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Hyvät yliopistolaiset, arvoisat juhlavieraat.  
 
Lämpimästi tervetuloa Vaasan yliopiston uuden lukuvuoden  avajaisiin. 
 
It is a great pleasure to welcome you all, our staff, students and distinguished guest to the opening 
ceremony of the University of Vaasa. The coming year will bring about many exciting developments 
for the entire university community. We will have new university organisation, a significant number 
of new researchers joining us, and a range of new out reach activities to enrich our campus life. 
 
Tänä syksynä Vaasan yliopisto aloittaa historiansa merkittävimmän muutosprosessin. Pian 50-
vuotias yliopisto syntyy uudelleen, tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostavana, aikamme 
haasteisiin tarttuvana ja entistä avoimempana yhteisönä.  
 
Avajaispuheenikin käsittelee pääosin yliopistomme tulevaisuuden rakentamista, profiloitumista ja 
vuorovaikutusta ympäröivän maailman kanssa. 
 
Johdanto 
 
Vaasan yliopisto uudistuu voimakkaasti, mutta sen kolme perustehtävää pysyvät. Ne ovat tutkimus, 
koulutus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Nopeasti muuttuvassa maailmassa näiden 
perustehtävien menestyksekäs toteuttaminen edellyttää uudistumista. Uudistumisen ajureina 
toimivat maailman laajuiset muutostrendit, joihin kuuluvat muun muassa: 
- työn murros ja robotisaatio 
- keinoäly 
- energiamurros  
- ilmaston muutos  
- väestörakenteiden muutos, toiset maat vanhenevat toiset nuorentuvat 
- kiihtyvä kaupungistuminen  
- uusi maailman järjestys, maailma ilman johtajaa 
 
Muutoksen ajureita on monia. Nopea kehitys haastaa varmasti myös tutkimuksen ja korkeimman 
opetuksen. Jotta menestymme, meidän tulee olla kehityksen kärjessä. 
Tutkimme ja tulkitsemme muuttuvaa maailmaa. Välitämme oikeaa osaamista opiskelijoille, 
yrityksille ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Entistä enemmän luomme osaamista myös yhdessä 
sidosryhmiemme kanssa. 
 
Muutokseen sisältyy aina riskejä, mutta ennen kaikkea se luo meille mahdollisuuksia. Näitä 
mahdollisuuksia hyödyntää uusi Vaasan yliopisto, jonka rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa. 
 
Uusi organisaatio vie strategiamme käytäntöön.   
 
Toimintamme on strategiavetoista. Sen keskiössä ovat tutkimuksen painoalat, joiden kautta 
yliopisto profiloituu vahvasti. Johtaminen ja muutos, rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko, sekä 
energia ja kestävä kehitys liittyvät jo mainittuihin megatrendeihin, jotka muovaavat ympäröivää 
maailmaa.  
 
Tammikuusta alkaen uusi organisaatio koostuu neljästä akateemisesta yksiköstä. Ne ovat: 
Teknologia ja innovaatiot, Markkinointi ja viestintä, Johtaminen sekä Laskentatoimi ja rahoitus. 



Organisaatio tukee entistä paremmin tutkimuksen laadun ja määrän nostamista uudelle tasolle. 
Uusi yksikköjako mahdollistaa myös matalamman organisaation ja entistä selkeämmän 
johtamismallin. Vararehtorin ja yksiköiden johtoon tulevien neljän dekaanin paikat ovat juuri 
avautuneet haettaviksi. Rohkaisen kaikkia kiinnostuneita, talon sisältä ja ulkopuolelta, hakemaan 
näitä paikkoja. Tehtävät ovat varmasti motivoivia ja mielenkiintoisia. 
 
Vahva panostus tutkimukseen konkretisoituu kun tulevien kuukausien aikana palkkaamme noin 15 
uutta tutkijaa ja luomme heille houkuttelevat urapolut.   
 
Myös tutkimuksen organisaatio uudistuu. Avoimet tutkimusalustamme toimivat tiiviissä 
yhteistyössä toisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Vaasa 
Energy Business Innovation Centre (VEBIC) keskittyy nopeasti uudistuvan energiasektorin 
tutkimukseen. Lähestymme asiaa monitieteisesti tekniikan, liiketoiminnan ja yhteiskunnan 
näkökulmasta.  
 
Toinen, Digitaalinen talous työnimellä kulkeva tutkimusalusta aloittaa myös toimintansa syksyn 
aikana. Sen tehtävänä on hahmottaa ja luoda parempi ymmärrys siitä, miten digitaalisuus muuttaa 
työn luonnetta, organisaatioita, liiketoimintaa, teollisuuden prosesseja ja yhteiskuntaa 
kokonaisuutena. Myös tämä tutkimusalusta organisoidaan yhteistyössä kotimaisten ja 
kansainvälisten partnereiden kanssa. Haastamme yritykset ja tutkimusorganisaatiot mukaan tähän 
yhteiseen hankkeeseen. 
 
Kolmas uusi tutkimusalustamme painottaa myös avointa tiedettä, innovaatiotoimintaa ja 
vuorovaikutusta ympäröivän innovaatioekosysteemin kanssa. Design thinking, hackathonit, 
innovaatiohaastekilpailut, julkisen sektorin innovaatiot ovat paitsi tutkimusteemoja, myös eläviä 
rajapintoja ympäröivään yhteiskuntaan. Luontevia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa jo 
kampuksella toimiva Muova ja sen yhteistyökumppani Aalto yliopisto. 
 
Vaasan yliopisto toimii osana innovaatioekosysteemiä, joka on lähellä meitä, mutta tiiviisti 
verkottunut globaaleihin osaamiskeskuksiin. Panostamme vahvasti tämän innovaatioekosysteemin 
kehittämiseen yhdessä korkeakoulujen, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Vaasan 
yliopiston merkittävä rooli ympäröivässä innovaatioekosysteemissä on tunnustettu. Koulutamme 
tulevaisuuden osaajia koko Suomen hyväksi. Tutkimme ajankohtaisia asioita ja luomme uutta 
ymmärrystä painoaloillamme. Monipuolinen vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa on 
myös osaamisen siirtämistä.  
 
Olemmekin ensimmäinen yliopisto Suomessa, joka myös mittaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
osana toimintaansa. Näin tuemme ja motivoimme henkilökuntaa entistäkin aktiivisempaan 
yhteiskuntamme rakentamiseen. 
 
 
 

 
Uusi Vaasa visio 2030 rakentuu 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi Vaasan yliopistolle toimeksiannon Pohjanmaan 
korkeakoulutoiminnan vision luomiseksi. Tavoitteena on, ’luoda suuntaviivat Pohjanmaan 
korkeakoulujen vaikuttavuuden ja alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi’. Visiota on työstetty 
yhteistyössä Vaasan alueen korkeakoulujen ja muiden innovaatiotoimijoiden kanssa. Se toimitetaan 
ministeriölle vielä kuluvan kuun aikana. Haluamme viestiä siitä, että Vaasa haluaa olla kehityksen 
etulinjassa. 
 
Vaasan yliopiston kielikeskus aloittaa toimintansa vuoden alussa. Myös se tulee tekemään 
yhteistyötä Vaasan alueen korkeakoulujen kanssa. Opiskelijoille luvassa on kattava tarjotin 



kieliopintoja. Panostamme opiskelun joustavuuteen, sujuvaan etenemiseen, kuin myös 
työelämävalmiuksien kehittämiseen. 

 
Voimme olla iloisia siitä, että ennakkoluuloton toimintamme on huomattu ja saa kiitosta. Viime 
perjantaina Wärtsilän toimitusjohtaja Jaakko Eskola kiitti vuolaasti vaasalaista toimintamallia, 
suora lainaus: 
 
Moottoritekniikan tuotekehityksen Wärtsilä on keskittänyt Vaasan seudulle. Jaakko Eskola 
suorastaan suitsuttaa alueen yritysmyönteisyyttä. 

”Energiaklusteri, kunnat ja koulutuslaitokset puhaltavat siellä esimerkillisesti yhteen hiileen. 
Se on todella hatunnoston arvoinen suoritus. Tästä syystä meillä ei ole ollut mitään syytä 
katsella tälle toiminnalle muita paikkoja.” 

  
Yliopiston ja eri korkeakoulujen välinen yhteistyö opetuksessa, tutkimuksessa ka kampuspalveluissa 
onkin Vaasassa pitkälle kehittynyttä.  Erityisesti Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa meillä on 
luonteva ja pitkälle viety yhteistyö, ja sitä kehitetään edelleen. 
 
Yliopistomme uudistuminen näkyy myös kampuksen tilakehityksenä. Sen avulla luomme yliopiston 
uutta toimintamallia tukevia tutkimus- oppimisympäristöjä. Hyödynnämme tässä digitalisaatiota ja 
alan uusinta osaamista. Kehitystyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa, sillä on 
yliopistolle hyvin suuri merkitys. 
 
Tutkintoon johtavien kielten siirtyminen Jyväskylän yliopistoon toimi eräänlaisena 
lähtölaukauksena yliopistomme muutokselle. Kiitän lämpimästi kaikkia osallisia ja muutosta 
eteenpäin vieneitä hyvästä työstä. 
 
Toiminnan tuloksellisuus  
 
Toimintamme tuloksellisuus on kehittynyt myönteisesti niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin. 
Suoritettujen tutkintojen määrä on lievässä kasvussa niin kandidaattien, maistereiden kuin 
tohtoreiden osalta. Erityisesti haluan mainita tohtorin tutkinnot. Niidenkin osalta olemme tasaisen 
varmasti ylittäneet asetetut tavoitteet. Vuonna 2016 meiltä valmistui 26 tohtoria. Myös tieteellisten 
julkaisujen osalta kehitys on positiivista. On tärkeää, että korkeatasoisten julkaisujen määrä kasvaa 
jatkossakin. Voimakkaan muutoksenkin aikana yliopiston toiminnallinen tulos on kehittynyt hyvin. 
Kiitos kuuluu koko henkilökunnalle kuin myös opiskelijoillemme. 

 
 
University of Vaasa strengthens its international activities 
 
Internationalisation is one of the areas where Finnish Universities need to make progress. I am 
proud for the fact that University of Vaasa is already one of the most international universities in 
Finland. We continue to strengthen our international reach systematically in research and education. 
 
We have just signed an agreement with the Chinese academy of sciences. Our main focus is in 
strengthening collaboration in research, and in science- and innovation policy area. In this co-
operation University of Vaasa will be the hub that covers the Nordic countries.  
 
We are also building strategic partnerships with leading institutes in the USA and Germany. 
Collaboration with the US partners moves on in several fronts. In the context of Arctic Council we 
are moving forward in the energy research area.  
 
We are building multi-faceted collaboration with Germany. During the coming months we will start 
an exchange programme. Our students will then have a chance to do a training period in large 
German multi-national enterprises in Baden-Württemberg. German energy transition exhibition in 
the lobby of our university is another example of international cooperation. 



 
I am sure that our increasing international activities will offer many new opportunities for our staff 
and students alike. Our international staff and students are an elementary part of our campus and 
even more so in the future. 

 
Yliopiston talous ja varainhankinta 
 
Vaasan yliopiston talous on tasapainossa ja se on hyvä saavutus. Siksi meillä on mahdollisuus tehdä 
edellä kuvattuja strategian mukaisia investointeja tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen.  
 
Yliopistojen varainhankintakampanja päättyi 30. kesäkuuta. Vaasan yliopiston tavoite ylittyi lähes 
neljänneksellä ja keräsimme yli 3,3 miljoonaa euroa. Hyvä tulos kertyi reippaasti yli 200 
lahjoittajalta, joiden joukossa on yrityksiä, yhteisöjä, säätiöitä sekä suuri määrä yksityishenkilöitä. 
Pääomapohjan vahvistus tukee yliopistomme mahdollisuuksia suunnata katseet tulevaisuuteen 
ja panostaa strategiamme mukaisiin painoaloihin koulutuksessa ja tutkimuksessa. Kiitos kaikille 
lahjoittajille ja kampanjastamme vastanneille. 
 
Juhlavuosi 
 
Itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Vaasalla oli oma erityisen tärkeä roolinsa Suomen 
itsenäistymisessä. Sen alkuvaiheissa Vaasa oli Suomen pääkaupunki. Saksasta palanneet Jääkärit 
tulivat Suomeen Vaasan kautta. Heillä oli ratkaiseva rooli maan vapauttamisessa ja siinä, että 
itsenäinen Suomi sai Tarton rauhassa ensimmäiset valtiolliset rajansa. Voimme kaikki olla erittäin 
ylpeitä siitä, miten hienon maan olemme yhdessä ja kovalla työllä luoneet. Tästä saamme myös 
kansainvälistä tunnustusta. Suomi esimerkiksi arvostettiin juuri maailman parhaiten johdetuksi 
maaksi Legatum Institute:n julkaisemalla listalla.  
 
Hyvät kuulijat,  
 
Ensi vuonna Vaasan yliopistolla oma juhlavuotensa kun täytämme 50 vuotta. Juhlavuosi osuu hyvin 
yhteen yliopiston uudistumisen kanssa. Olemme jo hyvää vauhtia rakentamassa tulevaa 50 vuotta 
Vaasan yliopistolle. 
 
Jari Kuusisto 
Rehtori 
Vaasan yliopisto 


