 
täydentävän rahoituksen varassa (53 
%). EUohjelmien rahoituspäätösten 
viivästymisen takia henkilöstön pal
velussuhteet ovat olleet valitettavan 

RESURSSIT

RESURSSIT
Henkilöstö
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RESURSSIT

lyhyitä. Tuottavuusohjelman ja palve
lukeskuksen aloittamisen aiheuttamia 
muutoksia on pyritty ennakoimaan 
muun muassa koulutuksella ja työn
ohjauksella, lisäksi kolme henkilötyö
kuukautta on suunnattu henkilöstön 
työhyvinvointiin. Virkistyspäivää ret
keilyn merkeissä on vietetty kerran 
lukukaudessa ja järjestetty erilaisia 
juhla ja muita tilaisuuksia henkilöstöl
le ja opiskelijoille. Työpaikkaliikuntaan 
on saatu yliopiston tukea aikaisempaa 
enemmän. Yliopistokeskuksen oman 
työhyvinvointi ja kriisisuunnitelman 
teko aloitettiin.

henkilökunnasta ylemmän kor
keakoulututkinnon suorittaneita oli 
63 % ja tohtorin tutkinnon suoritta
neita 14 %.
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Kajaanin yliopistokeskuksen koko
naisrahoitus kohosi 17 M€:oon. 
Kokonaisrahoitus kasvoi neljällä 
prosentilla edellisvuodesta. Täyden
tävän rahoituksen osuus oli 51,8 % 
ja budjettirahoituksen osuus 48,2 % 
kokonaisrahoituksesta. Täydentävään 
rahoitukseen sisältyi tuloperusteista 
rahoitusta noin 7,6  M€ ja määrära
hoina saatua erillisrahoitusta noin 1,1 
M€ siirtyneet määrärahat huomioon 
ottaen. Koko Oulun yliopistolla täy
dentävän rahoituksen osuus oli 32,2 
% ja budjettirahoituksen osuus 67,8 
% kokonaisrahoituksesta. Yliopisto
keskuksen osuus Oulun yliopiston 
täydentävästä rahoituksesta oli 14,3 
%. Oulun yliopiston OPM:n hallin
nonalan rahoituksesta (budjetti ja 
erillisrahoitus) yliopistokeskuksen 
saama osuus on ollut vain 5,2 %. 

Oulun yliopisto solmi viisivuotisen 
sopimuksen (2007–2012) Kajaanin 
kaupungin kanssa Mittalaitelabora
torion ja tietojenkäsittelytieteiden 
rahoituksesta sekä Sotkamon kun
nan kanssa Biotekniikan laboratorion 
rahoituksesta. Sopimukset tuovat va
kautta toimintaan.

Tulorakenne nojaa vahvasti yhteisra
hoitteiseen toimintaan, koska tuloista 
88 % muodostuu yhteisrahoituksesta. 
Maksullisen palvelutoiminnan osuus 
on 10 % ja muut tuotot 2 % tuloista. 
Suurin osa täydentävästä rahoitukses
ta tuli muilta valtion laitoksilta muun 
muassa Tekesiltä, eri ministeriöiltä ja 
TEkeskukselta sekä kunnilta ja kun
tayhtymiltä EUrahoituksena ja sen 
kuntaosuuksina. Ilahduttavaa oli, että 
yliopistokeskukseen saatiin Suomen 
Akatemian rahoitusta. Jyväskylän yli
opiston liikuntateknologian koulutus 

RESURSSIT

Talous

Yliopistokeskuksen kehittämisen määrärahojen käyttö yhteensä vuonna 2007
OPM:n erillispäätösten mukaan

käytettävissä € v. 2007 käytetty € siirtyy v. 2008 €
mr. v. 2005 89475,35 89475,35 0
mr. v. 2006 195044,81 156043,85 39000,96
mr. v. 2007 500000,00 278179,46 221820,54
yhteensä 784520,16 523698,66 260821,50
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toimi 0,4 M€:n täydentävällä rahoi
tuksella. Siirtosaamisia on vajaat 1,8 
milj. euroa lähinnä EUrahoitteisis
ta hankkeista eli noin 23 % tulojen 
määrästä. Siirtosaamisten määrä on 

kuitenkin vähentynyt 0,9 M€ edellis
vuodesta. EUrahoitteiset hankkeet 
ovat pääosin päättyneet vuoden 2007 
aikana, mutta osa niistä on saanut jat
koaikaa vuoteen 2008. Uuden ohjel

RESURSSIT

makauden rahoituspäätöksiä ei saatu 
vuoden 2007 aikana. 

Yliopistokeskuksen menot olivat 
noin 15,7 M€. Menoista kohdistuu 
rahoitusmuodoittain katsottuna bud
jettirahoitteisiin ja erillispäätöksillä 
saatuihin määrärahoihin 52 %, tilivi
rastojen väliseen rahoitukseen 29 %, 
yhteisrahoitteisiin 14 % ja maksulli
seen toimintaan noin 5 %. Menora
kenteessa painottuvat henkilöstöku
lut, jotka olivat 67 % kokonaismenois
ta, matkakulut 4 %, palvelunostot 7 % 
ja vuokrat 11 %. Yliopistokeskuksen 
menot (OY) olivat noin 7,7 % Oulun 
yliopiston kokonaismenoista (ilman 
alv:a). Menojen määrä on jo neljän 
vuoden ajan ollut noin 15,5 M€:n tun
tumassa. Määrärahoja on säästetty ja 
varauduttu EUrahoituksen viivästy
miseen ja vähenemiseen. Keskimäärin 
budjettirahoitusta siirtyi seuraavalle 
vuodelle 9,2 %.

Yksiköittäin tarkasteltuna täyden
tävällä rahoituksella toimivat Mitta
laitelaboratorio (ml. sähköos.) 95,2 %, 
Biotekniikan laboratorio 90,0 %, Lönn
rotinstituutti 83,2 % ja aikuiskoulutus 
80,9 %. Budjettirahoitukseen nojaavat 
normaalikoulu 99,3 %, kirjasto 96,7 %, 
yliopistokeskuksen yhteiset toimin
not 82,2 % ja opettajankoulutusyksik
kö 86,9 %. Euromääräisesti Mittalaite
laboratorio (ml. sähköos.) on yliopis
tokeskuksen suurin yksikkö 4,3 M€:
lla, toisena opettajankoulutusyksikkö 
3,9 M€:n kokonaisrahoituksellaan ja 
kolmantena normaalikoulu 2,2 M€:lla.
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RESURSSIT

Vuoden 2006 lopussa valmistuneen 
yliopistokeskuksen tilaselvityksen 
perusteella aloitti uusi rehtorin ni
meämä työryhmä työnsä kirjasto ja 
arkistotilojen järjestelemiseksi. Kir
jastoon suunnitellaan peruskorjausta 
tehtäväksi vuosien 2009–2010 aikana. 

Yliopiston kampuksen tiloja hallin
noi Senaattikiinteistöt, kiinteistönhoi
dosta vastaa ISS ja siivouksen hoitaa 
SOL. Kampuksella on tiloja 13 359 m2 
kymmenessä eri rakennuksessa hajal
laan, mikä aiheuttaa epäkäytännölli
syyttä ja vajaita käyttöasteita. Tavoit
teena on tilojen käytön tiivistäminen. 
Mittalaitelaboratoriolla on käytössään 

Kajaanin Teknologiakeskukselta vuok
rattua tilaa 2 881 m2. TOL:n Kajaanin 
toiminnoilla on 1 606 m2 vuokralla 
Kajaanin kaupungilta. Kajaanihallissa 
on käytössä liikuntatiloja 1 038 m2. 
Biotekniikan laboratoriolla on vuok
rattuna Valion vanhoja tiloja käytös
sään 637 m2. Laboratorion kunnollis
ten ja ajanmukaisten tilojen tarve on 
esitetty yliopistolle. Snowpoliksen 
tiloissa Vuokatissa toimii Jyväskylän 
yliopiston liikuntateknologian mais
terikoulutus ja Mittalaitelaboratorion 
liikuntateknologian ryhmä. 

Tilakustannukset olivat yhteensä 
noin 1,7 milj. euroa.

Tilat
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kajaanin yliopistokeskus uudisti aiem
pia Erasmussopimuksia unkarilaisen 
Nyíregyházi Fóiskolan (Nyíregyházan 
korkeakoulu), liettualaisen Vilniaus 
pedagoginis universitetasin (Vilnan 
pedagoginen yliopisto) ja ruotsalai
sen Lundin yliopiston kanssa. Uusina 
Erasmuskumppaneina aloittivat sak
salainen Westsächische hochschule 
Zwikau ja italialainen Università di 
Roma Tor Vergata. 

Erasmusvaihto perustuu opiskelijoi
den ja opettajien sekä muun henkilö
kunnan vaihtoon korkeakoulujen välillä. 
Opettajavierailut kestävät 1–2 viikkoa 
ja opiskelijavaihdot 4–12 kuukautta.

Kiinalaisen Zhejiangin yliopiston 
(Zheijiang University of Finance and 
Economics) ja venäläisen Moscow 
PsychologicalSocial Instituten kanssa 
solmittiin henkilökunta ja opiskelija
vaihtoon liittyvät sopimukset. 

Biosensoritutkimuksessa kansain
välistä yhteistyötä tehdään isobri
tannialaisen Cranfield Universityn, 
italialaisten Università Tor Vergatan 
ja Università degli Studi di Firenzen 
sekä tanskalaisen Danish Technology 
Instituten ja romanilaisen University 
of Bucharestin kanssa.

Liikuntateknologian yksikön kvtoi
minta tapahtuu Jyväskylän yliopiston 
kautta.

Maaseudun tutkimus ja kehittä
mishankkeissa (Deserve, Palma) oli 
kansainvälisiä yhteistyökumppaneita 
Ruotsista, Islannista, Norjasta ja Skot
lannista. Palmahankkeessa osallistut
tiin kolmen kansainvälisen verkoston 
toimintaan (QCities, Living Labs, 
Neebor). 

Kansainvälisiä kumppaneita oli kult
tuurin ja historian tutkimuksen alal
la Englannista, Latviasta ja Venäjältä. 
Arviointitutkimuksessa osallistuttiin 
kahteen kansainväliseen arviointitut
kimushankkeeseen, EU:n jäsenmai
den maaseutuohjelmien 2007–2013 
ennakkoarviointiin ja Eurooppalainen 
arviointiverkosto maaseudun kehittä
miseksi vuosina 2007–2013. 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
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Oulun ylioppilaslehti (14/2007) uutisoi Abipäivistä 2007.
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Kansainvälisten tieteellisten julkai
sujen määrä kasvoi edelleen vuonna 
2007. Kajaanin yliopistokeskuksen 
tutkijat ja opetushenkilökunta tuot
tivat aiempaa enemmän kansainväli
siä julkaisuja. Vuonna 2007 julkaisuja 
oli yhteensä 209, joista ulkomailla tai 
kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuis
sa ilmestyneitä oli 75 ja kansainvälisiä 
muita julkaisuja 17.

Kotimaisia tieteellisiä julkaisuja il
mestyi 18 ja kotimaisia muita julkai
suja 99.  Julkaisujen määrä on kasva
nut edellisistä vuosista, sillä vuonna 
2004 kokonaisjulkaisumäärä oli 110, 
vuonna 2005 140 ja vuonna 2006 170. 
Kansainvälisten julkaisujen määrä on 
kasvanut yliopistokeskuksen aloitus
vuodesta yli 50 julkaisulla sekä koti
maisten lähes viidelläkymmenellä.

JULKAISUT

JULKAISUT
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Puheenjohtaja:
Kajaanin yliopistokeskuksen johtaja, professori Juhani Suortti
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Professori hannu Soini, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tdk      hallintopäällikkö Mikko Isohanni
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Professori Timo Mäkikallio, OY, Lääketieteellinen tdk        Professori Timo Jämsä
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Vararehtori Timo Tiihonen, Jyväskylän yliopisto        Erikoissuunnittelija Toivo Takala
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Luonnon ja ympäristotieteiden tdk         Dosentti, erikoistutkija Anja Lapveteläinen
Vararehtori Jukka Mäkelä, Lapin yliopisto         hallintojohtaja Juhani Lillberg
Lehtori Anneli Pönkkö, Kajaanin yliopistokeskus, henkilökunta       Suunnittelija Tuula honkanen
Opiskelija Emilia helle, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, Opela ry      Opiskelija Sohvi Sundqvist
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JOhTOKUNTA JA ORGANISAATIO

JOhTOKUNTA JA ORGANISAATIO

Kajaanin yliopistokeskuksen johtokunta vuosille 2007–2009
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Organisaatio

Johtoryhmä ja esittelijät

JOhTOKUNTA JA ORGANISAATIO

Johtoryhmä:    tehtävä:
Juhani Suortti    professori, johtaja, johtokunnan puheenjohtaja, KYK
Jouko Käsmä    kehitysjohtaja (vs.), KYK
Ari heiskanen    professori, yksikön esimies, TOL
Juha Kalliokoski    tutkimusjohtaja, yksikön esimies, MILA
Vesa Linnamo    professori, yksikön esimies, LT
Jouni Ponnikas    erikoistutkija, yksilön esimies, LI
Arja Poranen    suunnittelija, yksikön esimies, AIKO
Vesa Virtanen    tutkimusjohtaja, yksikön esimies, BIO

Esittelijät:    tehtävä:
Anja hongisto    amanuenssi, henkilöstöasiat
Risto hyvönen    kehityspäällikkö, tietohallinto
Jouko Käsmä    kehitysjohtaja (vs.), suunnittelu, kehittäminen, koordinointi
Timo Mauno    suunnittelija, tutkintohallinto ja opintoasiat
Vuokko TolonenJunttila   taloussuunnittelija, talousasiat
Juha Vartiainen    lehtori, kansainväliset ja viestintäasiat
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Kajaanin yliopistokeskus
Hallintopalvelut
Seminaarinkatu 2
PL 51, 87101 Kajaani
(Käyntiosoite: Satamakatu 3)
Puh. (08) 632 4611 (vaihde)
Faksi (08) 632 4631
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi
www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi

Kampuksella sijaitseva toiminta:

Kajaanin opettajankoulutusyksikkö
www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/koky
Luokanopettajien koulutus
Varhaiskasvatuksen koulutus
Lastentarhanopettajan tutkinnon tai LTO-kelpoisuuden sisäl-
tävän kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneiden 
maisterin tutkintoon johtava koulutus
Matematiikan aineenopettajien koulutuskokeilu
Kulttuuriteollisuuden ja -tuotannon koulutuskokeilu
Ruotsin kielen kielikylpyyn painottuva koulutuskokeilu
Virt@III-kuvataideopetuksen maisteriohjelma etä- ja moni-
muoto-opiskeluna
Kajaanin normaalikoulu
ISCenter
SkilLab

Aikuiskoulutus
Faksi (08) 632 4820
www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/aikuiskoulutus
www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/koulutus/avoin
Erityisluokanopettajien pätevöitymiskoulutus luokanopettajille 
(JY)

Lönnrot-instituutti
Faksi (08) 632 4820
www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/lonnrot

Kirjasto
Faksi (08) 627 139
www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/kirjasto

Muualla sijaitseva toiminta:

Biotekniikan laboratorio
Salmelantie 43
88600 Sotkamo
Puh. (08) 6332 1312, faksi (08) 6332 1313
www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/bio

CWC
Snowpolis
Kidekuja 2
88610 Vuokatti
Puh. (08) 6178 682, faksi (08) 6178 681

Korkeakouluasiamies
haukisaarentie 2, 74101 Iisalmi
Puh. 044 785 6812, faksi (017) 255 6644
www.savonia-amk.fi/iitu/tk/kkam

Liikuntateknologian koulutusohjelma Vuotech (JY)
Snowpolis
Kidekuja 2
88610 Vuokatti
Puh. (08) 617 8642, faksi (08) 617 8641
Liikuntateknologian muuntokoulutus
www.jyu.fi/sport/laitokset/liikuntabiologia/study/study6/
vuotech
Liikuntateknologian tutkimusryhmä (OY/MILA)
Snowpolis, Kidekuja 2, 88610 Vuokatti
Puh. 044 514 0116

Mittalaitelaboratorio
Teknologiapuisto 127
87400 Kajaani
(Käyntiosoite: Kehräämöntie 7)
Puh. (08) 614 9610, faksi (08) 614 9615
www.mila.oulu.fi
DIKO-Sähkötekniikan DI-koulutus (muuntokoulutus)

Tietojenkäsittelytieteiden laitos Kajaanin yksikkö
Linnankatu 6
PL 51, 87101 Kajaani
Puh. (08) 632 4611 (vaihde), faksi (08) 632 4881
www.tol.oulu.fi/kajaani
Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehto
Ohjelmistoliiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto

YhTEYSTIETOJA

YhTEYSTIETOJA
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