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K

emian laitos on saanut uuden johtajan professori Heikki
Tenhusta professori Markku Räsäsen jäätyä eläkkeelle.
Laitoksen kokoonpanoa ja rakennetta uudistetaan Suomen suurimman yliopiston organisaatiouudistusten ja leikkausten ajamana. ”Aika on ajanut ohi kapeista segmentoituneista
rakenteista. Nykyaika vaatii poikkitieteellistä ja tieteidenvälistä
tutkimusta, ja jos haluamme pysyä tässä mukana, on aloitettava omasta laitoksestamme”, sanoo Heikki Tenhu. Oppiainekohtaisista laboratoriosta luovutaan ja profiloidutaan valittujen
tutkimusohjelmien kautta. Jokaisen uudistuksen tulisi lisätä
kemian tutkimuksen ja opetuksen iskukykyä. “Meillä on mahdollisuus kehittää kemian laitoksesta yliopiston modernein ja
tehokkain laitos”, vakuuttaa laitoksen uusi johtaja.
Samanaikaisesti yliopiston johto pohtii tiedekuntien lukumäärää, joka tulee supistumaan. Tiedekuntien rakenne muuttuu ja laitoksista ollaan luopumassa. Näitä suuren linjan muutoksia valottaa yliopiston hallituksen jäsen professori Markku
Leskelä Kemiauutisten tässä numerossa.
Kemia Suomi -hankkeessa on saatu selvitysmiehen akateemikko Risto Niemisen raportti, jonka toimenpide-ehdotuksia
kuvaa professori Mikko Ritala tarkastellen ehdotuksia myös
oman kemian laitoksemme kannalta. ”Raportti sisältää paljon
hyviä ehdotuksia kemian ja kemian tekniikan koulutus- ja tutkimustoiminnan rakenteelliseksi kehittämiseksi”, Ritala toteaa.
Suuriin uudistuksiin kuuluu myös Helsingin yliopiston
käynnissä oleva koulutusohjelmien muutos ”Iso Pyörä”, joka
supistaa kandiohjelmien määrää kolmanneksen. Maisteriohjelmista päätökset tehdään kevään kuluessa. Lukukausimaksut
tulevat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.
Kemian tohtoriohjelmasta valmistui viime vuonna 23 tohtoria, mistä olemme ylpeitä, ja odotamme hyvän tuloksen jatkuvan myös tänä vuonna. Tohtorimme ovat työllistyneet hyvin.
Viime vuonna valmistuneet tohtorit rohkaisevat tohtorikoulutettavia miettimään työtä hakiessa omaa osaamistaan laajemmaltikin ja pitämään mielen avoimena työnhaussa. Yrittäjyyteen kannustavat alumnimme.
Kemian laitoksella on syntynyt useampi innovaatio, joista
Biodecon oli mukana kasvuyritystapahtuma Slushissa. Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n tutkijoiden keksintö puuvillan kemiallisesta kierrätyksestä ympäristöystävällisellä menetelmällä voitti H&M Conscious -säätiön Global
Change Award -kilpailun.
Helsingin yliopiston myllertäessä kaiken kemian laitoksella
muutokset nähdään mahdollisuutena ja katsotaan luottavaisesti tulevaisuuteen.
Kristiina Wähälä
päätoimittaja
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Kemian lait
Kuva Veikko Somerpuro

KEMIAN LAITOKSEN RAKENTEITA ei ole
viime vuosikymmeninä juuri muutettu. Laitoksessa on ollut varsin pitkään yhtä monta osastoa tai laboratoriota kuin aloja, joilla on professuuri tai
professuureja.
Historiallisista muutoksista yksi
oli analyyttisen kemian professuurin perustaminen ja vastaavan osaston muodostaminen vuonna 1972. Seuraava suurempi muutos oli vuosina
1994–1995, kun kemistit muuttivat keskustasta Kumpulaan. Tuolloin 1960luvun lopulta itsenäisinä laitoksina toimineet polymeerikemia ja radiokemia
liittyivät kemian laitokseen sen laboratorioina. Tämän jälkeen laitokseen on
syntynyt opettajankoulutusyksikkö ja
VERIFIN on liitetty osaksi laitosta.
Varsin pitkään kemian laitos on
siis jakautunut useaan eri osastoon,
nykyisin laboratorioon, jotka paitsi
ovat tutkimusyksikköjä, myös vastaavat kyseisen alan opetusohjelmasta.
Jako on ollut luonteva, ja samanlaisia on monissa yliopistoissa. Toisaalta
monet yliopistot ovat muuttaneet laitostensa rakenteita vähemmän perinteisiksi. Hyvä esimerkki on vaikkapa
Radboud-yliopiston (Nijmegen, Alankomaat) Institute of Molecules and
Materials, joka yhdistää kemistejä ja
fyysikoita (http://www.ru.nl/imm/).
Aika on ajanut ohi kapeista segmentoituneista rakenteista. Nykyaika vaatii
poikkitieteellistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, ja jos haluamme pysyä tässä
mukana, on aloitettava omasta laitoksestamme.
Kemian laitos tarvitsee tuuletusta.
Tarvitaan kemian kapeiden erikoisalojen rajojen ylittämistä ja entistä kollektiivisempia työtapoja. Nykyisessä
ankarassa kilpailussa rahasta ja maineesta meidän on kyettävä toimimaan
suurena, koherenttina yksikkönä.
6
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tos luo nahkansa

Kuva 1. Entiset laboratoriot lakkaavat olemasta, ja tutkimusryhmät muodostavat tutkimusohjelmia. Kun opetuksen vanha linjajako poistuu, opetuksen organisoi opetuksen johtoryhmä.

Kemian laitos on Helsingin yliopiston mittakaavassa suuri laitos – mutta
se ei oikeasti vaikuta siltä, koska se on
jakautunut niin pieniin yksiköihin.
Maisteriopinnot koostuvat
moduuleista ja tutkimus tehdään
neljän tutkimusohjelman alla

Nyt alkava organisaation uudistaminen kulkee käsi kädessä opetusohjelmien uudistuksen kanssa (ns. Iso
Pyörä, ks. Mikko Oivasen kirjoitus
aiheesta). Opetusohjelmista poistuvat vanhat jaot kemian eri linjoihin.
Maisteriopinnot tulevat koostumaan
moduuleista, joita opiskelijat voivat
vapaasti valita.
Hallinnollisesti opetus ja tutkimus
erotetaan toisistaan. Opetusta hallinnoi opetuksen johtoryhmä, jonka vastuuhenkilö kemian laitoksella on laitoksen varajohtaja Mikko Oivanen.
Kandi- ja maisteriohjelmille muodostetaan kautta yliopiston omat johtoryhmät, jotka tulevat kemian kandija maisteriohjelmissa muodostumaan
opetuksen johtoryhmän jäsenistä.
Tutkimus laitoksella tehdään tutkimusryhmissä. Ryhmät tullaan kokoamaan neljän tutkimusohjelman alle.
Ohjelmat ovat materiaalikemia, synteesi ja analyysi, molekyylitiede sekä
2016
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Kuva 2. Esitys kemian laitoksen tutkimusohjelmiksi. Jokaisella
ohjelmalla tulee olemaan vastuuhenkilö, joka myös osallistuu
laitoksen johtoryhmän työhön.

kemian oppiminen ja opetus. Kuvassa
1 esitetään laitoksen hallinnollinen
rakenne yleisesti.
Kuvassa 2 esitetään tämänhetkinen
ajatus tutkimusohjelmien sisällöistä.
Laitoksen professorit ovat aktiivisesti
osallistuneet sisältöjen suunnitteluun.
Tutkimusohjelmista on myös keskusteltu laitosneuvostossa, laitoskokouksessa ja HYK:n valiokunnassa. Näissä
suunnitelma on saanut varsin myönteisen vastaanoton.
Tulevaisuusseminaari pidetään
syksyllä 2016

Yllä kuvattua voi kemian laitoksessa hyvällä syyllä kutsua vuosisadan uudistukseksi. On selvää, ettei se
tapahdu hetkessä pelkällä hallinnollisella päätöksellä.
Keväällä 2016 järjestetään kussakin tutkimusohjelmassa seminaari,
johon pyritään kokoamaan alan tutkijat ja opiskelijat. Tarkoituksena on
paitsi esitellä ryhmien tekemää tutkimusta, myös auttaa tutkimusryhmiä
löytämään omin ohjelmansa. Seminaarit toivottavasti myös auttavat hankerahoitusta syyskuussa Suomen Akatemiasta hakevia tutkijoita pohtimaan,
mitä mahdollisia synergiaetuja uudet
tutkimusympäristöt tuovat.

Kun laitosrakennuksen remontti
on saatu valmiiksi syksyllä 2016, alkaa
sen miettiminen, miten ryhmät talossa
sijoittuvat. Chemicumin arkkitehtuuri
valitettavasti perustuu ajatukseen, että
laitoksessa on koko rakennuksen elinajan seitsemän tai kahdeksan erillistä pientä yksikköä. Pitkässä, nauhamaisessa talossa tilojen radikaali
uudelleenjärjestely saattaa olla hankalaa. Monien isojen laitteiden siirtäminen on vaikeaa tai mahdotonta. Tässä
asiassa turha kiirehtiminen ei ole tarpeen, joskin mahdollisesti saavutettavat tilasäästöt olisi hyvä pystyä hahmottamaan nopeasti.
Vuoden 2016 lopulla järjestetään
kemian laitoksen tulevaisuusseminaari, jossa toivottavasti jo nähdään
uusien ohjelmien muodostuneen, ja
jossa voidaan keskustella laitoksen tutkimusstrategiasta uusin mielin.
Kaikki edessä olevat muutokset
on tarkoitus toteuttaa avoimesti keskustellen. Jokaisen uudistuksen tulisi
lisätä kemian tutkimuksen ja opetuksen iskukykyä. Meillä on mahdollisuus
kehittää kemian laitoksesta yliopiston
modernein ja tehokkain laitos. ■
Heikki Tenhu
professori
kemian laitoksen johtaja
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Kemia Suomi -hanke
Selvitysmiehen raportti
Kuva Veikko Somerpuro

S

uomen yliopistojen kemian ja kemian tekniikan laitokset aloittivat Helsingin yliopiston kemian laitoksen aloitteesta syyskuussa
2014 kansalliset neuvottelut kemian alan tutkimusja koulutustoiminnan tehostamisesta. Hankkeen
ensimmäisessä vaiheessa Kemia Suomi -ryhmä teki
selvityksen Suomen yliopistojen kemian ja kemian
tekniikan laitoksissa tällä hetkellä tehtävästä tutkimuksesta (ks. Kemiauutiset 2015). Selvitys sai
positiivisen vastaanoton Suomen yliopistot ry:ssä
(UNIFI), mikä myös kannusti jatkamaan neuvotteluja kemian profiloinnista ja työnjaosta huomioiden
kemian suuri kansallinen merkitys vientialana.
UNIFI päätti myös teettää erillisen selvityksen aiheesta ja asetti selvitysmieheksi akateemikko,
dekaani Risto Niemisen Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta. Hänen raporttinsa valmistui tammikuussa 2016 ja löytyy kokonaisuudessaan
osoitteesta: www.unifi.fi/toiminta/rake/. Kemianteollisuus ry antoi raportista oman lausuntonsa, joka
löytyy pienellä hakemisella yhdistyksen sivuilta:
www.kemianteollisuus.fi. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan selvitysmiehen toimenpide-ehdotuksia
erityisesti niiltä osin, kun ne tulevat vaikuttamaan
Helsingin yliopiston kemian laitoksen toimintaan.

biotieteet) ja kemian väliltä.
Yksityiskohtaisemmat toimenpide-ehdotuksensa
selvitysmies Risto Nieminen on järjestänyt seuraavien otsikoiden alle:

Tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen

Yhtenä toimenpiteenä kemian ja kemiantekniikan
yhteyksien vahvistamisessa Helsingin yliopiston ja
Aalto-yliopiston ehdotetaan yhdistävän vahvasti
kemian kandidaatti- ja maisteritason opintoja ja tarjoavan molempien yliopistojen opiskelijoille sekä
(perus)kemiaan että kemiantekniikkaan suuntautuvia opintopolkuja. HY:n ja Aallon kemian laitokset ovatkin käyneet tästä aiheesta neuvotteluja koko
Kemia Suomi -hankkeen ajan ja ovat nyt viimeistelemässä esitystään monipuolisista yliopistojen välisistä opintopoluista, jotka voivat koostua esimerkiksi
kandivaiheen opinnoista HY:llä ja maisterivaiheesta
Aallossa tai päinvastoin. Opintojen kummassakin
vaiheessa kannustetaan ottamaan kursseja myös
naapuriyliopistosta, mikä tulee entistäkin helpom-

Tutkimustoiminnan kehittämisen linjausten suhteen
selvitysmies toteaa Kemia Suomi -hankkeessa muodostuneen vahva kansallinen yksimielisyys siitä,
että Suomen kemian tutkimusta ja koulutusta tulee
kehittää neljällä tärkeimmäksi tunnistetulla alalla:
materiaalikemia, energiaan liittyvä kemia, kestävä
kemia sekä ihmisen ja hyvinvoinnin kemia. Selvitysmies esittää, että näillä pääaloilla tulee toteuttaa tiivis tutkimuksellinen ja koulutuksellinen yhteistyö,
minkä myötä tutkimukselliset puutteet täytetään
ja päällekkäisyydet karsitaan. Yksikkökokoa tulee
kasvattaa sekä paikallista yhteistyötä syventämällä
(pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere) että poistamalla raja-aitoja lähitieteiden (fysikaaliset tieteet,
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1. Kemian ja kemiantekniikan
rajapinnan häivyttäminen ja
yhteistyön vahvistaminen
2. Siirtyminen kohti laajoja kandidaattiohjelmia ja hakukohteita
3. Yliopiston profiilin mukaiset
temaattiset tutkinto-ohjelmat
4. Tohtorikoulutuksen vahvistaminen
5. Infrastruktuurin kehittämisen
kansallinen koordinointi
6. Yhteisprofessuurit
7. Kansainvälisen rekrytoinnin
lisääminen
8. Ennakointityö
9. Matemaattis-luonnontieteellisten
alojen opiskelijaosuuden
kasvattaminen lukioissa

Koulutusyhteistyö
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Kemia Suomi -hankkeen selvitysmies ja raportin laatija, Aalto-yliopiston dekaani Risto Nieminen. Kuva Aalto-yliopisto,
Adolfo Vera.

maksi yliopistojen ja laitosten välisen
yhteistyösopimuksen myötä. Yhteisiksi
suunniteltuja kursseja tullaan lisäämään ja pitämään yksittäisten luentojen sijaan intensiivikursseina, jotta
opiskelijat eivät kokisi Kumpulan ja
Otaniemen väliseen matkustamiseen
kuluvaa aikaa ongelmaksi.
HY:n ja Aallon kemian laitosten välisissä neuvotteluissa on myös
todettu, että vaikka rajapintaa onkin
syytä häivyttää ja madaltaa, kemia ja
kemiantekniikka on jatkossakin pidettävä omina aineinaan. On epärealistista yrittää kouluttaa maistereita tai
diplomi-insinöörejä, jotka hallitsisivat
riittävän syvällisesti sekä kemian että
prosessiteollisuuden vaativan laitetekniikan.
HY:n ja Aallon kaltaista yhteistyön
syventämistä ehdotetaan myös Turun
yliopiston ja Åbo Akademin, Itä-Suomen yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Tampereen
yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston välille. Oulun yliopiston ehdotetaan puolestaan tiivistävän entisestään sisäistä yhteistyötä teknillisten ja
luonnontieteellisten alojen välillä.
Helsingin yliopistossa käynnissä
oleva Iso Pyörä -hanke (ks. sivut
40–42) vastaa osaltaan selvitysmiehen
ehdotukseen laajemmista kandidaattiohjelmista ja hakukohteista. Kemian
10

ja kemiantekniikan opiskelijamäärät ja
tutkintotavoitteet selvitysmies esittää
pidettäväksi jatkossa vähintään nykyisellä tasolla, kun taas tohtorin tutkinnon suorittavien määrän hän esittää
nostettavaksi lähelle puolta maisterin/
diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneiden määrästä. Opiskelijaliikkuvuus
kandi- ja maisterivaiheen välillä on
Suomessa liian vähäistä ja sen lisäämiseksi selvitysmies esittää harkittavaksi
opinto-oikeuden rajaamista aluksi vain
kandidaattivaiheeseen. Aineenopettajankoulutusta on selvitysmiehen ehdotuksen mukaan kehitettävä entistä
houkuttelevammaksi siihen profiloituvien yliopistojen johdolla siten, että
opintopolut laaja-alaisista kandidaattiohjelmista opettajankoulutukseen
säilyvät.
Tohtorikoulutus

Tohtorikoulutuksessa selvitysmies
korostaa laatua, vaikuttavuutta ja
uudistumista. Väitöskirjoissa tulee
määrälliset tavoitteet (julkaisujen lukumäärä) korvata laadullisilla
tavoitteilla tähdäten eturivin tieteellisiin lehtiin. Samalla selvitysmies
kuitenkin muistuttaa monografian
olevan monesti paras ja luontevin väitöskirja. Myös Kemia Suomi -ryhmässä
on käyty keskustelua ”monografian
kunnian palauttamisesta”. Tohtori-

koulutuksen tavoitteeksi tulee asettaa valmistuminen alle 30-vuotiaana.
Opintojen tehostamiseksi selvitysmies
ehdottaa ohjauksen tiivistämistä ja
monipuolistamista, mm. väliarviointien käyttöönottoa.
Muina tohtorikoulutusta tukevina toimina hän ehdottaa yliopistojen tohtoriohjelmien välistä yhteistyötä tukevaa rahoitusinstrumenttia
ja teollista neuvottelukuntaa vahvistamaan yhteyksiä teollisuuteen ja muuhun elinkeinoelämään. Tätä vastaava
alumnipaneeli ehdittiin perustaa matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan jo viime vuonna tukemaan laajasti
tiedekunnan kaikkien tieteenalojen
kandi-, maisteri- ja tohtorikoulutusta.
Juuri toimintansa aloittanutta teollisuuden post doc -poolia (Post-Docs
in Companies, PoDoCo) esimerkkinä
käyttäen selvitysmies ehdottaa myös
teollisuuden kanssa yhteisiä tutkijankoulutushankkeita parantamaan entisestään koulutettavien ja elinkeinoelämän kohtaamista. Tässä suhteessa
kemian laitosta pidetään edelläkävijänä
Helsingin yliopistossa, sillä laitoksella
on hyvät ja monipuoliset suhteet teollisuuteen ja merkittävä osa tohtorikoulutettavistamme tekee väitöskirjansa jo
nyt tutkimushankkeissa, joissa on teollisia osapuolia.
Infrastruktuuri

Kemian infrastruktuurihankkeiden
koordinoimiseksi selvitysmies ehdottaa
perustettavaksi yhteistyöelintä, mikä
mahdollistaisi yhteisen esiintymisen ja aloitteet myös FIRI-prosessissa
(kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta). Myös tutkimuslaitokset tulee ottaa mukaan yhteiseen koordinointiin. Selvitysmies korostaa, että
kilpailukykyinen infrastruktuuri,
mukaan lukien tutkimustilat, edellyttää yliopistojen pitkäjänteistä sitoutumista, eikä sitä voida jättää laitosten
ja tiedekuntien vastuulle. Yhteistyöelimellä tulisikin olla yliopistojen johdon tuki ja valtuudet kehittämiskemiauutiset
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toimien toteuttamiselle sekä selkeä
käsitys yliopistojen strategisista tavoitteista. Infrastruktuurin koordinoinnin tehostamisen voi odottaa johtavan laitekannan jakautumiseen neljään
tasoon: kullakin laitoksella päivittäin
tarvittavat suuren käyttöasteen laitteet,
alueellisesti yhteiskäyttöön hankittavat
laitteet (esim. HY–Aalto–VTT), rajoittumatta kemian laitoksiin), erikoislaitteet, joita Suomessa olisi vain yksin
kappalein, sekä isot yhteiseurooppalaiset infrastruktuurihankkeet. Nykyinen FIRI-prosessi tukee vain kahta
viimemainittua tasoa, kun taas kaksi
ensimmäistä ovat käyttö- ja käyttäjämääriltään paljon tärkeämpiä kemian
tutkimuksessa.
Infrastruktuurien yhteydessä selvitysmies nostaa ansaitusti keskusteluun myös tilakustannusten nousun,
joka useassa yliopistossa koetaan kohtuuttoman suureksi kulueräksi, joka
kasvavassa määrin haittaa laadukasta
työtä ja uudistumista. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa vuokrien vuotuinen
3 % nousu ilman vastaavaa kompensaatiota tulopuolella tarkoittaa kemian
laitoksen osalta euromääräisesti summaa, joka vastaa yhden professorin
palkka- ja sivukuluja. Tämä siirto henkilöstökuluista vuokrakuluihin tulee
siis toistumaan vuosittain. Tilankäytön
tehostamisen lisäksi asiaan on selvitysmiehen ehdotuksen mukaan haettava
helpotusta laboratorioiden erityisluonteen ja -vaatimusten paremmalla huomioonottamisella laitosten tilakustannusten resursoinnissa.
Professorien rekrytointi

Professorien rekrytointiin selvitysmiehellä on kaksi ehdotusta: kaksoisaffiliaatio ja kansainvälisen rekrytoinnin
tuntuva lisääminen. Kaksoisaffiliaatio
tarkoittaa professorien vastuuttamista
toimimaan laitos- ja tiedekuntarajojen
yli. Ajatus on hyvä ja sitä voisi laajentaa
myös yliopistojen välille, esimerkiksi
osaksi HY–Aalto-yhteistyötä. Professorien rekrytointi on tähänkin asti
2016
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ollut kansainvälistä, joskaan ei kovin
menestyksekkäästi. Ongelmana on kilpailukyvyn puute. Suomi on syrjäinen
maa, jossa on puolet vuodesta pimeää
ja ikävä ilmasto, mutta ennen kaikkea
yliopistoillamme ei ole tarjota aloituspaketteja, jotka olisivat lähellekään
muualla Euroopassa käytäntönä olevaa
tasoa. Selvitysmies ehdottaakin rekrytoinnin tukemista yliopistojen omien
toimenpiteiden lisäksi esim. kemian
teollisuuden organisaatioiden avulla.
Kemianteollisuus ry ei omassa lausunnossaan ottanut tuoreeltaan kantaa
tähän ehdotukseen, joka ymmärrettävästi vaatiikin syvällisemmän pohdiskelun.
Professorirekrytoinnit ovat tärkein profiloitumisen väline, selvitysmies Nieminen muistuttaa ja kehottaa
käyttämään niitä paljon entistä rohkeammin profiloitumisen ja työnjaon
edistämiseen. Esimerkkinä tällaisesta
lähiaikojen mahdollisuudesta hän mainitsee olevan Helsingin yliopiston ja
Jyväskylän yliopiston kesken, orgaanisen kemian vahvistamiseksi Helsingissä ja fysikaalisen kemian vahvistamiseksi Jyväskylässä.
Tulevaisuudet näkymät

Kemian ja kemiantekniikan tieteellisen toiminnan ja haasteiden ennakointityön vahvistaminen on selvitysmieheltä mielenkiintoinen ehdotus, jonka
lähtökohtana on kemian alan nopea
kehitys. Tulevia tutkimuksen ja opetuksen haasteita ja mahdollisuuksia
olisi siksi tärkeätä ennakoida kansallisen yhteistyön tehostamiseksi. Tämä
onnistuu selvitysmiehen mukaan parhaiten tieteenalan omin toimenpitein,
esimerkiksi muutaman vuoden välein
tehtävien ennakointikatsausten muodossa. Ehdotus onkin sopiva haaste
Kemia Suomi -ryhmälle, jonka tulee
huolella miettiä, miten tuollainen katsaus työstettäisiin ja millainen se olisi
rakenteeltaan. On selvää, että tässäkin
yhteydessä myös elinkeinoelämää on
kuultava laajasti eli kemianteollisuuden

lisäksi myös metsäteollisuutta ja teknologiateollisuutta sekä julkisen sektorin
toimijoita.
Selvitysmiehen viimeinen ehdotus
on tulevaisuutemme kannalta hyvinkin tärkeä, sillä hän peräänkuuluttaa toimenpiteitä matemaattis-luonnontieteellisten alojen opiskelijoiden
osuuden kasvattamiseksi lukioissa.
Heidän osuutensa on supistunut liian
pieneksi suhteessa koulutuspaikkojen tarjontaan ja näiden vaatimuksiin:
vuonna 2014 vain noin 36 % ylioppilaskokelaista osallistui pitkän matematiikan, noin 20 % fysiikan ja noin
20 % kemian kokeeseen. Tämä paitsi
kaventaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rekrytointipohjaa, myös
rajoittaa nuorten uramahdollisuuksia ja maailmankuvan muodostumista. Tilanteen parantamiseksi on jo
käynnissä merkittäviä toimenpiteitä,
kuten jatkuvasti laajentunut kansallinen LUMA-toiminta, mutta näitä tulee
edelleen määrätietoisesti lisätä esim.
opinto-ohjauksen ja yliopistojen aktiivisemmin tekemän tieteen popularisoinnin kautta.
Akateemikko Risto Niemisen
raportti sisältää paljon hyviä ehdotuksia kemian ja kemian tekniikan koulutus- ja tutkimustoiminnan rakenteelliseksi kehittämiseksi. HY:n kemian
laitos vie näitä ehdotuksia eteenpäin
etenkin yhteistyössä Aalto-yliopiston
kemian ja kemiantekniikan laitosten
kanssa, mutta myös omina kehitystoiminaan sekä tietysti osana Kemia
Suomi -ryhmää. Suomen yliopistojen
kemian ja kemiantekniikan laitokset
jatkavat työskentelyään rakenteellisen
kehittämisen parissa hyvässä yhteishengessä, mutta parhaaseen lopputulokseen pääseminen vaatii selvitysmiehen ehdotusten mukaisesti myös
yliopistojen johdon tukea sekä entistäkin tiiviimpää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.
Mikko Ritala
professori
kemian laitoksen varajohtaja
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Tohtorit työllistyvät
lehtitietoihin nähden
erinomaisesti

V

uonna 2015 kemian laitokselta
valmistui peräti 23 tohtoria; viimeksi samaan päästiin vuonna
2005. Olemme tästä saavutuksesta
ylpeitä ja odotamme hyvän tuloksen
jatkuvan myös alkaneena vuonna, sillä
tiedekuntaneuvoston kahdessa ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttiin jo
neljä kemian väitöskirjaa.
Samanaikaisesti iloamme himmentävät ja hämmennystä aiheuttavat julkisuudessa toistuvasti esitetyt huolet
tohtorien pahenevasta työttömyydestä
ja vaatimukset hillitä tohtorikoulutusta. Tilastojen luvut ovat varmasti
oikein, mutta pitäisi tarkastella, mitä
kätkeytyy niiden taakse. Ennen kaikkea: mikä on meidän laitokseltamme
valmistuneiden tohtorien työllistymistilanne? Valitettavasti käytössämme
ei ole tarkkoja tilastoja, mutta monet
professoreistamme ovat numeroiden
sijasta miettineet nimi nimeltä kouluttamansa tohtorit läpi ja tulleet siihen tulokseen, että tohtoreillamme on
erittäin hyvin töitä. Toki huomattava
osa heistä on yhä yliopistolla töissä,
mutta tämä on ollut tyypillinen välivaihe niilläkin, jotka ovat sittemmin
työllistyneet muualle. Oheen on koottu
esimerkkejä viime vuonna väitelleistä
ja heidän työllistymisestään, joka joissain tapauksissa on tapahtunut saumattomasti väitöskirjan valmistumisen kanssa, kun taas toisten kohdalla
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työpaikan löytäminen on vienyt vähän
enemmän aikaa.
Kemianteollisuus edustaa 23 %
maamme viennistä. Lisäksi laitokseltamme valmistuvista moni päätyy töihin myös muille teollisuudenaloille,
etenkin teknologiateollisuuteen ja metsäteollisuuteen, jotka ovat maamme
kaksi muuta suurinta vientialaa. Kuten
tunnettua, teollisuutemme menestys
nojaa osaamiseen. Osaamiseen, jota
kemian laitokselta valmistuvat tohtorit
osaltaan vahvistavat niin väitöskirjaa
tehdessään kuin sen jälkeen. Niin Suomen yliopistot ry (UNIFI) kuin Kemia
Suomi -hankkeen selvitysmies akateemikko Risto Nieminen ovat esittäneet,
että kemian tohtorien määrää tulee
kasvattaa suhteessa maisterien määrään. Yhdymme tähän näkemykseen,
vaikka maamme hallituksen säästötoimet sitä väistämättä vaikeuttavatkin.
Jos tohtorikoulutusta ruvetaan vielä
erillisin toimin hillitsemään, ensin on
tarkasti selvitettävä, mistä nykyisin
työttöminä olevat tohtorit ovat valmistuneet.
Tässä yhteydessä on toki esitettävä myös pakollinen varaus: menestys
menneisyydessä ei ole tae menestyksestä tulevaisuudessa. Varaus on sijoitusmaailmasta lainattu ja syytkin ovat
pitkälti samat eli maamme ja globaalin talouden kehityksestä ja politiikasta
nousevat riskit, jotka ovat nyt valitetta-

van ajankohtaisia, mutta toivottavasti
myös ohimeneviä.
Kemian laitokselta valmistuvien
tohtorien hyvää työllistymistä ei saa
erehtyä pitämään itsestäänselvyytenä,
vaan sen eteen on tehtävä tulevaisuudessakin kovasti töitä sekä tohtorikoulutettavien itsensä että heidän ohjaajiensa ja koko laitoksen. Tohtoriemme
hyvän työllistymisen ylläpitämiseksi
kemian laitos tulee jatkossakin varmistamaan täältä valmistuvien korkean
osaamistason ja pitämään yllä tiiviitä
suhteita teollisuuteen ja muihin potentiaalisiin työnantajiin. Väitöskirjojen tekeminen tutkimusryhmissä, joiden vaikutuspiirissä – lähempänä tai
kauempana, suoraan tai epäsuorasti –
on tohtoreiden osaamisesta kiinnostuneita yrityksiä ja muita elinkeinoelämän toimijoita, on monella tapaa
hyödyllistä. Se muun muassa tekee
elinkeinoelämän näkökulmia ja tarpeita tutuiksi opiskelijoille ja ohjaajille
ja näin auttaa opintojen suunnittelua.
Vielä tärkeämpää on, että seuratessaan
tutkimuksen edistymistä yritykset ja
muut yliopiston ulkopuoliset toimijat
myös tutustuvat tohtorikoulutettaviin
ja pääsevät seuraamaan näiden osaamisen kehittymistä ja ovat näin valmiimpia rekrytoimaan, kun oikea
hetki tulee. ■
Mikko Ritala
professori
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HELSINGIN YLIOPISTO
HELSINGFORS UNIVERSITET
UNIVERSITY OF HELSINKI
KEMIAN LAITOS
KEMISKA INSTITUTIONEN
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

KUMPULA
BUSINESS
LABS
PALJON
ENEMMÄN
KUIN TILARATKAISU
YRITYKSELLE TOIMITILAT JA TIETEELLINEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ KUMPULAN TIEDEKAMPUKSELLA
Pohjoismaiden suurimmalla
luonnontieteiden
kampuksella on tarjolla
runsas ja monipuolinen
tutkimuslaitevalikoima sekä
osaavaa henkilökuntaa.

Yrityksen tai sen t&kyksikön sijoittaminen
yliopiston tiloihin on hyväksi
todistettu tapa tiivistää
yhteistyötä yrityksen ja
yliopiston välillä.

Start-upeille Kumpula
Business Labs tarjoaa
pääomiltaan kevyemmän
tavan aloittaa yritystoiminta
varsinkin laboratoriotiloja ja
-laitteita vaativilla aloilla.

KUMPULA BUSINESS LABS @ HELSINGIN YLIOPISTO
TARJOAA YRITYKSELLE:
LABORATORIO- JA TOIMISTOTILAA
vuokrattavaksi kemian laitokselta, lisäksi
kokoustiloja ja lisätiloja tuntiveloituksella
TUTKIMUSLAITTEIDEN
vuokrausta ja mittauspalveluja tapauskohtaisesti sopien tuntiveloituksella
TYÖPAJAN PALVELUJA
tapauskohtaisesti sopien tuntiveloituksella

KAMPUSKIRJASTON
käyttömahdollisuudet
ASIANTUNTIJAKONSULTAATIOTA
TUTKIMUSYHTEISTYÖTÄ
Tekes, EU tai suorarahoitteiset projektit
TYÖVOIMAN REKRYTOINTIA JOUSTAVASTI
opiskelijat, maisterit, tohtorit...

OTA YHTEYTTÄ
Professori Mikko Ritala
Kumpula Business Labs -yhteyshenkilö
02941 50193
mikko.ritala@helsinki.fi
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"Omaa osaamistaan
kannattaa miettiä
laajemmaltikin."
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Tiina Sarnet
Koulutustaan
vastaavassa työssä
VÄITTELIN EPÄORGAANISEN KEMIAN

laboratoriosta jouluviikolla aiheenani
atomikerroskasvatus (ALD, atomic
layer deposition). Väitöskirjatutkimukseni käsitteli muun muassa selenidi- ja
telluridimateriaalien ALD-prosessien
kehittämistä. Ohutkalvojen ja materiaalikemian alalla monipuolinen osaaminen on tärkeää. Sovellusten ja materiaalien ymmärtämiseen ovat auttaneet
runsaat materiaalifysiikan sivuaineopinnot, mutta kaiken pohjana on edelleen vahva kemian tuntemus. Yksikään
ALD-ohutkalvo ei kasva ilman toimivia kemiallisia reaktioita.
Olen ollut nyt noin kuukauden verran töissä atomikerroskasvatuslaitteis-

toja valmistavassa yrityksessä nimeltä
Picosun. Prosessi-insinöörin nimikkeellä kulkevaan työhöni kuuluu
ALD-prosessikehitystä ja asiakkaiden
avustamista erilaisissa ALD-prosesseihin tai -laitteistoihin liittyvissä kysymyksissä. Voin siis rehellisesti sanoa
olevani hyvin täsmällisesti koulutustani vastaavassa työssä.
Alan entistä enemmän uskoa kuulemiini väitteisiin, että 80 % työpaikoista
on ns. piilotyöpaikkoja. Oma työpaikkanikaan ei ollut koskaan avoimessa
haussa, vaan ihmisiä haettiin verkostojen kautta. Loppu työnhakuprosessissa
olikin sitten perinteisemmän kaavan
mukainen: CV ja työhaastattelut.
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Mikko Karesoja
Polymeerisyntetiikkaa
Kemiralla
ALOITIN KEMIAN OPINNOT vuonna 1997

Omalta osaltani voin sanoa, että
LinkedInin seuraaminen on kannattanut. Vaikka en sieltä itselleni
sopivaa avointa työpaikkaa löytänytkään, muita hyviä neuvoja on
sadellut sitäkin enemmän. Luin
kaiken mahdollisen CV:tä, työhakemuksia ja työhaastatteluja koskevan, mitä vain käsiini sain. Uskon,
että niiden avulla onnistuin paremmin hahmottamaan, miten itsensä
voi esittää työnantajia kiinnostavalla tavalla.
Terveiseni valmistuville kemisteille ja vasta opintonsa alussa oleville on se, että omaa osaamistaan
kannattaa miettiä laajemmaltikin kuin vain pääaineensa kautta.
”Hyödyllisten” asioiden lisäksi kannattaa opiskella itseä kiinnostavia
asioita, eikä unohtaa harrastusten
ja vapaa-ajan kautta saatua tietotaitoa. Me kemistit osaamme paljon
muutakin kuin pelkkää kemiaa. ■
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ja valmistuin maisteriksi vuonna 2003.
Maisteriopintojen loppuvaiheessa toimin tutkimusavustajana polymeerikemian laboratoriossa. Silloin kiinnostuin laboratoriossa tehdystä
tutkimuksesta ja päätin, että haluaisin
suorittaa myös tohtorin tutkinnon.
Mahdollisuus tohtorin tutkinnon
suorittamiseen tarjoutui, kun professori Heikki Tenhu tarjosi minulle tutkijan paikkaa. Tavoitteena oli kehittää
ja tutkia polyelektrolyyttikalvoja vetypolttokennoihin. Aihepiiri oli mielestäni mielenkiintoinen, mutta projekti
ei kaikesta huolimatta tuottanut haluttua lopputulosta, joten siirryin uuteen
projektiin. Sen tavoitteena oli kiinnittää kovalenttisesti polymeeriketjuja montmorilloniittisaven pintaan ja
valmistaa muokatusta savesta uudenlaisia nanokomposiitteja. Nanokomposiittien ohella tutkimukseni alkoi
suuntautua yhä enemmän erilaisten
hybridimateriaalien tutkimukseen ja
erityisesti SiO2-pintojen muokkaamiseen polymeereillä. Tästä aiheesta väittelin lopulta tammikuussa 2015.
Väitöskirjaa tehdessäni opin todella
paljon polymeerien syntetiikasta ja eri
karakterisointimenetelmistä. Erityisen
mielenkiintoisena pidin polymeerimateriaalien mekaanisten ominaisuuksien
tutkimista.
Yliopistolla oli mielenkiintoista
työskennellä. Tutkimustyö oli haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Lisäksi
polymeerikemian laboratoriossa on
aina ollut erittäin hyvä yhteishenki ja
mukavia työtovereita. Tutkijana olen
myös voinut tehdä paljon yhteistyötä
muista yliopistoista tulevien tutkijoiden kanssa. Tämä on ollut mielestäni
yksi tärkeimmistä asioista oman tutkimustyön ohella. On ollut erittäin antoi-

saa tavata paljon uusia ihmisiä, luoda
yhteistyösuhteita ja saada uusia ystäviä.
Väitöksen jälkeen aloitin aktiivisen työnhaun, joka kesti useita kuukausia. Olin aina ajatellut, että haluan
nähdä millaista on työskennellä yrityksessä. Tammikuussa aloitin tutkijana
Kemiralla. Olen aina pitänyt Kemiraa
yhtenä mielenkiintoisimmista työnantajista Suomessa, joten koin olevani
hyvin onnekas! Uudessa tehtävässäni
työskentelen vesiliukoisten polymeerien syntetiikan parissa. Tähän tehtävään yliopistolla vietetyt vuodet
väitöskirjaa tehden ovat antaneet erinomaiset edellytykset.
Olen viihtynyt uudessa työssäni
erinomaisesti. On ollut mielenkiintoista päästä näkemään miten tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yritysmaailmassa, koska se poikkeaa
yliopistomaailmasta. Koen oppineeni
paljon uutta lyhyessä ajassa, mutta
uskon, että vielä enemmän on opittavaa jäljellä yritysmaailman tavasta
hyödyntää kemiaa. ■
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Erno Karjalainen
3D-tulostusta
Nottinghamissa

V

äittelin polymeerikemian laboratoriosta viime kesäkuussa.
Syyskuussa aloitin post doc
-tutkijana Englannissa, Nottinghamin
yliopistossa, jossa työskentelen pienessä, mutta poikkitieteellisessä ryhmässä. Tutkimme 3D-tulostusta käyttäen itse syntetisoituja materiaaleja,
joskin varsinainen tulostusosuus on
vasta käynnistymässä.
Olen ryhmämme ainoa polymeereihin laajemmin perehtynyt jäsen ja teen
kaikkea polymeerisyntetiikasta reologiaan. Toistaiseksi työni on ollut pääosin perinteistä polymeerien valmistusta, mutta lähestymistapa on ollut
soveltavampi kuin aiemmissa tutkimuksissani. Tarkoitus on lopulta tulostaa makroskooppisia kappaleita, joten
synteettiseen hienosteluun ei oikein ole
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varaa, mikä on omalla tavallaan virkistävää.
Paikkana Nottingham on matalana
ja tiiviinä tiilitalomattona levittäytyvä
keskikokoinen englantilainen standardikaupunki. Se sijaitsee jotakuinkin
keskellä Englantia, joten matka ei ole
pitkä (joskaan ei lyhytkään) minnekään päin maata.
Yliopiston pääkampus University
Park, jossa itsekin työskentelen, sijaitsee kaupunkialueella parin kilometrin päässä keskustasta. Yliopistolla on
lisäksi muutama pienempi toimipiste
lähiseudulla sekä kampukset Kiinassa
ja Malesiassa.
Vaikka toiseen maahan muuttaminen on todennäköisesti aina jonkinasteinen kulttuurishokki, niin omalla
kohdallani elämä asettui uomiinsa sangen vaivattomasti jo noin kuukaudessa.
Viihdyin hyvin Helsingin yliopistossa, jonne toivottavasti myös palaan.
On kuitenkin hyödyllistä nähdä tiedettä, ja muutakin elämää, toisenlaisestakin perspektiivistä. Täällä vietetty
aika on jo tähän mennessä avartanut
näkökulmiani lukuisilla tavoilla, enkä
voi liikaa suositella ulkomaanjaksoa
kenelle tahansa vastaväitelleelle – ja
miksei muillekin. ■
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Markus Lindqvist
Tutkimuspäällikön työnkuvaan
perehtymässä
Aloitin työt Bayerilla vuoden alussa,
globaalissa kliinisen tutkimuksen yksikössä. Olen Study Manager Intern, ja
tällä hetkellä perehdyn työssäni monipuolisesti tutkimuspäällikön työnkuvaan.
Valmistuin orgaanisen kemian
maisteriksi Helsingin yliopistosta. Sen
jälkeen aloitin jatko-opinnot epäorgaanisen kemian laboratoriossa, jossa
tutkin siirtymämetallivapaata vedyn
aktivointia ja asymmetristä vedytystä.
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Tästä aiheesta väittelin marraskuussa
2015.
Itse valitsin kemian opiskelun aikoinaan, koska se on teoreettisen puolen
ohella käytännönläheinen ala. Laboratoriotyössä vaaditaan usein yhtä paljon luovuutta kuin teoriatiedon hallintaa. Tämä yhdistelmä tekee mielestäni
alasta mielenkiintoisen.
Työnhaussa on hyvä pitää avoin
mieli, eikä kemistinä kannata rajata
työnhakukriteerejä pelkästään oman

"Työnhaussa on hyvä
pitää avoin mieli."
alan töihin. Etäisetkin kontaktit voivat olla hyödyksi työtä hakiessa. Työhaastattelua varten pohdin etukäteen
todennäköisiä haastattelussa eteen
tulevia kysymyksiä. Koen, että tärkeintä on pyrkiä olemaan haastattelussa oma itsensä, joten liiallista ulkoa
opettelua on hyvä välttää. ■
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Taru Nikkonen
Kehittää lujitemuoveja
kansainvälisessä
konsernissa
TYÖSKENTELEN TUTKIJANA Ashland

Finland Oy:ssä lujitemuovien tuotekehityksessä. Ashland Finland Oy on
osa kansainvälistä Ashland-konsernia
ja kuuluu Ashland Performance Materials -liiketoimintayksikköön. Ashlandin Euroopan alueen lujitemuovituotteiden tuotekehityslaboratorio sijaitsee
Porvoossa Kilpilahden teollisuusalueella polyesteritehtaamme läheisyydessä. Kehitämme ja valmistamme lujitemuoviteollisuuden tuotteita moniin
eri käyttökohteisiin, mm. vene-, rakennus- ja energiateollisuuteen, säiliöihin ja kuljetusvälineiden osiin. Lujitemuovi on muovimatriisin eli hartsin ja
lujitekuitujen muodostama komposiittimateriaali. Matriisina käytetään tyypillisesti polyesteri-, vinyyliesteri- tai
epoksihartsia. Hartsia voidaan käyttää myös esimerkiksi luonnonkvartsin sideaineena nk. komposiittikivessä
(eng. Engineered Stone), joka on kasvava kilpailija perinteiselle luonnonkivelle.
Tuotekehityskemistinä työssäni
on tärkeä ymmärtää, miten hartsin
kemiallinen rakenne vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuksiin, kuten
mekaaniseen kestävyyteen tai korroosionkestävyyteen tai materiaalin
kykyyn kestää lämpöä tai vaihtuvia
sääolosuhteita. Työni on hyvin mielenkiintoista ja monipuolista sekä tarjoaa
paljon haasteita. On palkitsevaa olla
mukana kehittämässä uutta tuotetta
ja nähdä omin silmin, miten se toimii
asiakkaan valmistusprosesseissa sekä
lopullisessa käyttötarkoituksessa.
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"Kemian opinnot antavat
valmiudet toimia hyvinkin
erilaisissa tehtävissä."
Olen työskennellyt Ashlandilla
nyt hieman yli vuoden ajan. Ashlandin työpaikkailmoituksessa haettiin
orgaanisen kemian tohtoria tutkijaksi
tuotekehitystiimiin, ja kiinnostuin
heti työnkuvasta. Mielestäni työpaikan saamisessa auttoi nimenomaan
aito kiinnostus kemiaan ja haettavaan työhön. Uskon, että tämä näkyi
työhakemuksessani ja -haastattelujen aikana. Lisäksi yhteistyöhalukkuus muiden osaajien kanssa ja pyrkimys oppia uutta paitsi omasta, myös
itselle uusista aihepiireistä on tärkeää.
On myös ensiarvoisen tärkeää kehittää ja pitää yllä omia ongelmaratkaisutaitojaan kemiassa – juuri sitä jokainen
kemisti tarvitsee työssään, ja näitä taitoja varmasti testataan myös työpaikkahaastattelussa.
Valmistuin filosofian tohtoriksi
keväällä 2015 Helsingin yliopiston
kemian laitoksen orgaanisen kemian
osastolta dosentti Juho Helajan tutkimusryhmästä. Väitöskirjatyössäni tutkin valonsieppaukseen ja varauserottumiseen kykeneviä klorofyllipohjaisia
rakenteita ja materiaaleja, joita voitaisiin hyödyntää erilaisissa fotoniikkasovelluksissa, esimerkiksi orgaanisissa
aurinkokennoissa, ledeissä ja lasereissa.
Väitöskirjatyöni aikana työskentelin
myös pariin otteeseen tutkimusyhteistyön merkeissä professori Dirk Gul-

din valofysiikkaan erikoistuneessa
tutkimusryhmässä Saksassa Erlangenin yliopistossa (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg).
Ikimuistoiset jatko-opintovuodet opettivat paljon orgaanisesta kemiasta, supramolekulaarisesta kemiasta sekä valofysiikasta.
Filosofian maisteriksi olen valmistunut vuonna 2009 Helsingin yliopistosta pääaineena orgaaninen kemia.
Sivuaineina opiskelin biokemiaa ja farmasiaa. Kandidaatin- ja maisterinopintojen aikana työskentelin prof. Mikko
Oivasen ja yliopistonlehtori Petri Heinosen molekyylitunnistukseen liittyvien tutkimushankkeiden parissa.
Kemiassa minua kiehtoo sen loogisuus ja mahdollisuus toteuttaa omaa
luovuuttaan. Kemia ja yleensäkin
uusien asioiden tutkimus ja kehitys
vaatii paljon kärsivällisyyttä, mutta on
palkitsevaa ja antaa suurta onnistumisen iloa. Kemianteollisuus on yksi suurimmista teollisuudenaloista ja merkittävimmistä vientialoista Suomessa.
Kemian opinnot antavat valmiudet
toimia hyvinkin erilaisissa tehtävissä
teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa tai
yliopistoissa. Toivotan kaikille kemian
opiskelijoille ja kemian laitokselta valmistuville menestystä ja iloa kemian ja
tieteen parissa! ■
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HIS and the Department
of Chemistry in Slush

H

elsinki Innovation Services Ltd
(HIS) took part in the Slush
technology and startup event in
March 2015 in order to locate entrepreneurs willing to take up innovations
emerging in the University of Helsinki.
The event presented highly promising
innovations created by the University’s researchers, including the Verifin
scientists Dr. Ullastiina Hakala and
Dr. Risto Hakala. Their innovation,
Biodecon, is a system for decontaminating chemical warfare agents in an
environmentally friendly and effective
way.
Slush is the leading startup event in
Europe with 15 000 attendees, including 1 700 startups, 800 venture capital
investors and 630 journalists from 100
countries. The University of Helsinki
was spotlighted by 15 projects and 2
startup companies.
HIS offers comprehensive expert
partnership in the commercialization of research innovations for the
University of Helsinki and promotes
20

the interaction of innovations generated at the University with the business world by recognizing and evaluating the commercial merits of research
results and by converting them into
successful business activity and licenses. The process starts with the filing
of reports of invention, the number of
which has recently been on the increase due to the high activity of the
Physics and Chemistry Departments at
the Kumpula campus. “The University
may well expect to see definite results
in the commercializing activity in the
near future,” says Mr. Kari Sinivuori
of HIS.
In this issue of Chemistry News, in
addition to Biodecon, two other recent
innovation projects from the Department of Chemistry are presented: the
spin-out project of Jenni Vartiainen,
and the CASCHI project of Markku
Vainio, which has been awarded TUTL
funding by Tekes. ■
Kristiina Wähälä

University of Helsinki Commercialisation Process –
from Inventions to Innovations
Invention

Evaluation

Deal flow includes invention disclosures, software, nonpatentable research findings, and other research generated byproducts.
Commercial evaluation, patenting strategies, go/no-go decisions.

IP enhancement and protection through commercialisation
Preparation for
commercialisation projects.

Commercialisation Licenses to industry or creation of new spin-out companies.

Invention Disclosures, Kumpula Campus,
2015
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Lauri Halonen, Ville Ulvila ja Markku Vainio.

Tutkimuksesta uutta
liiketoimintaa

F

ysikaalisen kemian laboratoriossa on vuoden 2015 lopulla aloitettu uusi kaksivuotinen Tekesin
rahoittama TUTL-hanke (Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa),
joka tähtää laboratoriossa kehitetyn
uuden laservalolähteen kaupallistamiseen. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii dosentti Markku Vainio,
jonka lisäksi hankeryhmään kuuluvat tohtorikoulutettava Ville Ulvila ja
professori Lauri Halonen. Kaupallistamisen asiantuntijakumppanina toimii
Helsinki Innovation Services (HIS).
Hankkeen taustalla oleva keksintö, uudentyyppinen ns. optinen taajuuskampa, on syntynyt molekyylispektroskopian ja teoreettisen kemian

2016

chemistrynews

tutkimusryhmässä tehdyn perustutkimuksen pohjalta. Optisella taajuuskammalla tarkoitetaan laservalonlähdettä, jonka spektri koostuu tuhansista
tai jopa miljoonasta kapeasta ja tasavälisestä piikistä. Toisin sanoen: optisessa
taajuuskammassa on pakattu yhteen
laitteeseen jopa miljoona laseria. Optinen taajuuskampa on osoittautunut
käänteentekeväksi keksinnöksi mm.
atomi- ja molekyylispektroskopian tutkimuksessa, mistä osoituksena taajuuskamman keksijöille, J. L. Hallille ja T.
W. Hänschille, vuonna 2005 myönnetty fysiikan Nobel-palkinto.
Fysikaalisen kemian laboratoriossa
nyt tehty keksintö mahdollistaa tämän
mullistavan tekniikan viemisen ensim-

mäistä kertaa myös kaupallisesti merkittäviin kenttäsovelluksiin. Hyvä esimerkki tällaisesta sovelluskohteesta on
laserspektroskopiaan perustuva ilmanlaadun mittaus. Perinteisistä lasermenetelmistä poiketen taajuuskamman
avulla on mahdollista mitata samanaikaisesti useita eri yhdisteitä, mikä
mahdollistaa aiempaa kattavammat ja
kustannustehokkaammat kaasumaisten epäpuhtauksien mittaukset niin
sisä- kuin ulkoilmasta. ■
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Kuva Veikko Somerpuro

Kemian laitoksen
dekontaminaatioinnovaatio
Slushissa
SLUSH, josta vain muutamassa vuo-

dessa on kasvanut yksi maailman
merkittävimmistä kasvuyritystapahtumista, keräsi startup-kerman Helsinkiin marraskuussa 2015. Vahvasti
mukana oli myös Helsingin yliopisto,
joka esitteli osastollaan 15 lupaavinta
innovaatiotaan. Yksi näistä viidestätoista oli kemian laitoksella, Verifinissä
kehitetty Biodecon eli kemiallisten
taisteluaineiden tuhoamismenetelmä.
Kemiallisia ja biologisia aseita käytetään edelleen, vaikka niiden käyttö
kiellettiin Geneven sopimuksella jo
vuonna 1925 ja 1997 voimaantullut kansainvälinen kemiallisen aseen
kieltosopimus kieltää käytön lisäksi
aseiden kehittämisen, tuottamisen ja
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varastoinnin. Kun kemiallista asetta
on käytetty, ihmiset, kalusto ja maasto
täytyy puhdistaa. Dekontaminaatiotavat jaetaan fysikaaliseen, kuten mekaaniseen poistoon ja pesemiseen, biologiseen eli entsyymien tai bakteerien
avulla tapahtuvaan ja kemialliseen eli
kemiallisten prosessien avulla tapahtuvaan puhdistamiseen. Kemiallinen
puhdistaminen perustuu usein emäksisiin tai hapettaviin nesteisiin.
Nykyisin käytössä olevat dekontaminaatioliuokset ovat hapettavia nesteitä, mutta vesipohjaisina ne jäätyvät
jo muutaman asteen pakkasessa. Verifinin Biodecon-projektin tavoitteena
on kehittää ympäristöystävällinen
puhdistusmenetelmä, joka liuottaisi ja
kemiauutiset
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tuhoaisi taisteluaineet mahdollisimman myrkyttömiksi hajoamistuotteiksi. Lisäksi menetelmän tulisi olla
käytettävissä sekä kylmissä että kuumissa oloissa.
Verifinin tutkija, ionisista liuottimista väitellyt FT Ullastiina Hakala
sai ajatuksen, että ioninesteiden tai
muiden suolayhdisteiden avulla dekontaminaatioliuosten ominaisuuksia,
kuten liuotuskykyä ja viskositeettia,
voitaisiin säädellä toivotunlaisiksi.
Suolayhdisteistä, alkoholeista ja vedestä
sekoitettiin nk. eutektisia seoksia, jotka
pysyvät nestemäisinä jopa –20 °C:ssa.
Yli 80:n eri suola-alkoholi-vesi-hapetin-seoksen ominaisuuksia tutkittiin.
Parhaimmat yhdistelmät tuho2016
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sivat tutkitut taisteluaineet vaarattomiksi hajoamistuotteiksi jo 30
minuutissa, jopa VX-hermokaasun ja
sinappikaasun, jotka tavallisesti on
hankala tuhota. Hermokaasu sariinin
menetelmä hajotti niin nopeasti, ettei
ripeäkinttuinen tutkija ehtinyt laboratoriosta NMR-laitteelle, kun myrkky
oli jo tuhoutunut.
Ympäristöystävälliselle ja muunneltavalle dekontaminaatiomenetelmälle
haetaan patenttia. Biodecon-projekti
esiteltiin myös Slushissa, ja sille etsitään sopivia yhteistyökumppaneita
menetelmän kaupallistamiseksi. ■

Biodeconin takana ovat sisarukset FT Ullastiina Hakala (kuvassa) ja TkT Risto Hakala.

his.fi/fi/slush/biodecon/index.html

Monika Pohjoispää
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Lasten mobiilitiedekerho:
Väitöstutkimuksesta
startupiksi
Kuva Ville Vartiainen

K

uinka kätevää olisikaan, jos
lapsen ja vanhemman yhteinen kemian harrastus kulkisi
mukana taskussa! Ei kuljetuksia, ei
aikatauluja. Vain hauskaa ja hyödyllistä
yhdessä tekemistä juuri siellä missä
haluat ja milloin haluat. Syksyllä 2016
tämä tulee mahdolliseksi, kun lanseerataan maailman ensimmäinen lasten
mobiilitiedekerho. 3–6-vuotiaille suunnatun mobiilin tiedekerhon muuntautuminen tutkimuksesta kaupallistettavaksi tuotteeksi sai tärkeää tukea
kemian aineenopettajankoulutuksesta
sekä monitieteellisestä LUMA-keskuksesta. Lisäksi yliopiston innovaatiopalvelut ovat olleet apuna yrityksen perustamisvaiheissa.
Väitöskirjani kehittämistutkimus
mahdollisti opetuksen innovaation tutkimisen ja kehittämisen hyvin lähelle
valmista tuotetta. Käytännön haaste
– lasten vähäinen mahdollisuus har-
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rastaa kemiaa ja muita luonnontieteitä
– ratkaistiin tutkimusperustaisesti
useiden teoreettisten ja empiiristen
syklien kautta. Tuloksena syntynyttä
mobiililaitteilla käytettävää tiedekerhoa lähdetään Suomen lanseerauksen
jälkeen nopeasti viemään ulkomaille.
Mobiilitiedekerhossa kaikki perustuu videoihin ja lasta kiehtovaan visuaaliseen käyttöliittymään. Virtuaalisuudesta huolimatta kerhossa on
voimakkaasti läsnä vuorovaikutteisuus
kerholaisten kesken. Omat vanhemman kanssa kotona tehdyt tutkimukset voidaan raportoida videoin ja kuvin
muiden nähtäväksi. Hauska tiedeharrastus on vihdoin mahdollinen jokaiselle lapselle riippumatta asuinpaikasta
tai perheen aikatauluista. ■
Jenni Vartiainen
tohtorikoulutettava
startup-yrittäjä
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Nimi
Antti Laukkanen
Koulutus
Polymeerikemian tohtori, Helsingin
yliopisto 2005
Ammatti
Yrittäjä, tutkimusjohtaja Betulium Oy

Uusiutuvat
raaka-aineet keskiössä

A

ineen rakenne ja sen muodonmuutokset ovat kiehtoneet minua jo lapsesta saakka, joten lukion jälkeen oli
luontevaa aloittaa opiskelut kemian laitoksella vuonna 1995. Polymeerikemia osoittautui ylivoimaisesti kiinnostavimmaksi
kemian alueeksi, ja jatkoinkin opintoja professori Heikki Tenhun ryhmässä tohtorin
tutkintoon asti väitellen vuonna 2005 “älykkäistä” polymeerirakenteista. Heikin ryhmässä pääsin tutustumaan erityisesti vesipohjaisiin polymeereihin ja kolloidaalisiin
systeemeihin sekä polymeeripohjaisiin nanomateriaaleihin.
Polymeerikemia on aina ollut hyvin
soveltavaa tutkimusta, joten tutkimustuloksia ja menetelmiä hyödynnetäänkin
useilla eri teollisuuden alueilla, kuten elintarvike-, metsä-, kosmetiikka-, maali- ja
lääketeollisuudessa. Itse jatkoin soveltavaa tutkimustyötä farmasian tiedekunnassa
post doc -vaiheen verran, minkä jälkeen
hakeuduin teolliseen R&D-toimintaan liittyen UPM-Kymmenen Nanocenter-yksikköön vuosiksi 2008–2013. Kyseinen yksikkö
kehitti puupohjaisia nanomateriaaleja, erityisesti ns. nanoselluloosaa erilaisiin sovelluksiin. Uuden liiketoiminnan kehittäminen osana globaalia korporaatioita oli hyvin
haastavaa, ja päädyinkin eroamaan UPM:stä
ja perustamaan oman yhtiön, Betulium
Oy:n, vuonna 2013.
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Betuliumin liiketoimintana on kehittää
uusiutuvista raaka-aineista petrokemian
tuotteita korvaavia tai täydentäviä ratkaisuja. Yhtiö keskittyy teollisten selluloosaa
sisältävien sivuvirtojen hyödyntämiseen, ja
valmistamme niistä korkealuokkaisia polymeeri- ja kuitutuotteita, mukaan lukien
nanoselluloosaa. Olemme siis muodikkaasti
kiertotaloudessa toimiva startup-cleantechyhtiö, jonka tuotteet ovat biopohjaisia ja ekologisia, ja hyödynnämme modernia nano
teknologiaa… Eli ainakin tarina on hyvä
ja ajankohtainen. Yhtiö on kasvanut varsin
ripeästi ja tällä hetkellä työllistämme n. 8–10
henkeä Espoon Otaniemessä. Tiimistä suurella osalla on tohtorintutkinto kemian, biokemian tai fysiikan alueelta sekä useamman
vuoden työkokemus tutkimuksesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Tällä hetkellä
näkymät ovat hyvät, ja malttamattomana
odotan, miten yritys kehittyy tulevina vuosina.
Viimeisten 20 vuoden aikana olen siis
työskennellyt akateemisessa tutkimuksessa
ja suuren yrityksen R&D-yksikössä sekä
perustanut nanoteknologia-startup-yrityksen. On ollut ilo huomata, että kemian laitoksen tarjoama perusteellinen luonnontieteellinen koulutus on mahdollistanut hyvin
monipuoliset työnkuvat alati muuttuvassa
työelämässä. ■
Antti Laukkanen
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Jere Koskinen
Yrittäjänä Saksassa

O

Kuva Ecotradex GmbH 2013

Kuva 1. Ecotradex GmbH on yhdessä Megatrex Oy:n kanssa kehittänyt menetelmän, jolla
vaikeasti hajotettavat märkälujat paperi- ja
kartonkilaadut voidaan kuivapulpperoida.
Jos muovia ei haluta tämän jälkeen esim.
kierrätettävistä maitotölkeistä erikseen pestä
pois, voidaan syntyvä kuitumassa käyttää
sellaisenaan vaikkapa komposiittien materiaaliksi. Samaa periaatetta voidaan käyttää
kierrätyspaperia siistattaessa syntyvän muovijätteen käsittelyyn yhdessä tekstiilijätteen
kanssa. Kuivakuidutusta on sovellettu myös
maatalouden sivuvirroista syntyvien materiaalien kuiduttamiseen kaupallisessa mittakaavassa. Kartonkia on asiakkaiden kanssa
tehty mm. tomaatinvarsista, ruohosta ja
oljesta. Ecotradex GmbH toimii Düsseldorfissa ja sen toimialana on innovaatiotoiminta
ja konsultointi erityisesti bio- ja kierrätystaloudessa sekä tähän liittyen kone- ja materiaalikauppa. Kuva Miika Partanen 2014.
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ma yrittäminen alkoi jo opiskeluaikoina. Tuli seitsemässä
vuodessa käännettyä 9 000
sivua patenttihakemuksia. Fysikaalisessa kemiassa tehdyn väitöksen jälkeen seurasivat post doc -vuodet massaspektrometrian parissa Purduessa
Nesteen Säätiön rahoituksella. Sen jälkeen siirtyminen paperikemian pariin
tuntui suomalaisesta kemististä luontevalta ratkaisulta. Professorivuodet
Atlantassa Institute of Paper Science of
Technologyn palveluksessa loivat pohjan teollisuuteen siirtymiselle. Sen jälkeen on tullut teknologiajohdon kautta
siirtyminen myyntiin ja liiketoiminnan kehitykseen. Luonteva jatko tälle
oli v. 2014 oman yrityksen perustaminen.
Tärkein oppi matkan varrella keskittyy kolmeen havaintoon. Ensimmäiseksi tulee huomata kapitalismiin
kuuluva työnjako erityyppisten yritysten välillä. Suurten (pörssi)yhtiöiden
roolina on pääasiassa operatiivinen
tehokkuus ja tasaisen varman tuoton
takominen myös institutionaalisille
omistajille. Uusien asioiden kaupallistaminen sopii luontevammin pienten
startupien toiminnaksi.
Toinen havainto on se, että koulutus antaa valmiuksia yksilösuorittajana toimimiseen. Kuitenkin ammatillisessa toiminnassa rooli on olla osana
tiimiä. Eli tällöin kaikkein vaikeinta
on entisillä primus-oppilailla. Pitää
opetella pois egosentrisistä ajattelu- ja
toimintamalleista. Tällöin pitää myös
oppia tunnistamaan asiat, joissa tarvitsee muiden tukea. Pitää osata pyytää ja
vastaanottaa muiden apua. Kaikkea ei
edes pidä yrittää opetella ja tehdä itse.
Liian moni aloitteleva yrittäjä näännyttää itsensä juuri siihen, että tekee kaiken itse.

Kolmas havainto on siinä, että liian
monet hyvät jutut jäävät laboratorioon. Niitä ei koskaan viedä isompaan
mittakaavaan. Miksi idean vieminen
myytäväksi tuotteeksi tai palveluksi on
niin vaikeaa? Tätä pohdittaessa syntyi neljän muun yrityksen kanssa konsepti innovaatioiden kaupallistamisen
nopeuttamiseksi – Blue Wave Network.
Sen muodostaa viisi erilaista firmaa:
Rdigo Oy, Avidia Oy, Monkey Business
Osk, Suomen Työluotsi Oy ja Ecotradex GmbH.

"Pitää myös oppia tunnistamaan asiat, joissa
tarvitsee muiden tukea."
Tässäkin pätee pari päähavaintoa. Jos aika liikevaihtoon käy liian
pitkäksi, katkeaa idean tie markkinoille. Isoissa organisaatioissa myös
sisäinen muutosvastarinta ja massan
hitaus estävät uusien radikaalien ideoiden etenemisen. Nopeampaan lopputulokseen pääsemiseksi pitää olla
selvä tahtotila ja visio siitä, mihin halutaan mennä. Pitää olla selkeä strategia, joka kertoo, miten sinne päästään.
Olennaista on strategian jalkauttaminen koko organisaatioon ja sen muuttaminen oikeanlaiseksi toiminnaksi
organisaation kaikilla tasoilla. Olennaisina tekijöinä tässä ovat keskittyminen ihmisten osaamisiin ja asenteisiin.
Tällöin muutosjohtaminen luo kaikille
uusia mahdollisuuksia ja vastarinta
vähenee. Tätä Blue Wave -konseptia on
päästy jo toimeenpanemaan oikeiden
asiakasyritysten kanssa menestyksellisesti.
Suomalaisten yritysten keskeisenä
ongelmana on kotimarkkinoiden pienuus. Kasvu ja kansainvälistyminen
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kohtaavat aivan erityisiä haasteita.
Itse olen seurannut eri tavoin suomalaisten yritysten seikkailuja Keski-Euroopassa puolitoista vuosikymmentä.
Viisi perusvirhettä toistuu jatkuvasti.
Yritetään kansainvälistyä ja markkinoida aivan liian pienillä resursseilla.
Saksassa pitää olla markkinoilla koko
ajan asiakkaan iholla. Ei riitä, että
myyntimies istuu Suomessa vastaamassa puhelimeen. Toiseksi luullaan,
että kaikki toimii muualla niin kuin
Suomessakin, kun Euroopassa kerran ollaan. Esimerkiksi saksalaiselle ei
kannata yrittää myydä kuin saksaksi,
jos meinaa joskus oikeasti kauppaa
saada. Englanti riittää ensimmäiseksi
viideksi minuutiksi.
Kolmanneksi lähdetään liikkeelle
liian keskeneräisillä tuotteilla. Asiakas
haluaa usein tuotteen lisäksi sen käyttösovelluksen avaimet käteen -periaatteella. Neljäs suomalaisten perussynti
on asiakkaiden ja kauppojen jälkihoidon laiminlyönti. Lopuksi vielä pitäisi
hankkia riittävä kulttuurillinen osaaminen ja ymmärrys. Hollantilaiselle ja
belgialaiselle asiakkaalle ei voi myydä
ihan samalla tavalla. Jopa Alankomaiden sisällä on suuria eroja kommunikaatiokulttuurissa. Amsterdamilaisen kovaakaan puhetta ei pidä
säikähtää, kun sen sijaan Eindhovenissa tai Maastrichtissa pitää asiakkaille puhua huomattavasti hillitymmin.
Yrittäjäksi lähtiessä pitää olla tiedossa, mistä seuraavan parin vuoden
leipärahat tulevat. Kiinteitä kuluja, var-
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sinkaan palkkoja, ei kannata ruveta
maksamaan ennen kuin on kohtuullisen tasainen positiivinen kassavirta
sisäänpäin. Ja se kylän komein Mersu
kannattaa jättää ostamatta, vaikka
rahaa tulisi enemmänkin. Kannattaa
ajella vaikka Skodalla ja laittaa erotus
korkeakorkoiselle tilille henkilökohtaiseksi puskurirahastoksi. Pitää osata
huolehtia aikabalanssistaan eikä tuhota
ihmissuhteita ympärillään. Itsestäänkin täytyy huolehtia. Siinä auttaa ainakin yksi hyvä harrastus.
Uteliaisuus, kuunteleminen, halu
oppia, kyky verkostoitua ja myydä sekä
stressin ja epävarmuuden sietokyky
ovat perusedellytyksiä. Kuitenkaan
kaikista hyvistä ideoista ja keksinnöistä ei synny liiketoimintaa suurellakaan työllä. Pitääkin välttää teknologiapuskua – varsinkin, jos on omilla
rahoillaan liikkeellä. Oikean markkinaimun löytäminen on lähtökohta kaikelle menestykselle. Se tarkoittaa jalkatyötä, asiakkaiden etsimistä ja heidän
tarpeidensa tunnistamista.
Asiakas haluaa tuotteen tai palvelun,
jota ostamalla hän tienaa enemmän
kuin ilman. Siinä se on. Ei liiketoimintaan liity mitään sen kummempaa
taikaa. Akateemisesti koulutettujen
yrittäjien helmasynti on siinä, että yritetään usein liikkeelle liian monimutkaisilla teknologioilla. Joskus ratkaisu
on teknisesti yksikertainen ja helppo.
Mutta tekninen keksintö on vasta noin
kymmenesosa kokonaisuutta. Loput
yhdeksän kymmenesosaa ovat liiketoiminnan kehittämistä. Siihen liittyvät olennaisesti riittävät tukijoukot ja
neuvonantajat. Yksin ei umpihankeen
kannata lähteä hiihtämään. ■

Kuva 2. Suurta ajankäytön ponnistusta vaativan ammatillisen toiminnan vastapainoksi
pitää olla hyviä harrastuksia. Niin kuin joku
viisas sanoi: ”Mikään ei ole kovin tärkeää
paitsi puutarhanhoito.” Siihen voi vain lisätä,
että kun meno alkaa olla tosi kovaa, niin jäljelle jää vain kalastus. Kuva Jere Koskinen
2013.

Innovation Cash Flow
money

"Uteliaisuus, kuunteleminen, halu oppia, kyky
verkostoitua ja myydä
sekä stressin ja epävarmuuden sietokyky ovat
perusedellytyksiä."

Accelerated innovation
commercialization

time
Current innovation
commercialization

Kuva 3. Blue Wave Networkin perusidea.
Nopeammin markkinoille uusilla innovaatioilla. Lähestymistapa sopii missä tahansa
elinkaarensa vaiheessa olevaan yritykseen
tai tuotteeseen. Kuva Blue Wave Network
2016.

Jere Koskinen
jere.koskinen@ecotradex.com
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Kvanttiloikka kaupungin
johtajaksi
Teksti Katja Väyrynen

A

Nanometriskaala ei enää riitä, kun mitattavana
ivan kuten elektroni tunneloituu klassisen fysiikan lakeja uhmaten potentiaalival- on matka ohutkalvoista erinäisten valiokuntien
lin lävitse, pienellä todennäköisyydellä myös kokouspöytiin, joten millaiset edellytykset ALD-keluonnontieteilijä voi saada riittävän energiasysäyk- mistillä loppujen lopuksi on toimia politiikassa?
sen ja siirtyä pipettien ääreltä politiikan pariin. Näin Jaakon mukaan kemistin suurin vahvuus on kyky
kävi myös tekniikan tohtori, dosentti Jaakko Niinis- hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, jota nykyisessä
tehtävässä kuulemma todellakin
tölle, joka päätti viime keväänä
tarvitaan. Samaista hahmotusvaihtaa vanhemman tutkijan "Kemistin suurin vahvuus
kykyä arvostetaan myös monilla
pestin epäorgaanisen kemian
laboratoriossa Vantaan apu- on kyky hahmottaa laajoja muilla aloilla; esimerkiksi Britanniassa kemisteille on paljon
laiskaupunginjohtajan virkaan. kokonaisuuksia."
kysyntää finanssialalla.
Mutta Jaakko ei suinkaan ole
Kemian opiskelu edistää myös matemaattista
ensimmäinen politiikkaan siirtynyt kemisti; Euroopan ykkösnaiseksikin tituleerattu Angela Merkel on päättelykykyä ja ongelmanratkaisua, jotka ovat olenkoulutukseltaan fysikaalisen kemian tohtori, ja edes- naisia taitoja alalla kuin alalla. Jos Jaakko saisi näin
mennyt Rautarouva Margaret Thatcher puolestaan jälkikäteen suunnitella opintonsa uudelleen, valitsisi
hän kemian ja fysiikan lisäksi joitakin poikkitieteeloli kristallografiaa tutkinut kemian kandidaatti.
Mikä sitten saa kemistin vaihtamaan alaa? Jaa- lisiä kursseja, kuten johtamisen opintoja: ”Esimerkon kohdalla kyse oli yksinkertaisesti tilaisuuteen kiksi johtamisen sivuainekokonaisuudesta on vartarttumisesta: ”En ollut varsinaisesti suunnitellut masti hyötyä mitä tahansa urallaan tekeekään.”
Opintojen kurssivalintoja tärkeämmäksi Jaakko
ammatinvaihdosta, vaan asiat tapahtuivat todella
nopeasti.” Tässä tapauksessa tilaisuus ei siis tehnyt kuitenkin nostaa verkostoitumisen merkityksen.
Etenkin työelämässä uusien kontaktien luominen
varasta vaan poliitikon.
Jaakko aloitti kemian tekniikan opinnot Teknil- ja alan huippuvaikuttajien seuraaminen helpottaa
lisessä korkeakoulussa vuonna 1994 ja alkoi dip- työnsaantia ja edistää omaa osaamista. Verkostoilomi-insinööriksi valmistuttuaan tutkia korkean tumista ei kuitenkaan kannattaisi rajoittaa ainoaspermittiivisyyden oksidikalvojen kasvattamista taan työpaikalle; aktiivisuus erilaisissa vapaa-ajan
ALD-menetelmällä. Väiteltyään tohtoriksi 2006 toiminnoissa voi toisinaan poikia yllättäviäkin tilaiJaakko aloitti tutkijana Helsingin yliopiston epä- suuksia. Jaakko onkin tästä hyvä esimerkki ja kehotorgaanisen kemian laboratoriossa. Dosentin arvo taa nykyopiskelijoita pitämään silmät auki sekä
ottamaan riskejä: ”Kannattaa pitää kaikki mahdolhänelle myönnettiin vuonna 2010.
Ensikosketuksen kemiaan Jaakko sai jo vau- lisuudet avoimina. Ja tarttua rohkeasti uusiin mahvaiässä, jolloin hän nukkui päiväunia isänsä, eme- dollisuuksiin.” ■
ritusprofessori Lauri Niinistön, vetokaapin poistoilman turvallisessa hurinassa. Vaikka ura kemian
alalla olikin lapsesta asti selvää, harrasti Jaakko
vapaa-ajallaan aktiivisesti historiaa ja yhteiskuntaoppia kirjojen sekä myöhemmin kunnallispolitiikan
muodossa. Vuodet kunnallispolitiikassa lisäsivätkin
Jaakon halua vaikuttaa, mikä osaltaan toimi tehokkaana katalyyttinä ammatinvaihdokselle. Kvanttiloikasta huolimatta Jaakko ei pidä paluuta kemian
pariin täysin mahdottomana: ”Tiede menee eteenpäin kovaa vauhtia, joten ei se helppoa tulisi oleHelsingin yliopistolta Jaakko kaipaa eniten
työkavereitaan. Kuvassa Jaakko tohtorikoumaan. Aika ajoin tulee kuitenkin seurattua, mitä
lutettavien Sanni Seppälän (vas.) ja Maarit
entisellä alallani tapahtuu.”
Mäkelän kanssa lounaalla B-Smokeryssa.
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Hitaasti
hyvä tulee
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pariksi viikoksi gradun tekoon, alkoi se puuttuva
gradukin viimeinkin valmistua.
Vuosituhatkin ehti vaihtua, mutta viimeinkin gradu valmistui! Viimeinkin olin kemisti –
tosin tässä vaiheessa työ olikin jo vaihtunut yllättäen tietohallinnon puolelle, jossa kemistitaustasta
oli erittäin paljon hyötyä. Muutama vuosi sitten
palasin takaisin opinahjoon ja suoritin tietojärjestelmäosaamisen ylemmän korkeakoulututkinnon eli
toiset maisterin paperit. Tällä kertaa opinnot sujuivat muutamassa vuodessa, mikä oli myös tarpeen
kokea.

Kuva: LIKE 2015

A

loitin kemian opinnot Helsingin yliopiston
kemian laitoksella legendaarisella Vuorikadulla heti syksyllä ylioppilaaksi valmistumiseni jälkeen vuonna 1987. Kemia oli kiinnostanut
jo lukiossa, ja muutenkin luonnontieteellinen tiedekunta tuntui kiehtovalta. Alkuopinnot starttasivat
todella vauhdikkaasti, mutta sitten tyssäsi – muutama vuosi meni ihan opiskelun opettelussa. Laboratoriotyöt veivät aikansa ja jotkut kurssit olivat vain
vuosittain, joten mikäli jotain meni pieleen, pääsi
seuraavan kerran jatkamaan seuraavana vuonna.
Tulipa jotain kurssia käytyä kolmekin vuotta, tenteissä tuntui olevan vuosi toisensa jälkeen puolet
samaa porukkaa!
Analyyttinen kemia valikoitui pääaineeksi kiinnostavuutensa takia. Sen kautta suuntautuminen tuntui monipuolisimmalta. 90-luvun lama iski
päälle ja hidas opiskelu hidastui entisestään töissä
käynnin vuoksi. Kunnes tapahtui kannaltani onnenpotku: näin laitoksen seinällä lapun, jossa haettiin
harjoittelijaa Yliopiston Apteekin laboratorioon.
Sain paikan ja oikeastaan tämän työn kautta kemian
maailma avautui minulle kaikessa komeudessaan.
Laboratoriossa teimme perusanalyysejä eri farmakopeoiden mukaan, ne olivat analyysityökirjojamme.
Jos absoluuttiseen kemian töiden vaatiman tarkkuuden sisäistäminen tuotti minulle kovastikin vaikeuksia opintojen alussa, Yliopiston Apteekin laboratoriossa jo minua kutsuttiin ”pilkunpyörittäjäksi”,
joka analyyttisessa kemiassa on jo mielestäni hyve!
Kokeneet laborantit ja farmaseutit opettivat minulle
farmaseuttisen analyysikemian salat, ja samalla siirsin parhaani mukaan omaa osaamistani pakollista
harjoitteluvaihettaan suorittaville farmaseutti- ja
proviisoriopiskelijoille.
Määräaikaisen pestin loppuessa pääsin farmakopeoiden määräämän analyysimaailman ansiosta
uuteen laboranttityöhön Orionin analyyttiseen laboratorioon, jossa työ olikin jo HPLC:iden kanssa toimimista ja laitteiden validointia. Tässä vaiheessa
”viittä vaille kemisti”-titteli oli jo sen verran kiusallinen, että saatuani yliopistolta ”Gradut valmiiksi”-stipendin Kilpisjärven biologiselle asemalle

Kaiken tämän ohella tuli myös hieman rokattua
bändini The 69 Eyesin kanssa – kiersimme pari kertaa maailman ympäri ja saimme muutama vuosi sitten vienti-Emman kansainvälisesti miljoonan levyn
myynnistä. Aikoinaan koettiin erikoiseksi olla
rock-bändissä ja yliopisto-opiskelija samaan aikaan.
Musiikkijuttuja tehdessäni toimittajat nostavat kiusallisuuteen asti esiin kemistitaustani.
Olen todella ylpeä siitä, että olen saanut opiskella Helsingin yliopistolla. Toivottavasti vielä pääsen tulevassa käyttämään osaamistani ja luovuuttani
enemmänkin. Tähän asti ainoa kemistin ja rokkarin roolien yhdistäminen on tapahtunut juuri ilmestyneessä vihannesmehukirjassani Rock’n’Roll Juicer
(LIKE 2015), jossa mehukemistinä tarjoilen rock-estetiikan keinoin 69 mehureseptiä. ■
Jyrki 69
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From ASC Programme
to Flavor Industry

W

hat the University of Helsinki has triggered in me
and I will constantly keep
in mind is that science is an unstoppable force that once released; your entire
life becomes a never-ending desire for
knowledge. Being an alumnus of the
University of Helsinki and working
now for International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) in the Netherlands
is certainly for me a flawless combination. Having had the experience of
studying and doing research in Finland in an international and multidisciplinary environment, with the opportunity to be in close contact with high
technology equipment, makes it easy to
immerse into the world of IFF, which
has 126 years in the art of discovery
and creation of flavors and fragrances.
Going through a meticulous recruitment process to get into a unique place
where creativity and science intersects deserved the time investment
and effort. For a long time, I have been
pursuing the opportunity to combine
chemistry with art and make ideas or
emotions real. At IFF I can finally start
the path to become a Flavorist through
the Flavorist School programme. A Flavorist is someone who creates natural
or synthetic flavors for the food industry by using flavoring substances or
other raw materials like essential oils
or natural extracts. The challenge for a
Flavorist is to mimic the aromatic and
taste properties of food products.
As a Trainee Flavorist EAME
(Europe, Africa and Middle East), I
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am mentored by an experienced Flavorist who is helping me to utilize my
scientific knowledge and improve my
communication skills in the enigmatic
and complex world of flavors. Also the
international background, effort, talent and dedication of my colleagues
is inspiring and shows me the importance of real teamwork and commitment to excellence for IFF’s benefit. An
important characteristic I have seen so
far in this intriguing career is the ability of a Flavorist to integrate different areas of chemistry, such as organic
chemistry, biochemistry, and analytical
chemistry, along with abstract ideas,
memories or consumer concepts in the
creation of flavors.
The Erasmus Mundus European
Master in Advanced Spectroscopy in
Chemistry (ASC programme) has given
me a solid foundation to be part of the
Flavor industry. Although most of my
work at IFF will be performing creative
work in Flavor creation and in sharing
ideas and observations with my colleagues, I will count on the support of
the analytical team at IFF which works
with instruments that I am familiar
with as a result of my experience in the
ASC master programme. Lastly, what I
have perceived at the end of transition
into the world of IFF is that values like
discipline, persistence, harmony, effort,
equilibrium and pursuit of perfection,
are going to accompany me in this long
and exciting adventure in the world of
flavor creation. ■
Eduardo León-Denegri
International Flavors & Fragrances Inc.
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In memoriam
Juhani Murto
Fysikaalisen kemian uudistaja
Juhani Murto menehtyi 8. tammikuuta 2016 pitkällisen sairastelun
jälkeen. Hän oli syntynyt 9.5.1935
Viipurissa. Hän oli avioliitossa
Maija-Leena Murron (o.s. Lappi)
kanssa. Avioliitosta syntyivät pojat
Antti ja Janne.
Juhani Murto kirjoitti ylioppilaaksi
lappeenrantalaisesta Karjalan yhteiskoulusta vuonna 1954 ja aloitti seuraavana vuonna opiskelunsa Helsingin
yliopiston kemian laitoksella. Tulevan
uransa hän pohjusti opiskelemalla laajasti myös fysiikkaa ja matematiikkaa.
Murto väitteli vuonna 1962 kemiallisten reaktioiden kinetiikasta. Poikkeuksellisen ansiokas väitöskirja sai korkeimman arvosanan. Työssä Murto
osoitti, että liuotinolosuhteita muuttamalla kemiallista reaktionopeutta voidaan kasvattaa jopa miljoonakertaiseksi.
Murto toimi Helsingin yliopiston
fysikaalisen kemian apulaisprofessorin
virassa vuodet 1967–1989.
Sapattikautenaan Swansean yliopistossa Murto omaksui uuden tutkimusmenetelmän, matalien lämpötilojen kemian. Menetelmässä tutkittava
yhdiste eristetään vain muutama aste
absoluuttisen nollapisteen yläpuolella
olevaan jalokaasumatriisiin. Näin eristettyjä molekyylejä ryhdyttiin tutkimaan spektroskooppisin menetelmin.
Tämä edellytti myös perinteisen fysikaalisen kemian koulutuksen uudistamista. Tarvittiin kvanttimekaniikan
työkalut spektrien ymmärtämiseksi
sekä molekyylispektroskopian kokeellisten menetelmien opetus.
2016

chemistrynews

Opetuksen käynnistämiseksi Murto
kirjoitti tyylilleen uskollisena virheettömät opetusmonisteet, joilla on ollut
käyttöä vuodesta toiseen maan muissakin yliopistoissa. Hänen luomansa
kurssit muodostavat yhä fysikaalisen
kemian opetuksen rungon.
Murron luennointierikoisuus oli
tehokas liitutaulun käyttö. Hän kirjoitti oikealla kädellä kaiken sanottavansa taululle samalla kun sieni vasemmassa kädessä pyyhki taulua puhtaaksi
pienellä viipeellä.
Kvanttimekaniikan ja spektroskopian tuominen tutkimukseen ja opetukseen johti automaattisesti myös
tietokoneiden käytön välttämättömyyteen sekä laskennallisessa kemiassa
että digitaalisen spektritiedon käsittelyssä. Murto oli Suomen ensimmäisiä
kvanttikemian ohjelmien hyödyntäjiä.
Alussa sekä ohjelmat että syöttötiedot
kirjoitettiin reikäkorteille ja laskut suoritettiin Univac 1108 -”supertietokoneella” Lauttasaaressa.
Nykyisin yksikään kemian professori ei selviä ilman laskennallisen
kemian ja spektroskopian tutkimusmenetelmiä. Murto oli Suomessa aikaansa
edellä, kansainvälisesti katsoen ajan
hermolla.
Professorien kouluttaja

Juhani Murto paneutui huolellisesti
jatko-opiskelijoidensa ohjaukseen. Hän
antoi väitöstyön tekijälle vastuuta ja
vapautta, mutta auttoi tärkeimmässä
eli suunnittelussa ja kirjoitustyössä.
Tarkkuudestaan huolimatta hän oli
aina lämmin eikä kommunikaatiosta
puuttunut huumoria.

Murron vaikutus maamme fysikaalisen kemian modernisoinnissa
on aivan keskeinen. Hänen kouluttamistaan jatko-opiskelijoista ja heidän
edelleen kouluttamistaan jatko-opiskelijoista on tullut yhteensä kahdeksan professoria, jotka kaikki hyödyntävät tutkimuksessaan syvällisesti
laskennallisen kemian ja spektroskopian menetelmiä.
Murron työn tuloksena fysikaalisen kemian tutkimus Suomessa on
merkittävästi laajentunut ja kansainvälistynyt. Kansainvälisen tason tutkimusta tehdään nyt matalien lämpötilojen kemiassa, erityisesti jalokaasujen
kemiassa, korkean erotuskyvyn spektroskopiassa, ultranopeiden kemian ja
biomolekyylien ilmiöiden tutkimuksessa, nanomikroskopiassa, molekyyliryvästen tutkimuksessa, pintojen
kemiassa ja laskennallisessa kemiassa.
Sovellukset ulottuvat nanoteknologiasta merentutkimukseen.
Murto valittiin Suomalaiseen Tiedeakatemiaan vuonna 1973. Uransa
aikana hän vastaanotti Anders Donnerin, Edvard Hjeltin ja Gustav Kompan
palkinnot sekä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkin.
Juhani Murto oli älykäs, vaatimaton ja ennakkoluuloton ihminen.
Vapaa-aikanaan hän viihtyi mökillään
Taipalsaaressa. Jäätyään pois työelämästä hän opiskeli useita kieliä ja luki
runsaasti varsinkin venäjänkielistä
kaunokirjallisuutta.
Markku Räsänen, Jouko Korppi-Tommola ja
Matti Perttilä
Kirjoittajat ovat Juhani Murron oppilaita,
ystäviä ja työtovereita.
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Forskare i organisk och
biomolekylär kemi
Foto Veikko Somerpuro

J

ag började arbeta som forskare vid
kemiska institutionen, Helsingfors universitet i mars 2015.
Mitt intresse för akademisk forskning tändes redan vid laboratoriet för
organisk kemi vid Åbo Akademi, där
jag doktorerade i kolhydratkemi (2008–
2011) under handledning av Professor
Reko Leino. I samband med arbetet
vid Åbo Akademi hade jag även möjligheten att arbeta som gästforskare vid
andra europeiska laboratorier (Centro
de Investigaciones Biológicas, Laboratory of NMR and Molecular Recognition, Madrid, Spanien; University
of Szeged, Institute of Pharmaceutical
Chemistry, Szeged, Ungern). Mellan
2012–2015 arbetade jag som forskare i
bioteknologi-industrin på Glykos Finland Ab. Mitt intresse för akademisk
forskning drev mig sakta tillbaka till
en akademisk miljö, mera specifikt,
den vid kemiska institutionen, Helsingfors universitet.
Utöver de egna forskningsintressena
och forskningsverksamheten i organisk
och biomolekylär kemi bär jag för tillfället huvudansvaret för de svenskspråkiga kurserna Organisk kemi I och II.
Således består vardagen vid universitet
av lika delar forsknings- och undervisningsrelaterade uppgifter. Målet är att
jag under min anställning vid kemiska
institutionen skall kunna utveckla och
lyfta den egna forskningsverksamheten
till en internationell top-nivå och bidra
till utbildningen av framtida kemister
(och således även institutionens framgångar). ■
Filip Ekholm
forskardoktor
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Chasing ALD
from England to Finland
Photo Veikko Somerpuro

I

come from the North of England. My principal
interest was always music, but at some point I
realized that this was not to be a source of gainful employment. Whether science is remains to be
seen.
My first degree was Materials Engineering at
University of Liverpool. Materials seemed to me
to underpin all engineering projects at a fundamental level, and I have remained fascinated by
materials structure/properties relationships since
I began.
My PhD work was also completed at Liverpool
in the Materials group of Professor Paul Chalker.
Paul’s group are heavy on Atomic Layer Deposition (ALD) research, and most of my time at Liverpool involved ALD experiments. My thesis work
focused on ternary oxides by ALD and specifically
the effect of elemental additions on the dielectric
constant of hafnium-based thin films.
After Liverpool I worked at Newcastle running a lab with a variety of deposition capabilities, including two ALD reactors. My main project
there was depositing ultra-thin interlayers to affect
the electrical properties of metal/semiconductor
contacts.
At the present time I am part of the ALD group
of Professors Leskelä and Ritala, based in Inorganic Chemistry. This is the group whose papers
I read throughout my undergraduate degree project and PhD, so I was keen to move here to further my scientific development. There is still much
research scope in ternary oxides by ALD, and one
interest we have is so called ‘correlated’ materials that demonstrate unusual and device-exploitable properties. Some of these materials have been
synthesized and reported, but depositing them by
a device-production-friendly process like ALD
would be an important breakthrough. ■
Peter J. King
postdoctoral researcher

2016

chemistrynews

33

PERSONNEL

Reflections

I

am originally from Northern Ireland
and my hometown is Belfast. Just for
clarification, Northern Ireland is its
own country within the United Kingdom but is also part of the Island of
Ireland. It has its own international
football team. My ancestry is most
likely from Scotland and Ireland, so I
consider myself both British and Irish.
The tiresome political situation there is
one reason why I moved to Finland.
"I am fascinated by trees and their
potential to sustain our burden on
planetary resources and demand for
higher technology."
I did my Bachelors (with Honours)
in Chemistry at The Queen’s University of Belfast. BSc Hons is a standard
degree course in the UK. It is typically
a more intensive 3-year course than a
standard BSc. During this period, I did
a specialised research project on the
isolation and characterisation of alkaloids from the shrub Skimmia japonica. Thus, I proceeded to do my PhD
in Organic Chemistry at the tender age
of 21. My PhD was titled “Chemoenzymatic Synthesis of Chiral Organosulphur Compounds” and was supervised
by Prof. Derek Boyd and Dr. Narain
Sharma. While I was a lazy student,
I learned a lot about scientific ethics
from these two supervisors. In general,
my interest in science has been from
a young age. Both my uncles studied
Chemistry in Queen’s, so it is more or
less in my blood.
4.5 years and about 500 flash-columns later I completed my PhD and
started to work in custom synthesis for
a company called, at the time, Almac
Sciences - Chemical Synthesis Services.
There I was performing custom synthesis, mainly for large pharmaceutical clients. This was hard work, I had to
perform some very nasty chemistry but
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learned much. At this point I started
to realise that the pay was not worth
the risk. There were three small related
chemical companies in Northern Ireland. I was in one of them and I did not
see many opportunities for personal
development. This is when I decided to
move somewhere more exotic… Finland!
Thus, I joined Prof. Wähälä’s
research group, as a post doc, on a project for the development of syntheses
to drug compound libraries. Naturally
moving to Finland was a culture shock,
and there still are cultural differences
that will likely never go away. One
thing I have realised is that while I was
very skilled as an organic chemist by
the age of 27, my project management
and organisational skills were still
quite far behind Finnish PhD graduates. I did my PhD in an age and country where organic chemistry was King
of chemistry and we had one computer
in our laboratory which was basically
used as a radio. Therefore, we spent
most of our time at the fume hood
and our supervisors wrote the articles.
The result was that we became highly
skilled at organic chemistry but lacked
in other areas and often in our understanding of what our project goals
were. Finnish Chemistry PhDs typically take longer. They are at a different
pace and are more varied in the everyday tasks. While there may be as much
laboratory work completed in the average PhD, it is over a longer period and
the students typically have better management skills afterwards, at the cost of
increased age.
While I have preferred my own
career path there is clearly a lack of
industry specific to organic chemistry
in Finland to necessitate fast-track PhD
graduates, experts in organic synthesis. Orion and Fermion are the major
recipients of pure organic chemistry
kemiauutiset
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graduates. While there is a demand
for organic chemists in pulp and paper
companies in Finland, I feel they have
not made the connection yet that the
truly game-changing processes particularly come through support for blueskies research. This is a shame, as I see
the area of biomass research exploding
in the UK with many projects funded
but little biomass to talk of (~ 10 % forest coverage compared to 75 % for Finland). There they are taking advantage
of the already very strong experience in
organic, and industrial, chemistry and
see the value of keeping a strong fundamental approach in their research.
In Finland the academic funding is
decreasing and we are even now having
to focus on application to get this funding. This is a strong indication that
there is too much political influence
from the technology/industry side in
the decision making, concerning funding allocation, combined with a lack of
funding.
Now to my current work: Presently I am a Docent spending most of
my time working on biomass processing and analysis using ionic liquids in
Prof. Kilpeläinen’s research group. I
also have my own project on the use
of ionic liquids and bio-based surfactants for mining applications. I had the
privilege of following the development
of the Queen’s University Ionic Liquids Laboratories (QUILL), as many of
my friends and ex-girlfriends worked
there. It is the most highly regarded
dedicated ionic liquids institute worldwide and has had a very positive influence on the development of my current
projects and in our own laboratory,
with several previous visitors to QUILL
(Ullastiina Hakala, Kristiina Wähälä,
Janne Asikkala & Tiina Laaksonen).
At the moment, our main project is the development of a fibre-spinning technology using ionic liquids
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as direct-dissolution solvents for cellulose. The process is called the IONCELL-F process and is a joint venture
between Aalto University (Prof. Sixta’s
group) and the University of Helsinki
(Prof. Kilpeläinen’s group). This is presently funded by CLIC Innovation, but
the major IP is owned by both universities. Currently we are getting close to
piloting this process and recently won
the Hennes & Mauritz Global Change
Award for it, combined with a cotton
recycling process, developed at VTT
(Prof. Harlin). The prize for this award
was recently presented by HRH Crown
Princess Victoria of Sweden.
In general, I am fascinated by trees
and their potential to sustain our
burden on planetary resources and
demand for higher technology. We have
major problems with global warming,
related to fossil fuel consumption and
overpopulation. We need sustained
funding for academic research on this
topic, not just process-related funding.
As such, I also have a keen interest in
the fundamentals of biomass structure
and am taking advantage of the biomass-dissolving power of ionic liquids
to learn about the structure of wood
biopolymers and wood itself. This is
where the major new developments will
arise out of in the long term.
As a closing conclusion, we, in Finland, need to better understand how
our work is placed in both long- and
short-term gains research projects. This
understanding should be ingrained
into academia, industry, funding
organisations, politicians and the general public. ■

Photo by H&M Conscious Foundation.

Alistair King
docent
postdoctoral researcher
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Atmospheric science
and analytical chemistry
captivate French post doc

I

got my PhD in environmental science
and analytical chemistry at the University of Bordeaux (EPOC, UMR
CNRS 5805) in December 2014 under
the supervision of Prof. Eric Villenave
and Dr. Emilie Perraudin. The main
objective of my PhD thesis was to study
the formation and fate of secondary
organic aerosols with a specific focus
on the organosulfate formation. This is
a really important topic because atmospheric aerosols play an important role
in regional air quality, have adverse
health impacts, and can affect directly
or indirectly regional and global climate.
After my PhD, I started my career as
post doc in the Department of Chemistry in the Laboratory of Analytical
Chemistry under the supervision of
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Prof. Marja-Liisa Riekkola. She proposed me a really interesting project where I can concentrate on my
two favourite science topics, i.e. atmospheric science and analytical chemistry. This project is focused on the formation of N-containing low-volatile
compounds and secondary organic
aerosols from atmospheric amine reactions.
Amines are emitted to the atmosphere from industry, combustion,
biomass burning, animal husbandry,
soil and vegetation, and oceans. These
compounds are ubiquitous in the
atmosphere and can participate in the
formation of new particles in the atmosphere. The objectives of this work
are to improve our understanding of
amine reactions in the atmosphere and

to assess the potential of these reactions in the formation of secondary
organic aerosols. Because of the excellent international reputation of the
University of Helsinki and the proposition of a novel project, I was really
happy to get this position.
I arrived Finland in January 2015.
First of all, I have really enjoyed the
help of the International Staff Services of the University of Helsinki to
find an apartment and for the administrative documents. The members of
the Laboratory of Analytical Chemistry have also been very nice all the way
from the beginning of my work, which
has helped my integration in Finland.
During my project, I am enjoying a lot
several positive aspects of the University of Helsinki. It is a great pleasure
to work in the Department of Chemistry and in particular in the Laboratory of Analytical Chemistry, and to
have the possibility to employ different instruments such as high resolution
mass spectrometry instruments (for
example, GC-QTOF-MS and Orbitrap
LC-MS). High resolution instruments
are essential for the success of my project to identify new reaction products
from atmospheric amine reactions.
In addition, it is really interesting
to work in an interdisciplinary team,
and to participate in different scientific projects. My research project
belongs to the Centre of Excellence in
Atmospheric Science – From Molecular Processes to the Global Climate,
whose objective is to reduce the scientific uncertainties related to climate
change at a global scale by quantifying the essential feedback mechanisms
between atmospheric processes and the
kemiauutiset
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changing functioning of the biosphere.
I am also enjoying the benefits of this
Centre of Excellence, i.e. the interdisciplinarity of the scientists, the excellent international reputation, and the
excellent infrastructure, including the
Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations (SMEAR II) in
Hyytiälä in the middle of the boreal
forest.
Here in Finland, contrary to France,
everyone speaks very good English,
which simplifies the integration and
the daily life. Indeed, the Finnish language is really different and challenging. Unfortunately, I know only 40–50
words in Finnish, but I am planning to
take more time this year to learn it a
little bit more. Since a long time, Scandinavia has attracted me, so I am really
happy now to have the opportunity to
discover it and live in Finland.
Finland is a very beautiful country
especially during summer and winter.
I love when Helsinki is totally covered
by snow. I still remember when I saw
northern lights for the first time; for
me it was a priceless moment. Something I like a lot here is the nature. The
Finnish nature with the forests and the
lakes is so beautiful. It was also nice
to experience for the first time –25 °C
temperature this winter. Moreover, my
trip to Lapland last year was one of the
best travelling experiences of my life.
I have lived in Helsinki for one year
already, and I think that the last year
has been one of my best ever. Living
abroad helps my personal development
as a researcher and as a person a lot. ■

Visiting professors 2015 – teachers
on the move
International mobility gives new
insights into intercultural teaching
and different cultures and helps
teachers develop their teaching
skills and network with colleagues.
Professor Apostolos Spyros from
the University of Crete, Greece, visited our department as an Erasmus exchange teacher in May 2015
in research collaboratorion and gave
Master’s and doctoral level lecture
courses on Cultural Heritage and
Food Analysis by NMR . Professor
Spyros’ research is focused on the
applications of NMR spectroscopy in
developing and applying analytical
NMR methods of organic materials
in cultural heritage, arts and archaeology and, more recently, in food
analysis in authentication and quality control. Current developments in
the field cover solid state NMR experiments such as CP/MAS and more
importantly HR-MAS NMR for the
analysis of semisolid foods, and the
increasing use of chemometrics to
analyze NMR data in food metabonomics. Recently Professor Spyros published the first book of NMR
spectroscopy in food analysis (RSC).
Philippe Cotelle, Professor of
Organic Chemistry at the Université des Sciences et Technologies de
Lille 1 and National Graduate School

of Engineering Chemistry of Lille
(ENSCL), France, visited our department as an Erasmus exchange teacher
in December 2015. His interests are in
the synthesis, ESR spectroscopy and
the antioxidant properties of natural
and synthetic polyphenols, antiretroviral agents (HIV-1 integrase inhibitors) and anticancer drugs. He is
a member of the editorial board of
Current Medicinal Chemistry. Professor Cotelle gave a lecture course on
the natural polyphenols for postgraduate students. Besides joint research
interests, the Universities of Lille and
Helsinki collaborate in the Euromaster programme Advanced Spectrosocopy in Chemistry.
The Erasmus Teaching Staff
Mobility Programme (STA) provides teachers the possibility to go
on short-term teaching exchanges in
European universities that participate in the Erasmus programme. The
Erasmus Teaching Staff Mobility is
always based on bilateral agreements
between universities. At the University of Helsinki, all agreements are
made on the departmental level.
Our university lecturer Vladimir Aseyev will visit the University
of Ljubljana, Slovenia, in 2016 under
the auspices of the Erasmus Teaching
Staff Mobility Programme. ■
Kristiina Wähälä

Geoffroy Duporté
postdoctoral researcher
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Sabbatical leave:
A great opportunity

T

he grants of the Professor Pool
have been awarded by the 15
members of The Council of Finnish Foundation in order to increase the
research opportunities of the professors analogously to international practice. The grants are awarded together
with a university support for a research
period of 12 months. The university
pays 55 % of the gross salary and the
grant covers the loss in the net salary
of the professor. In 2015, 67 professors
were awarded.
The Pool was founded at the initiative of the Finnish Cultural Foundation when it was realized that Finland’s
best scholars have less and less time
for research. The teaching resources
of the universities have decreased and
are still decreasing, despite a growth
in the number of students and degrees,
and professors have to take responsibility for more administrative tasks.
Also, thanks to the professors’ research
visits at institutions abroad, younger
researchers would get an opportunity to act as research leaders and gain
teaching experience when replacing the
professor on the research leave.
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The Professor Pool funding system began in 2012 with a temporary
period of three years and was extended
by two years in 2013. The project ended
in 2015, with the hope that universities
organize the funding for the sabbatical leaves in the future. The future is
here. The next application to the Professor Pool should have been submitted
at the beginning of 2016, if the system
still existed. The universities have to
my knowledge not taken any responsibility for a continuation of the project.
Is it just forgotten, or is there another
reason for the silence?
I was awarded a grant for sabbatical leave in 2015. I divided my time
into three research visits at three different universities on three different continents. The first two months, I was at
the Centre for Theoretical Chemistry
and Physics, the New Zealand Institute for Advanced Study at Massey
University, Albany, New Zealand,
working with Distinguished Professor
Peter Schwerdtfeger. In our common
research project, we used a graph theoretical and topological approach to predict structure and molecular properties

"One can learn something
new, get new ideas, and
bring novel knowledge
to the researchers at the
host institute."
of novel hollow all-carbon nanostructures, which I call gaudiene, because I
was inspired by the work of the Spanish architect Antoni Gaudí when constructing the initial carbon polyhedron
(D. Sundholm, Phys. Chem. Chem.
Phys. 15, 2013, 9025). In Prof. Schwerdtfeger’s group, we used their topological
approach and fullerenes as templates
to construct a large series of gaudiene
molecules, which is a new family of
all-carbon structures that might have
very interesting and useful properties
(D. Sundholm, L. N. Wirz, P. Schwerdtfeger, Nanoscale 7, 2015, 15886).
The next stage of the sabbatical
leave was a three-month research visit
at the Department of Chemistry, Ludwig Maximilian University (LMU) in
Munich, Germany. The local costs of
my research visit in Professor Christian Ochsenfeld’s group were supkemiauutiset
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Professor Filipp Furche and his research group at the Department of Chemistry,
University of California, Irvine, together with Dage Sundholm on his sabbatical
leave on October 1st, 2015. Photo by Alex Le.

ported by the Alexander von Humboldt
Foundation. In Professor Ochsenfeld’s (Chair of Theoretical Chemistry)
group, I computationally studied environmental effects on nuclear magnetic
resonance (NMR) chemical shifts using
the efficient linear-scaling code developed at LMU. Two manuscripts are
under preparation.
The last lap of my sabbatical leave
was three months at the Department
of Chemistry, University of California,
Irvine (UCI), USA, working with Professor Filipp Furche. The local costs at
UCI were supported by the Fulbright
Foundation. In Professor Furche’s
group, we used a novel and still unpublished computational approach to calculate vibrational contributions to
electronic excitation spectra with light
absorption in the ultra-violet to visible region. We also studied magnetically induced current densities in
recently synthesized La and Y complexes using the gauge-including magnetically induced current (GIMIC)
method, which has been developed in
my research group at the Department
of Chemistry, University of Helsinki,
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with the seminal paper appearing
in 2004. (J. Jusélius, D. Sundholm, J.
Gauss, J. Chem. Phys. 121 (2004) 3952).
Two manuscripts are under preparation.
The sabbatical leave has many
advantages. One is given the opportunity to visit outstanding research
groups with common research interest. One can learn something new, get
new ideas, and bring novel knowledge
to the researchers at the host institute.
The other side of the coin is the absence
from the home department. This leaves
the young researchers and students
with less supervision and support. The
original vision of The Council of Finnish Foundation was at least in my case
not fulfilled, because no-one replaced
me as research leader. Two external
lecturers were employed on an hourly
basis to teach my classes. Thus, no
young researcher was given the responsibility to act as research leader and to
take care of my research group. The
chemistry department decided to use
part of my salary to cover presumably
more important activities.
Professors have full-time respon-

sibility, working 24 hours a day and
7 days a week when needed. They can
never stop because the wheel constantly
rotates. Applications for research funding have to be submitted regardless of
whether you are on sabbatical leave
or not. In the past 18 months, I have
worked harder than ever to fulfill the
promises of the research plan of my
sabbatical leave application and to take
care of the running tasks as research
leader from abroad. I have seen parts of
the wonderful nature in New Zealand,
hiked in the Alps, and visited the deserts and beaches of California, but not
as much as one would have anticipated
and I hoped when planning the sabbatical year. I do not regret my decision to
take one year off. After all, the advantages are far larger than the disadvantages.
I hope that the Finnish universities
find a means to continue the sabbatical
leave project. ■
Dage Sundholm
professor
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Opetus uusiksi, opiskelija
ja oppiminen pääosaan
Iso Pyörä pyörähtää
Helsingin yliopistossa
Valokuvat Veikko Somerpuro

Maisterin
tutkintoohjelmat 2 v.
Hakukohteiden
määrä

Kandidaatin
tutkintoohjelmat 3 v.

40

Helsingin yliopiston kattava koulutusuudistus tunnetaan hankenimellä
Iso Pyörä. Hanke käynnistettiin vuosi
sitten, ja sen tavoite on järjestää koko
yliopiston opetus uudella tavalla koulutusohjelmiin. Tänä keväänä päätetään uusista kandi- ja maisteriohjelmista, minkä jälkeen tiedekunnissa ja
Työelämälaitoksilla päästään
täydellä teholla laarelevanssi
timaan ohjelmien sisältöjä. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat uusissa ohjelmissa syksyllä 2017. Tohtoriohjelmissa
Osaamisvastaava uudistus
on tehty jo aiemmin,
perustaisuus
joten nyt täydennetään kolmiportainen
tutkintomalli sujuvaksi kokonaisuudeksi.
OpiskelijaUudistuksen
myötä kaikki Helsinvalintojen
gin yliopiston
tutkintokoulutus järjestoimivuus
tetään tutkinto-ohjelmissa. Aiemmat
perinteisiin oppiaineisiin ja laitosrakenteisiin perustuvat koulutusohjelmat puretaan, ja tilalle muodostetaan
uudenlaisia, monipuolisia ja kiinnostavia tieteenalojen yhteistyöhön perustuvia ohjelmia. Ohjelmat voivat olla
usean laitoksen tai tiedekunnan yhteisiä. Tästäkin syystä tutkinto-ohjelmiin
tulee omat johtoryhmät, jolloin niiden
suunnittelu ja käytännön työnjohto
eroavat muusta hallinnosta ja yksikköjaosta.
Kandidaatin tutkinnoista tulee
aiempaa laaja-alaisempia kokonaisuuksia. Maisterikoulutuksessa tieteidenväliset, temaattiset ohjelmat
tulevat huomattavasti elävöittämään
opetustarjontaa. Ohjelmat ovat joustavia, tutkimuslähtöisyys ja yhteistyö tie-

teenalojen rajapinnalla ovat keskeisiä
tavoitteita. Muita uudistuksen avainsanoja on koottu oheiseen kaavioon pyörän ympärille.
Osaamisperustaisuus ja
työelämärelevanssi

Vaikka tutkintoihin tehdään merkittäviä rakenteellisiakin muutoksia, niin
Ison Pyörän tavoitteissa tuodaan itse
asiassa voimakkaammin esiin toteutustavat ja opiskelun tavoitteet. Korostetaan ensinnäkin tutkinnon osaamistavoitteiden määrittämistä. Niiden
pohjalta opiskelija tietää jo aloittaessaan, millaisia taitoja ja tietoja hän
tulee saavuttamaan ja mitä mahdollisuuksia hankkimaan jatko-opintoihin
tai työmarkkinoille. Koulutus suunnitellaan tavoitteista lähtien eikä pelkästään oppimääriä ja kursseja listaamalla. Eri alojen opettajat tekevät
tiiviisti yhteistyötä. Opetusmenetelmiin ja oppimistapoihin on kiinnitettävä jatkuvasti enemmän huomiota.
Tieteenalan tuntemus on opiskelun
keskeisin tavoite, mutta sen ohella tulee
harjaantua erilaisiin työtapoihin ja
opiskelijan tulee oppia tiedostamaan
taitonsa ja osaamisensa arvo. Kouluttamillamme asiantuntijoilla on oltava
oikea asenne ja riittävät taidot, jotta he
sopeutuvat työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tutkinto-ohjelmissa on erilliset työelämäjaksot, mutta varsinaisesti
työelämätaidot on saatava kehittymään
tieteenalan opintojen yhteydessä.
Kemia on oppiaineena monipuokemiauutiset
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linen ja antaa luonnostaan mahdollisuuden kehittää tärkeitä taitoja. Laboratoriossa toimitaan ryhmissä, tehdään
projektitöitä ja kirjoitetaan raportteja.
Jostain syystä kuitenkin tuntuu, että
tästä ”oppimislaboratoriosta” ei saada
aina kaikkea mahdollista irti eivätkä
opiskelijat edes huomaa, mitä kaikkea
hyödyllistä ovat oppineet laboratoriotekniikan ohella. Tähän on tärkeää
kiinnittää huomiota.
Hakukohteiden määrä

Kun kandiohjelmista muodostetaan
aiempaa laaja-alaisempia, myös hakukohteiden määrä vähenee. Kun aiemmin Helsingin yliopistossa on hakukohteita ollut yli sata, niin uudessa
järjestelmässä niitä on alle 40. Kandiohjelmassa aloituspaikkojen määrän
tulee olla vähintään 40, mutta suunnitelmissa on myös useiden satojen
aloituspaikkojen ohjelmia. Kun ohjelmat ovat laaja-alaisempia, opiskelijan on entistä helpompaa tehdä valintoja ja vaihtaa suuntaa kandiopintojen
aikana. Toisaalta kukin kandiohjelma
antaa mahdollisuuden pyrkiä useaan
erilaiseen maisteriohjelmaan. Tutkinnon kolmiportaisuus (kandidaatti –
maisteri – tohtori) pyritään saamaan
aidosti toimivaksi. ”Ulos siiloista!” on
yksi usein kuulluista perussloganeista.
Vaikka tiedekuntamme koulutusohjelmissa on aina ollut paljon valinnaisuutta etenkin sivuaineiden kautta,
koulutusohjelman vaihtomahdollisuutta kandiopintojen aikana voidaan
2016
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tuoda entistäkin selvemmin esiin.
Myös kandiohjelman jälkeen kemistille on tarjolla kemian maisteriohjelman ohella yhteistyössä fysikaalisten
tieteiden ja matematiikan kanssa muodostettuja ohjelmia. Siirtyminen vaikkapa kemian ja molekyylibiotieteiden tai kemian jaMaisterin
elintarviketieteiden
välillä voi olla mahdollista
tutkinto- molempiin
ohjelmat
2 v. on opissuuntiin, mikäli toista alaa
keltu sivuaineena riittävästi. Mielenkiintoinen hanke on myös Aalto-yliHakukohteiden
opiston kanssa
suunnittelemamme
määrä
pääkaupunkiseudun kemian yhteinen
markkinointi. Periaatteena olisi tarjota
mahdollisuutta
opiskella kandiksi OtaKandidaatin
niemessä ja maisteriksi
tutkinto-Kumpulassa tai
ohjelmat
v.
päinvastoin (ks.
Mikko3 Ritalan
artikkeli Kemia Suomi -hankkeesta s. 8).
Uskomme, että yhteisesiintymisen ja
opetusyhteistyön avulla saadaan positiivista näkyvyyttä ja tehdään kemiasta
entistäkin houkuttelevampi ja uskottavampi opiskeluala.

Työelämärelevanssi

Osaamisperustaisuus

Opiskelijavalintojen
toimivuus

Tutkintojen rakenne

Iso Pyörä -hankkeen tavoitteet on linjattu työryhmissä, ja ne on vahvistettu vastikään. Uudistus koskee koko
yliopistoa ja sen kirjavia käytäntöjä,
joten kyseessä on hyvin vaativa hanke.
Kemian ja matemaattisten aineiden
parissa sopeudumme kandidaattitutkinnon osalta melko helposti, koska
tutkintomme rakenne on jo aiemmin
melko pitkälle toteuttanut hankkeen
linjauksia. Kurssiohjelmiin ja toteutukseen toki tulee muutoksia. Mais41
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terikoulutuksessa sen sijaan tutkinto-ohjelmat kootaan aivan uudella
periaatteella.
Kemian maisterikoulutus on vuosikymmenet perustunut erikoistumislinjoihin, joilla on ollut perinteiset oppialojen nimet ja kullakin oma
opetusohjelma. Uudessa maisteriohjelmassamme opetus kootaan temaattisiin n. 25 opintopisteen laajuisiin
moduuleihin, jolloin samassa moduulissa voi olla useiden nykyisten linjojen kursseja. Esimerkiksi nyt orgaanisen kemian linjalla annettavasta
opetuksesta voitaisiin löytää aineistoa vaikkapa teemoihin synteesi, katalyysi, rakennemääritys ja reaktiodynamiikka. Merkittävä osa kemian
opetuksesta sijoittuu yhdessä fysiikan laitoksen ja matematiikan kanssa
toteutettaviin ohjelmiin materiaalitieteissä, ilmakehätutkimuksessa sekä
teoreettisissa ja laskennallisissa mene-
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telmissä. Opiskelija voi suunnitella
opintopolkunsa omien tavoitteidensa
mukaan hyödyntäen myös eri maisteriohjelmien tarjontaa. Ohjausta valintoihin tarjotaan tietysti heti opintojen
alussa.
Toiveena on, että opetus on entistäkin tarkemmin harkittua ja entistä
enemmän
tutkimuspainotteista,
uusimpiin menetelmiin ja tuloksiin
perustuvaa. Yhteisellä suunnittelulla
maisteritason opetus saadaan tehokkaammaksi, päällekkäisyydet voidaan
välttää ja resursseja käyttää tarkoituksenmukaisesti. Koulutusohjelmamuutoksen kanssa samaan aikaan toteutetaan myös kemian laitoksen
organisaation uudistus, josta kerrotaan toisaalla tässä lehdessä. Laboratoriojaon purkaminen sopii hyvin siihen ajatukseen, että opiskelijankaan ei
tarvitse rajoittua perinteisen oppialanimikkeen oletetusti asettamiin raameihin, vaan hän voi suunnitella oman
polkunsa vapaammin. Se voi tarkoittaa
laaja-alaisempaa ohjelmaa, mutta myös
aivan uudella tavalla mietittyä erikoisosaamisen aluetta. Mahdollisuuksia
on paljon. Syvällinen paneutuminen
kemiaan kuitenkin on perusasia, joka
säilyy. Uskomme, että tässä tehtävä
modernisointi varmasti lisää opetusohjelmamme houkuttelevuutta. ■
Mikko Oivanen
professori
kemian laitoksen opetuksesta
vastaava varajohtaja

kemiauutiset
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Mitä mullistavaa Iso
Pyörä tuo matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
tutkintoihin?
Ison Pyörän myötä maisteriopinnot järjestetään uusiksi tiedekunnan vahvoihin
tutkimusaloihin pohjautuviin ohjelmiin.
Näin saadaan hyödynnettyä kampuksen
vahva ja ajankohtainen tutkimus entistä
selkeämmin opetuksessa. Tämä sekä
mahdollistaa paremman muualta tulevien opiskelijoiden rekrytoinnin maisteriohjelmiin että edistää opiskelijoiden
työnsaantimahdollisuuksia opintojen jälkeen.
Kai Nordlund
professori
tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekaani

S

tora Hjulet -reformen har dragit
fram över Helsingfors universitet
med stormsteg. Eftersom jag är
involverad i planeringen av Stora Hjulet på institutionsnivå, fakultetsnivå
och även på universitetsnivå (medlem
av Stora Hjulets projektgrupp), så har
jag verkligen fått känna på de utmaningar som planeringsarbetet har inneburit. Vårt universitet är på många
plan väldigt heterogent, och det innebär att det har varit mycket krävande
att komma fram till de nya gemensamma riktlinjerna.
Riktlinjerna för de nya undervisningsprogrammen har nyligen godkänts av rektorn, och nu följer planering av programmens innehåll på
institutions- och fakultetsnivå. Stora
Hjulet kommer att medföra stora förändringar inom universitetet på alla
plan, och dessa kommer att påverka
utbildningen i sin helhet. Förändringar
är alltid svåra att genomföra och i synnerhet svåra att få tillämpade på praktisk nivå. Jag ser den här reformen
som synnerligen viktig och aktuell för
hela universitetet. Genom att intensifiera samarbete inom kemiska institutionen och inom fakulteten samt med
andra fakulteter kan vi uppnå en ännu
starkare ställning som landets ledande
universitet. ■
Susanne Wiedmer
universitetslektor
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so pyörä on hankala ohjattava,
yhdellä polkaisulla voi päätyä pitkälle, syvälle byrokratian ojaankin.
Idea on hyvä, mutta ehkä liian raskas
toteutuakseen. Hakukohteiden ja opinto-ohjelmien vähentäminen on hyvä
asia, jos päädytään selkeisiin hyödyllisiin ja hyvin markkinoitaviin kokonaisuuksiin. Toivottavasti myös FL- ja vastaavista tutkinnoista päästään vihdoin
kokonaan eroon.
Kemian laitos päässee tästä hässäkästä melko vähällä, ja eri kemian
alojen erityistarpeet saataneen huomioitua maisteriohjelmien kurssien
valinnaisuudella. Kaikkiaan kemian
laitoksen liittyviä muuttujia on vain
juuri nyt niin paljon, että kokonaisuus
ei millään hahmotu, varmaa on vain,
että: Pyörällä päästään.
Mika Polamo
dosentti
yliopistonlehtori
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V

O

len kuullut Iso Pyörä -hankkeesta. Ainejärjestöni (HYK)
järjesti syksyllä 2015 jäsenilleen
keskustelutilaisuuden, jonka ideana oli
kerätä kemian opiskelijoiden ajatuksia
tutkintouudistuksesta. En ole tarkemmin perehtynyt tutkintouudistukseen,
mutta esimerkiksi valinnaisuutta kanditasolla voisi lisätä. Olen opintojen
loppuvaiheessa, joten tutkintouudistus
ei ehdi vaikuttaa opiskeluuni. ■
Jari Ahonen
opiskelija

anhassa testamentissa keskeinen elämän ohjeistus on pystytty tiivistämään kymmeneen
käskyyn. Rehtorin päätöksen mukainen Iso Pyörä -linjaus sen sijaan sisältää 72 erillistä ohjeistavaa kohtaa.
Tosin jälkimmäinen ei välttämättä ole
6.2 kertaa edellistä parempi, tuskin
yhtä kestäväkään. En ole vielä kovin
selkeästi onnistunut identifioimaan
tämän jargonin seasta: mitä kirkkaita
tavoitteita tai päämääriä tämä uudistus
palvelee, jotka mahdollisesti ovat tiedollisia ja taidollisia? Osaltani tämä siis
koskee sivuamaani kemian opetusta.
Esimerkiksi teologian osalta tilanne
saattaa olla toinen.
Muutos sinänsä antaa mahdollisuuden uudistaa ja päivittää koulutustavoitteita. Mielestäni yliopiston kemian
opetus kaipaa normitusta suhteessa
perinteisesti vahvoihin kemian maihin, kuten vaikkapa Saksaan, Hollantiin tai Iso-Britanniaan. Tavoitteena
pitäisi olla tämän osaamistason saavuttaminen sekä oppilaiden ja opettajien että tutkijoiden suhteen. Nähdäkseni huippujen suhteen meillä ei ole
merkittävää tasoeroa, mutta vertailtaessa keskitasoja olemme melko auttavia suoriutujia. Tässä olisi eheyttämistä
kerrakseen. Jos suomalaisessa käsitemaailmassa olisi yhä olemassa häpeä,

K

oulutusuudistuksessa kaavaillut
muutokset kuulostavat minusta
järkeviltä, ja uskon myös, että
tällainen vapaampi kandiohjelma
vähentää tutkinnon keskeyttävien
opiskelijoiden määrää ja lisää opiskelijoiden motivaatiota. Monella lukiosta
valmistuvalla ei ole tarpeeksi laajaa
tietämystä siitä, mitä kaikkea yliopistossa voi oikeasti opiskella ja minkälaisiin töihin eri aloilta valmistuu. Moni
ei myöskään ole täysin varma siitä,
mitä haluaa opiskella. Vapaampi kandiohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla eri oppiaineiden
kursseja ja tarvittaessa muuttaa suunnitelmiaan. Uskon myös, että uusi koulutusohjelma helpottaa alan vaihtoa,
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kun opintoja ei tarvitse aloittaa alusta
uudestaan, ja kannustaa opiskelijoita
kokeilemaan jotain muutakin kuin
tuttua ja turvallista. Yhdistelemällä
eri oppiaineita opiskelijat saavat myös

niin sitä ilmaisua voisi käyttää tässä
yhteydessä Suomen kemian opetuksen
ja tutkimuksen kohdalla.
Joka tapauksessa murros antaa mahdollisuuden tarvittaviin uudistuksiin.
Jos asia on epäselvä esimerkiksi työelämän tavoitteiden suhteen, niin teollisuudelta voi tiedustella puuttuvia valmiuksia. Olen itse saanut ymmärtää,
että esimerkiksi pakollisina luennoidut tieteen filosofia tai tutkimusetiikka
eivät ole varsinaisesti kaivatun ydinosaamisen keskiössä. Sen sijaan työeettisten valmiuksien parantamisesta
on ollut keskusteluja, mutta niiden
sisäistäminen post-kotikasvatuksellisesti on harvoin hedelmällistä.
Tutkijakoulutuksen suhteen olisi
olennaista, että useampi nuori tohtori
olisi puskemassa koulutettavien kera
draivilla omaa tutkimusta. Tämä siksi,
että kemia on olennaisesti luonteelta
kokeellinen tiede, jossa kisälliopetuksella on keskeinen osa taitojen siirtämisessä seuraavalle kemistisukupolvelle.
Kemistien olisi syytä ottaa tila haltuun
ja tuottaa isopyörästä lopputulemana
muutakin kuin perinteistä akateemista
peräpukamien hieromista pykäläpyörityksellä. Vamos! ■
Juho Helaja
dosentti
yliopistonlehtori

laajemman osaamisalueen ja pystyvät
soveltamaan eri alojen tarjoamaa tietoa
muissa opinnoissa.
Toivon, että opiskelijoille on riittävästi opinto-ohjausta tarjolla uusien
koulutusohjelmien astuessa voimaan.
Opiskelijoilta vaaditaan hyvää itsetuntemusta uusien mahdollisuuksien
avautuessa, jotta he osaavat valita kaikista mahdollisista kursseista juuri
heidän tutkintoaan auttavat ja omaan
opintokokonaisuuteen sopivat kurssit. Uskon kuitenkin, että uudenlainen
koulutusohjelma kasvattaa nuorista
moniosaajia, jotka pärjäävät työelämän
muuttuvissa haasteissa. ■
Sanna Korhonen
opiskelija
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TERM FEES

The University
of Helsinki will
introduce term
fees for non-EU
students from
August 1, 2017
The fees will only apply to new non-EU
students starting their studies in fall
2017 in the English-taught Bachelor or
Master programmes. The fees for individual degree programmes, varying
between 10 000 and 25 000 €, will be
set by the end of May 2016 by Vice Rector Keijo Hämäläinen, who says that the
true expenses of higher education will
in many cases surpass the level of payments planned by the University.
Finnish universities are confronted
with a challenge when setting the term
fee levels in an international context.
The educational programmes of the University of Helsinki will be priced based
on research and careful analysis, and
on a background of extensive relevant
material such as international reputation, spectrum of programmes, level of
living expenses, the realities of international demand of higher education, and
the competitive situation of universities.
Based on the same information, the University will also make available stipends
to attract top class students. The stipend programme will feature full or partial waivers of term fees and stipends to
cover living expenses.
The recently approved University of
Helsinki strategy for 2017–2020 aims
to expand internationalization and the
amount of foreign students in a significant manner. These goals will be
reached through strong degree programmes currently under review, effective support services, and high-quality
infrastructure, says Markus Laitinen,
Head of International Affairs. ■
Kristiina Wähälä
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Kandidaatintutkielma
teollisuudessa
Valokuva Veikko Somerpuro

K

emian laitoksella pro gradun
tekeminen yhteistyössä yrityksen kanssa ei ole mitenkään tavatonta. Harvemmin kuitenkaan tulee
mieleen, että myös kandidaatintutkielman teko yhteistyönä yrityksen kanssa
on mahdollista.
Lääkeaineet ja niiden syntetiikka
ovat kiinnostaneet minua jo opintojeni alusta asti, joten tuntui luontevalta lähestyä yritystä, josta olin kiinnostunut. Olin yhteydessä yritykseen,
ja sopivan laboratorion löydyttyä kävin
paikan päällä keskustelemassa, millaisista tutkimusprojekteista aihe voisi
löytyä. Pian tämän jälkeen sovimme
tapaamisen kemian laitokselle ohjaavan professorin ja yrityksen edustajan kanssa. Sopiva aihe löytyi hyvin
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nopeasti, ja tutkimusharjoittelun suorituspaikaksi sovittiin Orionin synteesikemian laboratorio.
Kahdeksan viikkoa kestäneen tutkimusharjoittelun aikana sain ohjausta
sekä teoria- että lähiohjaajalta. Työssä
käytetyt menetelmät eivät eronneet
laboratorioiden välillä suuresti, joten
jo muutaman suoritetun orgaanisen
kemian laboratoriokurssin jälkeen
minulla oli valmiudet käyttää uusia
laitteistoja. Hyvän työkokemuksen
lisäksi tutkimusharjoittelu antoi mahdollisuuden tutustua kemistin jokapäiväiseen työhön sekä synteesisuunnittelun haasteisiin.
Tutkimusyhteistyö yrityksen kanssa
osui erittäin tärkeään vaiheeseen opintojani. Kandivaiheessa usein vielä

miettii, minkä erikoistumislinjan valitsisi. Onnistunut tutkimusharjoittelu
lisäsi intoa jatkaa lääkeainesyntetiikan
parissa ja vahvisti erikoistumislinjavalintaani. Parhaillaan teen erikoistyötä,
joka jatkaa tällä samalla linjalla. Isotooppileimauksen ja radiolääkeaineiden tutkimuksessa orgaaninen synteesi
ja radiokemia yhdistyvät luontevasti.
Tutkimus tehdään yhteistyössä orgaanisen laboratorion synteesiryhmän ja
radiokemian laboratorion radiolääkeaineryhmän kanssa.
Suosittelen rohkeasti lähestymään
yrityksiä jo kandidaatintutkielman
vaiheessa! ■
Sofia Otaru
opiskelija
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HYK järjestää aktiivisesti
tapahtumia jäsenilleen

H

elsingin yliopiston kemistit, HYK, aloitti
vuotensa uudella hallituksella. Hallitus kasvoi viime vuoden kymmenestä hengestä kolmeentoista. Mukaan saatiin uusia kasvoja ja edustusta on mukavasti monelta eri vuosikurssilta. Uusi
hallitus on kokoontunut ahkerasti. Tulevana vuotena on suunnitelmissa parantaa muun muassa suhteita muihin ainejärjestöihin yhteisien tapahtumien
kautta. Mukana auttamassa hallitusta on tänäkin
vuonna useita virkailijoita ja toimikuntia.
HYKiläisten kokoontumispaikka Opsos sai uudet
tilat viime vuoden puolella. Suurta kiitosta ovat saaneet tilan uudet sohvat. Vanhan Opsosin kotoisa ja
leppoisa tunnelma on saatu säilytettyä uudessakin
tilassa. Kahvia kuluu yhtä paljon ja puheenaiheet
ovat edelleen laadukkaat. Osasyynä kotoiseen tunnelmaan ovat varmasti myös ainejärjestömme rakkaat possut ja muut terapiapehmolelut, jotka muuttivat tietenkin mukanamme. Opsosin viereen on
tulossa opiskelua varten ryhmätyötila, joka toivottavasti saadaan opiskelijoiden käyttöön mahdollisimman pian.
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Uusitussa Opsosissa Timo Reijonen, Milla Viitasalo, Jesse Kallio.

Vaikka vuosi onkin vasta alussa, on HYK kerennyt järjestää jäsenilleen useita eri tapahtumia.
Lauta- ja korttipelikerho Mithril on pyyhkinyt pölyt
lautapelien päältä ja innokkaat pelaajat ovat kokoontuneet ottamaan toisistaan mittaa jo useampaan
otteeseen. Herrasmieskerho puolestaan avasi grillikauden perinteikkäästi tammikuussa. Tapahtuma
veti Opsosin täyteen herrasmiehiä ja herrasmiesmielisiä. Niin halloumijuustot kuin makkaratkin saivat
mattamustan pinnan kuumana käyvässä grillissä.
Ainejärjestömme on järjestänyt myös leffailtaa,
hengailuja ja tietenkin sitsejä. Tammikuussa aloittaneet opiskelijat toivotettiin tervetulleiksi harjoitussitseillä. Vuoden hienoimpia pöytäjuhlia vietettiin helmikuun alussa, kun HYK juhlisti 89-vuotista
taivaltaan. Malmin työväentalolla nautittiin hyvästä
ruuasta ja seurasta. Vuosijuhlat olivat upeat ja vieraat nauttivat juhlista aidosti.
Tulossa on siis upea vuosi, josta ei tekemisen meininkiä puutu! ■
Elli Karvonen
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Erasmus-vaihdossa
Bathissa

V

uosi sitten keväällä, kun omat
tulevaisuuden suunnitelmani
alkoivat päässäni selkiytymään,
päätin hakea vaihtoon Bathin yliopistoon Englantiin. Olin haaveillut ulkomailla asumisesta jo pitkään ja olin
kuullut paljon hyviä kokemuksia Erasmus-vaihdosta. Ajattelin sen olevan
helppo tapa lähteä, enkä kyllä sitä päätöstä ole katunut. Vielä kesällä oloni oli
epävarma ja mietin, että onkohan tämä
sittenkään minun juttuni. Kuitenkin
viimeistään ensimmäisen Bathissa vietetyn viikonlopun jälkeen olin täysin
varma siitä, että näin tämän pitikin
mennä.
Opiskelen kemian aineenopettajaksi
ja luen fysiikkaa toiseksi opetettavaksi
aineeksi. Vaihdossa valitsinkin kursseja kemian, fysiikan sekä kasvatustieteen puolelta. Lopulta mielenkiin-
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toisimmaksi kurssiksi osoittautuikin
Science Education in Practice eli tiedeopetus käytännössä, jolla pääsimme
neljänä luentokertana kouluvierailuille
paikalliseen senior schooliin. Myönnän
vertailleeni paljon sikäläistä ja suomalaista koulusysteemiä sekä opetustyylejä, mutta sain sieltä myös paljon ideoita omaan opettajana kehittymiseen.
Vierailut olivat kyllä ehdottomasti yksi
parhaista opiskeluun liittyvistä kokemuksista koko vaihtoaikana.
Tavalliset luennot eivät eronneet
juurikaan, mutta tentteihin kohdistui
enemmän painetta kuin täällä Helsingissä. Valitsemillani kursseilla koko
arvosana perustui tenttiin tai esseen
arvosanaan, eikä uusimismahdollisuutta ollut samalla tavalla kuin Helsingissä. Tenttejä on vain kaksi kertaa vuodessa Helsingin neljän sijaan, ja

syyslukukauden tentit sijoittuivat vasta
tammikuulle. Alkusyksystä tämä tuntui lähinnä ärsyttävältä, sillä tiesihän
se opiskelua myös joululomalla. Lisäksi
minulta jäisi Helsingissä väliin ensimmäinen viikko kevätlukukaudesta.
Työmäärän valjetessa olin kuitenkin
kiitollisempi saadessamme lisäaikaa
esseiden kirjoittamiseen ja tentteihin
valmistautumiseen. Ennen vaihtoa en
ollut kirjoittanut yhtäkään esseetä yliopistoaikanani, ja nyt sain tehtäväksi
kirjoittaa 3500 sanaa englanniksi.
Olin onnekas saadessani asua paikallisten opiskelijoiden kanssa; näin
ollen sain mahdollisuuden tutustua
paremmin myös paikalliseen kulttuuriin. Pääsinpä muun muassa jouluksi
kämppäkaverini kotiin viettämään
englantilaista joulua. Paikallisiin pääsin tutustumaan myös liityttyäni yliopiston salibandyseuraan, jonka löytymisestä olin todella yllättynyt, sekä
paikallisen kirkon järjestämissä kansainvälisten opiskelijoiden illoissa.
Bath on todella mukava kaupunki
ja yliopisto siellä hieno, mutta suurin
merkitys onnistuneeseen vaihtoon oli
kuitenkin ihmisillä, joihin siellä tutustuin ja joista sain hyviä ystäviä. Ennen
matkaan pääsemistä oli hakemuksia
ja paljon muita paperiasioita hoidettavana, mutta sanoisin silti, että lähteminen oli helppoa, ja voinkin lämpimästi
suositella vaihtoon lähtemistä kaikille
opiskelijoille! ■
Kaisa Väätäinen

kemiauutiset

2016

OPISKELU

Ryhmämentoroinnilla
tukea opiskelijoiden
urasuunnitteluun ja
työelämään
Matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettu
ryhmämentorointiohjelma käynnistyi
marraskuussa ja jatkuu kevään
ajan. Ryhmässä on viisi jäsentä
ja mentorina toimii Markus Teir
ulkoministeriöstä.
Teir työskentelee ulkoministeriön
hallintopalvelujen henkilöstösuunnittelussa, jossa hänen tehtävänään on
huolehtia diplomaattiuralla olevien
sijoittumisesta eri tehtäviin ministeriössä ja edustustoissa sekä rekrytoinnista kansainvälisten asioiden valmennuskurssille.
Työelämässä mentorointia on käytetty pitkään muun muassa hiljaisen
tiedon siirtämiseen ja etenkin johtajien
ja asiantuntijoiden oppimisen nopeuttamiseen ja urakehityksen tukemiseen.
Opiskelijoille suunnatut mentorointiohjelmat puolestaan tarjoavat perspektiiviä urasuunnitteluun ja tulevaisuuteen. Helsingin yliopisto haluaa
ryhmämentoroinnilla tukea opiskelijoita siirtymisessä työelämään tai jatko-opintoihin.
Mentoroinnissa on tavoitteena
jakaa kokeneen ja vanhemman mentorin kokemusperäistä tietoa ja viisautta
nuoremmalle, kokemattomammalle ja
kehittymishaluiselle aktorille. Tavoit-

teena on edistää mentoroitavan työuran hallintaa sekä ammatillista ja henkistä kasvua.
Ryhmämentoroinnissa mentori
ohjaa pientä aktoriryhmää. Aktorit
keskustelevat siitä, mihin kysymyksiin
he mentoroinnin aikana haluavat keskittyä. Ryhmä määrittelee tavoitteensa
ja toimintansa sisällöt yhdessä sekä toimii tiiminä, joka vastaa mentoroinnista yhdessä, vaikka aktoreilla olisikin myös omia, erilaisia tavoitteitaan
mentoroinnille. Ryhmämentoroinnissa
aktorit saavat mentorin tuen lisäksi
vertaistukea toisiltaan.
Ryhmän jokaisen tapaamisen
aiheet on suunniteltu etukäteen. Näin
mentori ja aktorit osaavat orientoitua tapaamiseen, eikä yhteinen aika
kulu ”pelkkään jutusteluun”. Tapaamiset ovat vapaamuotoisia, mutta suunnitelmallisuus varmistaa, että yhdessä
sovittuja asioita ehditään käsitellä ryhmämentoroinnin aikana. Mentorointiryhmä voi halutessaan hyödyntää
esim. Helsingin yliopiston urapalveluiden palveluita tai organisoida vierailuja
yhteisesti kiinnostaville työpaikoille. ■
Lisätietoja
Marja Peltomäki
suunnittelija
marja.peltomaki@helsinki.fi

Looking for
a challenging
career in a dynamic environment?
European Union is always looking
for people who are ready to face
challenges and make a difference
for Europe.
EU Institutions serve 500 million
people in 28 member states, with a
scope covering all the aspects of our
society. This means there is a need of
competent experts from various fields,
ranging from law to chemistry and everything in between. You can work as a
permanent official, having a career for
life, or with a temporary contract. Traineeships are also available in almost
every EU Institution.
To apply for an EU career you need
to be a citizen of a member state and
have a good command of two EU languages (your main language plus English, French or German).
Especially analytical, organizational
and communication skills are appreciated. If you want to work in a multi-cultural team, learning and developing your skills throughout your
career, EU might be something just for
you. EU Institutions offer an international career and the chance to make a
real and lasting difference. ■
For more information, please visit:
www.eu-careers.eu
Follow EU Careers Finland on Facebook:
www.facebook.com/EUCareersFinland/
Noora Saarinen
EU Careers Ambassador Helsinki
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ASC Master's student:
A Review of the Stay in
University of Helsinki

O

ut of all the options in Europe,
Finland, even though not so far
from my home country, seemed
to be one the most mystified country to study and live in out of all. In
most of the big European nations, you
somehow already have some expectations of the life there – maybe you have
friends or people that you know or just
had somebody telling you stories all
around. Finland, however, gives you
the opportunity to explore everything
on your own, to create a very personal
view of life. Of course, at some point,
the high ranking of the University of
Helsinki played a role when choosing
the destination, too.
I am natively from Lithuania and
graduated from the University of Vilnius in Chemistry for Art Conservation and Restoration. I have been
always interested in both history and
sciences, and this degree seemed like
an option in between. Once you enter
this field, you are part of the community, not only in your country, but also
internationally – discussing and solving common problems, collaborating
to get the best results. During my studies, I have worked in several different
fields, including metal object conservation, paint analysis, examining early
photography and studying the deterioration of ancient books and manuscripts.
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The need for knowledge and my
interest in the instrumentation implied
for the analysis of cultural heritage
brought me to the international Master’s Degree Programme in Advanced
Spectroscopy in Chemistry (ASC), in
which the University of Helsinki also
takes part. Thus, after spending one
year studying in France, I decided to
continue in Finland.
Once you get into the life in Helsinki, it was a relief to see how simply
some things can be done (it’s probably
typical for the Scandinavian style), and
it doesn’t take much time to feel nearly
like a local. However, the language barrier keeps you at a distance from the
Finnish people, whether you want it or
not – Finnish does not resemble other
European language that you might
know.
At the University of Helsinki, I had
the possibility to work on my personal
research project, which was the study
of pigments and painting materials
used in mural paintings in the House
of Estates in Helsinki. The need for
these studies stems not only from the
point of view of my personal interest;
they also give important information
for the art evolution of the national
scale. More importantly, they help to
understand the deterioration processes
occurring and the relevant conservation treatments needed.
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Even though only very few studies had been carried out here in Helsinki and the community of people
in this field was relatively small, I was
surprised to find people from other
spheres who were very interested in it.
With their help and collaboration, we
performed FESEM/EDX, XRD analysis
which gave deeper insight of the materials used, although I guess more time
and experience would be needed for a
complete and full investigation.
At the moment, I am doing my Master’s degree project in Ravenna, Italy,
in one of the departments of Bologna
University, dedicated to the study of
cultural heritage conservation and restoration. Here, as part of new IPERION
project, we are aiming to set up and
test analytical spectroscopic systems
using surface-enhanced Raman and
FTIR spectroscopies for yellow organic
dye and lake pigment identification in
mixtures, even in degraded state, and,
when succesful, to have them applied.
Studying in several Universities has
its own difficulties, but aside from that,
a lot of advantages. After some time,
you are able to adapt quickly to different systems, and to use the abilities
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gained for further studies. You meet a
lot of new people and have the possibility to make new connections.
As to the comparison of the study
systems, in the Universities of Helsinki and Vilnius, they seemed not so
different. A lot of attention is given
to practical skills, lab works and personal research projects. However, in
my opinion, in Finland you have more
freedom, and the time schedule is less
hectic. I guess in Lithuania we tend to
overwork sometimes, even if it is not
relevant – a lot can be said by the fact
that the University library in Vilnius
is open 24h a day all week long. One
can well imagine that the time planning is less efficient and a lot of important work is done at the last minute.
Besides, in both Universities, for any
degree, you have the ability to choose
some extra courses from any sphere,
which makes your studies more interesting, with a personal touch, which, in
my opinion, is very important.
I really enjoyed my time in Finland. It gave me valuable experience as
well as much fun, and I’d like to come
again, if ever life leads me there.
Jorune Sakalauskaite
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Erasmus exchange
student from Germany

I

am a student of chemistry at the University of Heidelberg in Germany.
Since before beginning my studies
at university, I was aware of the European Erasmus exchange program, and
as I am passionate about travelling, different cultures and languages, I was
sure to apply for it during my Master’s
degree.
I arrived in Helsinki at the end of
August 2015 to spend the first semester
of my Master’s degree here. After participating in a practical lab course and
several different lectures in the first
four months of my stay, I am now conducting a research project in the Division of Organic Chemistry. I chose the
University of Helsinki for my semester abroad mainly for academic reasons such as the excellent educational
standards, the interesting research
areas in all fields of chemistry and the
high international reputation, but also
to experience the impressive Finnish nature with its endless forests and
lakes.
After my arrival I was thrilled by
the helpfulness of the university. An
orientation course was organized
in the first week to help foreign students getting all the paperwork done
and tutors, usually Finnish senior students, showed you around the campus
and the city, introduced you to lots of
52

activities, and generally act as contact
persons for the whole semester. What
I find particularly great at the University of Helsinki is its internationality. Almost all advanced courses are
offered in English, which all the professors and students speak flawlessly,
there are countless international students, and the PhD students in the
research groups usually come from all
over the world. Here in my lab, you can
frequently listen to English, Finnish,
Swedish, Spanish and German!
The laboratories here look quite the
same as in my home university, and
the work and instruments are similar.
The only significant difference between
Finland and Germany is rather social
than academic in nature. Actually, the
stereotypes turned out right and Finnish people are rather reserved and shy,
which sometimes makes it difficult to
get in contact with them. Fortunately,
the student organizations offer numerous activities for all students so that
you can get to know the locals.
In conclusion, an Erasmus exchange
is an incomparable opportunity to have
new experiences, get to know other cultures and grow both personally and
academically, and in my opinion, coming to Finland was the best choice I
could make. ■
Luisa Deberle
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Erasmus exchange
student from Spain

I

came to Helsinki at the end of the summer for the last year
of my Bachelor in Chemistry, and I found that it was not as
different from Spain as I had thought. When I chose Finland as my Erasmus destination, my family and friends said
that I must be kind of crazy, because the weather and people
were the opposite to what I was used to, but I wanted to experience a different way of teaching and living. I also chose Finland because of its excellent educational standards and high
international rankings.
Since the moment I arrived, I did not feel I was a foreigner,
because Finns do not hesitate to offer their help, and all of
them speak perfect English. Moreover, meeting people and
trying to start your life here was easier thanks to the tutoring
groups with all the exchange students and all the events that
the university organizes where you can meet both Finns and
foreign students.
Currently I am attending some lecture courses, while I am
completing my Bachelor’s thesis in the lab, where there is a
really international, helpful and nice atmosphere. Being a student in Helsinki is less stressful than in my home university,
because here it is more important what you learn than what
you can remember by heart.
Being an Erasmus student is a life experience that every student should have. Going as far as you can from your home,
to a completely different place with an opposite style of life,
helps you not only to develop all your skills as a student, but to
become an international citizen and recognize people not only
for their nationality. ■
Patricia Rodríguez Salamanca
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POST DOC

Mirkka Sarparanta
Science and the City –
Postdoc-kokemuksia New
Yorkista

T

erveiset New Yorkista Yhdysvalloista, jossa olen viimeiset
kaksi vuotta työskennellyt postdoc-tutkijana professori Jason S.
Lewisin laboratoriossa Memorial Sloan
Kettering Cancer Centerissä.
Memorial Sloan Kettering Cancer
Center (MSK) on vuonna 1884 perustettu yksityinen sairaala ja tutkimuslaitos, joka on erikoistunut syövän ja sen
oheistautien hoitoon ja tutkimukseen.
MSK sijaitsee New York Cityn sydämessä Manhattanin Upper East Sidella
ja se muodostaa biolääketieteen tutkimuslaitosten Tri-Institute(Tri-I)-keskittymän yhdessä läheisten Weill Cor-

"Amerikkalaisen mallin
mukainen työhaastattelu
oli hauska kokemus."
nell Medical Collegen ja Rockefeller
Universityn kanssa. Eräs MSK:n tutkimuspuolen keskeisistä toiminta-ajatuksista on perus- ja soveltavan tutkimuksen tulosten ja keksintöjen nopea
translaatio eläinmalleista ensimmäisiin tutkimuksiin potilailla sekä uusien
hoitomenetelmien saattaminen klinikkaan potilaiden saataville keskimäärin
2–5 vuotta muita instituutteja aikaisemmin.
Arvata saattaa, että mahdollisuus
post doc -vaiheen tutkimukseen tällaisessa tutkimusympäristössä kuulosti
melkeinpä liian hyvältä ollakseen totta!
Hain post doc -paikkaa Lewisin laboratoriosta omalla väitösviikollani tammikuussa 2013, ja saman vuoden lokakuussa vierailimme mieheni kanssa
työhaastatteluissa New Yorkissa, minä
MSK:ssa ja hän Albert Einstein College
54

of Medicinessa, Bronxissa noin tunnin metromatkan päässä Manhattanilta. Amerikkalaisen mallin mukainen työhaastattelu oli hauska kokemus
seminaariesitelmineen ja tarkasti aikataulutettuine tapaamisineen osaston facultyn sekä tulevien työtoverien
kanssa, joita myös kuullaan rekrytointipäätöksen teossa. Molempia onnisti,
ja helmikuun lopussa 2014 pakkasimme välttämättömimmät tavarat
muutamaan matkalaukkuun ja muutimme silloin 2-vuotiaan poikamme
kanssa New Yorkiin.
Saimme MSK:n kautta asunnon
Manhattanin kupeessa sijaitsevalta
Roosevelt Islandilta, josta työmatka
Zuckerman Research Center -rakennukseen taittuu newyorkilaisittain
erittäin mukavasti ensin Queensboro
Bridge -sillan vieressä kulkevalla köysiradalla ja kahdeksan korttelin kävelymatkalla. Työsuhdeasuntojen vuokra
on huomattavasti vapaita markkinoita edullisempi, mikä on erittäin
tärkeä kilpailuvaltti uusien työntekijöiden rekrytoinnissa hintatasoltaan
kalliiseen New York Cityyn. Muutenkin ulkomaisen työntekijän työhönotto
sujui mielestäni paljon odottamaani
jouhevammin, kun viisumipuollot,
asunto ja Yhdysvalloissa pakolliset terveysvakuutukset koko perheelle järjestyivät ongelmitta MSK:n toimesta. Toki
ensimmäisten viikkojen Ikea-reissut
ja yhdysvaltalaisten sosiaaliturvatunnusten, puhelinliittymien, sähkö- ja
kaasusopimusten sekä muiden käytännön asioiden järjestelyssä tuhrautui
paljon aikaa, mutta kaiken kaikkiaan
muutto toiselle mantereelle sujui varsin
kivuttomasti.
Päiväkotipaikkaa niin ikään MSK:n
kemiauutiset
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Tutkimus- ja kirjoitustyö on mahdutettava
pieneen tilaan, mutta MSK:n 20. kerroksesta
avautuva näkymä on vertaansa vailla. (Kuva:
Outi Keinänen)

työntekijöiden lapsille tarkoitetussa
päiväkodissa jouduimme jonottamaan
seitsemän kuukautta, ja tuona aikana
lastenhoito järjestyi alussa luonamme
asuneen mummin sekä myöhemmin
New Yorkista palkattujen suomalaisten
lastenhoitajien avulla. Nyt poikamme,
joka on asunut puolet elämästään
Yhdysvalloissa, on täysin kielikylvetetty ja viihtyy erinomaisesti 3–4-vuotiaille tarkoitetussa preschoolissa.
Päivähoitokustannukset ovat myös
subventoituja ja hoitomaksut jäävät
noin puoleen Manhattanin tavanomaisista hinnoista, mikä on suuri helpotus
monelle perheelliselle postdocille.
Vuoden 2014 syyskuussa siirryin
MSK:n palkkalistoilta takaisin Helsingin yliopistolle, kun Suomen Akatemian kolmevuotisen tutkijatohtorin
projektini rahoituskausi alkoi, mutta
työt New Yorkissa jatkuivat ennallaan,
koska ulkomaankomennus oli jo hakuvaiheessa laitettu mukaan projektiin.
Itse tutkimustyö New Yorkissa
on toki pääpirteissään samanlaista
kuin Helsingissäkin. Amerikkalaiseen tapaan työpiste on välittömästi
2016
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"Tutkimusta tehdään
innokkaasti ja nopealla
tahdilla erittäin hyvässä
yhteishengessä."
oman ”benchin” eli laboratoriopaikan
vieressä, joskin työskentely radioisotoopeilla, orgaaninen synteesi, soluviljely sekä eläintyöt tehdään niille varatuissa tiloissa. Kemistinä New Yorkissa
pääsee kerrankin nauttimaan, koska
kemian laboratoriot on sijoitettu paikallisten määräysten mukaan 21-kerroksisen tutkimuskeskuksen ylimpiin
kerroksiin. Merkittävimmät erot löytyvät tutkimuskulttuurista, joka Yhdysvalloissa voi olla laboratoriosta riippuen hyvinkin vaihtelevaa. Lewisin
laboratorio on paikallisesta rennoimmasta päästä, koska viikonlopputöitä
ei edellytetä ja päivittäinen työaika
on noin yhdeksästä viiteen. Kuvantamisaikapisteet ja joidenkin isotooppien tuotantoaikataulut toki saattavat vaatia ilta- ja viikonlopputöitäkin,
mutta pääsääntöisesti, kunhan projektit etenevät, saa mennä ja tulla melko
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vapaasti. Lomaa postdoceille suositellaan pidettäväksi noin kaksi viikkoa vuodessa, mutta omat muutaman
viikon kesälomani Suomessa eivät ole
olleet ongelma, kunhan kesäharjoittelijoille ja teknikolle on järjestänyt siksi
ajaksi mielekästä tekemistä.
Yhdysvalloissa postdoc-tutkijat ovat
tutkimusryhmien varsinainen työvoima ja jatko-opiskelijoita ryhmässä
onkin vain yksi tai kaksi kerrallaan.
Lisäksi apuna ovat tutkimusteknikot,
jotka usein ovat kandidaatintutkinnon
suorittaneita opiskelijoita, jotka pitävät
välivuoden tai pari kerätäkseen tutkimuskokemusta ja julkaisuja lääketieteelliseen tai jatko-opiskelijaksi hakua
varten. Tutkimusta tehdään innokkaasti ja nopealla tahdilla mielestäni
erittäin hyvässä yhteishengessä. Erityisesti viikoittaisissa ryhmäkokouksissa, joissa kaikki esittävät muutaman
viikon välein tuloksiaan, on mahtava
seurata työtoverien vilpitöntä kiinnostusta omaa projektia kohtaan ja ottaa
vastaan usein erinomaisia parannusehdotuksia tai kysyä neuvoa. Lisäksi
MSK:ssa on yli 20 core facilitya, jotka
tarjoavat palveluita ja ylläpitävät tutkimusinfrastruktuuria massaspektrometriasta mikroskopiaan ja pieneläinkuvantamiseen. Näiden avulla olen
päässyt opettelemaan muun muassa
tutkimuksessani tarvittavaa konfokaalimikroskopiaa sekä PET-kuvantamista.
Omat tutkimusprojektini koskevat merkkiaineiden kehitystä nanokiteisten selluloosamateriaalien karakte-
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risointiin ja arviointiin eläinmalleissa
sekä uusien merkkiaineiden kehitystä
perifeerisen hermoston kuvantamiseen
käyttäen johtoyhdisteinä luonnollisia ionikanaviin vaikuttavia toksiineja.
Lisäksi olen tehnyt paljon satunnaisia
nanoprojekteja sitä mukaa kun asiantuntemukselleni on ollut tarvetta. Olen
päässyt työskentelemään metallisilla
positronisäteilijöillä zirconium-89:lla
ja kupari-64:lla ensimmäistä kertaa
sekä tietysti fluori-18:lla, jota käytin jo
Helsingissä. Radiokemian lisäksi olen
oppinut todella paljon peptidien ja
vasta-aineiden leimauksesta erilaisilla
fluoresenssileimoilla ja tietysti nauttinut mahdollisuudesta työskennellä
lukuisilla syöpämalleilla ja hyödyntää
MSK:n runsaita resursseja.
Kuluva vuosi MSK:ssa on itselleni
ihan erityinen, sillä tammikuussa sain
radiokemian jatko-opiskelija Outi Keinäsen, jota ohjaan yhdessä dosentti
Anu Airaksisen kanssa, tutkimusvaihtoon New Yorkiin puoleksi vuodeksi,
ja pääsen vihdoin olemaan enemmän
mukana hänen projekteissaan kuin
”etänä” on ollut mahdollista. Lisäksi
ulkomaankomennukseni päättyy heinäkuussa ja palaamme Suomeen monta
mahtavaa kokemusta rikkaampana.
On jännittävää nähdä, miltä Helsinki
silloin näyttää ja millaisen suunnan
oma tutkijanurani ottaa ulkomaankomennuksen jälkeen. Yhdysvalloista
aion tuoda mukanani ripauksen lisää
tekemisen meininkiä, enemmän itsevarmuutta ja kosolti uusia ideoita.
Mirkka Sarparanta
FT, tutkijatohtori
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Terveiset Kaliforniasta!

O

len Mikko Muuronen ja toimin tällä hetkellä tutkijatohtorina Californiassa Irvinen Yliopistossa (University of California,
Irvine). Tein väitöskirjani Helsingin yliopistossa
orgaanisen kemian laboratoriossa, jossa tavoitteenani oli ennustaa ja selittää organometallikatalyyttien ominaisuuksia ja reaktiivisuutta laskennallisia menetelmiä käyttäen. Laskennallinen
tutkimus tehtiin erittäin läheisessä yhteistyössä
synteesikemistien kanssa, jolloin ennustettavuus
ja laskennalliset mallit pystyttiin testaamaan välittömästi. Väiteltyäni toukokuussa 2015 halusin
kehittää osaamistani edelleen sekä laskennallisessa
kemiassa että kokeellisen ja teoreettisen kemian
yhdistämisessä. Lopulta, lukemattomien post doc
-hakemuksien jälkeen, minulle avautui mahdollisuus muuttaa aurinkoiseen Kaliforniaan. Sääkarttaa katsoessa tätä ei tarvinnut harkita pitkään, ja
aloitin post doc -urani Professori Filipp Furchen
tutkimusryhmässä viime elokuussa.
Irvinen yliopisto on nuori yliopisto, ja itselleni on ollut erittäin helppo sopeutua uuteen työympäristöön. Mielestäni mainitsemisen arvoinen
asia, joka ylitti omat odotukseni, on se, kuinka
helppoa täällä on pyytää apua tai tehdä aktiivista
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yhteistyötä eri tutkimusryhmien kanssa. Tämä on
myös välttämätöntä valitsemallani tutkimussuunnalla. Lyhyessä ajassa olenkin rakentanut oman
yhteistyöverkoston, josta hyödyn tutkimuksessani
paljon. Työtahti on hieman ”menevämpi” kuin
Suomessa, mutta tätä ei tarvitse kenenkään Yhdysvaltoja harkitsevan jännittää.
Monia post doc -paikkaa harkitsevia mietityttää varmasti, että mitä se post doc -elämä sitten on. Ilokseni voin sanoa, että kyllä siihen mahtuu muutakin kuin työntekoa! Täällä olen kokenut
miltä oikea ruuhka moottoritiellä tuntuu (Kehä
1:seen ei kannata edes verrata…), tai säännölliset aamulenkit Tyynenmeren hiekkarannoilla, tai
yöelämä kuuluisalla Sunset Stripillä. Tutkimusryhmän yhteishenki ja yhteiset vapaa-ajan aktiviteetit ovat myös olleet upea kokemus. Käymme usein
yhdessä illallisilla, ja syksyllä lähdimme jopa koko
ryhmän voimin vaeltamaan viikonlopuksi. Kaikki
ei tietenkään suju aina niin kuin pitäisi tai haluaisi,
mutta suosittelen ehdottomasti post doc -kokemusta kaikille sitä harkitseville! ■
Aurinkoisin terveisin
Mikko
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KEMIAN OPETUS
Teksti Veli-Matti Ikävalko
Kuva Marianne Juntunen

Maailmantilan ilmiöt ja
eettiset ulottuvuudet
ovat tärkeä osa kemian
opetusta
Marianne Juntunen väitteli
kesäkuussa 2015 kemian opettajankoulutusyksiköstä tohtoriksi.
Hänen aiheensa oli kestävä kehitys
kemian opetuksessa. Opponenttina
toimi professori Ilka Parchmann
Kielin yliopistosta. Parchmann kuluu
kontekstilähtöisen kemian opetuksen huippunimiin maailmalla.

Opettaja, tutkija ja pedagogi

Marianne on toiminut useamman
vuoden kemian opettajana Pelkosenniemen yhtenäiskoulussa Itä-Lapissa.
Hänellä on opettajan kokemusta eri
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kouluista yli 10 vuoden ajalta. Omaa
tutkimustaan hän teki opetuksen
ohella, apurahalla ja työskentelemällä
hetken kemian laitoksella.
Kemian opetuksen tutkimuksella on
tärkeä rooli opettajan työn kannalta.
“Tutkimuksen kautta ymmärtää opettajana laittaa pedagogiikkansa tiettyyn
kontekstiin”, Marianne kertoo. Hänelle
on tietoinen valinta painottaa yhteiskunnallisempaa ja ilmiöpohjaisempaa
kemian opetusta.
“Painotan kaikessa kestävää kehitystä ja arjen kontekstia. Tuon oppitunneilleni tietoa uusista keksinnöistä.
Käsittelemme oppilaiden omien poikkemiauutiset
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laat – saamme motivoitunutta ja iloista
oppimista!” Marianne jatkaa.
Tavoitteena koulutusvienti ulkomaille

kitieteellisten tutkimusten kautta
erilaisten maailmantilan ilmiöiden
ratkaisuja ja niiden eettisiä ulottuvuuksia.” Mariannen mukaan oppilaat
osoittautuvat tehtävissä erittäin viisaiksi ja mahtaviksi tyypeiksi.
Marianne kertoo löytäneensä tutkimuksen avulla pedagogiikan, jossa
oppilaille annetaan paljon tilaa tutkia
ja muodostaa tietoa omalla tyylillään.
“Annan oppilaiden itse valita usein
aiheita ja oppimismenetelmiä. Nytkin
osa tekee omaa e-kirjaa, yksi julistetta,
kaksi lukee oppikirjaa ja tekee siitä tehtäviä”, hän kuvailee. “Kun on pienet
ryhmät ja työtapoihini tottuneet oppi-
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Marianne opiskeli kemian aineenopettajaksi diplomi-insinööritutkinnon jälkeen Helsingin yliopistossa. Hän kokee
kemian laitoksen paikaksi, josta taskuun jäi oman alan laajaa osaamista
ja paljon kavereita. Hän toimi myös
aktiivisesti kemian opettajakoulutusyksikön LUMA-työssä. Hänestä
oli mukavinta toimia Kemianluokka
Gadolinissa sekä ohjata ja suunnitella
tutkimusperustaisesti aikuisopiskelijoille kursseja. ”Erityisen jännittävää oli hakea nestetyppeä!” Marianne
muistelee.
Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi juuri oppaan, jossa annetaan
vinkkejä kemian kouluopetukseen kestävän kehityksen teeman alla. Oppaan
kirjoittaja on Marianne Juntunen.
Hänen mukaansa hyvin monenlaisia
kemian sisältöjä voidaan opettaa kestävän kehityksen sisällä. “Biokemiaa sekä

maaperän, vesistöjen ja ilman kemiaa
siten, että painotetaan maailman
tilaa. Tutkitaan esimerkiksi valtamerien happamoitumista, ilmastokaasuja,
kemikalisoitumisilmiötä, laboratoriolihaa, pienhiukkasia, lannoitteiden
käyttöä ja niiden kierrätysmahdollisuuksia, kasviproteiinilähteitä ja tuotteen elinkaarta.” Mariannen mukaan
minkä tahansa ikäiset oppijat motivoituvat, kun saavat itse valita heitä eniten
kiinnostavan aiheen ja tulla sen asiantuntijoiksi. “Lopuksi selvitettyjä asioita
voidaan esitellä muille – aikuisille
tai lapsille! Samalla opettajakin oppii
uutta tietoa”, hän iloitsee.
Tulevaisuuden suunnitelmikseen
Marianne listaa oman opettajuutensa
kehittämisen, oppilasarvioinnin ja
uuden kansallisen opetussuunnitelman haltuunoton. Hän aikoo myös
käännättää oppaan eri kielille, jonka
jälkeen tähtäimenä on koulutusvienti.
“Haluan myös edelleen rentoutua päivittäin tunturiluonnossa ja olla onnellinen”, hän lopettaa. ■
59

KEMIAN OPETUS

Valokuva Sonja Martikainen

Kemianluokka Gadolin
avasi ovensa uusituissa
laboratoriotiloissa
Teksti Sonja Martikainen

Kumpulassa kemian laitoksella vuodesta 2008
toiminut Kemianluokka Gadolin muutti vuoden
alussa täysin remontoituun uuteen ja entistä
parempaan laboratoriotilaan. Tammikuussa
järjestetty Avoimet ovet -tapahtuma kokosi
kemiasta kiinnostuneita vieraita tutustumaan
mielenkiintoisiin laboratoriotöihin ja keskustelemaan kemian tulevaisuudesta.
Laboratorion pinnat kiiltelevät uutuuttaan, kun
ensimmäiset vieraat saapuvat juhlistamaan avajaisia
19. tammikuuta. Laitteet, lasitavarat ja kemikaalit on
aseteltu omille paikoilleen ja Kemianluokka Gadolin
on taas valmis vastaanottamaan vierailijoita. Monet
kevään vierailijaryhmistä ovat tehneet varauksensa
jo puoli vuotta aiemmin, ja kemian laitokselle matkataan myös kauempaa. Kemian laitoksen remontin
takia touko-joulukuussa 2015 Kemianluokka Gadolinin ohjaajat vierailivat kouluissa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Niin henkilökunta kuin vierailijatkin ovat olleet tyytyväisiä uusiin tiloihin.
Kemianluokka Gadolinin pääkohderyhmänä
ovat lapset ja nuoret, mutta toiminnalla on merkitystä muillekin. Opettajat saavat vierailuilta ideoita
omaan opetukseensa ja voivat tukea kemiasta kiin60

nostuneita nuoria eteenpäin. Yritysyhteistyön kautta
Gadolin välittää tietoa suomalaisesta kemian osaamisesta, kemianalan työpaikoista ja kemistien sijoittumisesta erilaisiin tehtäviin. Gadolinista haetaan
oppia kansainvälisestikin: tammikuun lopulla laboratoriossa kävi vieraita Etelä-Koreasta.
Kemianluokka Gadolinissa vierailevilla ryhmillä
on valittavanaan 80 testattua ja kehitettyä työohjetta. Monista töistä voidaan lisäksi soveltaa versiot eri luokka-asteille, joten todellinen kokeellisten
töiden määrä on lähes kaksinkertainen. Työohjeiden joukosta löytyykin varmasti jokaiselle ryhmälle
sopiva työ, joka tukee opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita. Töitä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä kemian opettajankoulutusyksikön kanssa,
muun muassa kehittämistutkimuksen kautta.
Kemiarallia avajaisissa

Avajaisia varten Gadolin-oppaat, kemian opettajaopiskelijat Tanja Luostari ja Hanna Mustikkaniemi
ovat suunnitelleet ja valmistaneet laboratorioon
Kemiarallin. Vauhdikkaan nimen taakse kätkeytyy
kuusi työpistettä, joista jokaisella on mahdollista testata erilaisia töitä. Jokaisen tehtävän suoritettuaan
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saa selville kirjain kerrallaan ratkeavan salasanan.
Tapahtumassa vieraili opiskelijoita, kemian laitoksen henkilökuntaa, opettajia, lapsia vanhempineen sekä entisiä kemistejä. Kemiarallin ensimmäisellä rastilla, Värikästä kemiaa -työssä, käytetään
punakaalista, mustikasta ja mustaherukasta saatavia luonnonindikaattoreita. Keittiön kaapeista löytyvät pesuaineet ja ruokatarvikkeet joutuvat testiin,
kun Kemiarallin osallistujat pipetoivat niitä kennolevyille näyte kerrallaan ja indikaattorit vaihtavat
väriä.
Teknologiaa ja arkipäivän kemiaa

Kemianluokka Gadolin on oppimisympäristönä
moderni ja useissa töissä hyödynnetään mittausautomaatiota tai uutta teknologiaa. Spektrofotometria,
IR-spektroskopia, kromatografia ja vaikkapa liuoksessa tapahtuvien muutosten reaaliaikainen seuranta
erilaisin anturein ovat osa monia töitä.
Laboratorioon tullaankin tekemään usein kemian
töitä, joita koulussa ei ole mahdollista toteuttaa.
Samalla ryhmä saa kuulla kemian opiskelusta ja
tutustuu yliopistoon paikkana. Yliopisto tutkijoineen on monen oppilaan arkielämästä kaukana. Vierailulla kemian tutkimus saa kasvot ja oppilaiden
mahdolliset stereotypiat tutkijoista saavat kyytiä.
”Täällähän on aivan tavallisia ihmisiä!” voisi hyvin
olla lausahdus lapsen suusta. Nuoret tutkijanalut
voivat vierailun kautta nähdä kemiassa myös oman
tulevaisuutensa.
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Kemianluokka
Gadolin etsii
sponsoreita
Kemianluokka Gadolinin toiminnan laadukkaalle jatkumiselle sponsorisopimukset ja
lahjoitukset ovat elintärkeitä. Jo 5000 euron
summalla saamme kokonaisen kuukauden
toimintaa lapsille ja nuorille. Toiminnasta ja
yhteistyömahdollisuuksista kiinnostuneet
voivat ottaa yhteyttä Kemianluokka Gadolinin johtajaan, professori Maija Akselaan.
Tervetuloa tutustumaan kiehtovaan Kemianluokka
Gadoliniin!
Lisätietoja Gadolinista:
www.kemianluokka.fi
Varaa Kemianluokka
Gadolinista tiedesyntymäpäivät:
www.luma.fi/kemma/3226/tiedesyntymapaivat
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valla tasolla, unohtamatta, että kemia saa olla myös
hauskaa! Kemian työtavat, pipetointiin tarvittava
hienomotoriikka, liuosten mittaaminen, aineiden
punnitseminen ja muut laboratorion perustaidot
ovat ekaluokkalaiselle riittävän haastavia. ”Sokerisateenkaaret onnistuvat eskarilaisiltakin, kun pipetointia pääsee harjoittelemaan hyvässä ohjauksessa”,
kertoo vierailukoordinaattori Sonja Martikainen.

Valokuva Veli-Matti Ikävälko

Ensimmäinen Gadolin-suurlähettiläs valittu

Kiehtovaa kemiaa kaikenikäisille

Vuonna 2015 Kemianluokka Gadolin tavoitti vierailuillaan noin 4 500 lasta ja nuorta. Vierailuilla olivat edustettuina kaikki luokka-asteet päiväkodista ja
esikoulusta aina lukioon ja ammatilliseen koulutukseen saakka. Kuuden vuoden aikana laboratoriossa
on käynyt yhteensä yli 24 000 vierailijaa. Gadolinissa
vierailut suunnitellaan tukemaan kunkin ryhmän
opettajan rakentamaa opetuskokonaisuutta, jotta
vierailu ei jäisi irralliseksi tapahtumaksi. Ohjaajina
Gadolin-vierailulla toimivat tehtävään koulutetut
oppaat, jotka ovat joko tulevia kemian opettajia tai
kemistejä. Opettaja saa seurata oppilaidensa työskentelyä.
Varsinkin yläkoululaisten ja lukiolaisten kanssa
vierailuilla tutustutaan kemian analyysimenetelmiin, mallintamiseen sekä mittausautomaatioon.
Koulussa valmistetusta aspiriinista saatu IR-spektri
osoittaa lopputuotteen puhtauden ja kasvattaa oppilaan uskoa omiin kemian taitoihinsa. Kemian kiinnostavuutta voi lisätä tieto oikeiden tutkijoiden
työtehtävistä, joista oppilailla ei ole aikaisempaa
kokemusta.
Alakouluryhmät pääsevät Kemianluokka Gadolinissa tutustumaan kemian kiehtovaan maailmaan turvallisten ja usein myös värikkäiden töiden kautta. Visuaalisuus ja näyttävyys ovat lasten
kanssa tärkeitä, sillä monet kemian ilmiöt ovat varsin abstrakteja ja tapahtuvat mikrotasolla. Kemiaa
opiskellaan vierailuilla aina ikäryhmälle sopi62

Kemian laitoksen johtajan tehtävästä juuri eläkkeelle
jääneelle professori Markku Räsäselle ojennettiin
avoimissa ovissa tunnustus Kemianluokka Gadolinin pitkäaikaisesta ja merkittävästä tukemisesta.
Gadolin-suurlähettilään diplomi myönnettiin nyt
ensimmäistä kertaa.
”Kemianluokka Gadolinilla on suuri merkitys
yhteiskunnallisten toimijoiden yhdistämisessä”,
Räsänen sanoo. Koulumaailma, kemian laitos,
Kemianteollisuus ry sekä toiminnan kannalta tärkeät yrityssponsorit tekevät Gadolinin eteen töitä
kukin omalla tavallaan. Hieno toimintamalli on
tunnustettua ja luottamus Gadolinin toimintaan on
suurta. Vierailuilla käyvät lapset puhuvat kivoista
kokemuksista usein vielä koulupäivän jälkeenkin.
”Tieteen ja kemian tutkimuksen esittely ja tulosten
tuominen kansan tietouteen on tärkeää”, painottaa
Markku Räsänen. Kemianluokka Gadolin on merkittävä taho, joka muokkaa lasten ja nuorten kuvaa
kemiasta positiivisena ja kiinnostavana luonnontieteenä.
Kemia on monipuolinen luonnontiede, jossa
yhdistyvät perustutkimus, sovellukset ja yhteistyö muiden tieteenalojen kanssa. Mikä kemiassa on
parasta, professori Markku Räsänen?
”Kemiassa kokeellisuus ja teoria yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla. Kemiassa ei olla vielä läheskään valmiita, vaan tutkijoilla riittää tulevaisuudessa vielä paljon löydettävää. Laboratoriokemia
ja mallintaminen vievät jatkuvasti toinen toistaan
eteenpäin”, Räsänen sanoo.
Tulevaisuuden kemisteillä onkin yhä suurempia
tehtäviä edessään ja heidän työnsä koskettaa meistä
jokaista. ”Kemian merkitys kasvaa tulevaisuudessa,
kun ihmiskunta painii historian suurimpien haasteiden edessä. Energia- ja ilmastokysymykset, ravinto
ja elintarvikkeet, ihmisten terveys ja juomaveden
puhdistus – kaikkien näiden ratkaisemiseen tarvitaan lopulta kemiaa.” ■
kemiauutiset
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Kansainvälisiä MOOCverkkokursseja
tutkimusyhteistyössä
kiinalaisten kanssa
KEMIAN OPETTAJANKOULUTUSYKSIKKÖ

on aloittanut mielekkään verkko-opetuksen kehittämiseen liittyvän MOOC
(Massive Open Online Course) -tutkimusyhteistyön kiinalaisen Peking University -yliopiston tutkijoiden kanssa.
Yhteistyöstä sovittiin marraskuussa
tapahtuneen LUMA-vierailun merkeissä. Myös yhteistyö Beijing Normal University -yliopiston kanssa on
valmisteilla. Kiinassa MOOC-verkkokursseja on tehty opetukseen vuodesta
1999 lähtien.
Englanninkielisillä MOOC-kursseillamme on teemana kestävä energia
yksikön kestävän kehityksen painotukseen liittyen.
Teemana kestävä energia

Kansainvälisten MOOC-kurssien
kehittäminen tutkimuspohjaisesti aloitettiin syksyllä 2015 kahdella kurssilla.
Kurssien johtajana toimii allekirjoittanut ja yhtenä kurssien pääsuunnittelijana yksiköstämme kesällä kestävästä kehityksestä opetuksessa väitellyt
Sakari Tolppanen.
Ensimmäinen
xMOOC-kurssi
toteutettiin teemalla ”Sustainable
Energy” yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijoiden sekä
Tekniikan Akatemia TAF:n kanssa.
Kurssi järjestettiin kansainvälisen Millennium Youth Camp -leirin viisivuotisjuhlavuoden kunniaksi. Sen kohderyhmänä olivat nuoret eri puolilla

Oppilaita kiinalaisessa koulussa. Valokuva Maija Aksela.

maailmaa; myös yliopisto-opiskelijat
saivat osallistua siihen. Kurssista vastasi Helsingin yliopiston LUMA-keskus.
Tutkimuksessamme kiinalaisten
kanssa tutkitaan kurssin relevanssia
relevanssiteorian kontekstissa. Saatujen tulosten pohjalta kehitetään verkkokursseja.
Kestävä energia opetuksessa

Tammikuun puolivälissä avautui opettajille tarkoitettu kansainvälinen “Sustainable Energy in Education” cMOOC
(collaborative MOOC) -verkkokurssi
LUMA-keskuksen tarjonnassa. Siinä
edellisen kurssin pääsuunnittelijan
lisäksi toisena suunnittelijana toimi

yksiköstä kesällä kestävästä kehityksestä opetuksessa väitellyt Marianne
Juntunen. Sekä Tolppanen että Juntunen ovat hyödyntäneet kurssin suunnittelussa omien väitöskirjojensa
tuloksia. Molemmat toimivat myös
luennoitsijoina verkkokurssilla.
Kurssi tukee uusissa opetussuunnitelman perusteissa keskeistä eheytyvää
opetusta kestävän kehityksen kontekstissa. Kurssilla opettajat saavat uusimman tutkimustiedon lisäksi konkretiaa opetuksen tueksi. Kiinalaisten
kanssa tutkitaan opettajien opiskelua
MOOC-verkkokurssilla ja sen relevanssia.
Maija Aksela
professori
kemian opettajankoulutusyksikkö

Lisätietoa: http://luma.fi/tapahtumat/4035/sustainable-energy-in-education-international-mooc-for-stem-teachers
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Suomen rooli Syyrian
kemiallisten aseiden
tuhoamisessa
Valokuvat Marko Huttunen

SUOMELLA ON OLLUT MERKITTÄVÄ ROOLI Syyrian
kemiallisten aseiden jäteliuosten tuhoamisessa.
Suomen ulkoasianministeriö, puolustusministeriö,
puolustusvoimat, Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen instituutti (VERIFIN) ja Ekokem ovat osallistuneet kansainväliseen yhteistyöprojektiin, jossa
Syyrian kemialliset aseet ja tuotantolaitokset tuhottiin.
VERIFIN toimi Suomen kansallisena viranomaisena projektissa, jossa verifioitiin kemiallisten aseiden tuottamiseen käytettyjen teollisuuskemikaalien
ja kemiallisten aseiden tuhoamisessa syntyneiden
jäteliuosten tuhoaminen Ekokemillä. Yhteistyö sujui
erinomaisesti eri kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken. Kaikkiaan Suomessa kävi kolme
eri laivaa, joilla kemikaalit ja jäteliuos toimitettiin:
norjalainen Taiko, tanskalainen Ark Futura ja amerikkalainen Cape Ray. Kansainvälisen kemiallisten
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aseiden kieltojärjestön (OPCW) ja Yhdistyneiden
kansakuntien (YK) ohella projektiin ovat antaneet
ison panoksen Italia, Tanska, Kiina, Norja, Saksa,
Suomi, Yhdysvallat, Venäjä ja tietysti Syyria.
Syyria liittyi kemiallisten aseiden kieltopimukseen lokakuussa 2013, jonka jälkeen maassa olleet
kemiallisten aseiden tuotantolaitokset tuhottiin ja
varastossa olleet kemialliset aseet siirrettiin Latakian satamaan, josta ne kuljetettiin meriteitse tuhottavaksi Välimerellä. Suomen Suojelun erikoisosasto
osallistui turvaamaan ko. operaatiota; mukana oli
myös kemisti Matti Kuula VERIFINistä. Näiden
suurten ase- ja kemikaalivarastojen tuhoaminen on
todella merkittävää kansainväliselle turvallisuudelle.
Operaatio saatiin päätökseen Suomen osalta kesällä
2015.
Vuonna 2013 vahvistettiin epäilyt kemiallisten aseiden käytöstä Syyriassa. Uhreja oli iskuissa
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yli tuhat, joista lapsia kolmannes. Uhrit kuolivat
sariini-hermokaasumyrkytykseen. Uhreista otettuja näytteitä tutkittiin Suomessa VERIFINissä
sekä kolmessa muussa laboratoriossa Ruotsissa,
Saksassa ja Sveitsissä. Näytteitä on analysoitu
myös ensimmäisen paljon julkisuutta saaneen
YK:n tehtävän jälkeen. Väitetyn käytön tapauksia
on ollut useita, joissa on käytetty hermokaasujen
lisäksi sinappikaasua ja kloorikaasua, jolle altistumista ei uhreista toistaiseksi pystytä verifioimaan.
Tämä tutkimus on käynnissä useissa kansainvälisissä huippulaboratorioissa ja myös VERIFIN
alkaa kehittämään kloorikaasualtistukselle analyysimenetelmää laajassa EU-projektissa (TOXI
triage).
VERIFINin rooli näissä tärkeissä hankkeissa
on huomioitu. VERIFIN sai vuonna 2014 ensimmäisen kansainvälisen OPCW-The Hague -pal-
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kinnon, joka perustettiin OPCW:n saatua Nobelin rauhanpalkinnonvuonna 2013. Professori
Paula Vanninen oli toimittaja Rita Strömmerin
haastateltavana Suomen ja VERIFINin roolista
9.12.2015 Finlandia-talolla YK 60 vuotta -juhlassa, jossa puhuivat mm. YK:n pääsihteeri Ban
Ki-moon, presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Juha Sipilä ja ulkoasianministeri Timo Soini.
Tapahtumassa esiintyivät lisäksi artistit Ninni
Poijärvi ja Ali Al-Abbas sekä viittomakielellä
esiintyvä rap-artisti Signmark. Pääsihteeri Ban
Ki-moon kiitti puheessaan Suomea työstä rauhan, turvallisuuden, ihmisoikeuksien, sovittelun
ja tasa-arvon puolesta. ■
Paula Vanninen
professori
tutkimusjohtaja
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Valokuvat Veikko Somerpuro

Kemian
laitoksen
remontti
edennyt
viimeiseen
vaiheeseen

K

eväällä 2013 ALD-labran remontilla alkanut kemian laitoksen
remontti on nyt loppusuoralla,
kun viimeisen eli A-siivenkin osalta
työt on aloitettu. Remontti on sielläkin jaettu useampaan vaiheeseen siten,
että entisen asuntosiiven puoleinen
pääty remontoidaan ensin toukokuuhun mennessä, minkä jälkeen työ etenee sisääntuloaulan puoleiseen päätyyn ja ykköskerrokseen pääaulaan.
Pääaulassa työt aloitetaan kesäkuussa
heti pääsykokeiden jälkeen, ja remontin pitäisi olla kokonaisuudessaan valmis lokakuussa. Viimeinen vaihe on
varmasti opiskelijoiden ja vierailijoiden
kannalta mielenkiintoisin sen kohdistuessa eniten näkyvillä olevaan osaan
laitoksesta.
Kaiken kaikkiaan työ on viime vuodet edennyt hyvin ja aikataulussa on
pysytty, mitään suurempia yllätyksiä ei
ole ollut. Pienempien yllätyksien selvittelyyn on tarvittaessa löytynyt joustavuutta käyttäjän, rakentajan ja rakennuttajan välillä, mistä on syytä kiittää
kaikkia osapuolia. Alkuperäiseen nähden yksi suurimpia yllätyksiä lienee
tällä hetkellä todennäköinen koko
A3-kerroksen vuokraaminen yliopiston ulkopuolelle. Tilanne ei toki ole
mikään uusi, onhan C-siiven kellari- ja
ykköskerros jo vuokrattuna yrityksille.
Loppujen lopuksi tämäkin on erittäin
mielenkiintoinen uusi mahdollisuus
kemian laitokselle. ■
Mikko Heikkilä
laboratorioinsinööri
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T

ässä vaiheessa remonttia olen
uhrannut vain pari päivää toimiston väistömuuttoon. Edessä
on vielä paluumuutto takaisin remontoituun toimistoon. Positiivista tässä
toimistoväistössä on, että tarpeettomasta vanhasta aineistosta tulee luovuttua. Hieman harmaita hiuksia saattaa tulla porauksen aiheuttamasta
meluhaitasta, mutta kestetään!
Opiskelijat ovat löytäneet väistötoimistoon, koska se sijaitsee entisessä
opintososiaalisessa tilassa.
Laboratoriotiloihin, joita ryhmässäni käytetään, tulee parannuksia,
jotka ilolla vastaanotamme. ■
Marja Siitari-Kauppi
yliopistonlehtori

R

emontti on lisännyt töitä – kemikaalien siirrosta tavaroiden siirtoon. Laitteiden siirron polymeerikemian laboratorion osalta on
organisoinnut laboratorioinsinööri
Juha Solasaari.
Odotan remontin tuloksena parempaa ilmanvaihtoa ja työtilojen toimivuutta, jossa on otettu huomioon
laboratorion käyttötarkoitus (mm. joihinkin laboratorioihin tarvitaan enemmän vetokaappeja ja joihinkin säilytystilaa). ■
Seija Lemettinen
laboratoriomestari

A

emontti ei ole aiheuttanut
minulle mitään hankaluuksia
opetuksessa tai tutkimuksessa
muuten kuin että aikaa kului viikon
verran hukkaan väistömuutossa ja sen
valmistelussa. Toisaalta hyvä, että tuli
siivottua muutama kuutio mappeja ja
vanhoja papereita toimistostani. ■

ika ajoittain on porausmelua, mutta se ei ole ollut ylivoimaista sietää; vain yhtenä päivänä alkoi tuntua, että keskittymisestä
ei tule mitään. Laitteiden siirrossa ei
ole ollut hankaluuksia.
Opetus on onnistunut vaivattomasti. Poraus- ym. melu ei ole kuulunut luentosaliin A128 häiritsevästi.
Opiskelijat ovat löytäneet opetustilat ja
opettajan.
Polymeerikemialle ei tule suuria muutoksia: avolaboratorio korvataan neljällä labramoduulilla. Odotan
uusilta tiloilta toimivuutta niin työn
sujumisen kuin ilmastoinnin suhteen.
Ja ainahan se on mukavaa, kun remontin jälkeen on puhtaat siistit tilat käytössä. ■

Risto Harjula
yliopistonlehtori

Sirkka-Liisa Maunu
professori

R
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O

len radiokemian remonttiyhteyshenkilö, joten remontti on
tuonut paljon kaikennäköistä
asiaan liittyvää hommaa – pääasiassa
sitä, että pitää huolen siitä, että radiokemistien toiveet välittyvät remonttiorganisaatiolle, ja toisaalta, että tieto
remontin kommervenkeista välittyy
mahdollisimman hyvin radiokemialle päin. Joillainlailla aika mielenkiintoista on ollut päästä näkemään
tällaista aikaisemmin melko tuntematonta maailmaa ja huomata kuinka
monimutkainen rakennelma ison talon
remontti on.
Laitteiden siirron osalta tähän mennessä kaikki on mennyt helposti –
myös iso hanskakaappi, jonka siirtoa kauhisteltiin etukäteen useamman

kuukauden ajan.
Remontti ei vielä ole vaikuttanut
opetukseemme – IV-periodissa voi
jotain vaikutuksia jo tullakin, kun
remontti siirtyy tiloihin, joissa loppukevään opetus on yleensä tapahtunut.
Opetustilat ovat löytyneet hyvin, mutta
opettajasta en ole varma: tajusin juuri,
että toimistolla on ollut rauhallista,
mutta se saattaa johtua myös siitä, että
olen unohtanut kertoa opiskelijoille,
missä nykyisin istun.
Odotan remontin tuovan tasaista
lämpöä kesät talvet kaikkialle, toimivampia ja tarkoituksenmukaisempia labratiloja kellariin sekä parempaa
kulunvalvontaa. ■
Kerttuli Helariutta
yli-insinööri

Epäorgaanisen kemian
uudet laboratoriot otettu
käyttöön

P

itkän ja vaativan suunnitteluprosessin, monien eri suuntiin
vetävien vaatimusten yhteensovittamisen, kovien neuvottelujen sekä
ennen kaikkea parhaan mahdollisen kompromissin ja kustannustehokkaimpien ratkaisujen etsimisen jälkeen
uusiin opetustiloihin voi olla erittäin
tyytyväinen. Urakoitsijalle iso kiitos
loistavasta toteutuksesta ja luvattujen
aikataulujen täydellisestä pitämisestä!
Epäorgaanisen kemian laboratoriotöiden osalta uusista opetustiloista saatavaa täyttä hyötyä ei ole vielä
päästy kokemaan. Syksyllä aineopintojen laboratoriotöissä kolme ensimmäistä viikkoa kymmenestä jouduttiin
työskentelemään tiloissa, joita ei ollut
suunniteltu kyseisiä kokeellisia menetelmiä varten. Sitten välissä oli jakso,
jolloin työskennellään suunnitellusti
muissa opetuslaboratorioissa, ja vasta
viimeiset neljä viikkoa työskenneltiin
uusissa tiloissamme.
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Tässä vaiheessa, kun töissä palataan
niihin menetelmiin, joita kokonaisuuden alussa käytettiin, palataan siis normaalioloissa myös samaan tilaan tutun
laboratoriojärjestyksen pariin. Nyt tila
oli kuitenkin eri ja laboratoriojärjestys
täysin erilainen.
Nyt
keväällä
epäorgaanisen
kemian opetuslaboratoriossa järjestetään lähinnä perusopintojen
laboratoriotöitä, joissa eroa aiempaan
verrattuna ei välttämättä erityisesti
huomaa, ellei nyt lasketa sitä, että assistenttihuone on nykyään opetuslaboratorioiden yhteydessä eikä hankalasti
toisella puolella käytävää. Ensi syksynä
aineopintojen laboratoriotyöt voidaan
järjestää ensimmäisen kerran niin, että
uusien laboratoriojärjestelyjen täysi
hyöty tulee näkyviin. Tällöin merkitsee
paljon se, että vetokaappeja on orgaanisen kemian laboratorioissa meidänkin käytettävissä aiempaa suurempi
määrä silloin kun niitä tarvitaan.
kemiauutiset
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Vaikka epäorgaanisen kemian opetuslaboratorion kokonaispinta-ala on
sama 120 m2 kuin aiemmin, tilaa tuntuu olevan aiempaa huomattavasti
enemmän. Myös vaikka tavaransäilytystilan määrää laboratoriossa itse
asiassa vähennettiin, säilytystilaa tuntuu olevan käytännössä enemmän.
Assistenttihuoneen sijainti on parempi,
ja orgaanisen kemian laboratorioiden
hyödyntämismahdollisuus ja sisäiset
kulkuyhteydet sinne erittäin tervetullut plussa. Myös assistenttihuoneessa
on enemmän kipeästi tarvittua pöytätilaa.
Lisäksi vaa’at voivat nykyään olla
kaikki omilla tarkoituksenmukaisilla
vaakapöydillään, eikä niiden enää tarvitse olla hankalasti ikkunapöydillä
tai tavallisilla laboratoriopöydillä tilaa
viemässä. Myös puhdasvesilaitteistolle
saatiin oma paikka, minkä myötä
kovasti tarvittavaa astiantiskaus- ja
kuivatustilaa on aiempaa enemmän.
2016
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Samoin uunit oheisvälineineen eivät
enää vie tilaa ikkunapöydältä, vaan
niillä on oma paikka laboratorion
päädyssä. Vetokaappien sijoittelu on
aiempaa järkevämpi ym. ym. Parannuksia entiseen on paljon.
Aina jotain pientä säädettävää tietysti löytyy, mutta hyvin pieniä juttuja.
Suurin miinus on tällä hetkellä taulun puute epäorgaanisen kemian opetuslaboratoriossa. Tilanteessa, jossa
ylempänä oli päätetty, että uusiin opetuslaboratorioihin rakennetaan kaapeloinnit laajalle AV-järjestelmälle,
ei olisi millään ollut perusteltavissa,
että käytävänpuoleista lasiseinää olisi
pitänyt ryhtyä muuttamaan siten,
että siihen olisi saanut keskelle kiinteän taulun. Näin ollen AV-järjestelmää odoteltaessa, ja jossain määrin myös sen tulon jälkeen, joudutaan
turvautumaan liikuteltavaan tauluun. ■

A

ina uusissa laboratoriotiloissa
on mukava tehdä töitä ja opettaa. Sinänsä opetukseen uusi
tila ei paljoa vaikuttanut, koska laboratoriotyöt tehtiin meillä aiemminkin samanlaisessa laboratoriossa – itse
asiassa uusi laboratorio suunniteltiin
paljolti vanhan pohjalta. Suuri parannus entiseen laboratorioon on vetokaappien selvästi parempi toiminta.
Suurin puute uusissa laboratoriotiloissa tällä hetkellä on atk-välineiden
puute. Laboratorioihin piti tulla tietokoneet ja kattoon näytöt; ne helpottaisivat töiden läpikäyntiä työkerran
alussa, ja niissä voisi olla työohje näkyvissä koko työkerran ajan.
Seppo Lindroos
yliopistonlehtori

Kjell Knapas
yliopisto-opettaja
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REPORT

Winter School in
Theoretical Chemistry 2015
Computational
Biochemistry
December 14th–17th, 2015
Text Dage Sundholm, Mikael Johansson
Photo Antti Rantamäki

Time flies when you are having fun: with the title
Applied Quantum Chemistry, the first edition of the
Helsinki Winter School in Theoretical Chemistry
took place already in 1985. Since then, the School has
been organised annually, covering different aspects
of the broad field that is theoretical chemistry. Thus,
last year saw the 31st School in a row, this time covering Computational Biochemistry. With over 80
participants and ten excellent speakers, the lecture
hall was, again, filled to the brim.
The 31st Winter School started with lectures by
Fahmi Himo (University of Stockholm) on a purely
quantum mechanical (QM) approach to studying
enzyme function. Ulf Ryde (University of Lund)
extended the methodological repertoire to include a
molecular mechanics (MM) description, introducing
the QM/MM hybrid approach, recognised with the
Nobel Prize in Chemistry 2013. Edina Rosta (King’s
College London) continued on the theme with lectures on simulations of molecular kinetics and free
energies using QM/MM calculations. Adrian Gold-
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man’s (University of Leeds and University of Helsinki) lectures about X-ray crystallography provided
a robust and entertaining bridge over to the experimental world. Jochen Blumberger (University College London) lectured on the theory of electron
transfer reactions in biomolecules and explained
how to model ligand transport to the active site in
proteins.
Gerhard Hummer’s (Max Planck Institute of Biophysics) lectures were about biomolecular machines
from computational and experimental points of
view. Lynn Kamerlin presented the latest developments in valence bond theory and its applications to
biochemical reactivity. Ilpo Vattulainen (Tampere
University of Technology and University of Helsinki)
presented computational methodology for long timescale simulations of dynamical phenomena in cell
membranes. Carles Curutchet (University of Barcelona) discussed photosynthetic light harvesting and
energy transfer processes. The Winter School ended
with lectures by Ville Kaila (Technical University of
kemiauutiset
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Participants and lecturers of the Winter School in Theoretical Chemistry 2015.

Munich) on multi-scale and QM/MM computational
studies of biological energy conversion processes and
light capture by biochromophores.
In addition to the lectures, all of which ignited
lively discussions, the students presented their own
work in over 30 posters during the now already traditional poster session. This year’s School also successfully introduced selected short talks by students,
and a panel discussion on the current state-of-theart and future outlooks within the field.
The Winter School was supported by the Graduate School of Computational Chemistry and Molecular Spectroscopy (LASKEMO), which ended in
December 2015. LASKEMO, rest in peace, we shall
miss you. LASKEMO has been the common denominator for computationally and spectroscopically oriented chemists working and studying at different
universities in Finland. The introduction of the new
graduate school system has thus cut the natural tie
between the research groups of LASKEMO, at least
temporarily.
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The Winter School, however, is far from dead and
buried. It is a very important event for the continued
education of our doctoral students and more experienced researchers. The School is an institution wellknown and appreciated worldwide, attracting many
eager students to the University; roughly half of the
participants come from abroad. The participants
are undergraduates, doctoral students, postdoctoral
researchers, senior scientists, and professors. While
the topic of the Winter School varies, many of the
participants attend year after year. At least one of the
participants, Prof. em. Pekka Pyykkö, has attended
them all. Surely, the good times will continue for
years to come! ■
The Winter School was organised in collaboration with Prof.
Ville Kaila from Technische Universität München (TUM), with
the local team of Academy Researcher Mikael Johansson,
PhD student Carl-Mikael Suomivuori, and Prof. Dage Sundholm.
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ITP2015/NoSSS2015 Symposium
in Hanasaari Culture Centre for
Sweden and Finland in Espoo,
Finland
The 22nd International Symposium on Electro- and
Liquid Phase Separation Techniques (ITP2015) took
place on August 30th-September 2nd, and the 8th
Nordic Separation Science Symposium (NoSSS2015)
after that as a one-and-a half-day session of ITP on
September 2nd and 3rd. Both Symposia were organized by the Laboratory of Analytical Chemistry,
Department of Chemistry, University of Helsinki,
and chaired by Professor Marja-Liisa Riekkola of
the Laboratory of Analytical Chemistry. There were
over 150 participants from 23 countries in the Symposia. The venue was the Hanasaari Culture Centre
located in Espoo.
ITP Symposium is among the most prestigious
international meetings in the fields, presenting the
latest advances in electro- and liquid phase separation techniques in multiple disciplines. This year’s
ITP Symposium offered scientific discussions on
sample preparation, capillary electroseparation
methods and techniques, liquid chromatographic
separations, microchip electrophoresis, and mass
spectrometry, as well as new materials for separation
analysis, bioanalytes, pharmaceuticals, proteins and
peptides.
The focus of the NoSSS Symposium was on sample preparation, stationary materials, chromatography, capillary electro separations hyphenated techniques and chip technology including advantages in
application areas.
The Symposium begun with a one-day pre-symposium course on “Capillary electrophoresis-mass
spectrometry (CE-MS): principles and applications
in biosciences”, given by Prof. Emer. Ad (Gerhar-
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dus) de Jong from Utrecht University, Professor
Govert W. Somsen from University of Amsterdam,
the Netherlands, and Doc. PhD Tiina Sikanen from
University of Helsinki, Finland. The talks dealt with
the basics of CE-MS coupling and applications on
biopharmaceuticals, metabolites, solid-phase sample
preparation for CE-MS and microchip-CE-MS with
applications.
The plenary lecturers were Professor Andrew
G. Ewing from University of Gothenburg (Sweden), Professor Takehiko Kitamori from University of Tokyo (Japan), Professor James Landers from
University of Virginia (USA), and Professor David
McCalley from University of the West of England
(UK). The keynote lecturers were by Professor Frederic Lynen from Ghent University (Belgium), Professor Frantisek Svec from E.O. Lawrence Berkeley National Laboratory (USA), Professor Wolfgang
Thormann from University of Bern (Switzerland),
Professor Koji Otsuka from Kyoto University
(Japan), Assistant Professor Deirdre Cabooter from
KU Leuven (Belgium), Professor Torgny Fornstedt
from Karlstad University (Sweden), and Doctor Nika
Krajnc from BIA Separations (Slovenia).
The talks dealt with chromatography including
methods and techniques (Prof. Gongke Li, China),
mass spectrometry (Dr. Christian Neusüss, Germany), capillary electromigration focused to CE-MS
techniques (Prof. Salvatore Fanali, Italy) and other
hyphenated techniques, microchip techniques (Prof.
Åsa Emmer, Sweden), data processing, and computer simulations. The applications were focused
e.g. on sample preparation (Prof. Yoshihiro Saito,
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Japan), stationary phases (Prof. Ziad El Rassi, USA),
proteins and peptides (Prof. Václav Kasicka, the
Czech Republic), chiral drugs, DNA, proteins, amino
acids, lipids (Prof. Steven Wilson, Norway), biomarkers, cancer and hypertension diseases, banned
chemicals and drugs (Prof. Mihkel Kaljurand, Estonia), transferrin glycoforms, hemoglobin, phosphopeptides, enzymes, and biological, clinical and toxicological compounds. The symposium included also
a presentation on Finnish Glass Design – Story of Iittala, given by DA, MBA Raija Siikamäki.
Altogether 68 posters were presented in poster
sessions.
The Symposium was financially sponsored by
Agilent, Waters, Norlab, Elsevier, IonBench, and
the University of Helsinki (Doctoral Programme in
Chemistry and Molecular Sciences). Other sponsors were the City of Helsinki, the City of Espoo,
Metrohm Nordic, Finnish Societies of Chromatography and Mass Spectrometry, and the International
Separation Science Society CASSS (Student and
Postdoc Travel Grants).
CASSS provided 5 travel grants for PhD students. The awarded participants were from Poland,
The Netherlands, the Czech Republic (2), and China.
Metrohm Nordic granted a student award for innovative future research. In addition, Finnish Societies of Chromatography and Mass Spectrometry gave
two poster awards. ■
Heli Sirén
Co-chair of ITP2015&NoSSS2015 Symposium
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Symposium participants in Auditorium Astrid in Hanasaari.

The Chinese group of delegates at the opening ceremony. The professors (with the lilac ribbon) are Professor Yi Chen (Institute of Chemistry,
Chinese Academy of Sciences), Professor Gongke Li (School of Chemistry and Chemical Engineering, Sun Yat-sen University Guangzhou),
and Professor Huwei Liu (College of Chemistry, Peking University, Beijing).
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Emerging Targets and
Molecules in Middle Space
August 24-27, 2015,
Helsinki, Finland
The international symposium was
organized at the main building of the
University of Helsinki, as a joint meeting of FinMedChem (a section of the
European Federation of Medicinal
Chemistry and Finnish Pharmaceutical Society), the Synthetic Chemistry
Society, and the Finnish Peptide Society (a section of the European Peptide
Society and of the Biobio Society). A
Europe-wide congregation of academic
and industrial researchers in peptide, medicinal, synthetic, green, biological and bioorganic chemistry was
offered a selection of sessions including synthetic chemistry, CNS targets
and neuropeptides, medicinal chemistry, macrocycles, peptides as drugs and
natural peptides, and green chemistry
and green medicinal chemistry. Chemical and pharmaceutical companies are
increasingly relying on the principles of
green chemistry in an effort to reduce
waste, reduce costs and develop environmentally benign processes. Within
this sphere, both industrial and academic research is very active at present.
The slightly diverse background
and interests of the arrangers guided
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the selection of a total of 20 internationally established scientists as plenarists, Alan Kozikowski (University
of Illinois at Chicago), Per-Ola Norrby (AstraZeneca), Jean Martinez
(University of Montpellier), Mohammed Marahiel (Philipps-Universität
Marburg), Ekhard Ottow (Bayer) and
Mart Saarma (University of Helsinki)
among them. In addition, there were 15
oral communications and two poster
sessions. Overall, the topics ranged
from computer modelling and green
approaches at the early stages in synthetic, catalytic and medicinal chemistry development, to macrocycles, lasso
peptides, the origins of cancer and Parkinson’s disease and current trends
in their drug development. Six young
researchers were given prizes for the
best oral or poster communications.
In Finland, this was a unique international multidisciplinary event where
synthetic prodrugs and bioactive molecules were brought to the fore on an
unprecedented scope. The symposium
was also well received by the media,
with radio broadcasts and coverage by
the press. This was the first time for the

students in the new doctoral schools
and programmes to meet and network with each other. Communication was particularly intensive in the
poster sessions and at the 375th anniversary reception of the University of
Helsinki. ■
Kristiina Wähälä
Symposium chairperson
finmedchem.fi
Ari Koskinen
FinnSynthChemSoc
Hannu Koistinen
FIPS
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Joint Nordic Polymer Days
and Nordic Rheology
Conference in Kumpula
30.5.–1.6.2016
NORDIC POLYMER DAYS (NPD) AND NORDIC RHEOLOGY CONFERENCE (NRC)

are annual meetings that have circulated among the Nordic countries for
decades, bringing together audiences
interested in polymer science and rheology. Both meetings have played an
important function in bringing a Nordic dimension to these disciplines, catalyzing collaborations, and serving as
the stage for both post-graduate students making their first presentations
and high-level international speakers.
In 2016, these two events will take
place together as a joint conference. It
is easy to see the synergies in bringing together the polymer and rheology communities – traditionally polymers have an integral role in many
rheological studies, and mechanical properties of polymers are crucial
for many applications. Previous NPD
and NRC conferences have shown that
such traditional boundaries are nowadays fluently crossed, and the presented research has combined elements
from biosciences, pharmaceutics and
so forth. To underline this interdisciplinary approach in 2016 NPD-NRC,
the conference delegates may freely satisfy their curiosity and enjoy any of the
parallel sessions for the same registration.
The themes of the conference range
from synthesis to advanced characteri-
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zation, from synthetic to natural materials, and from innovations to economy. The list of plenary speakers for the
conference is truly impressive. Krzysztof Matyjaszewski is especially known
for his contributions in the field of controlled radical polymerization. Niklas
Nordgren and Tsuguyuki Saito are
experts in the field of cellulose chemistry and technology. Francoise Winnik’s research combines fundamental
physical chemistry, polymer science
and surface chemistry to applied fields
such as nanomedicine and nanotoxicity. Henning Winter’s interests are in
rheology and structuring of complex
polymeric materials, while Jan Vermant’s research deals with the rheology and dynamics of soft matter interfaces and that of Robin Ras with the
wetting of different material surfaces.
The meeting organizers – the Society of Wood and Polymer Chemistry in
Finland, the Nordic Rheology Society,
the Department of Chemistry (University of Helsinki), the Laboratory of
Polymer Technology (Aalto University), VTT, and Åbo Akademi University – would like to welcome all interested to the forefront in soft matter
research! ■
Sami Hietala
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TULEVAT KONFERENSSIT

Radiokemian tärkein
konferenssi Helsingissä
2016
9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
NUCLEAR AND RADIOCHEMISTRY (NRC9)

järjestetään Helsingissä tämän vuoden
elo-syyskuun vaihteessa. NRC-konferenssit ovat alansa tärkeimpiä ja suurimpia tapahtumia, joita on järjestetty vuodesta 1984 alkaen, jolloin
kokous oli Lindaussa Etelä-Saksassa.
Nyt se järjestetään ensimmäisen kerran Suomessa. Kokoukseen odotetaan
300–350 osallistujaa eri puolilta maailmaa. NRC-konferenssisarja on osa
EuCheMS:n Nuclear and Radiochemistry Divisionin järjestämiä konferensseja. Kokouksen käytännön
järjestäjänä toimii Helsingin yliopiston radiokemian laboratorio, joka on
alansa suurimpia yliopistoyksikköjä
maailmassa. Järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja on radiokemian professori Jukka Lehto.
Konferenssin alueet kattavat kaikki
keskeiset radiokemian alueet eli uusien
alkuaineiden kehittämiseen liittyvä
kemia, aktinidikemia, ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvä kemia,
radiolääkeainekemia, radioekologia,
analyyttinen radiokemia, alan koulutus ym. Kokouksessa pidetään yhteensä
noin 70 suullista esitystä, joista 22 on
kutsuttuja esitelmiä. Kutsutut esitelmöitsijät edustavat alansa huippua ja
heidän joukossaan on kaksi suoma-
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laista, professori Olof Solin Turun yliopistosta ja dosentti Risto Harjula
Helsingin yliopistosta.
Suomalaisväriä on myös esitelmässä, jonka pitää tohtori Olli Heinonen, entinen Kansainvälisen ydinenergiajärjestö IAEA:n varapääjohtaja
ja nyttemmin Harvardin yliopiston
research fellow. Olli Heinonen on maailman johtavia ydinaserajoituksen
asiantuntijoita ja hän pitää esitelmän
aiheesta ”Nuclear and radiochemical
methods in nuclear non-proliferation”.
Toinen tähtiesiintyjä on professori
Thomas Fanghänel, johtava ydinpolttoainekierron asiantuntija, jonka esitelmän aihe on ”Closing the nuclear
fuel cycle for future sustainable nuclear
energy”. Muut kutsutut esitelmöitsijät ovat Saksasta, Iso-Britanniasta,
Yhdysvalloista, Ranskasta, Venäjältä,
Kiinasta, Intiasta, Japanista ja Hollannista. Koska NRC on nyt ensimmäisen
kerran Pohjoismaissa, kutsuttuja esitelmöitsijöitä on myös Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta.
Kokous järjestetään keskellä Helsinkiä meren rannalla Katajanokan Grand
Marina -kongressikeskuksessa. Merellisyyttä on myös kokouksen illallisella,
joka pidetään Ravintola Klippanilla,
siis saarella keskellä kaupunkia. ■

9th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
NUCLEAR AND
RADIOCHEMISTRY
– NRC9
HELSINKI, FINLAND

August 29–September 2, 2016

Organized by
the Laboratory of Radiochemistry,
University of Helsinki
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KIRJASTO // YLIOPISTO

Helsingin yliopiston
rahoitusvaje supistaa
kirjastopalveluja

Valokuva Linda Tammisto

TÄNÄ VUONNA HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON RAHOITUS SUPISTUI yli

kaksi miljoonaa euroa vuoteen 2015
verrattuna. Mittavat säästöt vaikuttivat aineistohankintoihin, esimerkiksi
kaikkia lehtitilauksia ei pystytty enää
jatkamaan. Myös parikymmentä tietokantatilausta on lakkautettu. Kemian
alalta näihin kuuluu vain Merck Index
online, jota on käytetty hyvin vähän ja
jonka tietosisältö on tarjolla muiden
käsikirjojen ja tietokantojen kautta.
Poistolistalle joutuneet aineistot
ovat käyneet läpi tarkan seulan ja niitä
on arvioitu monien kriteerien nojalla.
Aineiston käyttölukujen lisäksi kirjaston asiantuntijat ovat laskeneet esimerkiksi tietyn lehden käyttökerran hinnan ja tarkastelleet kustannustason
kehitystä myös takautuvasti. Arviointikriteereinä on käytetty myös lehden
Julkaisufoorumiluokitusta, vaikuttavuuskerrointa (Impact factor), viittausanalyysejä sekä asiakaspalautetta.
Kirjaston vuonna 2016 lopetettujen lehtitilausten listalle (http://blogs.
helsinki.fi/librarynews/kirjaston-lopetetut-lehdet-2016/) ei onneksi jäänyt
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kovinkaan monta kemian alan lehteä.
Kumpulassa tietoaineistoja on perinteisesti hankittu niukalla budjetilla, joka
on kohdennettu vain välttämättömiin
aineistoihin. Viime vuoden lopulla julkaistulta laajemmalta lakkautuslistalta
saatiin pelastettua jatkoneuvotteluihin
mm. seuraavat kemian alan julkaisut:
Advances in Chemical Physics, Biological Chemistry, Nanotechnology, Progress in Inorganic Chemistry, Radiochimica Acta, Synlett, Synthesis ja Topics
in Current Chemistry, kiitos aktiivisten
tutkijakommenttien ja rehtorin myöntämän lisämäärärahan. Hankittavien
lehtien vuoden 2016 numeroiden käytössä on parin kolmen kuukauden
katko alkuvuodesta, kunnes neuvottelut saadaan päätökseen ja lehdet voidaan aktivoida. Aiemmin tilatut vuosikerrat ovat käytettävissä.
Elektronisia lehtiä tilataan edelleen yli 27 000 nimekettä, joten useimmat julkaisut ovat saatavissa entiseen
tapaan. Myös nyt lakkautettujen tilausten aiemmat vuosikerrat ovat käytettävissä.
Kirjaston aineiston välityspalvelun

kautta voit tilata kaikkialta maailmasta
lainaksi tai jäljenteinä kirjallisuutta ja
artikkeleita, joita ei ole saatavana pääkaupunkiseudun kirjastoista.
Kirjasto hankkii edelleen uusia
aineistoja määrärahojensa puitteissa ja
Helsingin yliopiston henkilökunta ja
opiskelijat voivat tehdä hankintaehdotuksia kirjaston kotisivun hankintalomakkeella.
Yliopiston muutosohjelman seurauksena myös kirjaston henkilökunta
vähenee. Kesällä 2016 Kumpulan, Meilahden ja Viikin toimipisteet ovat suljettuina juhannuksesta heinäkuun loppuun, mutta pääkirjasto Kaisa-talossa
palvelee koko kesän.
Kirjastoa koskevaa asiakaspalautetta
otetaan auliisti vastaan sähköpostitse
osoitteeseen kirjasto-kumpula@helsinki.fi tai palautelomakkeella.
Kaija Sipilä
johtava tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Kumpulan kampuskirjasto
http://libraryguides.helsinki.fi/chemistry
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Hallituksen kuulumisia
Helsingin yliopiston hallituksen
vuosi 2015 oli poikkeuksellinen niin
kuin se oli koko yliopistolle. Syksyllä
käynnistetyt YT-neuvottelut veivät
yliopiston vuodesta päähuomion.
Hallituksen vuoteen mahtui kuitenkin monia muita merkittäviä toimia.
Muutosten aikaa

YT-neuvottelut olivat osana muutosohjelmaa, jossa keskeisellä sijalla ovat
rakennemuutokset. Suuri muutos on
uusi palveluorganisaatio UPO, jossa
kaikki hallintohenkilöt keskitetään
keskushallinnon alle. UPO koettiin
välttämättömäksi myös YT-neuvottelujen takia, koska suurimmat henkilöstövähennykset tuli ministeriön määräysten mukaisesti kohdentaa ei opetus- ja
tutkimushenkilöstöön.
Toinen merkittävä rakenneuudistus
on tiedekuntarakenteen muokkaaminen. Yliopisto kulkee kohti kampuspohjaista tiedekuntarakennetta, jossa
nykyisen 11 tiedekunnan sijaan on
4–5 tiedekuntaa. Kolmas laaja uudistus koskee opetusta ja koulutusta. Koulutusohjelmarakenne uudistuu sekä
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kandi- että maisterivaiheessa. Tieteiden välinen yhteistyö tiivistyy ja tutkintojen sisällöt muuttuvat.
Neljäs tärkeä yliopiston rakenteeseen vaikuttava asia on profiloituminen. OKM ottaa joka vuosi yliopistobudjetin päältä pois määrätyn
summan, jota yliopistot voivat hakea
takaisin profilointihankkeillaan.
Ensimmäiset profilointirahat jaettiin
vuonna 2015, jolloin Helsingin yliopiston päähanke oli Life Science Center. Vuonna 2015 jätetty hakemus tätä
vuotta varten koski keskustakampuksen teemoja otsikolla Human Mind.
Jokohan vuoden 2017 profilointi koskisi Kumpulan tutkimusalueita?
Riippumatta ministeriön profilointirahasta yliopistot, Helsingin yliopisto
mukaan luettuna, joka tapauksessa
tulevat profiloitumaan eli keskittymään valituille painoaloille. Painoalojen valinta on tekeillä, ja esillä on
ollut teemoja kuten Life Science Center, Materials and Matter ja Digital
Human. Jos tarkastellaan, mitä huippututkimusta Helsingin yliopistosta
edellisten lisäksi löytyy, ilmakehätieteet ja matematiikka nousevat selvästi
esiin. Profiloitumisesta keskustellaan
myös eri yliopistojen kesken. UNIFI on
asettanut monia toimikuntia kehittämän rakenteita eri tieteenaloilla. Kemia
Suomi -hanke on myös osa tätä valtakunnallista rakenteiden kehittämistä.
Kiinteistökauppoja ja strategiatyötä

Hallituksen normaalia toimintaa on
budjetin hyväksyminen ja seuranta
kolmannesvuosittain, edellisen vuoden tilien hyväksyminen, vuotuisen toimintasuunnitelman tekeminen
ja tulosten tarkastelu 4 kuukauden
välein, uusien opiskelijoiden määristä
ja muista OKM:n kanssa käytävissä
neuvotteluissa esille otettavista asioista
päättäminen, olemassa olevan strategian toteutumisen seuranta jne. Näiden
lisäksi vuoteen 2015 sisältyi vielä kaksi
muuta merkittävää asiaa.
kemiauutiset
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Kesällä saatiin pitkällisten neuvottelujen jälkeen päätös Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeiden
ostosta Senaatti-kiinteistöiltä. Nyt Helsingin Yliopistokiinteistöt omistaa
kaikki aiemmin yhteisomistuksessa
olleet kiinteistöt. Hinta oli kallis, mutta
ostos kannatti, sillä nyt yliopisto pääsee kehittämään kiinteistöomistusta
haluamallaan tavalla. Toimintoja keskitetään ja säästösyistä tiloja tullaan
karsimaan. Osa kiinteistöistä tullaan
myymään jollain aika välillä.
Toinen merkittävä ja hallitusta koko
vuoden työllistänyt asia on uuden strategian laadinta vuosille 2017–2020.
Strategia hyväksyttiin jo tammikuussa,
mutta sen laajempi julkistaminen
tapahtuu vasta kesän alussa, kun henkilöstön sopeutukset on saatu päätökseen. Strategian jalkauttamiseen on
aikaa siten runsas vuosi.
Tehty strategia on aikaisempaa lyhyempi ja napakampi. Yliopiston visio
ja tavoite parantaa asemaansa eräänä
maailman huippuyliopistona eivät ole
muuttuneet. Painotuksissa on pieniä
muutoksia, ja uutena asiana on nostettu opiskelijat paremmin esiin. Strategiassa on 16 sivua ja siinä esitetään 37
toimenpidettä, jotka on jaettu kolmen
pääotsikon alle: 1. Luova, kansainvälinen oppimis- ja tutkimusympäristö, 2.
Opiskelija keskiöön ja 3. Uusiutumisen
mahdollistavat voimavarat. Strategiaa
toteutetaan käytännössä vuosittaisten
toimintasuunnitelmien avulla, joissa
nostetaan kunakin vuonna tärkeimmät
teemat esiin.
Säästöpaineita apteekki
kompensaation menetyksestä ja
budjettileikkauksista

Vuoden alussa kukaan ei osannut kuvitella, minkälaisten mittavien säästötoimien kohteiksi yliopistot ja Helsingin
yliopisto erityisesti joutuisivat. Apteekkikompensaation (30 M€) kanssa yliopisto oli tehnyt työtä monta vuotta,
koska siitä oli aiemmin esitetty vali2016
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tuksia aina Euroopan unioniin asti.
Kompensaatio sai EU:n hyväksynnän
ja oman lain eduskunnassa. Kun tämä
oli pari vuotta sitten tehty, luultiin, että
siltä osin ollaan turvassa vuosikausia,
mutta ei.
Apteekkikompensaation poisto tuli
OKM:n budjettileikkausten lisäksi ja
siten vähennykset ovat 50 M€ vuonna
2016, mistä ne kasvavat vuosittain runsaaseen sataan miljoonaan euroon
vuonna 2020. Yliopiston kokonaismenoista henkilökulut muodostavat
62 %, aineet, tarvikkeet ja ostopalvelut
20 % ja vuokrat 13 %. On selvää, että
budjettileikkauksista ei selvitä ilman
henkilövähennyksiä. YT-neuvottelujen päätteeksi yliopisto ilmoitti, että
vähennettävä henkilömäärä on 980,
joista irtisanottavia 570. Luvut ovat järkyttävän suuria.
Hallitusta ja yliopiston johtoa on
moitittu passiivisuudesta leikkausasioissa, kyvyttömyydestä neuvotella
poliitikkojen kanssa sekä äänekkään ja
näkyvän protestoinnin puutteesta. Yliopiston johto luotti asiapitoiseen argumentointiin, ja monet ihmiset ovat
käyneet eduskunnan valiokunnissa
kuultavana sekä keskustelemassa opetus- ja kulttuuriministeriössä. Kansleri
on ollut läsnä valtioneuvoston istunnoissa, pää- ja muita ministereitä on
tavattu, yksittäisille kansanedustajille
on annettu tietoa. Kuten näkyy, näillä
toimilla ei ole ollut vaikutusta. Olisiko
räyhäämällä tullut parempi tulos, jää
ikuisesti selviämättä.
Toinen, yliopiston sisältä tullut
moite on henkilöstöleikkausten etupainotteisuus. Suunniteltu leikkaus tuo
ehkä n. 60 M€ säästön, mutta useimpien irtisanottavien 6 kuukauden irtisanomisajasta johtuen vasta vuonna
2017. Vuoden 2016 50 M€ budjettileikkaus on peitettävä aikaisempien vuosien ylijäämillä. Lisäksi on huomattava,
että budjettiraha pienenee asteittain
joka vuosi välillä 2016–2019. Tätä taustaa vasten hallitus teki päätöksen, että

YT-neuvotteluja pidetään vain yhdet
ja leikkausten jälkeen jäävällä henkilökunnalla pitäisi selvitä tämän vaalikauden loppuun. On huomattava, että
säästöjä on tehtävä muista kuin henkilökuluista vielä kymmenien miljoonien eurojen arvosta ja löydettävä myös
uusia, merkittäviä ulkopuolisia rahoituslähteitä.
Yliopiston kehittäminen jatkuu

Työskentely yliopiston hallituksessa on
mielenkiintoista. Yliopistolain mukaan
hallituksella on suuri vastuu yliopiston toiminnasta. Koko uuden yliopistolain voimassaolon ajan Helsingin yliopiston hallitus on yrittänyt parantaa
ja selkeyttää yliopiston toimintaa, erityisesti hallintoa. Monet toimintatavat
ja vastuukysymykset, erityisesti taloudellinen vastuu, ovat erilaisia kuin silloin, kun yliopisto oli valtion tilivirasto. Kehitystyö vaatii paljon aikaa,
ja esimerkiksi taloushallinnon kehittämisessä ulkoisista tilintarkastajista
ja sisäisestä tarkastuksesta on paljon
apua. Hallituksen työstä hallinnon,
prosessien ja talouden kehittäminen
yliopistotasolla on vienyt vuosia. Hallitus on alkuvuosina voinut paneutua tutkimusasioihin vain strategian
laatimisen tasolla. Vuosina 2014–15
profiloitumis- ja rakennemuutosvaatimusten takia tutkimuksesta keskusteleminen on hallituksessa syventynyt
merkittävästi.
Henkilöstö- ja budjettileikkauksista huolimatta Helsingin yliopisto
on edelleen selkeästi Suomen suurin
ja monella mittarilla paras yliopisto.
Toivon, että suuret budjettileikkaukset eivät lamauta yliopiston toimintaa, vaan voimme jatkaa yliopistomme
kehittämistä kaikilla sen toiminnan
aloilla: tutkimuksessa, opetuksessa ja
yhteiskunnallisessa vuorovaikuttamisessa. ■
Markku Leskelä
professori
yliopiston hallituksen jäsen

79

UUTISIA

Professori Marja-Liisa Riekkola
edelleen 100 vaikutusvaltaisimman
analyyttisen kemian alan toimijan
joukossa

Raimo Hyttiselle
Tekniikantaitajan
palkinto 2016
Kemian laitoksen laboratorioteknikko
Raimo Hyttiselle on myönnetty Teknillisten Tieteiden Akatemian jakama
Tekniikantaitajan palkinto. Palkinto
jaetaan vuosittain ansioituneelle tutkimus- ja kehitystyötä tukevan teknisen henkilökunnan edustajalle, ja se
jaetaan ”tunnustukseksi teknilliseen
tutkimustoimintaan tai kehitystyöhön
liittyvästä arvokkaasta, kekseliäisyyttä
tai teknillistä ammattitaitoa edellyttävästä työsuorituksesta”.
Raimo Hyttinen on työskennellyt
kemian laitoksella vuodesta 1995 lähtien: ensin laboratoriomestarina fysikaalisen kemian laboratoriossa ja sen
jälkeen radiokemian laboratoriossa
laboratorioteknikkona vuodesta 2004.
Hyttinen tunnetaan ammattitaitoisena, ystävällisenä ja luotettavana työntekijänä, joka ratkaisee tutkijoiden
ongelmat omaa laajaa teknistä kokemustaan ja kekseliäisyyttään hyväksikäyttäen. ■
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Lokakuussa 2013 ensimmäistä kertaa
tehty maailmanlaajuinen akateemisen ja elinkeinoelämän kattava kysely
vaikutusvaltaisimmista analyyttisen
kemian alalla toimivista tiedemiehistä
ja -naisista toistettiin vuonna 2015 ja
julkaistiin marraskuussa 2015.
Kyselyn perusteella kootun listan
100 toimijasta 45 tulee Yhdysvalloista
ja 40 Euroopasta, ja tällä kertaa jopa
12 naista on mukana. Vuoden 2013 listalla Helsingin yliopiston kemian laitoksen analyyttisen kemian professori
Marja-Liisa Riekkola oli ainoa henkilö Pohjoismaista, mutta nyt mukana
on myös biokemian ja mikrobiologian
professori Peter Roepstorff Tanskasta.
Listalta löytyvät lukuisien professorien joukosta mm. kemian Nobel-palkinnon saaneet Koichi Tanaka ja Kurt
Wüthrich ja elinkeinoelämän puolelta sekä Shimadzu-yhtiön ja Agilent
Technologyn toimitusjohtajat Teruhisa
Ueda ja Michael McMullen että kalifornialaisen, terveydenhuoltoon keskittyvän Theranos-yrityksen perustaja
ja toimitusjohtaja Elizabeth Holmes.
Riekkola on iloinen ja ylpeä sijoituksestaan, mutta kuten hän jo vuonna
2013 sanoi: ”Olen listauksen kas-

vot, mutta kunnia kuuluu koko analyyttisen kemian laboratorion henkilökunnalle, joka etsii ratkaisuja
monimutkaisiin bioanalyyttisiin ja
ympäristökemian ongelmiin. Molemmissa tutkimushaaroissa kaikista
instrumentaalisista analyysitekniikoista erityisesti erotustekniikat näyttelevät tärkeää roolia.”
Tutkimuksen ja opetuksen lisäksi
professori Riekkola vaikuttaa Elsevierin kustantaman, alallaan erittäin
arvostetun Journal of Chromatography
A -lehden toimittajana. ■
theanalyticalscientist.com/
power-list/the-power-list-2015/

kemiauutiset
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Kemian laitoksen Flooran päivän
uudet dosentit
juhlaa vietetään
Dosentin arvon ovat saaneet Alexan- toukokuussa
der Bunker, Ph.D., fysikaalinen kemia Kumpulassa
ja Alistair King, Ph.D., orgaaninen

kemia sekä FT Kimmo Teinilä, fysikaalinen kemia.
Dosentin arvo voidaan myöntää
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot
omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla
tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Dosentin
arvo ei muodosta työsuhdetta yliopistoon. Helsingin yliopiston suosituksen
mukainen dosentin arvon englanninkielinen käännös on “title of docent”
(ei “adjunct professor”).
Helsingin yliopistossa dosentin
arvon myöntää kansleri tiedekuntaneuvoston esityksestä. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta kiinnittää erityistä huomiota dosentin arvoa
hakevan tieteellisiin ansioihin, kuten
hakijan tieteelliseen julkaisutuotantoon kansainvälisissä, asiantuntijamenettelyä käyttävissä julkaisusarjoissa,
omaan osuuteen hänen keskeisimmissä
julkaisuissaan, näyttöön itsenäisen tutkijanuran luomisesta (esim. omaan tutkimukseen saatuun rahoitukseen) ja
osallistumiseen opinnäytetöiden ja tieteellisen tutkimustyön ohjaukseen sekä
hakijan aktiiviseen osallistumiseen
alansa kansainväliseen toimintaan ja
tieteellisiin kokouksiin. Kahden asiantuntijan ja opetustaitotoimikunnan
lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto ratkaisee, täyttääkö hakija dosentin arvon saamisen edellytykset ja esitetäänkö kanslerille dosentin arvon
myöntämistä. ■
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Kukanpäivä eli Flooran päivä 13. toukokuuta on ollut ylioppilaiden perinteinen juhlapäivä. Jo 1800-luvulla ylioppilaat Helsingissä kokoontuivat
Kukanpäivänä Kumtähden kentälle
juhlimaan kevättä. Hyvin poikkeuksellinen oli opiskelijoiden kokoontuminen vuonna 1848, sillä silloin tapahtumassa esitettiin J. L. Runebergin ja
Fredrik Paciuksen Maamme-laulu
ensimmäisen kerran.
Opiskelijat kokontuvat edelleen
Kumpulan kampusta vastapäätä olevalle Kumtähden kentälle, ja esimerkiksi keväällä pidettävien promootioiden yhteydessä yliopistossa vihittävät
maisterit ja tohtorit liittyvät Flooran
päivänä ylioppilaskunnan kevätjuhlintaan ja osallistuvat piknikille Kumpulassa.
Tänä vuonna yhteinen juhla
Kumpulanmäellä

Kukanpäivänä 13.5. Helsingin yliopistossa vietetään myös henkilökunnan
ja opiskelijoiden yhteistä juhlaa. Tänä
vuonna yhteinen Flooran päivän kevätjuhla pidetään Kumpulan kampuksella
perjantaina 13.5. alkaen kello 17. Odotettavissa on tutustumiskäyntejä laitoksiin ja kasvitieteelliseen puutarhaan
sekä musiikkia ja ohjelmaa, jonka opiskelijat järjestävät. Seuraa ilmoittelua
Flammassa! ■

Kemian keksintö
pokkasi H&M:n
ideapalkinnon
H&M Global Change Award -kilpailuun tuli yli 2 700 ehdotusta, joista
H&M:n kokoama tuomaristo valitsi
viisi parasta. Niistä yleisö äänesti voittoon Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja VTT:n kehittämän käytetyn
puuvillan kierrättämisen mullistavan
Ioncell-F(TM)-prosessin, jossa puuvilla voidaan liuottaa irti jätekuiduista
ympäristöystävällisellä menetelmällä
ionisella liuottimella.
Prosessin kehittänyt työryhmä,
johon kuuluvat Aalto-yliopistosta professori Herbert Sixta, professori Pirjo
Kääriäinen, tohtorikoulutettava Marjaana Tanttu ja tutkijatohtori Michael
Hummel, Helsingin yliopistosta professori Ilkka Kilpeläinen, dosentti
Alistair King ja FM Arno Parviainen sekä Teknologian tutkimuskeskus
VTT:stä professori Ali Harlin, palkittiin Tukholmassa 10. helmikuuta järjestetyssä juhlassa 300 000 eurolla.
Kaikki viisi finalistia pääsevät vuoden kestävään räätälöityyn innovaatiovalmennukseen, jonka järjestävät
H&M Conscious -säätiö, Accenture ja
Tukholman Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu KTH.
www.globalchangeaward.com
Minna Meriläinen-Tenhu

Minna Meriläinen-Tenhu
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Erasmus Mundus Joint Master Degree
« Advanced Spectroscopy in Chemistry »
The European Master’s course “Advanced Spectroscopy in Chemistry” has been awarded
the Erasmus Mundus label for the second time in recognition of its excellence!
The European Commission funding provides student scholarships including a living allowance of
1 000 euros per month and the payment of participation and travel costs for 4 European students
and 14 non-European students for the course edition starting in September 2016
The European ASC Master's Course is a two year (4 semesters, 30 ECTS each) Master's programme
including a mobility period within the ASC network. It has been jointly designed and is operated by
5 European universities since 2007: Lille1, Alma Mater of Bologna, Jagiellonian of Krakow, Leipzig
and Helsinki. The ASC master’s course has been selected for the second time by Erasmus Mundus
programme of the European Union, based on excellence criteria with respect to the quality of its
academic content and teaching, its expertise in the management of a European Programme and the
development of an industrial network ensuring the employability of its students.
High quality education programme
The ASC network offers state of the art equipment and expertise covering the application of
spectroscopic techniques to chemistry in a broad sense. The course prepares students to become
experts and develop international skills towards doctoral studies, and/or professional industrial
careers in chemical analysis and characterization of the structure of materials in the fields of
molecular synthesis, biology, nanotechnologies, modeling, pharmacy, green chemistry, materials,
and sustainable energies.
A network of global partners
Over the years, the ASC network has developed links with global industrial partners producing
spectrometers (Brüker, Magnetech) as well as with regional competitiveness clusters (MATIKEM in
Lille, NEU in Leipzig). A priviledged partnership has also been established with great research facilities
such as synchroton SOLEIL in France and ELETTRA in Italy.
Highly qualified international graduates
Since it first opened, 165 students from 27 countries have attended the course. 80% of the ASC
graduates have started a PhD, mainly in European universities. 20% are working in their home
country in industry (60%) or in higher education (40%).
Applications are submitted via the online procedure on the ASC website: www.master-asc.org

Deadline: March 13th, 2016 for entering the course in September 2016 in Lille.
Contact: master-asc@univ-lille1.fr

BEYOND BORDERS, BEYOND EXPECTATIONS

ERASMUS MUNDUS MASTER
ADVANCED SPECTROSCOPY
IN CHEMISTRY
• Enjoy a two-year Master program within our European
network of 5 partner universities, including 14 industrial
and research associated partners
• Get acquainted with Spectroscopic techniques, covering
state-of-the-art applications in chemistry
• Proﬁt from this transcultural learning experience with
openings to PhD careers and/or highly qualiﬁed positions
in industry all over the world
• Get a joint or multiple Master’s degree

Apply now for a European scholarship !
Deadline: mid-March

Lille

Leipzig

Krakow

Bologna

Admission criteria:
• Eurobachelor in Chemistry or equivalent
• Excellent academic records in Chemistry,
Bio-Chemistry or Physics
• Adequate mastery of English language
Contact:
master-asc@univ-lille1.fr
For more
information:

www.master-asc.org
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”Tulevaisuuden
opettajia ei voida
kouluttaa eilisen
menetelmillä
eikä välineillä.”
KIRSTI LONKA,
KASVATUSPSYKOLOGIAN PROFESSORI

TEE LAHJOITUS HELSINGIN YLIOPISTON 375-TULEVAISUUSRAHASTOON
JA RAKENNA SUOMEN TULEVAISUUTTA. VEROVÄHENNYSOIKEUS YKSITYISHENKILÖIDEN
TULOVEROTUKSESSA (ALKAEN 850 EUROA). VALTION VASTINRAHAOHJELMA
VOI JOPA NELINKERTAISTAA LAHJOITUKSEN VAIKUTUKSEN.
Helsingin yliopistolla on rahankeräyslupa POL-2014-11212, joka on voimassa 13.10.2014–31.12.2017. Varat käytetään Helsingin yliopiston tutkimuksen,
opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteuttamisen tukemiseen. Lupa koskee koko maata Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

