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Lukijalle
Pohjois-Suomessa on käynnissä valtava taloudellinen kasvukehitys ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alalla. Erityisesti kaivosteollisuuden suurhankkeet ja uusiutuvan energian
investointipäätökset kuormittavat alueen ennestäänkin niukkoja henkilöstöresursseja. Pelkästään Oulun lähialueella tapahtuvat investoinnit, kuten ydinvoimala, tuulivoimapuistot,
kauppakeskukset, lentokentän laajennus ja
kaivosteollisuuden hankkeet tulevat tarvitsemaan uusia osaajia. Elinkeinoelämän kasvavat
osaajatarpeet haastavat alueen oppilaitokset,
erityisesti ammattikorkeakoulut ja yliopistot
vahvistamaan koulutustarjontaansa. Suomen
rakenteelliset tekijät, kuten elinkeinorakenteen
muutos, ikäluokkien pieneneminen, suurten
ikäluokkien eläköityminen ja huoltosuhteen
(se osuus väestöstä, jonka työlliset joutuvat
elättämään) heikkeneminen aiheuttavat kroonista osaajapulaa tietyillä toimialoilla. Vastatakseen rakenteellisiin haasteisiin on alueen

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen muokattava ja uudelleensuunnattava koulutusohjelmia ja opetussuunnitelmia.
Tässä raportissa selvitetään Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvaraalan korkeakoulutustarjonta ja peilataaan
sitä alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Lopuksi raportissa annetaan suosituksia, mihin
Pohjois-Suomen korkeakoulutarjontaa olisi
selvityksen pohjalta syytä suunnata. Korkeakoulutukseksi tässä luetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjoama perustutkintoon
johtava nuorten koulutus ja joiltain osin myös
aikuis-, täydennys- ja jatkokoulutus.
Tämä raportti on laadittu Euroopan Unionin aluekehitysrahaston ja Oulun kaupungin
osarahoittaman ’Pohjoisuuden tutkimuksen
ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisön
kehittäminen - Northern Research and Innovation Platform’ - hankkeen aikana. Kiitämme
lämpimästi rahoittajia tuesta.
Sirpa Marttila1 & Päivi Iskanius2

1

2

Sirpa Marttila toimii Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisön kehittäminen –hankkeen suunnittelijana Oulun yliopiston Thule-instituutissa. Hän on aiemmin toiminut biologian ja maantieteen
opettajana peruskoulussa ja lukiossa.
Päivi Iskanius toimii Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisön kehittäminen -hankkeen projektipäällikkönä Oulun yliopiston Thule-instituutissa. Hän on aiemmin toiminut opettajana ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasolla sekä kehityspäällikkönä yliopiston aikuiskoulutustasolla.
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1. Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan
osaamisalueet
ja –laitteet. Energia-alan osaamista on myös
energiaan liittyvät suunnittelu- ja tietojärjestelmäpalvelut sekä energiateknologia. Energiateknologiaosaaminen liittyy teollisuuden
energiaratkaisuihin, hajautettuun energiatuotantoon, sähkötekniikkaan, materiaalitekniikkaan ja bioenergiaan.
Luonnonvara-alan osaaminen on maa- ja
metsätalouteen, keruutuotteisiin, riista- ja
kalatalouden elinkeinoihin, turvetuotantoon
ja maa-aineksen ottoon sekä kaivos- ja kaivannaisteollisuuteen liittyvää osaamista.
Luonnonvara-alan osaamista on myös luontoarvoista ja maisemasta sekä tietyiltä osin
rakennetusta ympäristöstä kumpuavien elinkeinojen, kuten maatila- ja luontomatkailun,
osaaminen. Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman Suomen Luonnonvaraselonteon mukaan
luonnonvara-käsitteellä tarkoitetaan kaikkia
ekosysteemipalveluita, kuten raaka-aineita,
biologista monimuotoisuutta, virkistys- ja
matkailupalveluja ja maisemaa. Tämän määrittelyn mukaan luonnonvara-alaksi voidaan
luokitella kaikki aineellisia ja aineettomia
resursseja käyttävät toimialat. Tässä raportissa
keskitytään aineellisiin luonnonvaroihin liittyvään osaamiseen. Perinteisten luonnonvaraalojen lisäksi tarkastellaan myös luonnonvaroja jalostavan teollisuuden tarpeita, koska
sen rooli ympäristöön vaikuttavana tekijänä
sekä energian ja luonnonvarojen kuluttajana
on merkittävä. Erityisesti keskitytään kaivosteollisuuteen ja metsäalaan. Matkailuun
ja elämystuotantoon liittyvä osaaminen jää
tämän raportin ulkopuolelle.
Kuvassa 1 on esitetty ympäristö-, energiaja luonnonvara-alan osaamisalueet.

Ympäristöalan osaaminen on lähinnä päästöjen vähentämiseen ja ympäristön puhdistamiseen liittyvää osaamista. Erilaiset ympäristöä
säästävät tuotteet ja niiden valmistaminen
(materiaalit, laitteet, teknologia) sekä palvelut
(jätteiden käsittely, kierrätys, vesi- ja jätevesihuolto, ilman ja ilmaston suojelu, jätteiden
hyödyntäminen ja kuljetus, pohjavesiin ja
maaperään liittyvät suojaus- ja kunnostustoimet, jätehuoltoalueiden teknisten rakenteiden
ratkaisut, maaperään sijoitettavien materiaalien ympäristökelpoisuuden sekä jätteiden
ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäytön
ratkaisut esimerkiksi maa-aineshuollossa tai
teiden rakentamisessa, tekninen kunnossapito
ja konsultointi) ovat iso osa ympäristöalan
osaamista. Ympäristöalan teknologinen
osaaminen on ympäristöterveyteen ja turvallisuuteen, ympäristöriskien arviointiin,
ympäristömittaukseen ja –monitorointiin
sekä ympäristöinformatiikkaan liittyvää
osaamista. Lisäksi ympäristöalan osaamiseen
sisällytetään tieto- ja viestintätekniikan (ICT)
osaaminen, joka tähtää erilaisiin ympäristöä
säästäviin ratkaisuihin, esim. etä- ja ryhmätyömahdollisuudet ja sähköinen asiointi.
Ympäristöalan osaamista on myös tutkimus,
joka keskittyy mm. ilmastonmuutokseen ja
luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen
liittyviin kysymyksiin sekä laajemmin ihmisen
ja ympäristön suhteen ymmärtämiseen.
Energia-alan osaaminen sisältää energian
jakeluratkaisut, energian käytön sekä uusiutuvaan energiaan liittyvät ratkaisut ja palvelut,
puhtaan energian ja ilmastonmuutoksen hillinnän muut ratkaisut ja palvelut, energiantuotannon, polttoaineet, energiantuotannon ja
käytön koneet ja laitteet sekä sähkötekniikan
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Kuva 1. Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan osaamisalueet.
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2. Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan
toimintaympäristö
toaineiden hintaa ja päästökauppa on tehnyt
uusiutuvasta energiasta entistä kilpailukykyisemmän fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.
EU on linjannut Eurooppa 2020 -strategiassaan, että vuoteen 2020 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 % vuoden
1990 tasosta, uusiutuvien energialähteiden
osuus nostetaan 20 %:n tasolle energiankulutuksesta ja energiatehokkuutta parantamalla
energiankulutus pienenee 20 %. Suomen velvoite on nostaa uusiutuvien energialähteiden
osuus 38 %:n tasolle energiankulutuksesta
vuoteen 2020 mennessä. Linjaus perustuu
EU:ssa vuonna 2007 sovittuun uusiutuvan
energian ja ilmastonmuutoksen lakipakettiin,
jossa edellä mainittujen muutosten lisäksi
biopolttoaineiden osuus tulee nostaa 10 %:iin
kaikista liikenteen polttoaineista vuoteen
2020 mennessä. Valtioneuvoston ilmasto- ja
energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa
Suomen päästövähennystavoite vuodelle 2050
on jopa 80 % vuoden 1990 tasosta ja tavoitteena on, että vuonna 2050 energiasta 60 % on
uusiutuvaa energiaa.
Kansallisessa EU 2020 –ohjelmassa Suomi
korostaa uusien innovaatioiden merkitystä
luonnonvararesurssien kestävässä hyödyntämisessä. Suomen luonnonvarojen runsaus ja
korkea teknologiaosaaminen nähdään tulevan
talouskasvun ja monipuolisemman tuotantorakenteen peruspilarina. Suomen tavoitteena on
nousta biotalouden edelläkävijämaaksi. Biotalous tarkoittaa uusiutuvien luonnonvarojen
kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niistä valmistettujen tuotteiden ja palveluiden tuotantoa.
Suomessa on hyvät mahdollisuudet kehittää
energia- ja materiaalitehokkuutta parantavia
sekä ilmastonmuutosta hillitseviä innovaatioita sekä viedä alan osaamista globaaleille markkinoille. Vuonna 2010 julkaistussa Valtio-

Aasian ja erityisesti Kiinan panostukset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan
(T&K&I) ja koulutukseen ovat pakottaneet
perinteiset suuret talousalueet, kuten Euroopan
Unioni (EU), hakemaan uusia selviytymisstrategioita. Globaali kilpailu resursseista on kiristynyt. Raaka-aineiden ja energian saannin varmistaminen on noussut yhdeksi tärkeimmäksi
kilpailukyvyn takeeksi. Kestävän kehityksen
katsotaan pitkällä tähtäimellä olevan ainoa
keino turvata alueiden taloudellinen asema
ja ihmisten hyvinvointi. Kestävän kehityksen
teknologian ja osaamisen edelläkävijät saavat
myös kilpailuetua osaamisellaan. He avaavat
uusia markkinoita ja tekevät taloudellisia
aluevaltauksia. Energian, raaka-aineiden ja
muiden resurssien saatavuuden lisäksi energia- ja materiaalitehokkuus nousevat tulevaisuuden kilpailukykytekijöiksi. Varsinkin EU
pyrkii parantamaan luonnonvaroihin liittyvää
omavaraisuutta ja panostaa raaka-aineiden
tuotantoon ja jalostukseen.
Yksi tärkeimmistä ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alaan vaikuttavista globaaleista
trendeistä on siirtyminen kohti vihreää taloutta. YK:n ympäristöohjelman (UNEP3) mukaan vihreä talous on kehitystä, josta seuraa
ihmisten hyvinvoinnin ja tulojen kasvua sekä
sosiaalista tasa-arvoisuutta samalla kun huomioidaan ympäristöriskit ja ekologinen niukkuus. Vihreä talous toteutetaan yksityisillä ja
julkisilla investoinneilla, joiden tavoitteena on
vähentää päästöjä, lisätä energia- ja materiaalitehokkuutta, tukea luonnon monimuotoisuutta
sekä kehittää ekosysteemipalveluja.
Energia-alalla kiristynyt kilpailutilanne,
ilmastonmuutos ja fossiilisten luonnonvarojen ehtyminen vaikuttavat suoraan energian
maailmanmarkkinahintoihin. Kasvanut kulutus on nostanut erityisesti fossiilisten polt3

http://www.unep.org
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neuvoston biotalousraportissa esitettyjen
arvioiden mukaan Suomessa on mahdollista
kaksinkertaistaa tuotettujen biomassojen
määrä materiaali- ja energiatehokkuutta parantamalla.
Suomessa on runsaasti luonnonvaroja,
mutta niitä myös kulutetaan paljon. Ilman
radikaaleja muutoksia Suomea uhkaa tilanne,
jossa kansantalouden kulutus ylittää luonnon
tuottamien varantojen kantokyvyn, myös
uusiutuvien raaka-aineiden osalta. Suomi ei
voi loputtomasti lisätä esim. metsien käyttöä
ilman että metsävarat hupenevat tai luonnon
järjestelmät häiriintyvät. Kohti vihreämpää
taloutta –seminaariesityksissään (4.10.2011)
tutkimusprofessori Ilmo Mäenpää ja professori Hannu Ilvesniemi osoittivat, että Suomen
biomassat eivät yksinään riitä nykyisen materiaali- ja energiakulutuksen tyydyttämiseen.
Suomessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti
materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi teollisuuden prosesseissa tulee
pyrkiä lähemmäksi suljettua kiertoa, jossa
sivuvirtojen hyötykäyttö on runsasta ja päästöt
mahdollisimman pieniä.
Maailmantalouden muutokset, ilmastonmuutos, luonnonvarojen niukkuus (mm.
ruoka, vesi ja energia), luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja sosiaaliset ongelmat
vaikuttavat poliittisiin päätöksiin ja linjauksiin
myös alueellisella tasolla. Pohjois-Suomen
maakunnat (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) ovat huomioineet
globaalit muutostekijät uusimmissa maakuntasuunnitelmissaan ja -ohjelmissaan. Yhteistä
eri suunnitelmissa ja –ohjelmissa on runsaiden
luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät ehdotukset (erityisesti metsät, mineraalit ja matkailu), kylmän ilmaston hyödyntäminen esim.
testausympäristönä, maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja maataloustuotannon
säilyttäminen, hyvinvointiasiat, huoli osaavan
työvoiman riittävyydestä eri aloilla, sekä
näiden asioiden ratkaiseminen koulutuksen ja

maahanmuuton kautta. Eritysesti Barentsin
alueen luonnonvarojen (öljy, kaasu ja mineraalit) massiivinen hyödyntäminen voi tarjota
Pohjois-Suomelle uusia yhteistyömahdollisuuksia. Pohjois-Suomen yritykset voivat
hakeutua toimimaan Barentsin alueella tai
valmistaa ja toimittaa alueella tarvittavaa
teknologiaa ja laitteita. Suomessa on ilmastoolosuhteiden, pitkien etäisyyksien ja runsaiden
luonnonvarojen vuoksi syntynyt osaamista
ja teknologiaa, jota voidaan hyödyntää koko
Barentsin alueella.
Pohjois-Suomen maakuntien odotukset
kohdistuvat kaivostoiminnan kasvuun ja oman
energiantuotannon, erityisesti bioenergian
ja laajemmin uusiutuvien energialähteiden
käytön, lisäämiseen. Myös Pyhäjoelle rakennettavaan ydinvoimalaan kohdistuu suuria
taloudellisia odotuksia. Turvetuotannon
kehittäminen edelleen takaa energian huoltovarmuutta ja parantaa puun polttoprosessia.
Maakuntien elintarviketuotannon omavaraisuutta halutaan lisätä maatalouden omia
raaka-aineita jatkojalostamalla. Luonnonvarat laajemmin käsitettynä nähdään suurena
mahdollisuutena maaseudun kehittymiselle.
Pohjois-Suomen maakuntien suunnitelmissa
ja –ohjelmissa luonnon virkistyskäytön ja
matkailun painoarvo on suuri, mutta tässä
raportissa ne jäävät tarkastelun ulkopuolelle.
Pohjois-Suomen maakuntasuunnitelmissa
ICT-osaamisen merkitys korostuu. Lisääntyvä
luonnonvarojen hyödyntäminen tarjoaa uusia
innovaatio- ja liiketoimintamahdollisuuksia
myös ICT-alan yrityksille. Erityisenä innovaatiopotentiaalina nähdään luonnonvarojen
jalostusasteen nostaminen ja uuden teknologian kehittäminen sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen. Tulevaisuuden
haasteeksi nousee kuitenkin osaavan työvoiman saanti. Osaavaa työvoimaa odotetaan
kasvavan ensisijaisesti alueen omista nuorista
suuuntaamalla koulutusta nouseviin aloihin,
mutta myös maahanmuuton myötä.
9
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3. Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alaan liittyvä
kehittämistoiminta
Tässä kappaleessa esitellään valtakunnallisen
osaamiskeskusohjelman OSKE ja Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan
kehittäistoimintaa. Lisäksi esitellään alaan liittyviä Suomen Akatemian tutkimusohjelmia,
koska ne tukevat tutkimuksen ja tieteenalojen
kehitystä sekä ohjaavat alan huipposaamista
tutkimusta rahoittamalla. Vaikka Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY)4 on
monia tehtäviä, jotka liittyvät myös osaamisen
kehittämiseen, työvoiman saatavuuteen, yritysten kilpailukyvyn ja alueiden kehittämiseen
sekä ympäristön tilan seurantaan, jätetään sen
esittely tämän raportin ulkopuolelle.

teknologiakeskusten, elinkeinoelämän ja eri
rahoittajatahojen välinen yhteistyö. Tarkoituksena on käynnistää ja toteuttaa tutkimus-,
koulutus- ja kehittämishankkeita.
Ohjelmakaudella 2007-2013 osaamiskeskusohjelmaa toteuttaa 13 kansallista
osaamisklusteria, johon kuhunkin kuuluu 4-7
alueellista osaamiskeskusta. Osaamisklusteri
on yhteistyöfoorumi, joka toimii johdettuna
verkostona yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Nämä klusterit ovat Asuminen, Digitaaliset sisällöt, Elintarvikekehitys, Energiateknologia, HealthBIO, Hyvinvointi, Jokapaikan
tietotekniikka, Matkailu ja elämystuotanto,
Meri, Nanoteknologia, Uusiutuva metsäteollisuus, Ympäristöteknologia ja Älykkäät koneet.
Useat klusteriohjelmat liittyvät ympäristö-,
energia- ja luonnonvara-alojen toiminnan
kehittämiseen.
Ympäristöteknologian osaamiskeskusklusteri on laaja toimijaverkosto, johon kuuluu
neljä osaamiskeskusta, 400 yritystä sekä maan
tärkeimmät yliopistot ja tutkimuslaitokset. Yhteistyö on tuottanut monia uusia innovatiivisia
ratkaisuja liittyen mm. energia-, vesi- ja ilmaalaan. Ympäristöteknologian osaamisklusteriin kuuluvat Kuopio Innovation Oy (Kuopion
seudun osaamiskeskus), Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy (Lahden seudun osaamiskeskus),
BusinessOulu (Oulun seudun osaamiskeskus)
ja Culminatum Innovation Oy Ltd/Green Net
Finland ry (Uudenmaan osaamiskeskus).
Klusterin painopistealueet perustuvat kunkin alueellisen osaamiskeskuksen osaamiseen.
Kuopion seudun kansallisia kärkihankkeita
ovat IIT-teknologiaverkosto (IIT= ilmasto,
ilmanlaatu, terveys) ja ympäristöinformatiikka. Lahden seutu keskittyy ympäristöteknologiasektorin liiketoiminnan kehittämiseen.

3.1 Valtakunnallinen
osaamiskeskusohjelma (OSKE)
Valtakunnallinen osaamiskeskusohjelma
(OSKE) 5 on Työ- ja elinkeinoministeriön
koordinoima ohjelma, jonka tavoitteena
on luoda edellytyksiä monipuoliselle innovaatiotoiminnalle, jossa korkea tutkimus
yhdistyy teknologia-, muotoilu- ja liiketoimintaosaamiseen. Osaamiskeskusohjelma on
osa Suomen innovaatiostrategiaa tarkoituksena synnyttää huippuosaamiseen perustuvia
uusia innovaatioita, tuotteita, palveluita,
yrityksiä ja työpaikkoja. Osaamiskeskusohjelma tukee alueiden välistä erikoistumista ja
työnjakoa sekä pyrkii kehittämään kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamiskeskuksia.
Se lisää alueellisten innovaatioympäristöjen vetovoimaa kansainvälisesti toimivien
yritysten, investointien ja huippuosaajien
saamiseksi Suomeen. Toiminnan lähtökohtana on tutkimuslaitosten, korkeakoulujen,
4
5

http://www.ely-keskus.fi
http://www.oske.net
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Uudenmaan seudun kärkihankkeet ovat ympäristömonitorointi ja urbaani energiatehokkuus.
Oulun seudun kansalliset kärkihankkeet ovat
ilman katalyyttinen puhdistus ja veden puhdistus. Yhteiseksi keihäänkärjeksi on valittu
ympäristömonitorointi, joka yhdistää ICT-alan
ja ympäristöosaamisen. Se on yksi nopeimmin
kasvavista ympäristöteknologian aloista. Langatonta teknologiaa sovelletaan esimerkiksi
tuulivoimaloiden ja polttolaitosten etäohjauksessa sekä vesilaitosten kännykkävalvomossa.
Oulun seudulla toimivan ilmatutkimuksen
ja ilmanpuhdistuksen osaamiskeskittymän
SkyPro Oulu tavoitteena on tehdä seudusta
kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu
ilmatutkimukseen ja ilmanpuhdistukseen
liittyvän teollisuuden keskus. Oulussa toimivan vesialan osaamiskeskittymän CEWIC
(Centre of expertise in the Water Industry
Cluster) tavoitteena on tiivistää vesialan
toimijoiden yhteistyötä ja tuottaa uutta osaamista, uusia järjestelmiä ja palveluita veden
ja jäteveden käsittelyyn. Oulun seudun kolmas kärkihanke liittyy uusiutuvan energian
ja materiaalitehokkuuden liiketoimintojen
kehittämiseen. Uusiutuvan energian merkitys
on Pohjois-Pohjanmaalla huomattava. Tuulienergiaan investoiminen on ajankohtaista sekä
Oulunkaaren sekä Raahen seuduilla. Lisäksi
kaivosteollisuus tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia cleantech -alalla.
Uusiutuva metsäteollisuus –osaamisklusteri tuo uusia ratkaisuja metsäteollisuuteen ja
vauhdittaa pk-yritysten kasvua kehittämällä
alan teknologiaa, toimintamalleja, tuotteita ja
palveluita. Ohjelman strategiset painopisteet
ovat räätälöity kuidunhankinta (mm. energiapuun saatavuus), puukemia ja uudet tuotteet
(mm. puuraaka-aineen käytön monipuolistaminen), komposiitit ja älykkäät puurakenteet
(mm. puun saatavuus ja kemikaalien ympäristövaikutukset), pakkaaminen (mm. pakkausten
älykkyys ja indikaattorit), mittausteknologia

(mm. testausympäristöt) ja mahdollistavat
teknologiat (mm. kuitupohjaisten tuotteiden
valmistamisen teknologiat, liiketoiminnot ja
elinkaaripalvelut).
Pohjois-Suomesta klusterissa on mukana
Kajaanin Teknologikeskus Oy ja Mittaus- ja
tietojärjestelmien osaamiskeskus Measurepolis Development Oy sekä Kokkolan Teknologiakeskus KETEK Oy. Kajaanin seudulla
klusterin toiminta keskittyy metsäteollisuuden
eri aloille mittalaitteita kehittävien ja valmistavien sekä mittauspalveluita tuottavien yritysten kilpailukyvyn parantamiseen. Kokkolan
seudulla toiminta keskittyy kemianteollisten,
erityisesti hienokemikaalien ja polymeeri- ja
komposiittimateriaalisovellusten kehitykseen
sekä metsistä saatavan bioenergian kehittämiseen.
Nanoteknologian klusteriohjelma nopeuttaa ja vahvistaa nano- ja mikroteknologioiden sekä niitä hyödyntävien tulevaisuuden
materiaalien kehittämistä ja kannattavaa
käyttöönottoa. Ohjelmassa korostetaan nanoteknologiaa, jolla haetaan ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, kuten ympäristökysymyksiin ja raaka-aineiden säästävään käyttöön.
Pohjois-Suomesta klusterissa ovat mukana
Oulun ja Kokkolan seudun osaamiskeskukset. Oulun seudulla keskitytään painettavaan
älykkyyteen ja optiseen mittaustekniikkaan
(PrintoCent-innovaatiokeskus). Kokkolassa
keskitytään nano-teknologian sovelluksiin
kemianteollisuudessa ja kemiaa hyödyntävässä teollisuudessa, kuten kaivos-, vene-,
pakkaus- tai puutuoteteollisuudessa, erityisesti
metallikemikaaleihin sekä polymeeri- ja komposiittimateriaaleihin.
Meriklusteriohjelma aktivoi, yhdistää ja
edistää meriteollisuuden, merenkulun ja näitä
tukevan pk-yritysten kehitystä, koulutusta, soveltavaa tutkimusta ja parantaa klusterin näkyvyyttä. Meriklusteriohjelman painopiste on laivanrakennus-, offshore- ja veneteollisuudessa.
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ja tutkimusryhmien kansainvälistä verkottumista. Tekes järjestää mm. kansainvälisiä
seminaareja ja edistää tutkijaliikkuvuutta
sekä tarjoaa tietoa kansainvälisistä innovaatio- ja markkinatrendeistä. Tekesin
aktivointihankkeiden tarkoitus on herättää
alueella toimivia yrityksiä T&K&I-toimintaan. Tällä hetkellä ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alaan liittyviä aktivointihankkeita on käynnissä mm. kemianteollisuuden, meriteollisuuden rakentamismenetelmien, logistiikan ja liikenteen palvelujen,
puutuote- ja energiapuualan ja uudistuvan
teollisuuden aloilla.
Tekesillä on käynnissä 25 ohjelmaa. Suoraan tai välillisesti ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alaan liittyviä ohjelmia ovat BioRefine - Uudet biomassatuotteet (2007-2012),
Digitaalinen tuoteprosessi (2008-2012), EVE
- Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät (20112015), Green Growth – Tie kestävään talouteen (2011-2015), Green Mining – Huomaamaton ja älykäs kaivos (2011-2016), Groove
- Uusiutuva energia, kasvua kansainvälistymisestä (2010-2014), Kestävä yhdyskunta
(2007-2012), Oppimisratkaisut (2011-2015),
Polttokennot (2007-2013), Rakennettu ympäristö (2009-2014), SymBio – Biotekniikasta
tuotantoon (2006-2011), Sapuska – Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista (20082012), Toiminnalliset materiaalit (2007-2013),
Tuotantokonseptit (2007-2011), Vene (20072011) ja Vesi (2008-2012).
BioRefine-ohjelma kehittää biojalostamoihin ja biomassan jalostukseen liittyviä innovatiivisia teknologioita, tuotteita ja palveluja
kansainvälisille markkinoille. Ohjelma edistää
toisen sukupolven liikenteen biopolttoaineiden
tuotantoteknologian kehittämistä ja käyttöä.
EVE-ohjelma pyrkii kehittämään sähköisiin
ajoneuvoihin ja työkoneisiin liittyvää liiketoimintaa suomalaisissa yrityksissä noin 200
miljoonasta eurosta noin 2 miljardiin euroon

Painopistealueita poikkileikkaavina teemoina
ovat materiaali- ja valmistusteknologiat, kansainvälistyminen, turvallisuus ja ympäristöasiat sekä liiketoimintaosaamisen kehittäminen.
Pohjois-Suomesta klusterissa on mukana
Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy:n koordinoima Prometal. Prometal on Nivalassa,
Raahessa ja Torniossa toimivien metallialan
tuotantostudioiden verkosto-osaamiskeskus,
jonka painopiste on materiaaleissa, erityisesti
meriteollisuuden tarpeisiin tuotetuissa metallituotteissa.
HealthBio-klusteriohjelma hyödyntää
suomalaisen bioalan huippuosaamista liiketoiminnassa sekä kehittää alaa tukevia rakenteita,
toimintamalleja ja muuta osaamista. Ohjelma
keskittyy bioteknologian terveyssovellusten
ja terveyteen liittyvien liiketoiminta-alueiden
kehittämiseen. Liiketoiminta-alueiden nykyistä ydintä ovat diagnostiikka, lääketutkimus ja
-kehitys sekä biomateriaalit ja kudosteknologia. Oulun seudulla ohjelman reuna-alueilla
keskitytään elintarvikkeisiin liittyvään tutkimukseen, lääketieteelliseen tutkimukseen
ja kasvinjalostukseen. Yhteistyössä muiden
klusteriohjelmien kanssa haetaan eri teknologian sovellusmahdollisuuksia klustereiden
liittymäpinnoilta. Oulun seudun tavoitteena
on kehittää mm. biosensoritekniikkaa, jolla
on ihmislääketieteen diagnostiikan ohella
sovellusmahdollisuuksia myös elintarviketeollisuudessa ja ympäristöalalla. Kehitystyö
tehdään bio-, nano- ja tietotekniikan rajapinnoilla poikkitieteellisenä yhteistyönä.

3.2 Teknologian ja innovaatioiden
kehittämiskeskus Tekes
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes6 aktivoi ja rahoittaa yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten
T&K&I-toimintaa. Tekes edistää myös yritysten
6
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vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman avulla halutaan luoda Suomeen sähköisten ajoneuvojen
yrityksistä ja tutkijoista koostuva yhteisö,
jolla on kiinteät yhteydet kansainvälisiin tutkimus- ja liiketoimintaverkostoihin. Ohjelman
tavoitteena on riittävän suurien testiympäristöjen käyttöönotto ja osallistuminen alan
standardien kehittämiseen.
Green Growth –ohjelma yhdistää eri toimialat luomaan vähemmän luonnonvaroja käyttäviä tuotanto- ja palveluverkkoja. Ohjelma on
tarkoitettu erityisesti yrityksille, jotka etsivät
roolia kestävän talouden kasvusta tai haluavat
uudistaa liiketoimintaansa. Ohjelman avulla
halutaan tukea energian ja luonnonvarojen
käytön radikaalia muutosta ja vähentää uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä.
Green Mining –ohjelma pyrkii nostamaan
Suomen ekotehokkaan mineraaliteollisuuden
globaaliksi edelläkävijäksi vuoteen 2020
mennessä. Ohjelman avulla halutaan luoda
kasvavan ja perinteisen kaivostoiminnan
rinnalle uutta, erityisosaamista vaativaa
liiketoimintaa. Keskeisenä tavoitteena on
kasvattaa vientiin tähtäävien pk-yritysten
määrää mineraaliklusterissa ja nostaa alan
tutkimus maailman huipulle valituilla sektoreilla. Ohjelman keskeinen sisältö rakentuu
kahdesta teema-alueesta; ’Huomaamaton ja
älykäs kaivos’ ja ’Uudet mineraalivarannot’.
Groove–ohjelma pyrkii kehittämään suomalaisten uusiutuvan energian pk-yritysten
liiketoimintavalmiuksia ja kansainvälistä
kilpailukykyä. Ohjelmassa yhdistetään toimiala- ja liiketoimintaosaamista uusilla tavoilla
katsomalla teknologioita, palveluita ja niiden
toimijoita arvoketjun näkökulmasta. Ohjelma
on suunnattu kasvuhaluisille pk-yrityksille.
Suuret yritykset voivat osallistua ohjelmaan
pääasiassa toimiessaan aktiivisesti verkoston
vetäjinä ja yhteistyössä pk-yritysten kanssa.
Kestävä yhdyskunta –ohjelma pyrkii luomaan
uutta ja uudistuvaa liiketoimintaa kestävien ja

energiatehokkaiden alueiden ja rakennusten
suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa
sekä niiden korjauksessa. Ohjelman kohderyhmiin kuuluvat rakennus- ja kiinteistöala, energia- ja ympäristöala sekä palvelualan toimijat.
Polttokennot-ohjelma pyrkii nostamaan
suomalaisen teollisuuden ja tutkijoiden
mahdollisuuksia synnyttää läpimurtotuotteita
seuraavilla alueilla: ’Kiinteät polttokennosovellukset energiantuotantoon’, ’Polttokennot
työkoneiden voimanlähteinä’ ja ’Kannettavat
polttokennosovellukset’.
Sapuska-ohjelma pyrkii kehittämään suomalaisten elintarvikealan pk-yritysten liiketoimintaa, lisämään tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotyötä sekä edistämään verkostoitumista kansainvälisillä markkinoilla. Ohjelma
edistää eri toimijoiden yhteistyötä, myös
suuryritysten ja pk-yritysten yhteishankkeita.
SymBio –ohjelma pyrkii uudistamaan
teollisia prosesseja ja ympäristön puhdistusta
bioteknologian keinoin. Ohjelma edistää bioteknologisten sovellusten siirtymistä yritysten
käyttöön laajasti eri teollisuudenaloilla. Ohjelmaan osallistuvat yritykset voivat edustaa mitä
tahansa teollisuudenalaa.
Toiminnalliset materiaalit-ohjelma pyrkii vahvistamaan suomalaisen teollisuuden
kansainvälistä kilpailukykyä hyödyntämällä
edistyksellistä materiaaliteknologiaa. Keskeisinä aiheina ovat; ’Materiaalien ja niiden
ominaisuuksien ymmärtäminen’, ’Hallinta ja
toiminnallisuuksien räätälöinti’, ’Valmistettavuus’, ’Sovellutukset’ sekä ’Materiaalien
elinkaari ja sen hallinta’. Ohjelmassa rakennetaan arvoketjuja verkottumalla kansallisesti
ja kansainvälisesti.
Vesi-ohjelma pyrkii uudistamaan vesisektorin liiketoimintaa ja laajentamaan suomalaista
osaamista kansainvälisille markkinoille. Keskeisinä keinoina ovat nykyaikaisen teknologian hyödyntäminen ja vesialan liiketoimintamallien, asiakaslähtöisten palvelukonseptien
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ja kokonaisratkaisujen innovointi.
Tekes edesauttaa yhdessä Suomen Akatemian kanssa strategisen huippuosaamisen
keskittymien (SHOK7) syntymistä ja kehittää
niiden toiminnan edellytyksiä, kannustaa
niitä toimintansa kehittämisessä ja rahoittaa
keskittymien tutkimusohjelmia ja hankkeita.
Keskittymät tarjoavat huipputason tutkimusyksiköille ja tutkimustuloksia hyödyntäville yrityksille uuden tavan tehdä tiivistä
ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Keskittymissä
toteutetaan yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhdessä määrittelemää tutkimusstrategiaa. Keskittymät ovat sovelluslähtöisiä
ja ne tukevat monitieteisyyttä. Keskittymien
kautta pyritään saamaan Suomeen myös kansainvälistä T&K&I-rahoitusta. Tällä hetkellä
toimivia keskittymiä ovat Energia ja ympäristö (CLEEN Oy), Metallituotteet ja koneet
(FIMECC Oy), Metsäklusteri (Metsäklusteri
Oy), Rakennettu ympäristö (RYM Oy), Terveys ja hyvinvointi (SalWe Oy) sekä Tieto- ja
viestintäteollisuuden tutkimus (TIVIT Oy).
Useat keskittymät liittyvät suoraan tai osittain ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan
kehittämiseen.
Energia- ja ympäristöalan CLEEN Oy
vision mukaan vuonna 2050 energia- ja ympäristöteollisuus on Suomen johtava teollisuudenala ja maailmanlaajuinen markkinajohtaja
tietyillä liiketoiminta-alueilla. CLEEN:in
tutkimusaiheita ovat mm. hiilineutraalienergiantuotanto, hajautetut energiajärjestelmät,
energiatehokkuus, energiamarkkinat ja älykkäät sähköverkot, ympäristötehokkuuden
mittaaminen, monitorointi ja arviointi, materiaalien kierrätys ja jätehuolto, teknologioiden
ja palveluiden resurssitehokkuus ja kestävät
polttoaineet. Tällä hetkellä CLEEN Oy:llä on
käynnissä neljä tutkimusohjelmaa :
• Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
(Carbon Capture and Storage Program,
CCSP)
7
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•

Tulevaisuuden polttomoottorivoimalaitokset (Future Combustion Engine Power
Plants, FCEP)
• Ympäristön mittaus ja monitorointi (Measurement, Monitoring and Environmental Efficiency Assessment, MMEA)
• Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (Smart Grids and Energy Markets,
SGEM)
RYM Oy keskittyy energiatehokkuuden
tutkimiseen. Metsäklusteri Oy keskittyy älykkäisiin ja resursseja säästäviin tuotantoteknologioihin, tulevaisuuden biojalostamoihin sekä
tulevaisuuden asiakasratkaisuihin. FIMECC
Oy pyrkii kehittämään metallijalosteisiin,
koneisiin ja laitteisiin kestävää elinkaarisuorituskykyä tukevia materiaaleja ja materiaaleja,
jotka soveltuvat energiaa säästäviin ja ympäristöystävällisiin sovelluksiin.

3.3 Suomen Akatemia
Suomen Akatemia8 on korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja sekä
aktiivinen toimija kansainvälisessä tiede- ja
innovaatiojärjestelmässä. Akatemia edistää
tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä,
kehittää kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä, toimii asiantuntijaelimenä tiedepolitiikan
kysymyksissä sekä myöntää määrärahoja
tutkimukseen ja muuhun tieteen edistämiseen.
Akatemia edistää tutkimuksen tieteiden välisyyttä, monimuotoisuutta ja uusiutuvuutta.
Akatemia kohdistaa tutkimuspoliittista huomiota ja toimenpiteitä suuriin yhteiskunnallisiin ja ihmiskunnan haasteisiin, kuten pohjoinen ilmasto ja ympäristö, kestävä energia,
kulttuurien vuoropuhelu, terve arki kaikille,
oppiminen ja osaaminen mediayhteiskunnassa
sekä väestön ja yksilön ikääntyminen.
Suomen Akatemia suuntaa tutkimusta
ja tutkimusrahoitusta aloille, joita pidetään

http://www.tekes.fi/fi/community/Osaamisen%20 8
keskittymät%20(SHOK)/505/Osaamisen%20keskit
tymät%20(SHOK)/1379
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keskeisinä tieteelle ja yhteiskunnalle. Tutkimusohjelmien avulla kehitetään valittuja tutkimusaloja, nostetaan alojen tieteellistä tasoa
ja luodaan uudenlaista osaamista. Ohjelmissa
korostetaan monitieteistä ja tieteidenvälistä
tutkimusotetta sekä kansainvälistä yhteistyötä
painottamalla tieteellisen laadun arvioinnissa
tieteidenvälisyyttä ja innovatiivisuutta. Ympäristö-, energia- ja luonnonvarat-alaa suoraan
tai osittain sivuavia tutkimusohjelmia ovat
FICCA: Ilmastonmuutos – vaikutuksen ja
hallinta (2011-2014), KETJU – Kestävä tuotanto ja tuotteet (2006-2013), SusEn – kestävä
energia (2008-2011), LASTU – Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma (2010-2014),
AKVA – Akvaattisten luonnonvarojen kestävä
hallinta (2012-2016), OMA – Ohjelmoitavat
materiaalit (2012-2016).
FICCA: Ilmastonmuutos – vaikutuksen ja
hallinta –tutkimusohjelma keskittyy vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin
laaja-alaisesti. Keskeisenä periaatteena on
tukea monitieteistä tutkimusta, joka käsittelee
kohdettaan sekä yhteiskunnallisen että luonnontieteellisen tutkimuksen keinoin tavoitteena systeeminen tutkimusongelmien käsittely.
Ohjelma kattaa laajasti eri tutkimusaloja kuten
geotieteet, ympäristöpolitiikka, ympäristötalous ja ympäristöoikeus, kansantaloustiede,
muu ympäristön ja luonnonvarojen tutkimus,
ekologia, evoluutiotutkimus ja systematiikka,
ympäristötekniikka, ekotoksikologia, ympäristön tila ja ympäristövaikutukset, maantiede,
fysiikka, kasvatustiede, kulttuurien tutkimus,
metsätieteet sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka.
KETJU – Kestävä tuotanto ja tuotteet
–tutkimusohjelma vastaa kemian tekniikan
sekä prosessi- ja tuotantotekniikan tulevai
suuden haasteisiin tukemalla tulevaisuuden
teollisuuden tutkimus- ja kehitystoimintaa ja
ohjaamalla kestävien ratkaisujen kehittämiseen. Tutkimusohjelman teema-alueet ovat

teollinen ekologia, vihreä kemia ja tekniikka
sekä kemikaalit teollisessa tuotannossa (testaus ja sääntely). Tuotanto ja tuotteet vaikuttavat
ympäristöön tuotteiden suunnittelusta raakaaineiden hankintaan, valmistukseen, jakeluun,
käyttöön, ja käytöstä poistamiseen. Luonnonvarojen ehtyminen ja ympäristön tilan heikkeneminen vaikuttavat suoraan taloudelliseen
kehitykseen. Tutkimusohjelma tuottaa uutta
tieteellistä tietoa haitallisten aineiden riskien
tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan, raakaaineiden optimaalisen hyötykäytön, jätteiden
syntymisen minimoinnin sekä uusien tuote- ja
tuotantoideoiden alueilla innovatiivisuutta
hyödyntäen. Lisäksi ohjelma luo mahdollisuudet uusien ekotehokkaiden prosessien ja
tuotteiden kehittämiselle ympäristönsuojeluun
ja kemikaaliturvallisuuteen sekä prosessi- ja
kemiantekniikkaan perustuvien innovaatioiden ja osaamisen avulla vahvistaa tieteellistä
osaamista ja tutkimusympäristöjä niillä osaalueilla, jotka edistävät kestävää tuotantoa ja
tuotteita.
LASTU – Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma yhdistää laskennallisten menetelmien kehittäminen laskennallisesti
vaativien ja tieteellisesti merkittävien kysymysten tutkimiseen, kuten ilmastonmuutos,
energiakysymykset, terveys ja hyvinvointi,
globaalien tietoverkkojen turvallisuus sekä
globaalin talouden hallinta. Laskennallisten
menetelmien soveltamisessa tarvitaan paitsi
menetelmäosaamista, myös syvällistä sovellusalueen ymmärrystä, mikä korostaa eri
alojen asiantuntijoiden yhteistyön ja osaamisen siirron merkitystä ja vahvistaa moni- ja
poikkitieteellistä tutkimusta. Ohjelma kattaa
laskenta- ja datapainotteiset tutkimusalueet
kaikilla tieteenaloilla, muun muassa biologiassa, fysiikassa, kemiassa, kielentutkimuksessa,
terveyden tutkimuksessa, taloustieteissä,
tekniikassa ja yhteiskuntatieteissä. Tärkeitä
kriteereitä ohjelmassa ovat tutkimuskohteen
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ainutlaatuisuus, merkittävyys, menetelmäkehitys ja datan kantavuus.
SusEn – kestävä energia -tutkimusohjelma
keskittyy energiantuotantoon ja -käyttöön
liittyvien raaka-aineiden, tekniikoiden ja
prosessien tutkimiseen ja kehittämiseen sekä
näiden hallinnointiin tarkoitettujen sosioekonomisten ja poliittisten järjestelmien analysointiin. Tutkimusohjelman teema-alueet
ovat uudet energiatuotannon teknologiat,
toimiva energiajärjestelmä sekä energian käytön tehokkuus. Energiatutkimuksen haasteita
ovat erityisesti energiantuotannon ympäristövaikutusten ja taloudellisten reunaehtojen
yhteensovittaminen sekä uusiutuvien luonnonvarojen optimaalinen käyttö raaka-aineiksi
ja energiaksi. Energiaratkaisut ovat keskeisiä
kysymyksiä pohdittaessa ihmiskunnan sekä
tämän hetken että tulevaisuuden hyvinvointia.
Niinpä tulevaisuuden energiaratkaisuihin vaikuttavatkin merkittävästi niiden aiheuttamat
vaikutukset ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Ohjelmassa ympäristönäkökohdat
ja terveyskysymykset ovat läpikäyvinä teemoina. Tutkimusohjelma on monitieteinen
ja siinä tutkitaan muun muassa bioenergian
ja ydinvoiman sekä lääke- ja kauppatieteiden
näkökulmasta.
AKVA – Akvaattisten luonnonvarojen
kestävä hallinta -tutkimusohjelma tutkii, analysoi ja syntetisoi vesiympäristöön liittyvää
toimintakokonaisuutta. Polttopisteessä on
vesivarojen ja vesiympäristöihin kytkeytyvien
luonnonvarojen kestävä hallinta vesivarojen
tulevaisuudessa kasvavan käytön ja suojelutarpeen turvaamiseksi. Ohjelma keskittyy
tutkimukseen, joka osaltaan on varmistamassa
veden ja veteen liittyvien resurssien kestävää
hallintaa, riittävää määrää ja turvallisuutta
tulevaisuudessa. Ohjelma keskittyy seuraaviin
tutkimusteemoihin; vesiympäristöihin kohdistuvat muutospaineet (maankäyttö ja kaavoitus, vesivarojen ja veden laatu ja riittävyys,
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vesiympäristöihin kohdistuva kuormitus sekä
veteen ja vesien käyttöön liittyvät arvostukset
ja niiden muutokset) ja muutosen hallinta (politiikat, ohjauskeinot ja niiden vaikuttavuus,
riskinhallinta ja systeemitason tarkastelu
sekä erilaisten teknologioiden kehittäminen),
vesiympäristöjen ekosysteemipalvelut ja niiden turvaaminen (ekosysteemipalvelujen ja
niitä tuottavien prosessien tunnistaminen ja
prosessien dynamiikan tuntemus, ekosysteemin terveys ja tuottavuus, vesiekosysteemien
kunnostus ja biologisten puhdistusprosessien
kehittäminen, ekosysteemipalveluihin nojaavien tuotteiden kestävä hyödyntäminen,
ekosysteemipalvelujen ja tuotteiden arvottaminen ja niihin liittyvät kustannushyötyanalyysit) sekä vesivarojen kestävä käyttö
tulevaisuudessa (vesivarojen systeeminen
tarkastelu ja vesivarat osana vihreää taloutta,
talouden kytkennät vesiekosysteemien prosesseihin ja vesivaroihin, ihmisen terveyden ja
ympäristöterveyden liitännät veteen ja veden
laatuun ja saatavuuteen, vesivarojen käyttöön
liittyvät sosiaaliset vaikutukset, valtasuhteet,
instituutiot ja politiikat).
OMA – Ohjelmoitavat materiaalit –tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti merkittäviä uusia avauksia ohjelmoitavien materiaalien tutkimuksessa. Tällaisia
materiaaleja kehittyy jatkuvasti mm. nano- ja
biotekniikan myötä, ja ohjelmoitavat materiaalit voivat mullistaa funktionaalisten materiaalien käytettävyyden. Ohjelmoitavilla materiaaleilla on sisäänrakennettu kyky prosessoida
ympäristöltään saamaansa tietoa, ja niillä on
sovelluskohteita sekä mikroskooppisissa että
makroskooppisissa systeemeissä. Ohjelmoitavilla materiaaleilla on käyttökohteita esim.
lääketieteen, tieto- ja informaatioteknologian,
biotekniikan ja energiatekniikan sovelluksissa.
Ympäristöalan sovelluskohteita voivat olla
siirryttäessä biologisisia materiaaleista biologisia toimintoja jäljitteleviin materiaaleihin
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esim. ympäristöön reagoivat antiseptiset tai
antibakteeriset materiaalit. Energiatekniikan
alueella ohjelmoitavilla materiaaleilla on
monia mahdollisia sovelluskohteita. Poltto-

kennojen tai aurinkopaneelien kehitys vaatii
materiaaleilta uusia ominaisuuksia, samoin
kuin materiaalit, joita tarvitaan tuulivoiman
ja bioenergian kaupallistamisessa.
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4. Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan
osaamistarpeet
ympäristömittaukset ja uudet biopolttoaineet
tarvitsevat entistä halvempia ja tehokkaampia
mittausmenetelmiä. Mittaustekniikalla on
myös suuret mahdollisuudet uuden palvelutoiminnan pohjana. Lisäksi ilmakehämittaukset
ja ilmakehäpäästöjen ennustaminen voivat
nousta tulevaisuuden alaksi.
Ilmansuojelu on perinteisen määrittelyn
mukaan toimintaa, jonka tavoitteena on
ehkäistä ilman pilaantumista tai parantaa
ulkoilmanlaatua. Laajemmin ilmansuojeluun
voidaan lukea myös ilmakehän ja ilmaston
suojelu. Alaan vaikuttavia megatrendejä ovat
ilmastonmuutos, väestön ja talouden kasvu
sekä kaupungistuminen. Ilman happamoituminen ja suurkaupunkien huono ilmanlaatu
ja niiden vaikutus ihmisen terveyteen ovat
ilma-alan keskeisiä haasteita. Sisäilman
puhdistamisessa keskitytään mm. oleskelutilojen epäpuhtaan ilman hiukkaspäästöjen
suodattamiseen. Lisäksi pyritään estämään
esim. laboratorioista ja laitoksista vapautuvien hiukkasten ulospääsyä. Myös biologisten
aseiden aiheuttamaan uhkaan varaudutaan
kehittämällä sisäilmanpuhdistukseen käytettäviä erikoissuodattimia.
Merkittävä osa ympäristöteknologiasta
on ilmansuojeluteknologiaa. Lainsäädännön
tiukkeneminen ja kuluttajien terveys- ja
ympäristötietoisuuden kasvu edistävät alan
markkinoiden kehittymistä. Tärkeimmät
ilmansuojelu- ja ilmastonsuojelualan kasvualueet ovat kehittyneissä maissa ja Aasiassa,
erityisesti Kiinassa. Heikkenevän ympäristön tilan ja globaalien ympäristöongelmien
vuoksi ilmansuojeluteknologian merkitys
kasvaa tulevaisuudessa. Kun päästörajat
tiukkenevat, ilmansuojeluteknologian rinnalla
korostuvat myös päästöjen vähentämiseen

Tässä kappaleessa esitellään ympäristö-,
energia- ja luonnonvara-alan osaamistarpeet.
Uudet osaajatarpeet syntyvät elinkeinoelämän rakenteellisesta muutoksesta ja muista
globaaleista megatrendeistä. Osaaminen jaotellaan neljään alaan; ympäristö-, mineraali- ja
energia-ala sekä materiaalit.

4.1 Ympäristöala
Ympäristöala jaotellaan tässä mittaustekniikkaan sekä ilma- ja vesialaan.
Mittaustekniikka sisältää kaikki mittaamiseen liittyvät menetelmät. Tässä yhteydessä
mittaustekniikalla tarkoitetaan niitä teknisiä
ja teknologisia menetelmiä, joilla mitataan
ympäristöön, energiaan ja luonnonvaroihin
liittyviä tekijöitä. Mittaustekniikkaa käytetään
mm. ympäristön tilan seurannassa ja päästöjen
mittaamisessa. Samoja menetelmiä käytetään myös prosessien valvonnassa, käytön
optimoinnissa ja toiminnan tehostamisessa.
Mittaustekniikan avulla voidaan myös kehittää
tuotantoprosessien energia- ja materiaalitehokkuutta sekä vähentää päästömääriä.
Mittaustekniikka, sekä lajemmin ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvä teknologia on
merkittävä osaamisalue Suomessa. Se on tulevaisuuden kasvuala, joka tarvitsee monialaisia
mittaustekniikan osaajia, jotka ymmärtävät
mm. eri toimialojen tuotantoprosesseja ja
kansainvälistä liiketoimintaa. Mittaustekniikka tarjoaa ratkaisuja kaivosteollisuuden
ja bioalan tuotantoprosessien hallintaan,
energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Energian hinnan nousu ja uudet
energiamuodot tuovat uusia haasteita mittaustekniikalle. Kattavammat energiatuotannon
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tähtäävät tuotanto tekniset menetelmät. Energiamuotojen muuttuminen uusiutuvan energian, mm. bioenergian, suuntaan aiheuttaa erilaisia päästöjä kuin aikaisemmin. Tämä muutos
edellyttää uudenlaisia puhdistusteknologioita.
Suomen ilmansuojeluteknologian osuus
kansainvälisistä ilmansuojelumarkkinoista
on suhteellisen suuri verrattuna muihin ympäristöteknologian aloihin. Suomessa on useita
yrityksiä, jotka keskittyvät ilman laadun ja
päästöjen mittaukseen, sisäilman puhdistamiseen, päästöjen ja savukaasujen puhdistamiseen sekä ilmaston suojeluun. Ne tuottavat
alan teknologiaa sekä palveluja. Ilmansuojelua
sivuavia sektoreita ovat mm. turvallisuusteknologia, ICT ja nanoteknologia. Ala tarvitsee
lisää osaajia, jotta se kykenee vastaamaan alan
kasvunäkymiin. Tuotekehitys sekä teknologia- ja substanssiosaaminen ovat tärkeimpiä
osaamisen kehittämiskohteita. Lisäksi alan
osaajilta vaaditaan myynti-, markkinointi- ja
liiketoimintaosaamista.
Vesialaan kuuluvat mm. käyttöveden ja
jätevesien käsittely, pilaantuneiden vesistöalueiden kunnostaminen sekä pohjaveden
suojaus ja kunnostus. Vesi ja sen monet
käyttömuodot ovat kytköksissä ruokaturvaan,
terveyteen, energian tuotantoon ja ympäristön
kestävyyteen. Ilmastonmuutos ja säätilan
ääri-ilmiöiden lisääntyminen aiheuttaa tulvariskejä sekä merien ja vesistöjen hydrologisen
kierron9 muutoksia. Suomeen vaikuttavat mm.
Golf-virrassa tapahtuvat muutokset. Väestönkasvu haastaa koko maapallon etsimään ratkaisuja vesikysymyksiin. Alan tärkeimmiksi
kysymyksiksi ovat nousseet vesien suojelu
sekä puhtaan veden riittävyys mm. Intian kaltaisissa kasvavissa valtioissa. Maailmalla on
enenevässä määrin kysyntää osaamiselle, joka
ratkaisee vesipula- ja sanitaatio-ongelmia.
Kasvavan väestön energiatarvetta pyritään
tyydyttämään rakentamalla vesivoimaloita.
Myös Suomessa tuotetaan osa energiasta
9

vesivoimalla, joten vesivarantojen merkitys on
suuri. Suomella on korkeatasoista osaamista
kokonaisvaltaisten vesijärjestelmien kehittämisestä ja hallinnasta, mutta osa perinteistä
vesivoimaan, hydrologiaan ja kehitysmaiden
vesihuoltoon liittyvästä osaamisesta on hiipumassa. Näitä osaamisia tarvitaan, jos halutaan
osallistua kansainvälisiin vesirakentamisprojekteihin. Suomi on tullut tunnetuksi maailmassa vesikemikaalien ja metsäteollisuuden
vesiongelmien ratkaisijana. Vesialalla löytyy
liiketoimintapotentiaalia myös rakentamisessa, laitevalmistuksessa ja palvelujen tuottamisessa. Yhteistyö bio-, materiaali- ja ICT-alan
kanssa voi synnyttää uusia poikkitieteellisiä
innovaatioita.
Suomen vesistöt ovat verrattain puhtaita
ja meillä on suuret vesivarat. Kuitenkin
vesistöissä, erityisesti Itämeressä, on laaja
rehevöitymisongelma. Terveyteen liittyvät
näkökohdat ovat vesialalla edelleen keskeisiä,
sillä vesiepidemioita raportoidaan Suomessa
muita Euroopan maita enemmän. Jätevesiin
liittyvä lainsäädäntö Suomessa on kuitenkin
tiukentunut (esim. haja-asutuksen jätevesienkäsittelysäädökset). Lisäksi EU:n tiukentuva
vesilainsäädäntö edellyttää Suomelta lisätoimia, mutta antaa myös uusia projektimahdollisuuksia suomalaisille vesialan osaajille
laajenevan EU:n alueella.
Suomen vesiohjelman 2008-2013 tavoitteena on kehittää Suomesta yksi maailman
johtavista vesiosaamisen keskuksista. Suuri
osa osaajista on kuitenkin eläköitymässä lähiaikoina. Nykyinen koulutus ei vastaa vesialan
elinkeinoelämän tarpeita. Erityisesti tekniikan
osaajista on pulaa. Vahvan alan perusosaamisen lisäksi osaajilta vaaditaan monialaisuutta,
verkottumiskykyä, kansainvälisyyttä, aktiivisuutta, sosiaalisuutta ja kielitaitoa sekä liiketoiminta-, johtamis- ja projektinhallintataitoja.

Veden kiertokulku eli hydrologinen kierto kuvaa veden olomuodon muutoksia nesteestä vesihöyryksi ja jääksi
tai päinvastoin. Se kuvaa myös veden jatkuvaa liikettä vesikehässä.
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kiviainesten tuotannossa lähes omavarainen, on se monien kriittisten mineraalien eli
tuotannon kannalta välttämättömien, mutta
hankalasti saatavien mineraalien suhteen
tuonnin varassa. Näitä mineraaleja ovat mm.
high tech-mineraalit, joita käytetään korkean
teknologian tuotteiden valmistuksessa (mm.
piirilevyt, pinnoitteet, magneetit, matkapuhelimet, tietokoneet, aurinkopaneelit, tuulivoimalat, sähköautot). High tech-mineraalien
kierrätys ja talteenotto muun kaivostoiminnan
sivuaineena vaatii uutta teknologiaa ja menetelmiä. Uudet materiaalit ja uusi tekniikka
luovat edellytyksiä yhä säästeliäämmälle
raaka-aineiden käytölle.
Kaivostoiminta joutuu siirtymään enenevässä määrin maanalaiseen toimintaan sekä
hyödyntämään arvoainepitoisuuksiltaan alhaisempia ja vaikeammin rikastettavia esiintymiä.
Ala on menossa ympäristötietoisempaan ja
luonnonvaroja säästävämpään suuntaan. Muutos edellyttää entistä parempaa teknologiaa
koko tuotantoketjussa. Metallit ja mineraalit
ovat uusiutumaton luonnonvara, mutta niiden
käyttöikä on pitkä ja niitä voidaan kierrättää
tehokkaasti. Materiaalitehokkuus ja kierrätykseen pohjautuva tuotesuunnittelu hidastavat
merkittävästi metallin käytön kasvua.
Jotta Suomi olisi mineraalialalla käytettävän tuotanto- ja ympäristöteknologian edelläkävijä tulevaisuudessakin, on alan osaamiseen
panostettava. Mineraalialan globaalina ongelmana on alan asiantuntijoiden saatavuus. Alan
asiantuntijat eläköityvät, eikä ala houkuttele
nuoria. Alan koulutusohjelmia on supistettu
ja koulutus on hajanaista. Uusia ammattilaisia
ja asiantuntijoita tarvitaan kuitenkin koko ajan
lisää. Raaka-aineisiin ja niiden geologisiin
kytköksiin liittyvää opetusta tulee kehittää
osana luonnontieteitä ja liiketoimintaosaamista. Mineraalialan osaamisella voidaan edistää
globaalisti resurssitehokasta ja vastuullista mineraalitaloutta sekä luoda uutta kansainvälistä

4.2 Mineraaliala
Mineraalialaan kuuluvat kaivosteollisuus,
joka tuottaa malmi- ja teollisuusmineraaleja,
sekä kiviaineksia ja luonnonkiviä jalostava
muu kaivannaisteollisuus. Mineraalialaan
liittyvät myös alan toiminnassa (mm. malmin
tutkimus, malminetsintä, malmin rikastus,
kuljetus) tarvittavien koneiden, laitteiden,
prosessien, teknologian ja palvelujen tuotanto. Mineraalialan palveluihin kuuluvat
kaivossuunnittelu, louhinta- ja murskausurakointi, näytteenotto, geofysiikan mittaukset,
laboratoriotutkimukset, rikastustutkimukset,
tietopalvelut, lupa-asiat ja muu konsultointi.
Kiviainesteollisuus on lähinnä maanrakennukseen liittyvää murskattujen kallioiden, soran
ja hiekan tuotantoa. Luonnonkiviteollisuus on
lähinnä kovien rakennuskivien, kuten graniitti,
sekä vuolukivien louhintaan ja jalostamiseen
liittyvää tuotantoa.
Suomen mineraalistrategian mukaan
kaivosalasta on kasvamassa yksi Suomen
talouden kivijaloista. Itä- ja Pohjois-Suomeen
on viime vuosina perustettu uusia kaivoksia
ja suunnitteilla on useita kaivoshankkeita. Kaivosteollisuuden lisäksi mineraaleja
hyödyntävällä terästeollisuudella on merkittäviä investointisuunnitelmia. PohjoisSkandinaviassa ja Barentsin alueella on suuria
teräs- ja kaivosalan hankkeita, jotka antavat
yhteistyömahdollisuuksia Pohjois-Suomen
yrityksille. Kaivosalan teknologiaosaaminen
on yksi Suomen vahvuuksista. Kaivostoiminta
on paikkaan sidottua, joten sitä ei voi siirtää
halvempien tuotantokustannuksien maihin.
Mineraalien jatkojalostaminen Suomessa
on kuitenkin vähäistä. Jatkojalostuksen
kehittäminen voisi tuoda mukanaan uutta
liiketoimintaa, lisätä teollisuuden mineraalien saantivarmuutta ja vähentää kuljetuksista
aiheutuvaa ympäristökuormitusta.
Vaikka Eurooppa on teollisuusmineraalien ja
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ja niiden hyödyntämismenetelmien kehittäminen on haasteellista.
Turpeen osuus Suomen energiatuotannosta on 5-7 % välillä. Pohjois-Suomessa
teknisesti hyödynnettävien soiden määrä on
suhteellisen suuri. Pohjois-Pohjanmaa onkin
Suomen tärkein energiaturvetuotannon alue.
Turpeen lisääntyvää energiakäyttöä puoltaa sen kotimaisuus. Turpeen käyttö lisää
Suomen energiaomavaraisuutta ja energian
huoltovarmuutta. Sitä tarvitaan myös muiden
biomassojen polttoprosessissa polttokattiloiden puhtaana pysymiseksi. Turve luokitellaan
kuitenkin uusiutumattomaksi energialähteeksi
sen hitaan uusiutumisen vuoksi. Turvetuotanto
voi aiheuttaa pienhiukkaspölyä, meluhaittaa,
vesistön kuormittumista ja maiseman muutoksia. Turpeen kasvihuonevaikutus on suuri.
Turpeen huono päästökerroin lisää sen hintaa.
Turvetuotanto tarvitsee lisää tuotekehitystä
turvedieselin hiiliarvon ja ympäristöhaittojen
parantamiseksi sekä kohtuullisen energian
hinnan varmistamiseksi.
Yli puolet Suomen kansallisen uusiutuvan
energian osuuden lisäyksestä on tarkoitus toteuttaa hyödyntämällä puuta energialähteenä.
Koska Suomessa metsien tuotto on suurempi
kuin metsien käyttö, lisäys on mahdollista.
Suomen metsäteollisuudella on myös pitkät
perinteet puun sivuvirtojen käytöstä energialähteenä. Kilpailu raaka-aineesta energia-ja
metsäalalla on kuitenkin kova. Haasteena
on päättää, käytetäänkö puuta energiana vai
metsäteollisuuden korkeamman jalostusarvon
tuotteena.
Tulevaisuudessa voidaan joutua myös
valitsemaan, hyödynnetäänkö biomassaa
energia- vai ravintotuotannossa. Suomen
ruokaomavaraisuuden ja elintarvike- ja rehuteollisuuden raaka-aineen turvaaminen ei kuitenkaan tarvitse käyttöönsä kaikkea Suomessa
tällä hetkellä olevaa peltopinta-alaa, vaan osa
pinta-alasta voisi olla esim. energiakasvien

liiketoimintaa. Kestävän kehityksen ja kulutuksen ongelmien ratkaisut vaativat tulevaisuudessa tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä.

4.3 Energia-ala
Energia-ala voidaan jakaa uusiutuvaan
energiaan ja uusiutumattomiin energiamuotoihin (fossiiliset energialähteet, turve ja
ydinvoima). Alan haasteita ovat siirtyminen
uusiutumattomista energialähteistä uusiutuviin energiamuotoihin sekä energiansaannin
turvaaminen. Suomen suuri energiakulutus
johtuu lähinnä runsaasti energiaa käyttävästä
teollisuudesta, pitkistä pakkaskausista talvella,
pitkistä kuljetusetäisyyksistä sekä korkeasta
elintasosta. Taatakseen elinkeinoelämän kilpailukyvyn, varmistaakseen sähkönsaannin ja
korvatakseen fossiiliset polttoaineet on Suomi
tehnyt monista muista kehittyneistä maista
poikkeavan ydinvoimapäätöksen. Suomessa
on vireillä kolme ydinvoimalahanketta. Pohjois-Suomeen Pyhäjoelle uutta ydinvoimalaaa
suunnittelee Fennovoima Oy.
Suomi on EU:n johtava bioenergian käyttäjä. Suomen kansalliseksi tavoitteeksi asetettu
uusiutuvan energian osuuden nostaminen
nykyisestä 28,5 %:sta 38 %:iin aiotaan toteuttaa lähinnä nostamalla biomassojen käyttöä
energialähteenä. Biomassoja voidaan polttaa
sellaisenaan tai tuottaa niistä nestemäisiä
polttoaineita ja biokaasua. Bioenergiaa hyodynnetään erityisesti lämmityksessä, mutta
myös sähköenergiana ja liikenteen polttoaineina. Uusiutuvan bioenergian tuotantomahdollisuuksia erilaisista raaka-aineista on
valtavasti. Poltettavaksi kelpaavaa uusiutuvaa
biomassaa saadaan metsä- ja maataloudesta,
kalantuotannosta, vesikasveista, vesimikrobeista (levät) sekä jätteistä ja tuotannon
sivuvirroista. Tehokkaimpien ja ympäristöhaitoiltaan vähäisimpien raaka-aineiden
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viljelyssä. Suomen suhteellisesti korkea
kasvihuonekaasupäästömäärä peltoviljelyssä
rajoittaa kuitenkin energiakasvien tuotantomahdollisuuksia. Maatalouden tuottamien
raaka-aineiden sivuvirrat olisi myös mahdollista käyttää energiantuotantoon nykyistä
tehokkaammin.
Muita uusiutuvia energialähteitä Suomessa
ovat mm. vesi- ja tuulivoima, maalämpö ja
aurinkoenergia. Suomessa vesivoimaa on
mahdollista rakentaa lisää, mutta tätä kehitystä rajoittaa maiden väliset sopimukset
ja ympäristöarvot. Vaikutukset paikalliseen
ekosysteemiin ja sosiaaliset vaikutukset
(esim. massaihmissiirrot patoaltaiden tieltä)
on ensin ratkaistava. Olemassa olevia laitoksia
on toki mahdollista tehostaa. Tuulienergian
sähköntuottoa rajoittaa sen soveltuminen
vain tuulisille alueille. Tuuliset paikat ovat
usein luonto- ja maisema-arvojen kannalta
merkittäviä. Maalämpö on maaperään ja veden
massaan varastoitunutta aurinkoenergiaa tai
maansisäistä geotermistä energiaa (kalliolämpö), jota lämpöpumpun avulla käytetään
rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen.
Maaperän hyödyntäminen energialähteenä on
vielä kehityksensä alussa. Aurinkoenergian
laajamittaisempi käyttö Suomessa ei tällä
hetkellä ole taloudellista, mutta odotukset paranevat uusien teknisten ratkaisujen, paneelien
ja keräinten kehityksen myötä.
Kestävän energiantuotannon ja siihen
liittyvän teknologian ja osaajien tarve kasvaa
maailmalla. Myös ydinenergia- ja ydinturvallisuusasiantuntijoiden tarve on kasvussa.
Enenevässä määrin tarvitaan teknologiaa, jonka avulla voidaan lisätä energiatehokkuutta ja
hyödyntää taloudellisesti uusia energiamuotoja. Uusien energiamuotojen käyttö vaatii lisää
tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Energia-alan
osaajilla tulee olla kokonaisvaltainen näkemys uusiutuvan energian mahdollisuuksista,
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erityisesti biomassojen hyödyntämisessä ja
energiatehokkuuden lisäämisessä. Ilmasto- ja
energiapolitiikan haasteet on myös huomioitava koulutuksessa. Pohjois-Suomessa vireillä
olevat energiahankkeet, kuten metsäbiomassalaitokset, tuulivoimalapuistot ja ydinvoimala,
lisäävät koulutuksen tarvetta alueellisesti.

4.4 Materiaalit
Materiaalitehokkuuden lisäämiseksi ja haitallisten tai hankalasti saatavien materiaalien
korvaamiseksi tarvitaan uudenlaisia materiaaleja ja uutta materiaaliteknologiaa. Finnsight
2015 –selvityksen mukaan tulevaisuuden materiaaliteknologioita ovat nanoteknologia sekä
erilaiset pintatekniikat ja älyteknologia pintoihin liitettynä. Myös yhdistelmämateriaalit ja
yhdistelmäteknologiat sekä biomateriaalit ovat
todennäköisiä tulevaisuuden materiaaliteknologioita. Myös vanhan teknologian uudenlainen soveltaminen tuottaa uusia innovaatioita.
Energiakäytön lisäksi uusiutuvista biomassoista pyritään kehittämään uusia materiaaleja
ja tuotteita. Puunjalostusteollisuus on siirtymässä perinteisistä tuotteista (pakkaukset,
puutuotteet ja paperi) yhä pidemmälle jalostettuihin ja asiakaslähtöisempiin tuotteisiin.
Jalostuksessa siirrytään myös mikro- ja nanotasolle. Jatkossa voidaan tuottaa esim. nanoselluloosaa, biopolttoaineita ja muita kemiallisia
aineita, kuten bioaktiivisia aineita. Bioteknologian keinoin bioaktiivisia aineita voidaan erottaa puusta ja muista metsien kasveista ja hyödyntää ympäristöystävällisissä sovelluksissa
sekä terveysvaikutteisissa elintarvikkeissa
(esim. benecol10 ja xylitol11). Suomessa ei hyödynnetä tarpeeksi vesistön biomassan mahdollisuuksia. Suomen rannikko- ja sisävesissä
harjoitetaan sekä ammattimaista kalastusta että
kalankasvatusta. Kalajätettä ja kalatalouden
10 Kolestoria alentava margariini
11 Hammasterveyttä edistävä makeutusaine, koivu
sokeri
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sivuvirtoja voidaan hyödyntää uusilla tavoilla.
Roskakaloiksi miellettyjen särkikalojen poistaminen parantaa vesistöjen tilaa. Samalla sitä
voidaan käyttää elintarvikkeena, rehuna tai
energialähteenä. Myös vesikasveja voidaan
käyttää energialähteenä. Järviruo’on poistaminen parantaa vesistöjen tilaa. Samalla se
on käyttökelpoinen energia- ja rakennusmateriaalina. Mikrolevien käyttö öljyntuotannon
energiaraaka-aineena on uusi kehittämisalue.
Pitkälle maatunutta turvetta käytetään
energiakäytön lisäksi kylpy- ja hoitoturpeena
sekä shampoon, saippuoiden ja muiden kosmetiikkatuotteiden raaka-aineena. Vähemmän
hajonneen pintaturpeen polttoarvo ei ole
hyvä ja sitä käytetään ympäristöturpeena
sekä maa- ja puutarhataloudessa kuivike-,
imeytys-, komposti-, suodatin- sekä tiivis- ja
kasvuturpeena. Turpeessa säilyneitä tupasvillakuituja voidaan hyödyntää raaka-aineena
muun muassa kankaissa, langoissa, eristeissä,
suodattimissa sekä öljyntorjunnassa.
Metsä- ja puualalla on pula ennen kaikkea
metsätyöammattilaisista. Myös korkeakoulutettuja puutuotealan osaajia tarvitaan uusien
innovaatioiden ja uudistusten tekijöiksi. Alan
koulutuksessa on myös huomioitava entistä
paremmin uusin teknologia, liiketoimintaosaaminen, kansainvälisyys, yhteistyö- ja
johtamistaidot. Tehtävät ovat monipuolistuneet ja osaajilta vaaditaan myös laaja-alaista
osaamista. Kasvava bioenergia-ala tarvitsee
lisää osaajia. Puun hyödyntäminen esim.
bio- ja nanotekniikan menetelmillä on aivan
uusi osaamisalue. Pohjois-Suomen maataloustuottamisen edellytykset säilyvät jatkossa
ainoastaan, jos tarjolla on maatalouden koulusta. Myös maataloudessa tarvitaan entistä
enemmän bioenergia-alan osaamista. Raakaaineiden jatkojalostaminen bioteknisin menetelmin on jo nykypäivää ja tuo uusia vaateita
myös koulutukseen. Myös erikoistuotteiden

(esim. luomu) kysyntään vastaaminen edellyttää uudenlaista osaamista.

4.5 Yhteenveto
Suomen Ympäristöopiston SYKLI:n12 laatiman Ympäristöosaajat 2025 –selvityksen
mukaan tulevaisuuden ympäristöosaajien
ensisijainen kriteeri on oman alan vahva osaaminen. Ympäristöalan osaamistarve liittyy lähinnä ympäristöteknologiaan, mm. ympäristön
tilan seurantaan, päästöjen vähentämiseen ja
energia- ja materiaalitehokkuuteen. Ympäristöön liittyvän teknologian kehittäminen ja
ekologisten arvojen huomioiminen ympäristöä
muokattaessa nousevat esille.
Ympäristöosaajat 2025 –selvityksen mukaan ympäristöosaajia tarvitaan valtakunnallisesti seuraavilla toimialoilla: maa- ja
metsätalous, kaivostoiminta ja louhinta, energiateollisuus, rakentaminen, muu teollisuus,
tukku- ja vähittäiskauppa, liikenne, kuljetus
ja varastointi, maankäytön ja yhdyskunnan
suunnittelu ja kiinteistöala. Lisäksi osaajia
tarvitaan kohtalaisesti rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, koulutuksessa, informaatiossa
ja viestinnässä, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.
Eri toimialojen valtakunnallisissa raporteissa
korostuvat energia-, kaivos-, vesi- ja puutuotealan osaajien tarve.
Pohjois-Suomessa osaajatarve kohdistuu
lähinnä kasvavaan energia- ja kaivosalaan
sekä Barentsin alueen yhteistyömahdollisuuksiin. Bioenergiaosaaminen sekä yleisesti
uusiutuvaan energiaan liittyvä sekä ydinenergiaan liittyvä osaaminen nousevat esille. Myös
metsien hyödyntäminen paitsi energiana myös
uudella tavalla vaatii perinteisen osaamisen
lisäksi uusien materiaaliteknologioiden tuntemusta. Oulussa on rakentumassa ympäristö- ja
12 http://www.sykli.fi/
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energia-alan innovaatiokeskittymä, jonka
tavoitteena on kasvaa alan kansainväliseksi
huippukeskittymäksi. Painopisteeksi on
valittu vesi-, ilma- ja energia-ala sekä materiaalitehokkuus ja energiatehokkuus. Mittaustekniikka on näitä painoaloja läpileikkaava
teema. Näitä osaamisalueita tarvitaan alueella
enenevässä määrin.
Ympäristöosaamista tarvitaan tulevaisuudessa ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan
ydintoimialoilla, mutta myös niiden lähitoimialoilla. Toimialojen rajapinnoilta voi syntyä
ne ympäristöinnovaatiot, joilla on merkittävä
vaikutus ympäristöön. Ympäristöosaaminen
voidaan nähdä läpileikkaavana ja sitä tarvitaan laaja-alaisesti useilla eri toimialoilla.
Ympäristöosaajia ei valmistu vain muutamasta
tarkasti ympäristöasioihin keskittyneestä koulutusohjelmasta.
Teknisten Akateemisten Liitto TEK on kartoittanut teknisen korkeakoulutuksen (insinöörikoulutuksen) osaamistarpeita sekä osaamisen
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katvealueita, joilla nykyinen koulutus on
riittämätöntä. Taulukossa 1 on esitetty osaamistarpeet jaoteltuna neljään osaan: tekniikan
ydinosaaminen, poikkitieellinen osaaminen,
vuorovaikutus, kansainvälisyys ja organisaatio-osaaminen sekä arvot ja asenteet. Osaamisen katvealueita ovat jaettu asiantuntijuus,
liiketaloudellinen osaaminen ja kestävän
kehityksen osaaminen. Nämä luonnehtivat
osaltaan muuttuvan elinkeinoelämän tarpeita.
Toisaalta ympäristö-, energia- ja luonnonvaraala ei ainoastaan tarvitse teknisen alan osaajia,
vaan laajemmin mm. luonnontieteen ja talouden osaajia. Teknisillä osaajilla pitää myös
olla enemmän vuorovaikutusta muiden alojen
osaajien kanssa.
EU-tason sekä kansallisen tason toimialakohtaisissa strategioissa ja tulevaisuuteen yleisesti
suuntaavissa strategioissa alan ydinosaamisen
lisäksi nousee esiin erilaisia läpileikkaavia
osaamistarpeita. Työelämän ja koulutuksen
yhteistyö on korostunut ja innovaatiotoiminta

Taulukko 1. Insinöörikoulutuksen ydinosaamistarpeet (Mielityinen, 2009)
Poikkitieteellinen osaaminen

Tekniikan ydinosaaminen

Vuorovaikutus, kansainvälisyys
ja organisaatio-osaaminen

Kestävä kehitys, ekosysteemien toiminta ja
elinkaariajattelu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Globaalit arvoverkot

Turvallisuus ja riskienhallinta (tietoturva)
Liiketoimintaosaaminen ja
yrittäjyys
Jonkin tukiaineen vahva
hallinta

Oman alan tekninen osaaminen
Tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmät
Menetelmäosaaminen, suunnitelmat, mallit ja ratkaisut

Jaettu asiantuntijuus, yhteisöllinen oppiminen ja fasilitointitaidot
Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen
Knowledge management ja
liikkuvan hajautetun työn tekeminen ja johtaminen
Osaamisen johtaminen

Teknologian käytettävyys
ja tuotteistaminen

Arvot ja
asenteet

Elinikäinen oppiminen
Vastuullisuus ja eettisyys
Ammatillinen hyvinvointi/
stressin- ja epävarmuuden
sietokyky
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on entistä enemmän monialaista ja poikkitieteellistä. Myös osaajien vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot korostuvat. Globaali
liiketoiminta vaatii osaajilta kansainvälistymistaitoja, kielitaitoa ja kulttuurituntemusta. Hyvät yrittäjyystaidot ja liiketoimintaosaaminen parantavat työllistymistä ja
toisaalta innovaatioiden kaupallistamista.

Verkostoitumistaidot ja sosiaaliset kyvyt auttavat tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa kulttuureissa. Elinkeinoelämän
keskusliiton EK Oivallus-selvityksen mukaan
myös alan asioiden seuraaminen ja taito koota
sopivat henkilöt tekemään projektiluonteisia
tehtäviä kussakin projektissa ovat työelämän
tärkeitä taitoja.
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5. Korkeakouluopetus Suomessa
Suomen kansainvälinen kilpailukyky perustuu
korkeaan osaamiseen, innovaatiokykyyn ja
innovaatioiden nopeisiin tuotantosovelluksiin.
OECD-vertailun (2009) mukaan Suomen
25-64 vuotiaista aikuisista 37 %:lla on korkeakoulututkinto (mukana myös opistoasteen
tutkinnot). Suomi on asettanut tavoitteekseen,
että vuonna 2020 25-64 –vuotiaista 30 % (vain
yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot)
on suorittanut korkeakoulututkinnon ja 84 %
ammatillisen loppututkinnon tai korkeakoulututkinnon.
Korkeakouluopetusta tarjoavat Suomessa
yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen myötä
Suomessa on tällä hetkellä 16 yliopistoa ja
25 ammattikorkeakoulua. Uusi yliopistolaki
astui voimaan vuoden 2010 alussa, jolloin
yliopistot saivat itsenäisen oikeushenkilön
aseman ja irtautuivat valtiosta. Yliopistouudistuksessa valtio sitoutui vahvasti uusien yliopistojen pääomittamiseen näiden
maksukykyisyyden, vakavaraisuuden ja
luottokelpoisuuden vahvistamiseksi. Myös
ammattikorkeakoulukenttä tulee muuttumaan.
Uuden hallitusohjelman mukaan tarkoitus on
uudistaa ammattikorkeakoulujen rahoitusta
ja hallintoa koskeva lainsäädäntö. Vastuu
ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta

siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä.
Yliopistot tarjoavat ympäristö-, energiaja luonnonvara-alan opetusta pääasiallisesti
luonnontieteellisissä, teknillisissä sekä maa- ja
metsätaloustieteellisissä tiedekunnissa, mutta
myös jonkin verran muissa tiedekunnissa
(ympäristöalan opetus). Ammattikorkeakoulut
tarjoavat alan opetusta tekniikan ja liikenteen
alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä
luonnontieteellisellä alalla (tietojenkäsittelytieteet). Taulukossa 2 on esitetty ympäristö-,
energia- ja luonnonvara-alan korkeakouluopetus ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
Tässä raportissa keskitymme lähinnä näihin
koulutusaloihin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on
julkaissut joulukuussa 2011 koulutuksen ja
tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2011-2016. Suunnitelmaluonnoksen
(13.9.2011) mukaan työikäisen väestön
vähetessä ja nuorisoikäluokkien pienetessä
keskeisenä tavoitteena on turvata korkea
osaamistaso ja työvoiman riittävyys aloittain
ja alueittain. Korkeakoulutarjonnan suuntaamisessa ei ole huomioitu riittävästi työelämän
osaamistarpeiden muutoksia. Koulutuksen
ja työmarkkinoiden kysyntä ei aina kohtaa

Taulukko 2. Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutus
Korkeakouluopetus

Yliopistokoulutus

Ammattikorkeakoulutus

Teknilliset tiedekunnat

Tekniikan ja liikenteen ala

Metsä- ja maataloustieteelliset tiedekunnat

Luonnonvara- ja ympäristöala

Luonnontieteelliset ja matemaattis-luonnontieteelliset Luonnontieteet (tietojenkäsittely)
tiedekunnat
Muiden tieteen alojen ympäristöön keskittyvä opetus
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ja työvoiman ylitarjonta voi muuttua työvoimapulaksi tietyillä aloilla. Koulutustarjonnan
suuntaaminen tulee aikaisempaakin keskeisemmäksi, koska työelämästä poistuvien
määrä tulee selvästi ylittämään sinne siirtyvien
määrän. Koulutuksen sisältöjä on ajantasaistettava ja korkeakoulutuksen toiminnan laatua,
tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannettava.
OKM on laatinut ehdotuksen koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle 2016. Ehdotus
perustuu laskelmiin, jotka pohjautuvat koulutuksen läpäisevyyteen (tutkinnon suorittajien
suhteellinen osuus kaikista aloittajista lukuvuosittain), jatkoväyliin ja monikertaiseen
koulutukseen (ensimmäiseen tutkintoon
johtavan koulutuksen jälkeen suoritettavat
opinnot samalla tai eri koulutusasteella/koulutusalalla), tutkinnon suorittaineiden työllistymiseen, alakohtaiseen työvoimatarpeeseen
ja ikäluokkien kokoon. Ennakointilaskelmien
mukaan OKM esittää korkeakoulupaikkamäärien vähentämistä kokonaisuudessaan yli 10 %
nykytasosta (2009) vuoteen 2016 mennessä.
Myös ympäristö-, energia- ja luonnonvaraalalle esitetään vähennyspainetta, mutta se
vaihtelee suuresti riippuen korkeakoulutasosta
tai koulutusalasta.
Luonnontieteiden alalla vähennystarve on
ennakointilaskelmien mukaan kaiken kaikkiaan yli 30 %, kohdistuen lähinnä ammatillisen
peruskoulutuksen lisäksi yliopistokoulutukseen. Ammattikorkeakoulutuksen ennakoitu
aloituspaikkojen tarve on 20% nykytilaa
suurempi. Matemaattis-luonnontieteellisessä
yliopistokoulutuksessa aloituspaikkojen vähentämistarve on jopa 30-50%. Luonnontieteissä laskelmiin vaikuttavat erityisesti suuri
perustieteiden (matematiikka, fysiikka, kemia,
biologia) vähennystarve sekä tietojenkäsittelytieteiden osaajien huomattava työttömyys.
OKM:n työryhmä ehdottaa, että perusluonnontieteiden yliopistotason aloituspaikkoja vähennetään selvästi ja ammattikorkeakoulutason

aloituspaikkamäärää lisätään maltillisesti.
Ehdotus lähtee siitä, että OKM haluaa tukea
koulutuksen laatua ja edistää innovatiivisuutta
ja korkeaa osaamista kilpailun elementtinä.
Tekniikan ja liikenteen alalla ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen vähentämistarve
on 20% ja yliopistojen 17%. Toisaalta arkkitehtuurin ja rakentamisen yliopistokoulutukseen sekä ammattikorkeakoulujen sähkö- ja
automaatiotekniikkaan ennakoidaan merkittävää lisäystarvetta. OKM:n työryhmän ehdotus
on laskelmia maltillisempi ja vähennys kohdistuu erityisesti ammattikorkeakoulutukseen.
Ehdotus lähtee siitä, että insinööritietieden
vähentäminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti
innovatiivisuuteen ja talouden kasvukehitykseen. Vaikka esim. tieto- ja tietoliikennetekniikan työllisyysnäkymät eivät ole hyvät, on
alalla tärkeä merkitys liiketoiminnan tukena ja
hyvinvointipalveluiden saatavuuden edistäjänä ja kansalaisten tasavertaisten tietoteknisten
mahdollisuuksien turvaajana.
Luonnonvara- ja ympäristöalan ammattikorkeakoulutuksen ennakoitu aloituspaikkojen tarve on hyvin lähellä nykytilaa mutta
yliopistokoulutuksessa tarve on jopa 30 %
nykytilaa alhaisempi. Opintoaloittain tarkasteltuna ennakointitulos poikkeaa nykytilasta
alaspäin eniten luonto- ja ympäristöalan ammattikorkeakoulutuksessa ja metsätalouden
yliopistokoulutuksessa, sekä nykytilasta ylöspäin maatilatalouden ammattikorkeakoulutuksessa. Keskeisten luonnonvara-toimialojen,
maa- ja riistatalouden sekä metsätalouden ja
–teollisuuden, työllisyyskehitys näkyy ennen
kaikkea metsätalouden korkeakoulutuksen
tarpeen supistumisena. Myös yliopistotason
maatilatalouden opetusta halutaan vähentää,
mutta ammattikorkeakoulutasolla lisätä.
OKM:n työryhmä ehdottaa laskelmia maltillisempaa aloituspaikkojen vähentämistä, sillä
alalla katsotaan olevan huomattava potentiaali
osana ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.
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OKM:n työryhmän mukaan tohtorikoulutettavien määrä vastaa tällä hetkellä tarvetta, ja
myös tavoite vuodelle 2016 pysyy tasolla 1600
tohtoria/vuosi. Esityksen mukaan luonnontieteissä ja tekniikan ja liikenteen alalla tohtori
koulutus on tasapainossa työelämän tarpeiden
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kanssa, mutta luonnonvara- ja ympäristöalalla
on supistamisen tarvetta. Tavoitteita asetettaessa on painotettu sellaista koulutusalajakaumaa, joka suuntaa tutkinnon suorittaneiden
sijoittumista yksityiselle sektorille ja korostaa
yritysten innovaatiopotentiaalin kasvattamista.
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6. Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakouluyksiköt
Pohjois-Suomessa
terivaiheessa suuntautua joko molekyyli- ja
solubiologiaan tai englanninkieliseen suuntautumisvaihtoehtoon; proteiinitiede ja bioteknologia (Protein Science and Biotechnology).
Biologian koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoja ovat ekologia ja biotieteet
sekä aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto.
Ekologiassa pääaineena voi olla kasvi- tai
eläinekologia ja biotieteissä kasvi- tai eläinfysiologia tai perinnöllisyystiede. Aineenopettajat ottavat yhden edellä mainituista
pääaineekseen.
Fysiikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoja ovat maan ja avaruuden fysiikka,
aineen rakenteen ja toiminnan fysiikka sekä
aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto.
Aineenopettajien pääaine on fysiikka, joka
jakautuu avaruusfysiikkaan sekä atomi-,
molekyyli- ja materiaalifysiikkaan. Maan ja
avaruuden fysiikassa pääaineena voi olla avaruusfysiikka, geofysiikka ja tähtitiede. Aineen
rakenteen ja toiminnan fysiikassa pääaineena
voi olla atomi-, molekyyli- ja materiaalifysiikka, teoreettinen fysiikka tai biofysiikka.
Geotieteiden koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoja ovat geologia ja mineralogia, maaperägeologia sekä geoympäristö.
Geoympäristön suuntautumisvaihtoehdossa
pääaine voi olla joko geologia ja mineralogia
tai maaperägeologia. Geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehdossa voi erikoistua
vuorialalle.
Kemian koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoja ovat epäorgaaninen kemia,
fysikaalinen kemia, orgaaninen kemia ja rakennetutkimuksen kemia sekä aineenopettajan
suuntautumisvaihtoehto, jossa opiskelija valitsee yhden edellä mainituista pääaineekseen.
Maisteriopintoja voi suunnata myös hivenalkuaineanalytiikkaan, epäorgaaniseen rakenne-

Tässä kappaleessa esitellään ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutusta
tarjoavat yksiköt Pohjois-Suomessa. Lisäksi
esitellään yksiköiden koulutusalat, jotka liittyvät suoraan tai osittain ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alan ydinosaamiseen.

6.1 Oulun yliopisto
Oulun yliopiston13 neljä painoalaa ovat biotieteet ja terveys, informaatioteknologia,
kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus
sekä ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit.
Yliopiston neljä kehittämisalaa ovat kaivos- ja
vuoriala, terästutkimus, liiketoiminta ja talous
sekä tutkimusperustainen opettajankoulutus. Oulun yliopisto kouluttaa erikoisalojen
asiantuntijoita kahdeksalla koulutusalalla
45 eri koulutusohjelmassa. Yliopiston kuusi
tiedekuntaa ovat humanistinen tiedekunta,
kasvatustieteiden tiedekunta, luonnontieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, taloustieteiden tiedekunta ja teknillinen tiedekunta. Ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alan asiantuntijoita koulutetaan
lähinnä luonnontieteellisessä ja teknillisessä
tiedekunnassa, mutta myös kasvatustieteiden,
humanististen ja taloustieteiden tiedekunnissa
tarjotaan ympäristöalan opintoja.
Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmat ovat biokemia, biologia, fysiikka,
geotieteet, kemia, maantiede, matemaattiset
tieteet ja tietojenkäsittelytieteet. Tiedekunta
tarjoaa ympäristönsuojelun perusteiden (25
op) sekä ympäristötutkimuksen (60 op) sivuaineopintoja kaikille yliopiston opiskelijoille.
Ympäristönsuojelun opinnot voi sisällyttää
ympäristötutkimuksen opintoihin.
Biokemian koulutusohjelmassa voi mais13 http://www.oulu.fi/yliopisto
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tutkimukseen, laskennalliseen kemiaan, materiaalikemiaan, orgaaniseen analytiikkaan,
proteiinien rakennetutkimukseen, soveltavaan
kemiaan, ympäristö- ja jätealan kemialliseen
tutkimukseen, synteettiseen epäorgaaniseen
kemiaan ja synteettiseen orgaaniseen kemiaan.
Maantieteen koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoja ovat maantiede sekä aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto. Maantieteessä voi erikoistua luonnonmaantieteeseen,
kulttuurimaantieteeseen, matkailumaantieteeseen, geoinformatikkaan tai aluekehitykseen
ja aluepolitiikkaan.
Matematiikan koulutusohjelman kandidaattivaiheen pääaineita ovat matematiikka
ja tilastotiede. Opiskelija valitsee maisterivaiheessa erikoistumislinjan, joka voi olla
aineenopettajan, matematiikan, matematiikan
ja tietotekniikan, sovelletun matematiikan tai
tilastotieteen linja.
Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoja ovat ohjelmistotuotanto ja tietojärjestelmät.
Teknillisen tiedekunnan koulutusohjelmat
ovat arkkitehtuuri, konetekniikka, prosessitekniikka, ympäristötekniikka, sähkötekniikka,
tietotekniikka ja tuotantotalous. Ympäristö-,
energia- ja luonnonvara-alaan liittyvää koulutusta tarjotaan kaikissa koulutusohjelmissa.
Arkkitehtuurin koulutusohjelman opintosuuntia ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakennussuunnittelu sekä englanninkielinen arkkitehtuurisuunnittelu (Architectural Desing).
Konetekniikan koulutusohjelman opintosuuntia ovat auto- ja työkonetekniikka, konesuunnittelu, materiaalitekniikka, mekatroniikka ja konediagnostiikka, rakennesuunnittelu ja
rakentamisteknologia, teknillinen mekaniikka,
tuotantotalous tai tuotantotekniikka.
Prosessitekniikan koulutusohjelman opintosuuntia ovat automaatiotekniikka, tuotantoteknologia, tuotantotalous ja työtieteet sekä
yhdessä ympäristötekniikan koulutusohjelman
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kanssa järjestettävä kansainvälinen kestävän
energian (Sustainable Energy) opintosuunta.
Tuotantoteknologian opintosuunnassa voi
erikoistua vuorialalle.
Ympäristötekniikan koulutusohjelman
opintosuuntia ovat kestävä energia (Sustainable Energy), vesi- ja geoympäristötekniikka
sekä teollisuuden ympäristö- ja biotekniikka.
Koulutusohjelmassa koulutetaan ympäristötekniikkaan erikoistuneita diplomi-insinöörejä.
Sähkötekniikan koulutusohjelman opintosuuntia ovat elektroniikan suunnittelu, tietoliikennetekniikka, fotoniikka ja mittaustekniikka, elektroniikan materiaalit ja komponentit
sekä fysiikan ja matematiikan aineenopettaja
(fysiikan maisteriopintojen kautta).
Tietotekniikan koulutusohjelman opintosuuntia ovat sulautetut järjestelmät, informaatiotekniikka ja informaatioverkostot.
Tuotantotalouden koulutusohjelman opintosuuntia ovat käytettävyyden ja työhyvinvoinnin hallinta ja johtaminen, laatu- ja
projektijohtaminen, teknologiajohtaminen ja
tuotannollisen toiminnan johtaminen.
Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa ympäristökasvatuksen perus- ja aineopintoja
(60 op). Ympäristökasvatuksen opinnot ovat
monitieteisiä opintoja, joissa on sosiologinen
ote ympäristöasioihin. Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi myös suorittaa ympäristökasvatukseen suuntautuvan maisterintutkinnon.
Humanististinen tiedekunta tarjoaa humanistisia ympäristöopintoja (25-35 op) sivuaineena. Opinnot sisältävät ympäristöfilosofiaa,
ympäristötieteiden ja ympäristönsuojelun
historiaa, ilmastohistoriaa, kulttuuriekologiaa,
kulttuuriperintöä ja sen suojelua sekä monimuotoisuutta.
Taloustieteiden tiedekunnan kansainvälisen
liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelman opinnoissa keskitytään tulevaisuuden toimialojen, kuten ympäristö-, bio, peli- ja ICT-
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teknologioihin liittyvien liiketoimintojen
erityispiirteisiin. Kansantaloustieteen osasto
tarjoaamyös ympäristö- ja luonnonvaratalouden opintoja (10 op).
Oulun yliopistossa on lisäksi erillisiä
maisteriohjelmia, joihin voi hakeutua koulutukseen soveltuvalla kandidaatin tutkinnolla
tai ammattikorkeakoulututkinnolla. Näistä
luonnontieteiden ja teknillisen tiedekunnan
tarjoamia ovat mm. arkkitehtuurisuunnittelu
(Architectural Design), tähtitiede ja avaruusfysiikka (Astronomy and Space Physics),
Barentsin ympäristötekniikka (Barents Environmental Engineering), magneettiresonanssi materiaaleissa (Magnetic Resonance
in Materials), proteiinitiede ja bioteknologia
(Protein Science and Biotechnology), synkrotronisäteilyperustaisen tieteen ja kiihdytinfysiikan maisteriohjelma (Synchrotron
Radiation Based Science and Accelerator
Physics), langaton kommunikaatiotekniikka
(Wireless Communication Engineering) sekä
uutena alkavat kansainvälinen vihreän kemian
ja biotuotannon ja ekologian ja populaatiogenetiikan (Ecology and Population Genetics)
maisteriohjelmat. Vuorialalle on myös suunnitteilla kansainvälinen maisteriohjelma. Lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa yhteistyössä
Lapin yliopiston kanssa terveys ja hyvinvointi
sirkumpolaarisella alueella (Health and Wellbeing in the Circumpolar Area) -terveystieteiden maisteriohjelman, jossa käsitellään mm.
ympäristömuutosten vaikutuksia pohjoisilla
alueilla asuviin ihmisiin.
Oulun yliopiston Täydentävien opintojen
keskus tarjoaa korkeakoulututkinnon suorittaneille täydennyskoulutusta vuorialalla GeoPros PD –ohjelmassa (60 op) yhdessä Oulu
Mining Schoolin14 kanssa ja ydinenergia-alalla
(peruskurssi 12 op / laajennettu kurssi 26 op).
Thule-instituutti 15 on Oulun yliopiston
ympäristö-, luonnonvarat ja pohjoisuus-aloilla
toimiva monitieteinen tutkimuskeskus, joka
14 http://www.oulumining.fi
15 http://thule.oulu.fi

tarjoaa ThuleEdu-tohtoriohjelman kautta ympäristöön, luonnonvaroihin ja pohjoisuuteen
liittyviä kursseja ja seminaareja. ThuleEdun
keskeisiä teemoja ovat ilmastonmuutos pohjoisilla alueilla, maankäyttö ja luonnonvarat,
talous ja ekoinnovaatiot sekä taloudellinen ja
sosiaalinen sopeutuminen muutoksiin.

6.2 Lapin yliopisto
Lapin yliopiston16 kaksi profiilialuetta ovat
arktinen ja pohjoinen tutkimus sekä matkailututkimus. Yliopisto on osa Lapin korkeakoulukonsernia, jonka neljä strategista painoalaa
ovat matkailun, kulttuurin ja elämysten Lappi,
hyvinvoinnin Lappi, luonnonvarojen Lappi
ja teollisuuden Lappi. Yliopiston kolme
strategista painoalaa ovat palvelumuotoilu,
pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ sekä
kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus.
Kestävän kehityksen, oikeuden ja oikeudenmukaisuuden erityisinä tutkimuskohteina ovat
kestävään matkailuun ja alkuperäiskansoihin
liittyvät teemat. Yliopiston neljä tiedekuntaa
ovat kasvatustieteiden tiedekunta, oikeustieteiden tiedekunta, taiteiden tiedekunta ja
yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Ympäristö-,
energia- ja luonnonvara-alan koulutusta yliopistossa järjestetään lähinnä yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunnissa.
Oikeustieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden maisteriopinnoissa voi erikoistua
ympäristöoikeuteen ja -lainsäädäntöön. Ympäristölainsäädännön lisäksi tiedekunta tarjoaa
ympäristön sääntelykeinoja, jotka ohjaavat
ympäristönkäyttöä ja –suojelua ja toimivat
konfliktien ratkaisukeinoina. Koulutuksessa
painottuu EU:n ja Suomen ympäristöoikeus.
Tiedekunta tarjoaa myös kansainvälisen ympäristöoikeuden opintoja yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa sivu16 http:www.ulapland.fi
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aineena ympäristöopintoja (60 op) ja pääaineopintoina matkailututkimusta. Ympäristöopintoja suositellaan erityisesti matkailututkimuksen, sosiologian ja politiikkatieteiden
(kansainväliset suhteet ja valtio-oppi) opiskelijoille. Koulutuksessa käsitellään ympäristökysymyksiä eri oppiaineiden näkökulmasta
ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhteena.
Opinnoissa painottuvat erityisesti pohjoiset
ympäristökysymykset ja ympäristökysymysten yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Opiskelu
antaa valmiuksia käsitellä paikallisia ja maailmanlaajuisia ympäristökysymyksiä, niiden
syitä ja seurauksia. Koulutus toteutetaan osin
yhdessä Arktisen keskuksen kanssa.
Arktinen keskus 17 on Lapin yliopiston
tutkimuskeskus, jonka painoaloja ovat globaalimuutos, kestävä kehitys ja ympäristö-ja
vähemmistöoikeus. Pohjoisen ympäristö- ja
vähemmistöoikeuden instituutti tarjoaa oikeustieteellistä tutkimusta arktisen alueen
ihmisoikeuksista ja ympäristöoikeuden kysymyksistä.
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(erityisesti mikro- ja pk-yrittäjyys), aikuiskoulutus, hyvinvointi, kulttuuri ja matkailu sekä
energia, ympäristö ja kestävä kehitys.
Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan
osaajia valmistuu kemian ja tietotekniikan
alalta Chydeniuksessa voi työn ohessa suorittaa kemian tai kemiantekniikan maisteriopinnot (Oulun yliopisto) sekä tietotekniikan
maisteritutkinnon (Jyväskylän yliopisto).
Lisäksi yliopistokeskuksessa voi pätevöityä
luokan- tai erityisopettajaksi sekä suorittaa
sosiaalitieteiden maisteriopinnot.

6.4 Kajaanin
ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAJAK)19
toiminta perustuu viiteen osaamisalueeseen,
jotka ovat aktiviteettimatkailu (liikunnan ja
matkailun yhdistävä kokonaisuus), sairaan- ja
terveydenhuolto, tietojärjestelmät (tietojenkäsittely- ja tietotekniikan osaamisen integrointi mittaus- ja tietojärjestelmiin), kone- ja
kaivostekniikka (uusin kehittyvä alue) sekä
liiketoiminta ja innovaatiot, joka läpileikkaa
muita teemoja. Ammattikorkeakoulun kolme
painoalaa ovat aktiviteettimatkailu, pelit ja
ajoneuvojen tietojärjestelmät. Ammattikorkeakoulun viisi koulutusalaa ovat yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto, luonnontieteet,
tekniikka ja liikenne, sosiaali-, terveys- ja
liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja
talousala.
Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa
ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan
koulutusta lähinnä tekniikan ja liikenteen
alalla. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa voi valita yhteisten opintojen
lisäksi kaksi seuraavista ammatillisista opintomoduuleista: konesuunnittelu, kunnossapito,
numeerisesti ohjattu tuotanto, tuotannon johtaminen, virtuaalituotanto sekä kaivostuotanto.

6.3 Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius18 toimii
Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen
yhteisenä yliopistokeskuksena Kokkolassa.
Chydenius tarjoaa koulutusta näiden yliopistojen erityisosaamisaloilla: kasvatustieteessä,
informaatioteknologiassa, yhteiskunta- ja
aluetieteissä, kauppatieteissä, terveystieteissä
ja luonnontieteissä (erityisesti soveltava kemia). Yliopistokeskus tekee tiivistä yhteistyötä
myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun sekä alueen elinkeinoelämän kanssa.
Keski-Pohjanmaa, Oulun Eteläinen ja Pietarsaaren alueet muodostavat nk. Botnia-alueen,
jonka neljä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämisteemaa ovat yrittäjyys

19 http://www.kajak.fi

17 http://www.arcticcentre.org/Suomeksi.iw3
18 http://www.chydenius.fi
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Rakennustekniikan koulutusohjelmassa on
mahdollisuus suuntautua joko tuotantotekniikkaan, isännöintiin tai puurakentamiseen.
Tietotekniikan koulutusohjelmassa voi suuntautua ajoneuvojen tietojärjestelmiin tai pelitekniikkaan. Ylemmän korkeakoulututkinnon
voi suorittaa teknologiaosaamisen johtamisen
koulutusohjelmassa.
OKM ei ole kirjallisessa palautteessaan
v. 2011 ehdottanut aloituspaikkaleikkauksia
Kajaanin ammattikorkeakoulun tekniikan ja
liikenteen alalla vuodelle 2013.

koulututkinnon voi suorittaa teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmassa.
OKM on ehdottanut kirjallisessa palautteessaan v. 2011 40 aloituspaikan leikkaamista
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa tekniikan ja liikenteen alalla vuodesta 2013 alkaen.

6.6 Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulu

K e m i - To r n i o n a m m a t t i k o r k e a k o u l u n
(KTAMK)20 painoalat ovat Lapin korkeakoulukonsernin tavoitteiden mukaisesti elämysten ja kulttuurin Lappi, hyvinvoinnin Lappi,
Luonnonvarojen Lappi ja Teollisuuden Lappi.
Läpileikkaavana osaamisalana on kansainvälisyys. Ammattikorkeakoulun viisi koulutusalaa ovat kulttuuri, luonnontieteet, sosiaali-,
terveys- ja liikunta-ala, yhteiskuntatieteiden,
liiketalouden ja hallinnon ala sekä tekniikka ja
liikenne. Ammattikorkeakoulu toimii kahdessa
kampuksessa; Torniossa ja Kemissä.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu tarjoaa
ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan koulutusta lähinnä tekniikan ja liikenteen alalla.
Alan koulutusta järjestetään kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa, sähkötekniikan
koulutusohjelmassa sekä tuotantotalouden ja
tietotekniikan koulutusohjelmassa. Kone- ja
tuotantotekniikan koulutusohjelmassa voi
suuntautua konetekniikkaan tai tuotantotekniikkaan. Sähkötekniikan koulutusohjelmassa
voi suuntautua sähkövoimatekniikkaan tai
automaatiotekniikkaan. Tuotantotalouden ja
tietotekniikan koulutusohjelmiin ei oteta enää
uusia opiskelijoita. Ylemmän ammattikorkea-

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun
(KPAMK)21 kolme painoalaa ovat ICT (hajautetut ja langattomat järjestelmät), teollisuusprosessien ja tuotantoteknologioiden
kehittäminen sekä moniammatilliset hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut ja palveluliiketoimintaosaaminen. Ammattikorkeakoulun
kuusi koulutusalaa ovat tekniikka ja liikenne,
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala,
kulttuuri, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
sekä humanistinen ja kasvatusala. Ammattikorkeakoululla on kampukset Kokkolassa,
Pietarsaaressa ja Ylivieskassa.
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
tarjoaa ympäristö-, energia- ja luonnonvaraalan koulutusta lähinnä tekniikan koulutusalalla Kokkolassa ja Ylivieskassa. Tekniikan
alan koulutusohjelmia ovat kone- ja tuotantotekniikka, kemiantekniikka, tietotekniikka,
mediatekniikka, sähkötekniikka ja tuotantotalous. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa voi suuntautua mekaniikka- ja rakennesuunnitteluun, käynnissäpitoon, lämpö- ja
energiatekniikkaan sekä teknologiajohtamiseen. Kemiantekniikan alalla voi suuntautua
kaivosalan osaamiseen, uusiutuviin energiavaroihin sekä ympäristökemiaan (Environmental
Chemistry and Technology) ja teknologiajohtamiseen. Tietotekniikan koulutusohjelmassa
voi suuntautua automaatiotekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan, viestintäteknologiaan,

20 http://www.tokem.fi

21 http://www.cop.fi

6.5 Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulu
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sekä teknologiajohtamiseen. Sähkötekniikassa
voi suuntautua energiatekniikkaan, sähkövoimatekniikkaan sekä tietoliikennetekniikkaan.
Tuotantotalouden koulutusohjelmassa voi
suuntautua toimitusketjun hallintaan, tuotantoautomaatioon sekä puutuotetekniikkaan.
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi
suorittaa teknologiaosaamisen johtamisen
koulutusohjelmassa, joka järjestetään yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.
OKM on kirjallisessa palautteessaan v.
2011 ehdottanut 100 aloituspaikan vähentämistä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen alalla vuodesta
2013 lähtien. Lisäksi OKM kehottaa ammattikorkeakoulua vakavasti harkitsemaan, onko
tekniikan alan koulutuksella mahdollista
toimia hajautettuna kahdella kampuksella.
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Raahessa.
Luonnontieteiden koulutusalalla voi opiskella tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmassa, jota tarjotaan sekä suomeksi että
englanniksi. Alan suuntautumisvaihtoehdot
ovat internet-palveluiden ja digitaalisen median, järjestelmäasiantuntemuksen sekä Websovelluskehityksen suuntautumisvaihtoehdot.
Luonnonvara- ja ympäristöalalla voi
suuntautua maaseutuelinkeinojen ja maisemasuunnittelun koulutusohjelmaan. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman ammatilliset
painoalueet ovat kasvit, kotieläimet, metsätalous, bioenergia, ympäristö sekä yrittäjyys
ja johtaminen, joissa opiskelija voi hankkia
valmiudet toimia tuottajana, palveluyrittäjänä,
alan kehittäjänä tai ympäristöasiantuntijana.
Maisemasuunnittelun koulutusohjelman painoalat ovat maisema- ja viheralasuunnittelu,
viherrakentaminen ja viheralueiden ylläpito
sekä puutarhakauppa ja taimituotanto. Joissa opiskelija voi hankkia valmiudet toimia
suunnittelijana, viherrakentamisen työnjohtotehtävissä, ylläpidon asiantuntijana, puutarhakauppiaana tai taimitoimittajana.
Tekniikan ja liikenteen alalla voi opiskella
automaatiotekniikan, energiatekniikan, koneja tuotantotekniikan, rakennusalan työnjohdon,
rakennustekniikan, talotekniikan, tietotekniikan ja laboratorioalan koulutusohjelmissa.
Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa voi
suuntautua projektointiin eli automaatiotekniikassa automaattisesti toimivien laitteiden ja
koneiden suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottotehtäviin. Energiatekniikan koulutusohjelma
antaa energiatekniikan perusteisiin ja energian
tuotantolaitoksiin ja niiden käyttöön ja ohjaukseen liittyvää opetusta. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa voi suuntautua
auto- ja kuljetustekniikan, energiatekniikan,
koneautomaation, tuotantotalouden tai tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehtoihin. Rakennusalan koulutusohjelmissa voi suuntautua

6.7 Oulun seudun
ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulun
(OAMK)22 neljä painoalaa ovat internet- ja
tietoteknologiapohjaiset innovaatiot ja palvelut; kestävät tuotanto-, elinympäristö- ja
energiaratkaisut; terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen uudet toimintamallit sekä kulttuurin uudet sisällöt ja elämykset. Ammattikorkeakoulun kolme kehittämiskohdetta ovat
kansainvälisyys, yrittäjyys ja kestävä kehitys.
Kuusi koulutusalaa ovat kulttuuri, luonnontieteet, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-,
terveys- ja liikunta-ala, tekniikka ja liikenne
sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon ala. Yhteensä ammattikorkeakoulu
tarjoaa 30 koulutusohjelmaa.
Oulun seudun ammattikorkeakoulu tarjoaa ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan
koulutusta luonnontieteiden, tekniikan ja
liikenteen sekä luonnonvara- ja ympäristöalan
koulutualoilla kahdessa paikassa; Oulussa ja
22 http://www.oamk.fi
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talorakennustekniikkaan ja yhdyskuntatekniikkaan. Talotekniikan koulutusohjelmassa
voi suuntautua LVI-tekniikkaan ja sähköiseen
talotekniikkaan. Tietotekniikan koulutusohjelmassa voi suuntautua hyvinvointiteknologiaan
sekä langattomien laitteiden ja ohjelmistokehityksen suuntautumisvaihtoehtoihin. Laboratorioalan koulutusohjelmassa voi suuntautua
biotekniikkaan ja laboratorioanalytiikkaan.
OKM kirjallisessa palautteessaan v. 2011
on ehdottanut luonnonvara- ja ympäristöalan
opetuksen lopettamista Oulun seudun ammattikorkeakoulussa vuodesta 2013 lähtien.
Lisäksi tekniikan ja liikenteen alalta tulisi
esityksen mukaan vähentää 34 aloituspaikkaa. Nuorten ammattikorkeakoulutus siirtyy
kokonaan Ouluun eli Raahen toiminta tältä
osin lakkaa.

tekniikan ja liikenteen alalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla.
Rovaniemen ammattikorkeakoulu tarjoaa
ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan koulutusta lähinnä luonnonvara- ja ympäristöalan
sekä tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla.
Luonnonvara- ja ympäristöalalla voi suuntautua maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden
koulutusohjelmiin. Tekniikan ja liikenteen
alalla voi suuntautua maanmittaustekniikan, rakennustekniikan ja tietotekniikan
koulutusohjelmiin. Maanmittaustekniikan
koulutusohjelman painoalat ovat mittaus- ja
kartoitustekniikka sekä kiinteistötekniikka. Rakennustekniikan koulutusohjelman
painoalat ovat talonrakennustekniikka, infrastruktuurirakentaminen selä talo- ja energiatekniikka. Koulutus soveltuu myös moniin
kaivosteollisuuden lan tehtäviin. Tietotekniikan koulutusohjelman painoalat ovat ohjelmistotekniikka tai sulautettu tietotekniikka
(mittausjärjestelmät).
OKM on esittänyt kirjallisessa palautteessaan v. 2011, että Rovaniemen ammattikorkeakoulussa tekniikan ja liikenteen alalta
vähennetään 20 aloituspaikkaa vuodesta 2013
lähtien.

6.8 Rovaniemen
ammattikorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK)23
neljä painoalaa ovat Lapin korkeakoulukonsernin strategian mukaiset Elämysten
ja kulttuurin Lappi, Hyvinvoinnin Lappi,
Luonnonvarojen Lappi ja Teollisuuden Lappi. Luonnonvarojen Lappi-painoalalla ammattikorkeakoulu keskittyy alueiden käytön
suunnitteluun, bioenergian ja muiden luonnontuotteiden tuotantoon ja käyttöön, kestävän
kehityksen mukaisten teknologiasovellusten
ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen.
Teollisuuden Lappi-painoalalla ammattikorkeakoulu keskittyy hajautetun energiantuotannon, matkailu- ja kaivosrakentamisen sekö
kylmä- ja talviteknologian kehittämiseen.
Läpileikkaavina osaamisalueina ovat kansainvälisyys, liiketoiminta, yrittäjyys ja tietotekniikka. Koulutusta tarjotaan luonnonvara- ja
ympäristöalalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla,

6.9 Yhteenveto
Pohjois-Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on runsaasti tarjolla ympäristö-,
energia- ja luonnonvara-alan opintoja. Koulutus keskittyy ammattikorkeakouluissa lähinnä
tekniikan ja liikenteen alalle sekä luonnonvara- ja ympäristöalalle. Luonnontieteiden
koulutus sisältää tietojenkäsittelytieteet, jotka
eivät ole varsinaista ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alan ydinosaamista. Oulun yliopistossa alan koulutus keskittyy teknilliseen
ja luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Oulun
yliopistossa on tarjolla ympäristönsuojelun

23 http://www.ramk.fi
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ja -tutkimuksen luonnontiedepainotteisia
opintoja sekä muissa tiedekunnissa ympäristökasvatuksen opintoja, humanistisia
ympäristöopintoja sekä taloustieteeseen liittyviä ympäristöopintoja. Lapin yliopistossa
voi opiskella ympäristöoikeutta oikeus-
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tieteellisessä ja ympäristöopintoja sivuaineena
yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.
Taulukossa 3 on esitetty ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan koulutusta tarjoavat
yksiköt Pohjois-Suomessa ja niiden koulutustarjonta.
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Taulukko 3. Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutustarjonta

OY

Luonnontieteet
Teknilliset tieteet, erityisesti
ympäristö- ja prosessitekniikka kestävän energian sv ja
sähkötekniikka
Täydentävien opintojen
keskus: ydinenergia

Mineraaliala

Muut luonnonvara-alat

Geotieteiden ja
prosessitekniikan ko:t
vuorialaan erikoistuminen
Täydentävien opintojen keskus: vuoriala

Luonnontieteet
Teknilliset
tieteet

Kemia

Kemia

Kemian ja kemiantekniikan
maisteriopinnot
Tietojenkäsittelytieteet
Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala

Kone- ja tuotantotekniikan ko: valinnainen
kaivostuotannon
moduuli

Rakennustekniikan ko:
puurakentamisen sv

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala,
erityisesti kone- ja tuotantotekniikan ko: lämpö- ja
energiatekniikan sv, kemiantekniikan ko: uusiutuvien
energiavarojen sv ja sähkötekniikan ko: energiatekniikan
ja sähkövoimatekniikan sv

Kemiantekniikan ko:
kaivosalan osaamisen
sv

Tuotantotalouden ko:
puutuotetekniikan ko

Tekniikan ja liikenteen ala

Sähkötekniikan ko: sähkötekniikan ja automaatiotekniikan
sv
Kone- ja tuotantotekniikka

Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala

Tekniikan ja liikenteen alat,
erityisesti kone- ja tuotantotekniikan ko: energiatekniikan
sv.
Luonnonvara- ja ympäristöala, erityisesti
maaseutuelinkeinojen ko:
bioenergia painoalana

(Kone- ja tuotantotekniikan ko: tuotantotekniikan sv)

Maaseutuelinkeinojen ko
Maisemasuunnittelun ko
Laboratorioalan ko

Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala

Tekniikan ala, erityisesti
rakennustekniikan ko: talo- ja
energiatekniikka
Metsätalouden ko
Maaseutuelinkeinojen ko

Rakennustekniikan
ko: koulutuksen sanotaan soveltuvan myös
kaivosalalle

Maaseutuelinkeinojen ko
Metsätalouden
ko

RAMK

OAMK

KTAMK

KPAMK

Chydenius

Oikeustieteiden tdk: Ympäristöoikeus
Ympäristöopinnot (60 op)

Energiaala

KAJAK

Luonnontieteet
Teknilliset tieteet
Ympäristönsuojelu ja –
tutkimus
Ympäristökasvatus
Humanistiset ympäristöopinnot
Ympärisötalous
Monitieteiset ja kansainväliset maisteriohjelmat

LY

Ympäristöala
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7. Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alojen korkeakoulutus
Tässä kappaleessa esitetään Pohjois-Suomen korkeakoulujen ympäristö-, energia- ja
luonnonvarat-alan koulutussisällöt jaoteltuna
neljään osa-alueeseen; ympäristöala, mineraaliala, energia-ala ja materiaalit. Analyysi on
laadittu pohjautuen koulutusyksiköiden olemassaoleviin opinto-oppaisiin sekä julkisiin
www-sivuihin. Tarkastelussa on huomioitu
korkeakoulutusyksiköiden uusimmat opintooppaat tai opetussuunnitelmat (2011-2012).
Tarkastelu on rajattu päätoimisiin päiväopintoihin.

prosesseihin liittyviä mittaustekniikan opintoja ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
laajasti erilaisiin ympäristömittauksiin liittyviä
opintoja.
Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan koulutusohjelma tarjoaa
erilaisiin mittausmenetelmiin (myös ympäristömittaukseen) liittyviä opintoja. Kemian
koulutusohjelma tarjoaa mittaustekniikan
opintoja, joita voidaan soveltaa ympäristöntilan analysoinnissa (mahdollisesti myös
yliopistokeskus Chydeniuksen kemian maisteriopinnoissa). Biologian koulutusohjelma
tarjoaa mittaustekniikan koulutusta liittyen
eläinfysiologiaan sekä biomonitorointiin.
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun
kemiantekniikan koulutusohjelman ympäristökemian ja –tekniikan (Environmental
Chemistry ja Technology) suuntautumisvaihtoehto tarjoaa ympäristömonitorointiin
eli ympäristönseurantaan liittyviä opintoja.
Tietotekniikan koulutusohjelmassa perehdytään prosessimittauksen opintoihin (myös
ympäristötekniset mittaukset). Sähkötekniikan
koulutusohjelmassa perehdytään sähkömittauksiin ja mittalaiteohjelmointiin.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun
kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
tarjoaa teollisuusmittauksiin liittyviä opintoja.
Sähkötekniikan koulutusohjelman automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto tarjoaa
mittaustekniikan perusteisiin liittyvää koulutusta sähkötekniikan näkökulmasta.
Kajaanin ammattikorkeakoulun kone- ja
tuotantotekniikan sekä tieto- ja rakennustekniikan koulutusohjelmat tarjoavat myös
mittaustekniikan opintoja.
Oulun seudun ammattikorkeakoulun koneja tuotantotekniikan koulutusohjelman auto- ja

7.1 Ympäristöala
Ympäristöalan keskeiset teemat PohjoisSuomessa ovat mittaustekniikka (ympäristömittaukset ja –monitorointi), ilman- ja
ilmastonsuojelu sekä vesiala. Erityisesti
ympäristöalaan liittyviä opintoja on tarjolla
lähinnä Oulun yliopiston ympäristötekniikan
koulutusohjelmassa sekä Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutusohjelmassa, jossa yksi suuntautumisvaihtoehto on ympäristökemia ja –tekniikka.
Ympäristön mittaus- ja monitorointialan
taustalla on mittausteknisten menetelmien
osaaminen. Mittaustekniikkaan liittyviä opintoja on tarjolla useassa korkeakoulussa.
Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta tarjoaa laajasti alan koulutusta. Mittausteknisiä
menetelmiä ja niiden soveltamista tarjotaan
sähkötekniikan koulutusohjelmassa, jossa
voi suuntautua fotoni- ja mittaustekniikkaan.
Myös konetekniikan koulutusohjelma tarjoaa
mittaustekniikkaan liittyvää koulutusta, mm.
pakokaasumittauksiin liittyen. Prosessitekniikan koulutusohjelma tarjoaa teollisuuden
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kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehto tarjoaa pakokaasumittauksiin liittyviä opintoja.
Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto
tarjoaa energialaitosten päästöihin ja niiden
mittaamiseen liittyvää koulutusta. Lisäksi
opiskelija voi valita muita mittaustekniikan
opintojaksoja. Koneautomaation suuntautumisvaihtoehto tarjoaa myös mahdollisuuden mittaustekniikan opintoihin. Talotekniikan koulutusohjelma tarjoaa LVI-mittauksiin ja yleensä

mittaustekniikkaan liittyvää koulutusta. Tietotekniikan koulutusohjelman langattomien
laitteiden suuntautumisvaihtoehto tarjoaa
mittalaitteiden ohjelmointiin ja mittaustekniikkaan liittyvää koulutusta. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma tarjoaa ympäristöntilan
seurannan menetelmiin liittyviä opintoja.
Taulukkoon 4 on koottu Pohjois-Suomen
korkeakoulujen tarjoama ympäristömittauksen
koulutus.

Taulukko 4. Ympäristömittauksen korkeakoulutus Pohjois-Suomessa
Koulutusala

Sisältö

OY sähkötekniikan ko fotoni- ja mittaustekniikan sv

Mittaustekniset menetelmät ja niiden soveltaminen

OY konetekniikan ko

Runsaasti mittaustekniikkaa, pakokaasumittaukset

OY prosessitekniikan ko

Teollisuuden prosessimittaukset

OY ympäristötekniikan ko

Erilaiset ympäristömittaukset

OY fysiikan ko

Erilaiset mittausmenetelmät, myös ympäristömittauksia

OY biologian ko

Eläinfysiologian mittaukset, biomonitorointi

OY kemian ko (mahdollisesti myös Chydenius)

Mittaustekniikkaa, jota voidaan soveltaa myös ympäristöntilan analysoinnissa

KAJAK kone- ja tuotantotekniikan ko, tietotekniikan ko ja rakennustekniikan ko

Mittaustekniikkaa

KTAMK kone- ja tuotantotekniikan ko.

Teollisuusmittaukset

KTAMK sähkötekniikan ko: automaatiotekniikan sv

Mittaustekniikan perusteita

KPAMK kemiantekniikan ko: Environmental
Chemistry ja Technology sv

Ympäristömonitorointi eli ympäristönseuranta

KPAMK tietotekniikan ko

Prosessimittaukset, myös ympäristötekniset mittaukset

KPAMK sähkötekniikan ko

Sähkömittaukset ja mittalaiteohjelmointi

OAMK kone- ja tuotantotekniikan ko auto- ja
kuljetustekniikan sv

Pakokaasumittaukset

OAMK kone- ja tuotantotekniikan ko: energiatekniikan sv

Energialaitosten päästöt ja niiden mittaaminen, mittaustekniikkaa

OAMK kone- ja tuotantotekniikan ko: koneautomaation sv

Mittaustekniikkaa

OAMK talotekniikan ko

LVI-mittaukset, mittaustekniikka

OAMK tietotekniikan ko: langattomien laitteiden sv

Mittalaitteiden ohjelmointi, mittaustekniikka

OAMK maaseutuelinkeinojen ko

Ympäristöntilan seurantamenetelmiä
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Lapin yliopiston ympäristöoikeuden opinnoissa käsitellään ympäristönsuojeluun
liittyvää lainsäädäntöä ja lupakäytänteitä
sekä päästökauppaa. Yhteiskuntatieteiden
tiedekunnan ympäristöopinnoissa käsitellään
ympäristöntilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä
sekä ympäristölainsäädäntöä.
Vaikka ilman- ja ilmastonsuojelualaan
erikoistuvia koulutusohjelmia tai suuntautumisvaihtoehtoja ei ole tarjolla yhdessäkään
Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulussa,
sisältävät mm. rakennusalan koulutusohjelmat sisäilmanlaatuun ja ilmastointiin liittyviä
opintoja.
Kajaanin ammattikorkeakoulun opintooppaan mukaan ilman- ja ilmastosuojeluun
liittyviä opintoja ei suoranaisesti tarjota,
mutta on oletettevaa, että esim. kone- ja
tuotantotekniikan koulutusohjelmassa käsitellään ilmanpäästöihin liittyviä opintoja esim.
mittaus-tekniikan opintojen yhteydessä.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ei
myöskään suoranaisesti tarjoa alan koulutusta,
mutta ilmanpäästöihin liittyviä opintoja tarjottaneen kone- ja tuotantotekniikan sekä sähkötekniikan koulutusohjelmissa liittyen mm.
energiantuotannon ympäristövaikutuksiin.
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun
kemiantekniikan koulutusohjelman ympäristökemian ja –tekniikan (Environmental Chemistry and Technology) suuntautumisvaihtoehto tarjoaa teollisuuden ilmanpäästöihin ja
niiden puhdistustekniikoihin liittyvää koulutusta. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman energiatekniikan suunatutumisvaihtoehto tarjoaa opintoja liittyen energialaitosten
savukaasujen mittaamiseen, analysointiin ja
puhdistamiseen. Kemiantekniikan koulutusohjelman uusiutuvan energian suuntautumisvaihtoehto tarjoaa opintoja liittyen lämpövoimaloiden päästömittauksiin. Sähkötekniikan
koulutusohjelman energiatekniikan ja sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehdot

Ilman- ja ilmastonsuojeluun liittyviä
opintoja tarjotaan useassa korkeakoulussa,
mutta alaan erikoistuvia koulutusohjelmia tai
suuntautumisvaihtoehtoja ei suoranaisesti ole
tarjolla yhdessäkään Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulussa.
Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan
prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelman kaikki opiskelijat opiskelevat
ilmansuojeluun (mm. päästöt, vaikutukset ja
puhdistaminen) liittyviä opintoja. Kestävän
energian opintosuunta tarjoaa lisäksi ilmanpäästöihin liittyvää tekniikan alan koulutusta.
Ilmansuojeluun liittyviä opintoja tarjotaan
myös tuotantotalouden koulutusohjelman
opiskelijoille, jotka opiskelevat prosessi- ja
ympäristötekniikan tai rakentamistekniikan
opintojaksoja. Arkkitehtuurin koulutusohjelma tarjoaa rakennusten ilmastointiin ja sisäilmastoon liittyviä opintoja. Konetekniikan
koulutusohjelma tarjoaa koneiden pakokaasupäästöihin liittyviä mittaustekniikan opintoja.
Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan biologian koulutusohjelma tarjoaa
opintoja liittyen ilmastonmuutokseen ja ilman
epäpuhtauksien ekologisiin vaikutuksiin
sekä niiden seurantaan. Fysiikan koulutusohjelma tarjoaa opintoja liittyen ilmakehän
ominaisuuksiin, ilmastonmuutokseen sekä
ilmastoon vaikuttaviin tekijöihin. Geotieteiden koulutusohjelma tarjoaa opintoja liittyen
ilmakehän ominaisuuksiin ja ilmastonmuutokseen maapallon historian aikana. Kemian
koulutusohjelma tarjoaa opintoja liittyen
ilmakehän ympäristökemiaan (mahdollisesti
myös yliopistokeskus Chydeniuksen maisteriohjelmassa). Maantieteen koulutusohjelma
tarjoaa opintoja liittyen maapallon ilmakehään, ilmastoon ja ilmastonmuutokseen.
Ympäristönsuojelun ja -tutkimuksen sivuaineopinnoissa käsitellään ilmakehän ominaisuuksia, ilmansaasteita, ilmastonmuutosta ja
näiden tutkimista.
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tarjoavat opintoja liittyen energiantuotannon
päästöihin, niiden mittaamiseen ja puhdistamiseen.
Oulun seudun ammattikorkeakoulun koneja tuotantotekniikan koulutusohjelman auto- ja
kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehto tarjoaa opintoja liittyen pakokaasupäästöihin ja
niiden puhdistustekniikoihin. Energiatekniikan

suuntautumisvaihtoehto tarjoaa opintoja liittyen energiantuotantoon liittyviin päästöihin ja
niiden puhdistamiseen. Sen lisäksi opiskelijat
voivat valita opintojaksoja, jotka liittyvät
ajoneuvojen ja teollisuuden päästöihin, niiden
mittaamiseen ja puhdistamiseen. Laboratorioalan koulutusohjelma sisältää sisäilman
mirobeihin liittyviä opintoja. Koulutusohjelma

Taulukko 5. Ilman- ja ilmastonsuojelun korkeakoulutus Pohjois-Suomessa
Koulutusala

Sisältö

OY ympäristö- ja prosessitekniikka

Ilmanpäästöt, niiden vaikutukset ja puhdistaminen sekä ilmansuojelutekniikka

OY arkkitehtuuri

Rakennusten ilmastointiin ja sisäilmastoon liittyviä opintoja

OY konetekniikka

Pakokaasupäästöjen mittaus

OY tuotantotalous

Ilmansuojeluun liittyvää opetusta prosessi- ja ympäristötekniikan
sekä rakennustekniikan opintoja valinneille

OY biologia

Ilmastonmuutokseen ja ilman epäpuhtauksien ekologisiin vaikutukset sekä niiden seuranta

OY fysiikka

Ilmakehän ominaisuudet, ilmastonmuutos sekä ilmastoon vaikuttavat tekijät

OY geotieteet

Ilmakehän ominaisuudet ja ilmastonmuutos maapallon historian
aikana

OY kemia (mahdollisesti myös Chydenius)

Ilmakehän ympäristökemia

OY maantiede

Ilmakehä, ilmasto ja ilmastonmuutos

OY ympäristönsuojelu ja –tutkimus

Ilmakehän ominaisuudet, ilmansaasteet, ilmastonmuutos ja niiden
tutkiminen

LY ympäristöoikeus

Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja päästökauppa

LY ympäristöopinnot

Ympäristöntila ja siihen vaikuttavat tekijät sekä vaikutuskeinot

KAJAK, OAMK, RAMK rakennusalan ko:t

Sisäilmanlaatu ja ilmastointi

KTAMK kone- ja tuotantotekniikan ko:
energiatekniikka sv

Energiantuotannon ympäristövaikutukset

KPAMK kemiantekniikan ko: Environmental Chemistry and Technology –sv

Teollisuuden ilmanpäästöt ja niiden puhdistustekniikat

KPAMK kone- ja tuotantotekniikan ko:
energiatekniikan sv

Energialaitosten savukaasujen mittaaminen, analysointi ja puhdistaminen

KPAMK kemiantekniikan ko: uusiutuvan
energian sv

Lämpövoimaloiden päästömittaukset

KPAMK sähkötekniikan ko: energiatekniikan ja sähkövoimatekniikan sv

Energiantuotannon päästöt ja niiden mittaaminen ja puhdistaminen

OAMK laboratorioala

Sisäilman mikrobit, ympäristöanalytiikka, bioprosessien päästöt ja
niiden puhdistaminen

OAMK kone- ja tuotantotekniikan ko:
auto- ja kuljetustekniikan sv

Pakokaasupäästöt ja niiden puhdistustekniikat

OAMK kone- ja tuotantotekniikan ko:
Energiatekniikan sv

Energiantuotannon päästöt ja niiden puhdistaminen, ajoneuvojen
ja teollisuuden päästöt ja niiden mittaaminen sekä puhdistaminen
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tarjoaa opintoja liittyen ympäristöanalytiikkaan (mm. ilmansuojeluun liittyvät mittaukset) ja bioprosessien päästöihin ja niiden
puhdistamiseen. Maaseutuelinkeinojen ja
maisemasuunnittelun koulutusohjelmissa
käsitellään ympäristöongelmia ja niiden
ehkäisykeinoja yleisellä tasolla. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma tarjoaa myös vapaavalintaisen opintojakson, jossa käsitellään
ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen liittyviä
ongelmia ja niiden seurantaa bioindikaattorien
avulla.
Myös Rovaniemen ammattikorkeakoulun
luonnonvara- ja ympäristöalan maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden koulutusohjelmat
tarjoavat opintoja liittyen oman alan ilmansuojeluun ja ympäristövaikutuksiin.
Taulukkoon 5 on koottu Pohjois-Suomen
korkeakoulujen tarjoama ilman- ja ilmastonsuojelun koulutus.
Vesialaan liittyviä opintoja tarjotaan kaikissa Pohjois-Suomen korkeakouluissa. Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta tarjoaa
vesialan koulutusta lähinnä ympäristö- ja
prosessitekniikan koulutusohjelmissa. Ympäristötekniikan koulutusohjelman valinnut
opiskelija voi suuntautua vesi- ja geoympäristötekniikkaan (90 op). Opintosuunta sisältää
vesien käyttöön ja kunnostukseen, vesistösuunnitteluun ja -rakentamisen, vesivaroihin,
pohjavesitekniikkaan, vesien ja jätevesien
käsittelyyn ja vesihuoltoon liittyviä opintoja.
Myös erillisessä kansainvälisessä ympäristötekniikan maisteriohjelmassa opiskelevat
voi valita Water and Environment (vesi ja
ympäristö) –opintosuunnan (90 op). Kaikki
prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijat
opiskelevat hydrologian, vesiensuojelun sekä
vesi- ja jätehuollon perusteita. Prosessitekniikan koulutusohjelma tarjoaa lisäksi opintoja
liittyen teollisuuden prosessivesiin ja teol
lisuuden vesitekniikkaan (mm. teollisuuden
vedenkäsittelyprosessit, prosessien sisäinen
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vesitekniikka, vedenpuhdistus). Arkkitehtuurin koulutusohjelma tarjoaa koulutusta
liittyen rakentamisen kosteuseristämiseen ja
rakennusten vesi- ja viemäröintijärjestelmiin.
Myös konetekniikan koulutusohjelma tarjoaa
rakennusten kosteuteen liittyviä opintoja. Tuotantotalouden koulutusohjelmassa opiskeleva
voi valita kandidaattivaiheessa prosessi- ja
ympäristötekniikan opintoja (40 op) ja diplomivaiheessa vesi- ja geoympäristötekniikan
opintoja (20 op). Opinnot sisältävät vesihuoltoon, pohjavesitekniikkaan, hydrologiaan ja
vesiensuojeluun liittyviä opintojaksoja. Ne
tuotantotalouden opiskelijat, jotka valitsevat
rakentamistekniikan opintoja, opiskelevat
myös rakennusten kosteuteen ja vesijärjestelmiin liittyviä opintojaksoja.
Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan biologian koulutusohjelma tarjoaa laajasti vesiekosysteemeihin, vesiekologiaan ja
vesien suojeluun liittyviä opintoja. Koulutusohjelmassa on on mahdollista suorittaa erilliset
hydrobiologian sivuaineopinnot (vähintään
25 op), jotka sisältävät vesieliöiden biologiaan, vesiekosysteemien hyödyntämiseen ja
suojeluun, vesien fysiikkaan ja kemiaan sekä
vesitekniikkaan ja –talouteen liittyviä opintojaksoja. Fysiikan koulutusohjelman maan ja
avaruuden suuntautumisvaihtoehdon valinneet
opiskelijat voivat suuntautua geofysiikkaan,
erityisesti ympäristögeofysiikkaan. Opinnot
sisältävät hydrologiaan (vedenkierto, veden
ominaisuudet, esiintyminen maapallolla, veteen liittyvät ilmiöt ja veden vuorovaikutus
muun ympäristön kanssa), hydrogeofysiikkaan (maankamaran vedet ja veden fysikaaliset ominaisuudet) sekä vesitekniikkaan
liittyviä opintojaksoja. Myös geotieteiden
koulutusohjelma tarjoaa opintoja liittyen
vesialaan (mm. hydrologia, pohjavedet, pintavedet, vesistöjen tila, vesikemia, jäätiköiden
ominaisuudet). Kemian koulutusohjelma
(mahdollisesti myös Chydenius instituutin
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maisteriohjelmassa) tarjoaa opintoja liittyen
veden kemiallisiin ominaisuuksiin ja veteen
liittyviin sovelluksiin sekä luonnonvesien
kemiaan. Maantieteen koulutusohjelma
tarjoaa opintoja liittyen veden olemukseen
biosfäärissä sekä vesi- ja ilmakehässä. Ympäristönsuojelun sivuaineopinnot sisältävät
vesivaroihin, vesiekosysteemeihin, vesien
ekologiaan ja vesien ympäristöongelmiin
liittyviä opintojaksoja. Ympäristötutkimuksen
sivuaineopinnot sisältävät edellä mainittujen
lisäksi vesikemian ja vesitekniikan opintoja.
Lapin yliopiston ympäristöoikeuden opinnoissa käsitellään vesiin ja vesistöihin liittyvää
lainsäädäntöä ja -lupamenettelyjä. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ympäristöopinnoissa
käsitellään ympäristöntilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä ympäristölainsäädäntöä.
Vaikka Pohjois-Suomen ammattikorkeakouluissa ei ole tarjolla suoraan vesialaan liittyviä koulutusohjelmia tai suuntautumisvaihtoehtoja, on alan opintoja tarjolla erityisesti
rakennustekniikan, talonrakennustekniikan ja
rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmissa.
Kajaanin, Oulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen rakentamisalan koulutusohjelmat
tarjoavat rakennusten kosteuseristykseen, kosteusvaurioihin ja niiden korjaamiseen, vesi- ja
viemäröintijärjestelmiin sekä vesi- ja ympäristötekniikkaan liittyviä opintoja. Lisäksi Oulun
seudun ammattikorkeakoulun rakennusalan
työnjohdon koulutusohjelma ja rakennustekniikan koulutusohjelman yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto ja Rovaniemen
ammattikorkeakoulun rakennustekniikan
koulutusohjelma tarjoavat opintoja liittyen
mm. hydrologiseen kiertoon, rakennusten
vedenhankintaan ja jätevedenkäsittelyyn sekä
vesirakentamiseen (vesivoima, rakentamisen
vaikutukset vesistöön, vesiensuojelu).
Kajaanin ammattikorkeakoulun kone- ja
tuotantotekniikan koulutusohjelman kaivostuotannon moduuli sisältää lisäksi kaivosten

prosesseihin liittyviä vesiensuojelu- ja vesiteknologian opintoja.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koneja tuotantotekniikan koulutusohjelma tarjoaa
energiantuotannon ympäristövaikutuksiin
liittyviä koulutusta, jotka sisältänevät myös
vesistöjen päästöongelmiin ja vesitekniikkaan
liittyviä opintoja.
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun
kemiantekniikan koulutusohjelma tarjoaa
opintoja liittyen vesikemiaan ja veden käyttöön erilaisissa tuotantoprosesseissa, mm.
kaivostoiminnassa ja muussa teollisuudessa.
Environmental Chemistry and Technology
(ympäristökemia ja -tekniikka) –suuntautumisvaihtoehto tarjoaa laajemmin koulutusta
liittyen vesien teollisuuspäästöihin ja niiden
puhdistamiseen sekä käyttö- ja jäteveden
puhdistamiseen. Kone- ja tuotantotekniikan
koulutusohjelman energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto tarjoaa opintoja liittyen
veden käyttöön ja puhdistamiseen energiantuotannossa.
Myös Oulun seudun ammattikorkeakoulun
kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman
energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto tarjoaa opintoja liittyen veden käyttöön ja puhdistamiseen energiantuotannossa. Rakennustekniikan koulutusohjelman yhdyskuntatekniikan
suuntautumisvaihto tarjoaa koulutusta liittyen
vesitekniikkaan, vesirakentamiseen ja vesihuoltoon, käyttöveden ottoon, jakeluunja puhdistamiseen, sekä sade- ja jätevesiviemäreihin
ja jäteveden puhdistamiseen. Laboratorioala
tarjoaa koulutusta liittyen vesikemiaan ja
veden mikrobiologiseen puhdistamiseen sekä
veden käyttöön bioprosesseissa. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman ympäristön tilan
seurannan ammattiopinnot sisältävät vesistöjen ekologiaan ja vesien ekologiseen tilaan,
hydrologiaan, vesien fysikaalis-kemiallisiin
ominaisuuksiin sekä vesianalyyseihin liittyviä
opintoja. Maisemasuunnittelun koulutus-
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ohjelma tarjoaa opintoja liittyen mm. vesistöjä muuttaviin ja kuormittaviin tekijöihin
sekä vesiensuojeluun ja vesihoitotoimiin.
Erityisalueiden suunnittelun ja rakentamisen
ammattiopinnot tarjoavat koulutusta liittyen
vesirakentamisen, kuten vesirakentamiseen
liittyviin laki- ja lupa-asioihin, vesistöjen
kunnostukseen, luonnonmukaiseen vesirakentamiseen, uimapaikkojen, veneilysatamien
ja kalateiden rakentamiseen sekä tulvavesien
sekä rantaeroosion estoon.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun metsä-
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talouden ja maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmat tarjoavat osittain vastaavia vesialan
opintoja. Opinnot sisältävät mm. ympäristöongelmia, alan ympäristövaikutuksia ja vesiensuojelua. Rakennustekniikan koulutusohjelma
tarjoaa vesialan opintoja myös liittyen kaivosja louhintatekniikkaan. Lisäksi ammattikorkeakoulu tarjoaa lumi- ja jäänrakennukseen
sekä routaan liittyviä opintoja.
Taulukkoon 6 on koottu Pohjois-Suomen
korkeakoulujen tarjoama vesialan koulutus.

Taulukko 6. Vesialan korkeakoulutus Pohjois-Suomessa
Koulutusala

Sisältö

OY prosessi- ja ympäristötekniikka

Hydrologia, vesiensuojelu sekä vesi- ja jätehuolto

OY prosessitekniikka

Teollisuuden prosessivedet ja niihin liittyvä tekniikka

OY ympäristötekniikan ko: vesi- ja
geoympäristötekniikka

Vesien käyttö ja kunnostus, vesistösuunnittelu ja -rakentaminen, vesivarat,
pohjavesitekniikka, vesien ja jätevesien käsittely ja vesihuolto

OY kansainvälinen ympäristötekniikan maisteriohjelma Water and
Environment –opintosuunta

Samoja kuin edellisessä, mutta ei yhtä laajasti

OY arkkitehtuurin ko

Rakennusten kosteuseristäminen ja rakennusten vesi- ja viemäröintijärjestelmät

OY konetekniikan ko

Rakennusten kosteus

OY tuotantotalous

Vesihuolto, pohjavesitekniikka, hydrologia ja vesiensuojelu
Rakennusten kosteus ja vesijärjestelmät

LY ympäristöoikeus

Vesiin ja vesistöihin liittyvä lainsäädäntö ja lupamenettelyt

LY ympäristöopinnot

Ympäristöntila ja siihen vaikuttavat tekijät sekä vaikutuskeinot

KAJAK, OAMK ja RAMK Rakennusalan koulutusohjelmat

Rakennusten kosteuseristys, kosteusvauriot ja niiden korjaaminen, rakennusten vesi- ja viemäröintijärjestelmät

OAMK rakennusalan työnjohdon
ja yhdyskuntatekniikan ko
RAMK rakennustekniikan ko

Hydrologinen kierto, vedenhankinnan eri tavat, jätevedenkäsittely
Vesirakentaminen: vesivoima, rakentamisen vaikutukset vesistöihin ja
vesien suojelu

OAMK maisemasuunnittelun ko

Vesistöjä muuttavat ja kuormittavat tekijät sekä vesiensuojelu- ja hoitotoimet
Käyttöveden otto, jakelu ja puhdistaminen, sade- ja jätevesiviemärit ja
jäteveden puhdistaminen
Vesirakentamiseen liittyvät laki- ja lupa-asiat, vesistöjen kunnostus,
luonnonmukainen vesirakentaminen, uimapaikkojen, veneilysatamien ja
kalateiden rakentaminen, hulevedet ja rantaeroosion esto
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maaperägeologia sekä geoympäristö. Geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto tarjoaa mineraaleihin, kivilajien ja
kallioperän tutkimukseen liittyviä opintoja,
kuten geologiseen kartoitukseen, geologisten
muodostumien tutkimiseen, taloudellisten
esiintymien etsintään ja hyötykäyttöön sekä
ympäristökysymysten hallintaan liittyvät
opinnot. Maaperägeologian suuntautumisvaihtoehto tarkastelee maaperän ominaisuuksia,
syntymekansimeja ja historiaa. Geoympäristön suuntautumisvaihtoehto on yhteinen
prosessi-ja ympäristötekniikan osaston kanssa.
Suuntautumisvaihtoehto tarjoaa käytännön
ympäristötoimenpiteiden hallintaan liittyviä
opintoja, kuten geoympäristön materiaalit ja
uusiotuotteet, geomekaaniset prosessit, ympäristövahinkojen riskinarvioinnit, suojausja kunnostustekniikat ja pohjavesitekniikka.
Lisäksi opiskelijat voivat sisällyttää opintoihin
Luulajan teknillisen yliopiston kansainvälisiä
opintojaksoja. Vuorialalle erikoistuvien opiskelijoiden koulutus (vähintään 40 op) sisältää
mm. kaivostekniikkaan, rikastustekniikkaan,
malminetsintään, malmi- ja kaivosgeologiaan,
malmimineralogiaan, ympäristötekniikkaan
sekä ympäristö- ja kaivoslainsäädäntöön
liittyviä opintoja Myös fysiikan koulutusohjelmassa voi valita pääaineekseen geofysiikan,
joka sisältää malminetsintään ja maa-ainesten
kartoitukseen liittyviä opintojaksoja. Kemian
koulutusohjelma tarjoaa opintoja liittyen
harvinaisiin maametalleihin. Maantieteen koulutusohjelma tarjoaa opintoja liittyen Suomen
kallio- ja maaperään.
Lisäksi Oulun yliopisto järjestää kaivosalan
koulutusta täydennyskoulutuksena korkeakoulututkinnon jo suorittaneille ja työelämässä
toimiville. Oulu Mining Schoolin järjestämä
GeoPros PD-koulutus (60 op) sisältää geologiaan ja mineralogiaan, rikastustekniikkaan,
ympäristöturvallisuuteen sekä talouteen ja
johtamiseen liittyviä opintoja.

7.2 Mineraaliala
Mineraalialaan kuuluvat kaivosteollisuus sekä
kiviaineksia ja luonnonkiviä tuottava kaivannaisteollisuus. Tässä keskitytään kuitenkin
kaivosalan koulutukseen, koska sen merkitys
Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle on suuri.
Erityisesti kaivosalaan liittyvää koulutusta
tarjoaa lähinnä Oulun yliopiston luonnotieteellinen ja teknillinen tiedekunta. Alan koulutusta
löytyy myös Kajaanin ja Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakouluista, mutta myös muissa
ammattikorkeakoulussa on tarjolla kaivosalaan liittyviä opintoja.
Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan
prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat tarjoavat laajasti kaivosalan koulutusta.
Prosessitekniikan koulutusohjelman opiskelijat voivat erikoistua tuotantoteknologian
opintosuuntaan, joka tarjoaa opintoja mm.
liittyen mineraalien rikastustekniikkaan ja
prosessimetallurgiaan. Kandidaattivaiheen
jälkeen opiskelija voi suuntautua vuorialan
opintosuuntaan (30 op). Opintosuunnan
perusopinnot sisältävät mm. geologian, louhinta- ja rikastustekniikan, ympäristölainsäädännön, prosessiteollisuuden turvallisuuden,
geoympäristötekniikan, kaivosmallinnuksen
ja biotekniikan opintojaksoja. Opiskelija voi
myös jatkaa vuorialalla valitsemalla vuoriteollisuuden syventävän moduulin (30 op), joka
sisältää mm. malmigeologian, mineralogian
vuoritalouden ja riskienhallinnan opintojaksoja. Syventäviä opintoja voi suorittaa myös
Luulajan teknillisessä yliopistossa. Lisäksi
on mahdollista täydentää kaivosalan opintoja
valitsemalla täydentäviksi opinnoiksi (30 op)
kaivostekniikan moduulin tai biorikastuksen
moduulin.
Oulun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta tarjoaa kaivosalan opintoja lähinnä geotieteiden koulutusohjelmassa, jonka suuntautumisvaihtoehtoja ovat geologia ja mineralogia,
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Lapin yliopiston ympäristöoikeuden
opinnoissa käsitellään kaivoslainsäädäntöä.
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ympäristöopinnoissa (aineopinnot) käsitellään
maankäyttöön ja luonnonvaroihin liittyviä
konflikteja pohjoisilla alueilla.
Kajaanin ammattikorkeakoulun kone- ja
tuotantotekniikan koulutusohjelma tarjoaa
kaivannaistekniikan ammattiopintoja (15 op).
Lisäksi opiskelija voi valita muita kaivosalan
opintoja liittyen mm. kaivostoimintaan ja sen
menetelmiin, lainsäädäntöön, kaivosautomaa-

NorthChallenge Raportti 4

tioon, geologiaan, malminetsintään ja malmin
hyödynnettävyyteen sekä kaivosalan rikastustekniikkaan.
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun
kemiantekniikan koulutusohjelman kaivosalan
osaamisen suuntautumisvaihtoehto (20 op)
tarjoaa kaivosalaan liittyvien menetelmien ja
-tekniikoiden, rikastustekniikan, mineralogian
sekä kaivoslainsäädäntöön ja –turvallisuuteen
liittyviä opintoja.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ei suoranaisesti tarjoa alan koulutusta, mutta kaivos-

Taulukko 7. Kaivosalan korkeakoulutus Pohjois-Suomessa
Koulutusala

Sisältö

OY prosessitekniikan ko: tuotantoteknologia/vuoriala

Prosessimetallurgia, geologia, luohinta-, mineraali- ja rikastustekniikka, lainsäädäntö, prosessiteollisuuden turvallisuu, malmigeologia,
geomekaniikka, geofysikaaliset tutkimusmenetelmät, kaivostekniikka,
vesien käsittely, prosessiteollisuuden ympäristökuormitus, kaivostalous, riskienhallinta, kaivosautomaatio, ympäristögeotekniikka, kivimekaniikka, kaivosmallinnus, biotekniset rikastusmenetelmät

OY geotietieiden ko: geologian ja
mineralogian sv

Geologinen kartoitus, geologisten muodostumien tutkiminen, taloudellisten esiintymien etsintä ja hyötykäyttö ja ympäristökysymysten
hallinta

OY geotietieiden ko: geologian ja
mineralogian sv, vuorialan opinnot

Kaivos- ja louhintatekniikka, rikastustekniikka, malminetsintä, malmija kaivosgeologia, malmimineralogia, ympäristötekniikka, geokemia,
geofysikaaliset tutkimusmenetelmät sekä ympäristö- ja kaivoslainsäädäntö

OY fyysikan ko: geofysiikka

Malminetsintä ja maa-ainesten kartoitus

OY kemian ko

Harvinaiset maametallit

OY Täydentävien opintojen keskus
ja Oulu Mining School: GeoPros PD
-koulutus

Geologia ja mineralogia, rikastustekniikka, ympäristöturvallisuus sekä
talous ja johtaminen

LY ympäristöoikeus

Kaivoslainsäädäntö

LY ympäristöopinnot

Maankäyttöön ja luonnonvaroihin liittyvät konfliktit pohjoisilla alueilla
(todennäköisesti myös kaivosasiat tulevat esiin)

KAJAK kone- ja tuotantotekniikan ko

Kaivostoiminta ja sen lainsäädäntö, louhinta ja malmin käsittely,
ympäristöteknologia ja ympäristönsuojelu, geologian perusteet, partikkeli- ja rikastustekniikka, hydrometallurgia, louhinta- ja räjäytystekniikka, kaivos ja avolouhosautomaatio, ultra fine -alueen jauhatus- ja
luokitustekniikka

KPAMK kemiantekniikan ko: kaivosalan osaamisen sv

Kaivosalaan liittyvät menetelmät ja -tekniikat, rikastustekniikka, mineralogia sekä kaivoslainsäädäntö ja –turvallisuus

RAMK rakennustekniikan ko

Louhinta- ja kaivostekniikka, kaivokseen liittyvä rakennustekniikka,
kaivosalan tekniikka ja lainsäädäntö

RAMK maanmittausalan ko

Kaivostoiminnan mittaukset

OAMK (Raahe) kone- ja tuotantotekniikan ko: tuotantotekniikan sv

Suomen malmit ja niiden etsintä, kaivosten toimintaperiaatteet ja niissä
käytettävät koneet ja laitteet, malmien rikastusmenetelmät, kaivos- ja
valtauslait sekä ympäristölainsäädäntö
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tietotekniikan koulutusohjelmat tarjoavat alan
koulutusta.
Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan
ympäristö- ja prosessitekniikan koulutusohjelmien kestävän energian opintosuunta tarjoaa
energiatuotannon ja –jakelun aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseen, uusiutuvan energian tuotantoon (bioenergia, aurinkoja tuulienergia) ja muiden CO2-neutraalien
energialähteiden (ydinenergia) hyödyntämiseen sekä energiatehokkuuden hallintaan teollisuudessa, liikenteessä ja rakentamisessa
liittyviä energia-alan opintoja (90 op). Osa
opinnoista (30 op) suoritetaan Narvikin yliopistossa Pohjois-Norjassa. Sähkötekniikan
koulutusohjelma tarjoaa laajasti sähkö- ja
energia-alaan liittyvää koulutusta. Perusopinnot sisältävät sähkön tuotantoon, jakeluun ja
käyttöön liittyviä opintoja. Koulutusohjelman
suuntautumisvaihtoehdot ovat elektroniikkasuunnittelu (mm. elektroniikan piiri-, laite- ja
järjestelmäsuunnittelun osa-alueet eri toteutustekniikoilla, mikroelektroniikkasuunnittelu
ja optoelektroniikka), tietoliikennetekniikka
(mm. tietoliikennejärjestelmien ja -laitteiden
sekä niiden tarvitsemien algoritmien suunnittelu), fotoniikka ja mittaustekniikka (mm.
fotonien ja materiaalien vuorovaikutukseen
perustuvien järjestelmien suunnittelu ja niihin
liittyvä nanoteknologia, elektroniikan mittausja testaustekniikka), elektroniikan materiaalit
ja komponentit (mm. uusien komponenttien
ja materiaalien suunnittelu sekä teknillinen
fysiikka). Koulutusohjelma tarjoaa myös
ydinfysiikkaan liittyviä opintoja. Arkkitehtuurin koulutusohjelma tarjoaa lähinnä rakentamiseen ja rakennusten energiakysymyksiin
liittyviä opintoja, kuten elinkaarisuunnittelu,
passiivi- ja matalaenergisten rakennusten
suunnittelu, kestävät materiaalit sekä vanhan
rakennuskannan energiatehokas korjaaminen.
Lisäksi koulutusohjelma tarjoaa valaistukseen
liittyviä valaisuratkaisuja kestävän kehityksen

alaan liittyviä opintoja tarjottaneen kone- ja
tuotantotekniikan sekä tuotantotalouden koulutusohjelmissa liittyen mm. materiaaleihin,
kaivoslaitteisiin ja –koneisiin sekä kaivostuotantoon. Myös mineraalien jatkojalostusta
käsiteltäneen näissä koulutusohjelmissa.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelma tarjoaa
louhintaan ja kaivostekniikkaan liittyviä
ammattiopintoja, kuten kaivokseen liittyvää
rakennustekniikkaa, kaivosalan tekniikkaa
ja lainsäädäntöä. Maanmittausalan koulutusohjelmassa käsitellään kaivostoiminnan
mittauksia rakentamismittausten yhteydessä.
Oulun seudun ammattikorkeakoulun Raahen
yksikön kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa on voinut opiskella kaivosteollisuuteen, erityisesti metalliteollisuuden
raaka-aineisiin liittyvän opintokokonaisuuden.
Alan koulutus on kuitenkin loppumassa Raahessa.
Taulukkoon 7 on koottu Pohjois-Suomen
korkeakoulujen tarjoama kaivosalan koulutus.

7.3 Energia-ala
Energia-alan koulutusta Pohjois-Suomessa
tarjoavat lähinnä Oulun yliopiston luonnontieteellinen ja teknillinen tiedekunta sekä kaikki
ammattikorkeakoulut tekniikan ja liikenteen
alalla sekä luonnonvara- ja ympäristöalalla.
Energiatekniikkaan, energiamuotoihin ja energiankulutukseen liittyvät kysymykset koskettavat kaikkia tekniikan aloja niin liikenteessä,
rakentamisessa kuin teollisuuden prosesseissa.
Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alalla energia-ala jakautuu energiamuotoja ja energiantuotantoa käsittelevään
koulutukseen ja sähkö- ja elektroniikka-alaan
liittyvään koulutukseen. Kaikkien ammattikorkeakoulujen kone- ja tuotantotekniikan ja
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ja energiatehokkuuden näkökulmasta. Konetekniikan koulutusohjelma tarjoaa rakentamiseen ja voimalaitosten käynnissäpitoon sekä
lämpöpumppujen toimintaan liittyviä opintoja.
Lisäksi koulutusohjelman rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian opintosuunnat
tarjoavat rakentamisen energiatehokkuuteen
liittyviä opintoja.
Lähes kaikki Oulun yliopiston luonnontieteiden tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat
energiaan liittyvää perusopetusta omasta
näkökulmasta katsottuna. Fysiikan koulutusohjelma tarjoaa ydinenergiaan ja –fysiikkaan
ja kemian koulutusohjelma säteilyturvallisuuteen liittyviä opintoja. Fysiikan, geotieteiden,
kemian ja maantieteen koulutusohjelmat
tarjoavat lisäksi uusiutuviin energialähteisiin
liittyviä opintoja. Biologian koulutusohjelma
tarjoaa bioenergiaan liittyen ekosysteemien
energiatalouden opintoja. Ympäristötutkimuksen opintoihin voi sisällyttää energian
tuotantoon ja käyttöön liittyviä opintoja. Sekä
ympäristönsuojelun että ympäristötutkimuksen opinnoissa käsitellään myös ydinjätteisiin
ja säteilyyn liittyviä ongelmia.
Täydentävien opintojen keskus tarjoaa
ydinenergia-alan täydennyskoulutusta (26
op). Koulutuksessa perehdytään erityisesti
ydinvoimalaitoksen suunnittelun ja rakentamisen vaiheeseen.
Lapin yliopistossa ympäristöoikeuden
opinnoissa käsitellään päästökauppaan ja
ydinturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ympäristöopinnoissa käsitellään maan-käyttöön ja
luonnonvaroihin liittyviä konflikteja. Lisäksi
energia-alaan liittyvää koulutusta voidaan
olettaa sisältävän ympäristön tilaan vaikuttavia tekijöitä käsittelevissä opinnoissa sekä
lainsäädäntöön liittyvissä opinnoissa.
Kajaanin ammattikorkeakoulun kone- ja
tuotantotekniikan koulutusohjelma tarjoaa mm.
vahvavirtatekniikkaan, energiatekniikkaan ja
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energiansäästöön liittyviä perusopintoja.
Rakennustekniikan koulutusohjelma tarjoaa
energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta lähinnä puurakentamisen yhteydessä.
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun
kemiantekniikan koulutusohjelman opiskelijat
voivat suuntautua uusiutuviin energiavaroihin,
kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman
opiskelijat lämpö- ja energiatekniikkaan sekä
sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijat
energiatekniikkaan ja sähkövoimatekniikkaan.
Kemiantekniikan koulutusohjelma tarjoaa
kaikille opiskelijoilleen lämpöpumppuihin
ja yleensä energiantuotantolaitoksiin liittyviä opintoja. Uusiutuvien energiavarojen
suuntautumisvaihtoehto keskittyy lähinnä
bioenergia-alaan, sisältäen opintoja liittyen
mm. selluteollisuuden tuottamaan bioenergiamassaan ja biopolttoaineiden tuottamiseen.
Lämpö- ja energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto sisältää opintoja liittyen mm.
bioenergian tuottamiseen. Energiatekniikan
suuntautumisvaihtoehto keskittyy uusiutuviin energialähteisiin laajemmin. Opinnot
sisältävät bioenergiaan (mm. biokaasun käyttömahdollisuudet liikenteen polttoaineena),
vesi- ja tuulivoimalaitoksiin, lämpöpumppihin
ja aurinkoenergiaan liittyviä kursseja. Sekä
energiatekniikan että sähkövoimatekniikan
suuntautumisvaihtoehdot tarjoavat myös
ydinenergiaan ja -fysiikkaan liittyviä opintoja.
Tuotantotalouden koulutusohjelman puutuotetekniikan suuntautumisvaihtoehto sisältää
mm. puun sivutuotteiden energiakäyttöön
liittyviä opintoja. Sähkötekniikan koulutusohjelman energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto tarjoaa erillisiä opintoja liittyen
energiatehokkuuteen.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koneja tuotantotekniikan sekä sähkötekniikan koulutusohjelma tarjoaa energia-alaan liittyvää
koulutusta. Sähkötekniikan koulutusohjelma
tarjoaa mm. sähkönjakeluun ja kiinteistöjen
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sähköverkon rakentamiseen, sähkökoneisiin
ja –laitteisiin, energian kulutukseen ja energian säästöön liittyviä opintoja. Myös kone- ja
tuotantotekniikan koulutusohjelma tarjoaa
energiatekniikkaan liittyviä perusopintoja.
Oulun seudun ammattikorkeakoulun koneja tuotantotekniikan koulutusohjelma tarjoaa
alan opintoja lähinnä energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa liittyen mm. sähkö- ja
automaatiotekniikkaan, lämmönsiirtotekniikkaan, energialaitoksiin, höyrykattiloihin
ja kylmätekniikkaan. Myös automaatiotekniikan koulutusohjelma tarjoaa energia-alan
koulutusta elektroniikan ja sähkötekniikan

näkökulmasta. Kone- ja tuotantotekniikan
koulutusohjelma sekä laboratorioala tarjoavat
myös muutamia ydinfysiikkaan ja ydinenergiaan liittyviä opintoja. Rakennusalan koulutusohjelmat tarjoavat energiatehokkuuteen
liittyviä opintoja rakennusteknisestä näkökulmasta. Talotekniikan koulutusohjelma sisältää
mm. lämpöpumppujen ja pellettipolttimien
toimintaan liittyviä opintoja. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman energiantuotanto ja
käyttö -ammattiopinnot sisältävät rakennusten
energiatehokkuuteen ja tuotannon energiankulutukseen sekä hajautettuihin energiaratkaisuihin liittyviä opintoja (12 op). Bioenergian

Taulukko 8. Energia-alan yliopistokoulutus Pohjois-Suomessa
Koulutusala

Sisältö

OY ympäristö- ja prosessitekniikan
ko: kestävän energian sv

Energiatuotannon ja –jakelun aiheuttaman ympäristökuormituksen
vähentäminen, uusiutuva energiantuotanto (bioenergia, aurinko- ja tuulienergia) ja muiden CO2-neutraalien energialähteiden (ydinenergia) hyödyntäminen sekä energiatehokkuuden hallinta teollisuudessa, liikenteessä ja
rakentamisessa

OY sähkötekniikka

Mm. sähkön tuotanto, jakelu ja käyttö, elektronikka, tietojärjestelmät,
ydinfyysiikka

OY arkkitehtuurin ko

Rakennusten elinkaarisuunnittelu, passiivi- ja matalaenergisten rakennusten suunnittelu, kestävät materiaalit sekä vanhan rakennuskannan
energiatehokas korjaaminen sekä valaisuratkaisuja kestävän kehityksen ja
energiatehokkuuden näkökulmasta

OY konetekniikan ko

Rakentamisen energia-asiat, voimalaitosten käynnissäpito, lämpöpumppujen toiminta ja rakentamisen energiatehokkuus

OY fysiikan ko

Ydinenergiaan ja –fysiikka, uusiutuvat energialähteet

OY kemian ko

Säteilyturvallisuus, uusiutuvat energialähteet

OY geotieteet

Uusiutuvat energialähteet

OY maantiede

Uusiutuvat energialähteet

OY biologia

Ekosysteemien energiatalous

OY ympäristönsuojelu ja -tutkimus

Energiantuotanto ja käyttö, ydinjätteet ja säteily

OY Täydentävien opintojen keskus:
ydinenergiatekniikan täydennyskoulutus

Energianhankinta ja käyttö Suomessa, energiamuodot ja niiden laitetekniikka, höyryvoimatekniikka, höyryvoimalaitokset, höyrykattilat, sähkön
siirto- ja jakelujärjestelmät, energiamarkkinat, energiavarat, energian
tuotannon keskeisimmät ympäristövaikutukset ja niiden hallintatavat,
painelaitteet ja niiden valmistus ja tarkastus, ydinvoimalaitoksen rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologiat, ydinturvallisuus, suurten projektien hallinta ja johtaminen sekä laatujohtaminen

LY ympäristöoikeus

Päästökauppaan ja ydinturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö

LY ympäristöopinnot

Maankäyttöön ja luonnonvaroihin liittyvät konfliktit pohjoisilla alueilla
(todennäköisesti myös energia-asiat, kuten tekoaltaiden rakentaminen,
tulevat esiin), mahdollisesti myös ympäristöntilaan ja lainsäädäntöön liittyviä sisältöjä
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tuotannon suunnittelun ammattiopinnot sisältävät mm. bioenergian tuotannon perusteisiin
ja tuotantoketjuihin, bioenergiahuoltoon,
bioenergiaresurssien käytön hallintaan ja
bioenergian tutkimus- ja kehittämistoimintaan
liittyviä opintoja (12 op).
Rovaniemen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelma tarjoaa energiaalan opintoja lähinnä talo- ja energiatekniikan
suuntautumisvaihtoehdossa (n. 35 op) liittyen
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rakennusten energiakysymysten lisäksi mm.
uusiutuviin energiamuotoihin (bioenergia,
lämpöpumppujen toiminta). Opetuksessa
korostuvat erityisesti kylmän ilma-alan energiaratkaisut. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman ja metsätalouden koulutusohjelman
opiskelijat voivat suuntautua vapaavalintaisiin
bioenergian ammattiopintoihin (10 op).
Taulukoihin 8 ja 9 on koottu Pohjois-Suomen
korkeakoulujen tarjoama energia-alan koulutus.

Taulukko 9. Energia-alan ammattikorkeakoulutus Pohjois-Suomessa
Koulutusala

Sisältö

KAJAK kone- ja tuotantotekniikan ko

Vahvavirtatekniikkaan, energiatekniikkaan ja energiansäästöön
liittyviä perusopintoja

KAJAK rakennustekniikan ko

Energiatehokkuus

KPAMK kemiantekniikan ko

Lämpöpumput ja energiantuotantolaitokset

KPAMK kemiantekniikan ko: uusiutuvien
energiavarojen sv

Lähinnä bioenergia-ala, kuten selluteollisuuden bioenergiamassa ja
biopolttoaineiden tuottaminen

KPAMK kone- ja tuotantotekniikan ko:
lämpö- ja energiatekniikan sv

Bioenergian tuottaminen

KPAMK sähkötekniikan ko: energiatekniikan sv

Bioenergia (mm. biokaasun käyttömahdollisuudet liikenteen
polttoaineena), vesi- ja tuulivoimalaitokset, lämpöpumput ja aurinkoenergia, ydinenergia ja –fysiikka, energiatehokkuus

KPAMK sähkötekniikan ko: sähkövoimatekniikan sv

Ydinenergia ja -fysiikka

KPAMK tuotantotalouden ko: puutuotetekniikan sv

Puun sivutuotteiden energiakäyttö

KTAMK sähkötekniikan ko

Sähkönjakelu ja kiinteistöjen sähköverkon rakentaminen,
sähkökoneet ja –laitteet, energian kulutus ja energian säästö.

KTAMK kone- ja tuotantotekniikan ko

Energiatekniikka

OAMK kone- ja tuotantotekniikan ko:
energiatekniikan sv

Sähkö- ja automaatiotekniikka, lämmönsiirtotekniikka, energialaitokset, höyrykattilat ja kylmätekniikka, ydinfysiikka ja ydinenergia

OAMK automaatiotekniikan ko

Elektroniikka ja sähkötekniikka

OAMK laboratorioala

Ydinfysiikka ja ydinenergia

OAMK rakennustekniikan ko, rakennusalan työnjohdon ko ja talotekniikan ko

Rakennusten energiatehokkuus

OAMK talotekniikan ko

Lämpöpumput ja pellettipolttimet

OAMK maaseutuelinkeinojen ko

Rakennusten energiatehokkuus ja tuotannon energiankulutus sekä
hajautetut energiaratkaisut, bioenergian tuotanto ja tuotantoketjut,
bioenergiahuolto, bioenergiaresurssien käytön hallinta ja bioenergian tutkimus- ja kehittämistoiminta

RAMK rakennustekniikan ko

Rakennusten energiakysymykset, uusiutuvat energiamuodot
(bioenergia, lämpöpumppujen toiminta), kylmän ilma-alan energiaratkaisut, sähkötekniikka ja automaatio

RAMK maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden ko

Bioenergia
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tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvää
koulutusta. Kemian koulutusohjelma on
materiaaliosaamisessaan vahvasti sidoksissa
ympäristönäkökulmaan. Koulutusohjelman
orgaanisen kemian suuntautumisvaihtoehto
tarjoaa laajasti opintoja liittyen puukemiaan,
puun kemiallisiin ominaisuuksiin ja niiden
hyödyntämiseen selluteollisuudessa. Biologian koulutusohjelma tarjoaa opintoja liittyen
puun ominaisuuksiin ja niiden bioteknisiin
sovelluksiin. Bioteknisiä menetelmiä tarkastellaan luonnontuotteiden jalostamisen näkökulmasta (mm. biotieteiden kasvifysiologia).
Biokemian koulutusohjelma tarjoaa proteiinitiede ja bioteknologian (Protein Science ja
Biotechnology) maisteriohjelman (120 op),
joka sisältää bioteknologiaan ja bioteknologiasovelluksiin liittyvää koulutusta.
Lapin yliopiston ympäristöoikeuden opinnoissa käsitellään geenitekniikkaan liittyvää
lainsäädäntöä.
Kajaanin ammattikorkeakoulun kone- ja
tuotantotekniikan koulutusohjelma sisältää
opintoja liittyen materiaaleihin ja materiaalitalouteen. Rakennustekniikan koulutusohjelma
sisältää opintoja liittyen erilaisiin rakennusmateriaaleihin ja niiden valintaan. Koulutusohjelman puurakentamisen suuntautumisvaihtoehto sisältää ammattiopintoja liittyen
puun käyttöön raaka-aineena, puutuotteiden
markkinointiin ja kansainvälisyyteen sekä
puurakentamisen lainsäädäntöön ja työmaatekniikkaan (12 op).
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun
tuotantotalouden koulutusohjelman yksi suuntautumisvaihtoehto on puutuotetekniikka (62
op). Suuntautumisvaihtoehto sisältää opintoja
liittyen mm. puun rakenteeseen, puun käyttöön
teollisuudessa, puun työstömenetelmiin ja niissä käytettäviin koneisiin, pintakäsittelyyn ja
puunsuojaukseen, puukemiaan sekä puutuotteiden suunnitteluun, muotoiluun, markkinointiin ja teollisuustuotantoon. Kemiantekniikan

7.4 Materiaalit
Materiaalit (materiaalitehokkuus, eri materiaalien kehittäminen) -alaan liittyvää koulutusta
tarjoaa lähinnä Oulun yliopiston teknillinen
tiedekunta, mutta myös ammattikorkeakouluissa on mm. puutuotealan ja metallialan
koulutusta.
Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa on kaksi materiaaleihin erikoistunutta opintosuuntaa. Konetekniikan koulutusohjelman
materiaalitekniikan opintosuunta (126-126,5
op) sisältää metalliteollisuuden materiaaleihin,
mutta myös muihin materiaaleihin liittyvää
koulutusta, kuten puu (puurakenteet). Sähkötekniikan koulutusohjelman elektroniikan materiaalien ja komponenttien opintosuunta (68
op) sisältää erilaisiin materiaalitekniikoihin ja
materiaaleihin (atomitasolta makrotasolle asti)
liittyvää koulutusta. Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat tarkastelevat materiaaleja kestävän käytön ja ympäristöteknisestä
näkökulmasta. Prosessitekniikan koulutusohjelman tuotantoteknologian opintosuunta
ja ympäristötekniikan koulutusohjelman
teollisuuden bio- ja ympäristötekniikan opintosuunta tarjoavat massa- ja paperitekniikan
alan opintoja (62 op). Koulutusohjelmassa
opiskelevat voivat suuntautua teollisuuden
ympäristö- ja biotekniikka- opintosuuntaan
(90 op), joka sisältää alan opintoja, mm. biotekniset menetelmät ja niiden käyttö eri teollisuuden aloilla. Tuotantoteknologian opintosuunnan vuorialaan erikoistuvat opiskelevat
bioteknisiä rikastusmenetelmiä. Arkkitehtuurin koulutusohjelma sisältää rakentamiseen,
erityisesti puurakentamiseen liittyviä opintoja.
Tuotantotalouden koulutusohjelman rakentamistekniikan opinnot sisältävät puu-, teräs- ja
betonimateriaaleihin liittyviä opintoja.
Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan, geotieteiden ja kemian koulutusohjelmat sisältävät materiaaleihin ja niiden
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koulutusohjelma tarjoaa myös bioteknologiaan liittyviä opintoja.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koneja tuotantotekniikan koulutusohjelma sisältää
opintoja liittyen erityisesti terästeollisuuden
materiaaleihin.
Oulun seudun ammattikorkeakoulun koneja tuotantotekniikan koulutusohjelman auto- ja
kuljetustekniikan, energiatekniikan, koneautomaation ja tuotantotalouden suuntautumisvaihtoehdot sisältävät opintoja liittyen mm.
tulevaisuuden materiaaleihin ja materiaalien
valintaan konepajateollisuudessa. Koneautomaation suuntautumisvaihtoehto tarjoaa
myös elektroniikan materiaaleihin liittyviä
opintoja, tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto konepajateollisuuden ja elektroniikan materiaaleihin liittyviä opintoja sekä
rakennusalan työnjohdon ja rakennustekniikan
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koulutusohjelmat rakennusmateriaaleihin ja
niiden valintaan ja ympäristövaikutuksiin
liittyviä opintoja. Lisäksi laboratorioalan koulutusohjelma tarjoaa opintoja liittyen bio- ja
geenitekniikan menetelmiin.
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan koulutusohjelma tarjotaan rakennusmateriaaleihin, erityisesti teräs-, puu- ja
betonirakentamiseen liittyviä. Metsätalouden
ja maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmissa
käsitellään elollisen luonnon materiaalien
tuotantoa ja käyttöä.
Taulukkoon 10 on koottu Pohjois-Suomen
korkeakoulujen tarjoama materiaalit-alan
koulutus.
Taulukkoon 11 on koottu ympäristö-, energiaja luonnonvara-alan koulutus Pohjois-Suomen
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmissa ja suuntautumisvaihtoehdoissa.
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Taulukko 10. Materiaalit-alan korkeakoulutus Pohjois-Suomessa
Koulutusala

Sisältö

OY konetekniikan ko: materiaalitekniikan sv

Metalliteollisuuden materiaalit, puurakenteet

OY sähkötekniikan ko: elektroniikan materiaalien ja
komponenttien sv

Materiaalitekniikat ja materiaalit atomitasolta
makrotasolle

OY prosessi- ja ympäristötekniikan ko

Materiaalien kestävä käyttö ja ympäristötekniikka,
massa- ja paperitekniikan alan opinnot, biotekniset
menetelmät ja biotekniseet rikastusmenetelmät

OY arkkitehtuurin ko

Puurakentaminen

OY tuotantotalouden ko

Puu-, teräs- ja betonimateriaalit rakentamisessa

OY fysiikan ko

Materiaalien kehittäminen ja tutkiminen

OY kemian ko

Materiaalien kehittäminen ja tutkiminen, ympäristöystävällisten materiaalien kehittäminen,
puukemia, puun kemialliset ominaisuudet ja niiden
hyödyntämiseen selluteollisuudessa

OY geotieteet

Materiaalien kehittäminen ja tutkiminen

OY biologia

Puun ominaisuudet ja niiden biotekniset sovellukset,
luonnontuotteiden biotekninen jalostaminen

OY biokemia

Bioteknologia ja bioteknologiasovellukset

LY ympäristöoikeus

Geenitekniikan lainsäädäntö

KAJAK kone- ja tuotantotekniikan ko

Materiaalit ja materiaalitalous

KAJAK rakennustekniikan ko

Rakennusmateriaalit ja niiden valinta, puun käyttö
raaka-aineena, puutuotteiden markkinointi ja kansainvälisyys sekä puurakentamisen lainsäädäntö ja
työmaatekniikkaan

KPAMK tuotantotalouden ko: puutuotetekniikan sv

Puun rakennne, puun käyttö teollisuudessa, puun
työstömenetelmät ja niissä käytettävät koneet,
pintakäsittely ja puunsuojaus, puukemia sekä
puutuotteiden suunnittelu, muotoilu, markkinointi ja
teollisuustuotanto

KPAMK kemiantekniikan ko

Bioteknologian opintoja

OAMK kone- ja tuotantotekniikan ko: energiatekniikan
sv

Sähkö- ja automaatiotekniikka, lämmönsiirtotekniikka, energialaitokset, höyrykattilat ja kylmätekniikka,
ydinfysiikka ja ydinenergia

OAMK kone- ja tuotantotekniikan ko: auto- ja kuljetustekniikan sv, energiatekniikan sv ja tuotantotalouden
sv

Tulevaisuuden materiaalit ja materiaalien valinta
konepajateollisuudessa

OAMK kone- ja tuotantotekniikan ko: koneautomaation
sv

Tulevaisuuden materiaalit ja materiaalien valinta
konepajateollisuudessa, elektroniikan materiaalit

OAMK kone- ja tuotantotekniikan ko: tuotantotekniikan
sv

Konepajateollisuuden ja elektroniikan materiaalit

OAMK rakennusalan työnjohdon ja rakennustekniikan
ko

Rakennusmateriaalit ja niiden valinta ja ympäristövaikutukset

OAMK laboratorioalan ko

Bio- ja geenitekniikan menetelmät

RAMK rakennustekniikan ko

Rakennusmateriaalit, erityisesti puu-, teräs ja betonirakentaminen

RAMK maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden ko

Elollisen luonnon materiaalien tuotanto ja käyttö
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ulottuvuuden. Kasvatustieteiden tiedekunta
tarjoaa kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille erillisiä ympäristökasvatuksen opintoja
(60 op), jotka sisältävät monitieteisiä perusopintoja ja kasvatustieteisiin, sosiologiaan ja
psykologiaan painottuvia aineopintoja. Ympäristökasvatuksen opinnot ovat hyödyllisiä
erityisesti opetus- ja kasvatusalan osaajille.
Humanistisen tiedekunta tarjoaa kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille humanistisia
ympäristöopintoja (25-35 op), jotka kuvaavat
ja selittävät ympäristöongelmien kulttuurisia ja yhteiskunnallisia syitä ja pyrkivät
ymmärtämään syvällisemmin ihmisen kulttuurisidonnaista suhdetta luontoon. Opinnot
keskittyvät ympäristöfilosofian ja kulttuurisen
kestävyyden huomioimiseen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden rinnalla.
Jo opintojen alkuvaiheessa voi tähdätä vahvaan poikkitieteelliseen asiantuntemukseen
ja synteettisen ajattelun kehittämiseen. Myös
ympäristö- ja prosessitekniikan sekä arkkitehtuurin koulutusohjelmat käsittelevät kestävän
kehityksen teemaa omasta näkökulmastaan.
Taloustieteiden tiedekunta tarjoaa ympäristötalouden opintoja ja korostaa kestävän talouden merkitystä. Eri tiedekuntien ympäristöopinnot yhdessä tarjoavat kestävän kehityksen
teemaan monitieteistä vuoropuhelua.
Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa ympäristöopintoja (60 op),
joissa perehdytään ympäristökysymyksiin
ekologian, filosofian, matkailun, oikeustieteen, sosiologian, taiteiden ja taloustieteiden
näkökulmista. Erityisesti opinnot painottuvat pohjoisiin ympäristökysymyksiin ja
yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen. Opinnot
kehittävät valmiuksia ymmärtää ja käsitellä
maailmanlaajuisia ja paikallisia ympäristökysymyksiä, niiden syitä ja seurauksia. Ympäristöopinnot sopivat hyvin sivuaineeksi esim.
matkailututkimuksen, sosiologian ja politiikkatieteiden opiskelijoille, mutta myös muille

7.5 Ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alaa
läpileikkaavat osaamisalueet
Kestävän kehityksen osaaminen eli ympäristöosaaminen on kokonaisvaltainen näkökulma
ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja
taloudelliseen kestävään kehitykseen. Se on
luonnonvarojen riittävyyteen, ympäristöongelmiin ja ympäristöntilaan vaikuttavien
tekijöiden sekä ekosysteemien toiminnan
tuntemista. Erityisesti kestävän kehityksen
merkitys korostuu ympäristöön, energiaan ja
luonnonvaroihin liittyvillä aloilla. Suunnitelmallinen ympäristöasioiden hallinta ja johtaminen, ympäristövastuullisuus ja selkeiden
tavoitteiden asettaminen auttavat organisaatiota pääsemään ympäristöpäämääriinsä sekä
käyttämään hyvää ympäristösuojelun tasoa
myös kilpailuetuna markkinoilla. PohjoisSuomen korkeakouluissa kestävän kehityksen
osaaminen tulee yleensä esiin läpileikkaavana
teemana eri aineopinnoissa. Yliopistoissa tarjotaan myös kestävän kehityksen osaamiseen
suoraan liittyviä opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia.
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat voivat
suorittaa luonnontieteellisen tiedekunnan
tarjoamat ympäristönsuojelun perusteiden (25
op) ja ympäristötutkimuksen sivuaineopinnot
(60 op). Ympäristönsuojelun ja -tutkimuksen
opinnot ovat hyödyllisiä erityisesti luonnontieteilijöille ja teknisten tieteiden osaajille, koska
ne keskittyvät luonnontieteellisiin ilmiöihin
ja tekniikan hyödyntämismahdollisuuksiin.
Opinnot ovat eräänlaista diagnostiikkaa;
ympäristöriskien tunnistamista, kuvaamista
luonnonilmiöiden piirissä ja teknisten parannuskeinojen etsintää. Maantieteen koulutusohjelman opintojaksot tarjoavat kestävän kehityksen teemaan ekologisen ja taloudellisen
ulottuvuuden lisäksi sosiaalisen ja kulttuurisen
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ympäristönsuojelusta ja pohjoisen politiikasta
kiinnostuneille. Oikeustieteiden tiedekunta
tarjoaa ympäristöoikeuden opintoja sisältäen
mm. ympäristön sääntelykeinot, jotka ohjaavat
ympäristönkäyttöä ja –suojelua ja toimivat
konfliktien ratkaisukeinoina.
Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan opinnoissa kestävään kehitykseen liittyvät teemat ovat lähes yksinomaan
läpileikkaavia. Kestävään kehitykseen erityisesti keskittyviä opintojaksoja ei ole nimetty,
vaikkakin niihin viitataan muutamassa opintojaksoesittelyssä. Luonnonvara- ja ympäristöalalla Oulun seudun ja Rovaniemen ammattikorkeakouluissa kestävään kehitykseen
liittyviä opintoja on laajemmin tarjolla, kuten
luonnon kestävä käyttö mm. maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmissa.
T&K&I-koulutus sisältää oman tieteenalan
tiedonlähteiden tunnistamista ja tietolähteiden
luotettavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviontia sekä T&K&I –toiminnan toteuttamista.
Koulutus antaa opiskelijoille taitoja, joiden
avulla he ymmärtävät oman tieteenalansa kehittämiskohteet ja –haasteet, tuntevat T&K&I
-toiminnan menetelmiä ja pystyvät arvioimaan
ja raportoimaan T&K&I -toiminnan prosessia
ja tuloksia. Korkeakoulututkintoon liittyvien
opinnäytetöiden tekeminen antaa kaikille
opiskelijoille valmiuksia T&K&I-toimintaan.
Oulun yliopiston ympäristö-, energia- ja
luonnonvarat-alaa sivuavat luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat
lähinnä tieteellisen tiedonhankintaan, tutkimustyön tekemiseen ja opinnäytetyöhön
valmistautumiseen liittyviä opintoja. Lähes
kaikki teknillisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat näiden lisäksi opintoja liittyen
tuotekehitykseen, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen.
Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa menetelmäopetusta koko yliopiston tarpeisiin. Kaikkiin tutkintoihin, oikeus-

tiedettä lukuun ottamatta, kuuluu tietty
määrä menetelmäopintoja, kuten tieteellinen
tiedonhankinta, tieteenfilosofia ja tutkimusmenetelmät.
Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmista osa tarjoaa erillisiä opintojaksoja liittyen
T&K&I-toimintaan sekä tuotekehityksen
ja tuotteistamisen. Tällaisia ovat erityisesti
Kemi-Tornion ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulujen tuotantotalouden koulutusohjelmat, Oulun seudun ammattikorkeakoulun
kone-ja tuotantotekniikan koulutusohjelman
tuotantotalouden suuntautumisvaihtoehto,
sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun koneja tuotantotekniikan koulutusohjelma, joka
tarjoaa tuotannon johtamisen vaihtoehtoisia
ammattiopintoja (15 op). Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa on yhteisiä
perusopintoja (15 op) liittyen mm. T&Ktoimintaan, innovaatioihin ja yrittäjyyteen.
T&K&I-toiminta perustuu poikkitieteellisyyteen ja monialaisuuteen, sillä innovaatiot
syntyvät usein tieteiden ja toimialojen rajapinnoilla. Oulun yliopiston koulutusohjelmien
suuntautumisvaihtoehdot sisältävät usein pakollisia muiden tieteenalojen sivuaineopintoja.
Tiedekuntien sisällä koulutusohjelmien välisiä
yhdistelmiä ovat esim. fysiikan ja geotieteiden
koulutusohjelmien sekä biologian ja biokemian koulutusohjelmien pakolliset sivuaineopinnot toisessa oppiaineessa. Tiedekuntien välisiä
yhdistelmiä ovat mm. prosessi- ja ympäristötekniikan ja geotieteiden koulutusohjelmien
yhteistyössä järjestämät opinnot (vuoriala).
Lisäksi yliopisto tarjoaa maisterivaiheen opiskelijoille joustavia siirtymämahdollisuuksia
eri tieteiden välillä. Tällaisia mahdollisuuksia
löytyy mm. tietojenkäsittelytieteiden, teknisten tieteiden ja taloustieteiden koulutusohjelmien välillä sekä fysiikan ja teknisten
tieteiden koulutus ohjelmien välillä. Yliopisto
tarjoaa ympäristö-, energia- ja luonnonvaraaloihin liittyviä maisteriohjelmia, jotka ovat
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monitieteisiä ja lähes aina kansainvälisiä,
esim. kansainvälinen vihreän kemian ja
biotuotannon maisteriohjelma. Tieteenalojen
yhteisiin maisteriopintoihin voi hakea alalle
soveltuvan kandidaatin tutkinnon tai vastaavan tutkinnon24 suorittanut opiskelija.
Oulun ja Lapin yliopistoissa on vapaa sivuaineoikeus, joka mahdollistaa sivuaineopintojen suorittamisen eri tiedekunnissa vapaasti
tai erillisen haun kautta. Sivuaineopinnoissa
suoritetaan jonkin oppiaineen perus- ja aineopintoja. Tiedekuntien pääaineet voivat
olla sivuaineina muille kuin kyseisen pääaineen opiskelijoille. Opintoihin sisältyy tietty
määrä pakollisia ja vapaavalintaisia opintoja.
Opiskelija voi suorittaa sivuaineopintoja myös
vaihto-opiskelijana ollessaan ulkomaisessa
yliopistossa. Pohjois-Suomen yliopistoilla
on myös yhteisiä maisteriohjelmia, esim.
Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
tarjoaa yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa
terveystieteiden maisteriohjelman (Health
and Wellbeing in the Circumpolar Area), jossa
käsitellään ympäristömuutosten vaikutuksia
pohjoisilla alueilla asuviin ihmisiin. Yliopistojen opiskelijoiden on myös mahdollista siirtyä
suorittamaan opintoja toisessa yliopistossa nk.
JOO25 - joustavaa opintopolkua pitkin.
Ammattikorkeakoulujen luonnonvara- ja
ympäristöala sekä tekniikan ja liikenteen ala
tarjoavat vain vähän yhteisiä opintojaksoja.
Tällaisia esimerkkejä ovat mm. Rovaniemen
ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen
sekä luonnonvara- ja ympäristöäala, joka tarjoaa yhteisiä bioenergiaan liittyviä opintoja.
Yrittäjyys- ja liiketoimintataidot ovat
yrityksen perustamiseen ja taloushallintaan
sekä organisaation ja työnjohtamiseen liittyviä
taitoja. Hyvät asiakassuhteiden hallinta- ja
neuvottelutaidot antavat valmiuksia menestyä
liiketoiminnan tehtävissä.
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Oulun yliopiston teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat
suorittaa valinnaisina sivuaineopintoina taloustieteiden tiedekunnan opintoja. Kemian
koulutusohjelmassa suositellaan taloustieteen
sivuaineopintoja. Tuotantotalouden koulutusohjelma tarjoaa suoraan liiketoimintaosaamiseen liittyviä opintoja.
Lapin yliopiston ympäristöoikeuden opinnoissa yrittäjyys ei kuulu pakollisiin opintoihin, mutta opiskelija voi valita yrittäjyyden opintoja sivuaineopintoina. Kaikkien
ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmissa
opiskelijoille tarjotaan pakollisena perustiedot
yrittäjyydestä. Erityisesti Rovaniemen ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille opiskelijoille
pakollisia yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen liittyviä opintoja (15 op). Lisäksi
opiskelijan on mahdollista rakentaa itselleen
oma yrittäjäpolku (yhteensä 45 op).
Yritysten tuotantomuoto siirtyy enenevässä
määrin massatuotannosta kohti projektiliiketoimintaa. Myös tutkimustoiminta on nykyään projektitoimintaa, jossa yksilö toimii
tutkimusryhmän jäsenenä, jopa esimiehenä.
Projektitoiminnan opinnot kehittävät valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja johtaa vaativia kehittämisprojekteja sekä hallita niiden
taloutta ja riskejä.
Kaikki Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat projektitoiminnan opintoja. Konetekniikan koulutusohjelman tuotantotalouden opintosuunta,
prosessitekniikan koulutusohjelman tuotantotalouden ja työtieteen opintosuunta sekä tuotantotalouden koulutusohjelma tarjoavat laajasti
projektitoimintaan ja –johtamiseen liittyviä
opintoja. Tuotantotalouden koulutusohjelman
opiskelijoiden on mahdollista suuntautua laatu- ja projektijohtamiseen, jossa pääpaino on
projektinjohtamisen ja projektiliiketoiminnan

24 Vastaava tutkinto on esim. ulkomaisten yliopistojen tutkinto ja ammattikorkeakoulututkinto
25 Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan yksinkertaisesti mahdollisuutta hakea opintooikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista
varten.
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alueella: yksittäisten organisaation muutosprojektien, tuotekehitysprojektien ja ulkoiselle asiakkaalle toteutettavien projektien
johtamisessa, sekä projektimaisesti toimivan
organisaation (project-based organization) ja
sen liiketoiminnan johtamisessa. Luonnontieteellisen tiedekunnan opinnoissa kaikissa koulutusohjelmissa on opintoja, jotka toteutetaan
projektimaisesti. Tietojenkäsittelytieteiden
koulutusohjelmassa tarjotaan runsaasti projektitoiminnan teoreettisia ja soveltavia opintoja.
Lapin yliopiston oikeustieteeen maisteritutkintoon sisältyy pakollisena projektiosaamiseen
liittyviä opintoja (18 op).
Kielet ja kansainvälisyys ovat taitoja, joiden merkitys kasvaa globalisaation myötä.
Korkeakoulujen kansainvälisyyden painopisteet ovat opiskelijoiden liikkuvuudessa
ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehitystyöhankkeissa sekä yhteis- ja kaksoistutkintojen
kehittämisessä. Kielten opetuksen pitää taata
opiskelijoiden kyky toimia kansainvälisissä
tehtävissä.
Oulun yliopiston teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmat
suosittelevat kieliopinnoiksi (ruotsin lisäksi)
pääasiassa englannin kieltä. Kaikki teknillisen tiedekunnan koulutusohjelmat sekä
luonnontieteellisessä tiedekunnassa biologian, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteiden
koulutusohjelmat tarjoavat vaihtoehtoiseksi
kieleksi saksan tai muitakin vieraita kieliä
(esim. ranskan tai venäjän). Lapin yliopiston
ympäristöoikeuden opiskelijoiden on muiden
oikeustieteiden opiskelijoiden tavoin suoritettava ruotsin kielen lisäksi englannin, saksan,
ranskan tai venäjän opintoja. Molemmissa
yliopistoissa kieliopintoja voi suorittaa vapaaehtoisesti enemmänkin ja sisällyttää niitä
osaksi opintoja. Oulun yliopiston koulutusohjelmien opintoihin on mahdollista sisällyttää

ulkomaisten yhteistyöyliopistojen tarjoamia
opintoja. Esim. Luulajan teknillisen yliopiston
opinnot hyväksytään suoraan geotieteiden
koulutusohjelmaan opinnoiksi. Prosessi- ja
ympäristötekniikan koulutusohjelman kestävä
energian suuntautumisvaihtoehton opiskelijat
opiskelevat englanniksi kaksi ensimmäistä
lukuvuotta Oulun yliopistossa. Kolmas vuosi
opiskellaan Narvikin yliopistossa PohjoisNorjassa. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa
on myös englanninkielisiä opintojaksoja,
jotka yhdistävät suomalaiset ja ulkomaiset
vaihto-opiskelijat. Oulun yliopisto tarjoaa
myös ympäristö-, energia- ja luonnonvaraalaan liittyviä kansainvälisiä maisteriohjelmia,
esim. Barents Environmental Engineering
(BEE - Barentsin ympäristötekniikka) -maisteriohjelma. Lapin yliopisto tarjoaa yhteistyössä
Oulun yliopiston kanssa Health and Wellbeing
in the Circumpolar Area (sirkumpolaarinen
terveys ja hyvinvointi) –maisteriohjelman,
joka käsittelee ympäristömuutosten vaikutuksia pohjoisten alueiden ihmisiin. Yliopistoissa
voi myös suorittaa harjoittelun tai vaihtoopiskelun ulkomailla.
Kaikki ammattikorkeakoulut tarjoavat
pakollisina englannin ja ruotsin kieliopintoja,
mutta esim. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan alan koulutusohjelmissa
englannin sijaan voi valita saksan kielen.
Vapaaehtoisten kielien opiskelu on mahdollista kaikissa ammattikorkeakouluissa.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat mm. valita vapaaehtoisia kieliä
Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskuksen tarjonnasta. Ammattikorkeakoulujen
eri koulutusohjelmissa on myös yksittäisiä englanninkielisiä opintojaksoja. Oulun
seudun ammattikorkeakoulu tarjoaa myös
tietojenkäsittelytieteisiin liittyviä kansainvälisiä (englanninkielisiä) koulutusohjelmia;
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Degree Programme in Business Information
Technology ja Degree Programme in Information Technology. Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulussa on mahdollista
opiskella kemiantekniikan kansainvälisessä
koulutusohjelmassa (Degree Programme in
Chemistry and Technology), informaatioteknologiaan liittyvässä koulutusohjelmassa (Degree Programme in Information Technology)
sekä teollisuusjohtamisen koulutusohjelmassa
(Degree Programme in Industrial Management). Kaikki ammattikorkeakoulut tarjoavat
mahdollisuuden suorittaa osan tutkinnosta tai
harjoittelusta tai opinnäytetyön ulkomailla.
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Useimmiten vaihto-ohjelman mukainen
opiskelu ulkomaisessa oppilaitoksessa kestää
lukukauden tai kaksi.
Taulukossa 12 on esitetty ympäristö-,
energia- ja luonnonvara-alan läpileikkaavat
osaamialueiden toteutuminen eri korkeakoulujen koulutusohjelmissa ja suuntautumisvaihtoehdoissa. Tarkastelussa on huomioitu, ovatko
opinnot pakollisia vai valinnaisia ja suositellaanko niiden suorittamista. Tarkastelu perustuu lähinnä opinto-oppaiden opintojaksojen
nimikkeisiin ja jossain määrin opintojaksojen
kuvauksiin.
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Taulukko 12. Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan läpileikkaavien osaamistarpeiden toteutuminen
korkeakoulujen koulutusohjelmissa ja suuntautumisvaihtoehdoissa sekä korkeakoulussa järjestettävien
alan kansainvälisten maisteriohjelmien tai opintosuuntien määrä (++ = paljon opintoja pakollisena ja
valinnaisena, + = pakollinen opintojakso tai mainittu pakollisessa opintojaksossa tai opinto-oppaan
kuvauksessa, +/- = vain valinnaisina opintoina, - = ei löydy opinnoista; suluilla ( ) on pyritty kuvaamaan
tulkinnanvaraisuutta ja kielissä sitä, että englannin sijaan on mahdollisuus valita jokin muu kieli ruotsin
ohella).
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8. Yhteenveto ja suositukset
OKM on laatinut ehdotuksen koulutustarjonnasta vuodelle 2016, jonka lähtökohtana
on korkeatasoiseen tiede-, teknologia-, liiketoiminta- ja ympäristöosaamiseen sekä
palveluosaamiseen perustuva ammattirakenne.
Teollisuuden tulevaisuuden osaamisrakenteessa korostuu yhä useammin se, että tekniikan
osaamisen rinnalle tarvitaan palvelujen kehittämisen ja liiketoiminnan ammattilaisia, tai
näiden osaamisalueiden tulisi kuulua osana
vankkaa tekniikan osaamisen koulutusta. Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-ala tarvitsee
monialaisia osaajia, jotta toimialojen rajapinnoille syntyisi uusia poikkitieteellisiä innovaatioita. Uudet innovaatiot mahdollistavat
perinteisten toimialojen, kuten energia-alan
ja kemianteollisuuden, uudistumisen ja kilpailukyvyn säilymisen, mutta erityisesti luovat
uutta liiketoimintaa ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alan rajapinnoille. Korkeakoulut ovat merkittävässä asemassa monialaisen
osaamispohjan rakentumisessa.
Alueelliset osaamiskeskukset suuntaavat
paikallisia, alueellisia ja kansallisia voimavaroja huippuosaamisen hyödyntämiseen
ja alueelliseen kehitystyöhön tavoitteena
parantaa valittujen korkean osaamisen alojen yritysten kilpailukykyä sekä synnyttää
uutta liiketoimintaa ja uusia toimintamalleja
innovaatioiden edistämiseksi. Osaamiskeskusohjelmat panostavat osaamisalueisiin,
joilla on mahdollisuus kasvaa kansainväliselle
tasolle. Pohjois-Suomi on mukana viidessä
osaamiskeskusohjelmassa, jotka sivuavat
suoraan tai osittain ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alaa: ympäristöteknologia,
uusiutuva metsäteollisuus, nanoteknologia,
meriklusteri ja HealthBio. Korkeakoulujen
rooli osaamiskeskusohjelmissa on merkittävä.
OKM:n korkeakouluille antamissa kirjal-

lisissa palautteissa arvioidaan ulkopuolisen
rahoituksen osuutta, kuten Tekesin ja Suomen Akatemian rahoitus. OKM edellyttää
korkeakouluilta omia T&K&I-hankkeita sekä
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten
välistä yhteistyötä. Tekes rahoittaa soveltavaa
tutkimusta, korkeakoulujen osaamisen viemistä yritysmaailmaan sekä korkeakoulujen
ja yritysten yhdessäoppimista tutkimushankkeiden kautta. Suomen Akatemia rahoittaa
lähinnä perustutkimusta ja siihen liittyväää
osaamisen kasvua. Yli 50 % Suomen yliopistojen ulkopuolisesta rahoitusosuudesta tulee
Tekesiltä ja Suomen Akatemialta. Vuonna
2010 Oulun yliopiston Tekesin rahoitusosuus
oli 18 M€ ja Lapin yliopiston 0,1 M€. Suomen
Akatemian myöntämä rahoitus v. 2010 Oulun
yliopistolle oli n. 17 M€ ja Lapin yliopistolle
n. 0,65 M€. Ammattikorkeakoulujen T&Krahoituksesta tulee lähes 25 % EU:lta, lähinnä
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Ulkopuolisen rahoituksen turvin korkeakoulut voivat
nopeasti reagoida alueensa koulutustarpeisiin
ja panostaa tutkimuspohjaisen osaamisen
kehittämiseen.
OKM ehdottaa ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alan korkeakoulutuksen supistamista. Korkeakouluille annetuissa kirjallisissa
palautteissa v. 2011 OKM on esittänyt yhteensä 200 aloituspaikan leikkaamista PohjoisSuomen ammattikorkeakoulujen tekniikan ja
liikenteen alalla vuodesta 2013 alkaen. Lisäksi
OKM suosittelee lakkauttamaan kokonaan
tiettyjä koulutusaloja (mm. Oulun seudun
ammattikorkeakoulun luonnonvara – ja ympäristöala) ja yhdistämään eri alueilla olevien
yksiköiden toimintoja yhdelle kampukselle
(mm. Raahen ja Ylivieskan kampukset). Koko
Suomen tasolla OKM ehdottaa yliopistotason
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luonnontieteiden koulutuksessa 530 aloituspaikan vähentämistä, joka kohdistuu kaikkiin
muihin aloihin paitsi tietojenkäsittelytieteeseen. Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen
supistuminen johtuu lähinnä ikäluokkien pienenemisestä ja eri toimialojen työllistävyyden
muutoksista. Suomi joutuu tulevaisuudessa
tasapainottelemaan, ohjataako koulutusta täyttämään kasvavat sosiaali-, terveydenhoito- ja
opetusalan tarpeet vai tuetaanko innovaatiokehitystä ohjaamalla koulutusta vientivetoisen
teollisuustuotannon tarpeisiin.
Pohjois-Suomessa on kaksi yliopistoa (Lapin ja Oulun yliopisto), yksi yliopistokeskus
(Chydenius instituutti) ja viisi ammattikorkeakoulua (Kajaanin, Kemi-Tornion, KeskiPohjanmaan, Oulun seudun ja Rovaniemen
ammattikorkeakoulut), jotka tarjoavat ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutusta. Korkeakoulujen koulutustarjontaa
kehitetään vastaamaan alueen elinkeinoelämän tarpeita.
Pohjois-Suomen ympäristöalan koulutuksen keskeiset osaamistarpeet liittyvät
vesialaan ja ilman- ja ilmastonsuojeluun, ympäristömittaukseen ja ympäristön seurantaan
sekä materiaalitehokkuuteen. Energia-alalla
koulutuksen keskeiset osaamistarpeet liittyvät erityisesti bioenergiaan ja uusiutuviin
energialähteisiin, energiatehokkuuteen sekä
ydinenergiaan. Luonnonvara-alan keskeiset
osaamistarpeet liittyvät kaivos- ja puutuotealaan sekä luonnonvarojen jalostamiseen ja
biotekniikkaan. Erityisesti kaivosalan kasvu
sekä bioenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattaminen energiantuotannossa haastavat korkeakoulut uusimaan
ja muokkaamaan koulutusohjelmiaan. Myös
ydinenergiaosaamisen tarve kasvaa uuden
ydinvoimalaninvestoinnin myötä. Materiaalija energiatehokkuuden merkitys teollisuudessa, liikenteessä ja rakentamisessa on kasvanut.
Oulun alueelta löytyy osaamisintensiivistä

ICT-alan ja hyvinvointiteknologian osaamista
ja yritystoimintaa, mutta myös perinteisiä teollisuuden aloja, kuten puu-, paperi- ja terästeollisuutta. Oulun monipuolinen elinkeinoelämä
tarvitsee monialaista koulutustarjontaa. Oulun
seudun ikärakenne on muuhun maahan nähden
poikkeuksellisen nuori ja nuorisotyöttömyys
on suuri. Toisaalta korkeakoulutetuista työntekijöistä tietyillä aloilla on jopa ylitarjontaa.
Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alaan
liittyvät Oulun seudun kehittämisalat ovat
kaivos- ja vuoriala sekä ympäristö ja energia. Ouluun on juuri perustettu ympäristö ja
energia -innovaatiokeskittymä. Oulu Mining
School toimii kaivosteollisuuden osaamiskeskittymänä. Oulun innovaatioallianssin toimijat
(Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun
seudun ammattikorkeakoulu, VTT, Technopolis) panostavat omalta osaltaan painoalojen
koulutukseen ja T&K&I-toimintaan.
Oulun yliopiston yksi painoaloista on
ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit ja
painoalan kehittämisaloja ovat terästutkimus
ja kaivos- ja vuoriala. Yliopisto tarjoaa ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan koulutusta
laajasti, mutta koulutus on pirstaloitunut eri
yksiköihin ja koulutusohjelmiin. Tekniikan
alalla ympäristötekniikan koulutusohjelman
sisältöä voidaan uudistaa yhdistämällä koulutukseen taloustieteen tiedekuntien tarjoamia
opintoja, kuten ympäristötaloutta (ja kansantaloustiedettä) ja ympäristöjohtamista ja -liiketoimintaa. Koulutusyhteistyötä lähinnä teknillisen, luonnontieteellisen ja taloustieteiden
tiedekunnan kanssa kannattaa lisätä edelleen.
Koulutusyhteistyö Lapin yliopiston kanssa tuo
alueelle myös ympäristölainsäädäntöön liittyvää koulutusta. Valinnaisten opintojen tarjontaa pitää mahdollisesti kasvattaa kaikissa alan
koulutusohjelmissa. Eri koulutusohjelmissa
läpileikkaavina osaamialueina on mm. energia- ja materiaalitehokkuuden opintoja. Selkeimmät kehittämistarpeet löytyvät kuitenkin
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poikkileikkaavista osaamisalueista, kuten
kansainvälinen liiketoiminta, yrittäjyys ja ympäristötietoisuus. Yliopisto on allekirjoittanut
useita yhteistyösopimuksia kansainvälisten
kumppaneiden kanssa ja sillä on hyvät edellytykset lisätä konkreettista koulutusyhteistyötä
muiden Pohjoismaiden kanssa (vrt. koulutusyhteistyö Luulajan teknillisen yliopiston ja
Narvikin yliopiston kanssa) sekä muiden pohjoisten alueiden huippuyliopistojen kanssa.
Oulun seudun ammattikorkeakoulu tarjoaa ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan
opintoja useassa koulutusohjelmassa ja
suuntautumisvaihtoehdoissa. Ammattikorkeakoululla on mahdollisuus lisätä tarjontaansa
ympäristöteknologian koulutusohjelma, joka
voisi suuntautua Oulun seudun ympäristöalan
painoaloihin: vesiala, ilma-ala, materiaali- ja
energiatehokkuus, mittaustekniikka (erityisesti ICT-sovellusten hyödyntäminen ympäristöalalla). Luonnonvara- ja ympäristöalalla koulutusohjelmia voidaan suunnata mm. tekniseen
viherrakentamiseen, vesirakentamiseen tai
ICT:n hyödyntämiseen bioenergia-alalla. Yksi
mahdollisuus on myös lisätä luonnonvara-alan
ympäristöanalytiikan opetustarjontaa yhteistyössä laboratorioalan kanssa (esim. peltojen
ravinnetalous ja vesistökuormitus). OKM on
ehdottanut koko luonnonvara- ja ympäristöalan lakkauttamista.
Kokkolan seutu on Suomen suurin kemianteollisuuden keskittymä, jonka ympäristö-,
energia- ja luonnonvara-alan osaajatarpeeseen
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
tarjoaa mm. kemiantekniikan opintoja suuntautumisvaihtoehtoina kaivosala, uusiutuvat
energiavarat sekä ympäristökemia ja -teknologia. Myös Oulun yliopisto tarjoaa Kokkolassa
kemian ja kemiantekniikan maisteriopintoja.
Kokkolassa on energiaintensiivistä teollisuutta, joten koulutusta voidaan suunnata
enemmän energiatehokkuuden opintoihin.
Keski-Pohjanmaan alueella on paljon pieniä
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lämpöyrittäjiä sekä puun kaasutustekniikkaosaamista. Alueella toimii useita turveurakointia ja polttoaineita pienimuotoisesti
toimittavia yrityksiä. Ammattikorkeakoulun
koulutusohjelmissa on mahdollista suuntautua bioenergia-alaan; biopolttoaineisiin
ja lämmöntuotantoon. Bioenergia-ala on
maaseutumaisen Keski-Pohjanmaan yksi
kasvava toimiala. Ammattikorkeakoulu on
myös huomioinut kaivostoiminnan kasvun
tarjoamalla suuntautumisena kaivosalan
osaamisen koulutusta. Alueella on mahdollisuus monipuolistaa ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alan koulutusta tarjoamalla
Chydenius-instituutin kautta Oulun, Jyväskylän ja Vaasan yliopistojen koulutusta. OKM on
ehdottanut Ylivieskan yksikön lakkauttamista.
Sen säilyminen on perusteltua, sillä alueella
(Oulun Eteläinen) nuorten koulutuksen aloituspaikkojen saatavuus on huono verrattuna
koko Suomen tilanteeseen. Ylivieskan yksikkö
voi edelleen tarjota puutuotealan koulutusta
alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Myös
energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa
on kehitysmahdollisuuksia.
Kajaani on kansallisesti tunnustettu ja arvostettu mittaustekniikan keskittymä. Se on
kansallisessa osaamiskeskusverkostossa ainoa
mittaustekniikkaan erikoistunut osaamiskeskus. Kajaanissa toimii toistakymmentä mittaus- ja tietojärjestelmäalan yritystä. Kajaanissa
toimiva CEMIS (Centre for Measurement and
Infomation Systems)26 on Oulun ja Jyväskylän
yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Mittatekniikan keskuksen (MIKES)27 ja
VTT:n yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin
erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus.
Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa alueella
mittaustekniikkaan, esim. metsäalan ja ajoneuvojen mittaus- ja testaustekniikkaan, liittyvää
koulutusta, mutta koulutustarjontaa on mahdollista suunnata voimakkaammin ympäristömittaukseen ja -monitorointiin. Kainuun
26 http://www.cemis.fi
27 http://www.mikes.fi/
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metsätaloden koulutusohjelmissa. Kaivosteollisuuden tarpeisiin ammattikorkeakoulu
tarjoaa infrarakentamisen opintoja liittyen
vesirakentamiseen ja vesialan ympäristökysymyksiin. Tätä koulutusta voidaan laajentaa
käsitämään myös kaivosalan vesiteknologia.
Metsätalouden koulutusohjelman bioenergiaalan suuntautumisen lisäksi on mahdollista
kehittää metsäalan materiaalitehokkuuden
ja ympäristötalouden (kestävä käyttö) suuntautumisvaihtoehtoa. Maaseutuelinkeinojen
koulutusohjelma voi suuntautua enemmän
esim. ympäristöoikeuteen ja luonnonvarojen
käyttöön liittyvään lainsäädäntöön.
Kemi-Tornion alueella on vahvaa teräs- ja
metsäteollisuutta, jonka osaajatarpeeseen
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu tarjoaa
teollisuustuotantoon ja materiaalien (teräs,
paperi, sellu) hyödyntämiseen liittyvää koulutusta. Alueelle on rakennettu suuria bioenergialaitoksia, jotka hyödyntävät turvetta ja
haketta. Lisäksi on suunnitteilla biodieseltehdas Ajokseen, joka toteutuessaan lisää energiaalan liiketoiminnan määrää. Ammattikorkeakoulun energiatuotantoon liittyvää koulutusta
on mahdollista vahvistaa suuntaamalla sitä
uusiutuviin energiamuotoihin (mm. bioenergia, tuulivoima), energiatehokkuuteen sekä
energia-alaan liittyvään teknologiaan. Koulutusta on mahdollista myös laajentaa uusiin
materiaaleihin ja mineraaleihin sekä kaivos- ja
malmiteknologiaan. Ammattikorkeakoululla
on pitkä yhteistyö Ruotsin korkeakoulujen
kanssa. Yhteistyön vahvistaminen laajentaa alueen koulutustarjontaa. Rovaniemen
ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen
yhteistyö on tiivistynyt Lapin korkeakoulukonserniyhteistyön myötä. Niiden koulutusohjelmat parhaimmillaan tukevat toisaan.
Ammattikorkeakoulujen on mahdollista jakaa
opetusta yli alue-, yksikkö- tai koulutusohjelmarajojen. OKM on ehdottanut jopa yksiköiden yhdistämistä. Tekniikan ja liikenteen alan

runsaiden luonnonvarojen hyödyntäminen ja
kaivosteollisuuden kasvu on tuonut merkittävän piristysruiskeen alueen elinkeinoelämälle.
Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa laajaa
kaivosalan osaamiseen littyvää koulutusta.
Alueen mittaustekniikan osaamista ja ammattikorkeakoulun vahvaa pelialan, koneensuunnittelun sekä simulointi- ja 3D-mallinnuksen
koulutusta on mahdollista hyödyntää lisää
kaivosten ja niihin liittyvien koneiden, laitteiden ja prosessien kehittämisessä ja niiden
tehokkuuden, taloudellisuuden ja ympäristökestävyyden parantamisessa.
Rovaniemen seudulla, eikä koko Lapissa
Kemi-Tornion aluetta lukuun ottamatta, ole
suurteollisuutta. Sen sijaan puhdas luonto
ja monipuoliset luonnonvarat antavat pohjan matkailulle, kaivosteollisuudelle sekä
poro- ja metsätaloudelle. Lapin yliopisto
tarjoaa oikeustieteiden tiedekunnassa ympäristöoikeuden ja –lainsäädännön opintoja ja
yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa pohjoisiin
ympäristökysymyksiin ja niiden yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen liittyviä monitieteisiä
ympäristöopintoja. Alueella syntyneisiin
kaivos- ja energia-alan tuotannollisiin haasteisiin yliopiston on yksin vaikea vastata.
Koulutusyhteistyö Oulun yliopiston kanssa
voi tuoda alueen tarvitsemaa luonnontieteellis-teknistä akateemista osaamista. Oulun
ja Lapin yliopistojen painoalat täydentävät
toisiaan, mikä antaa erinomaiset mahdollisuudet T&K&I-yhteistyön tiivistämiselle.
Lapin korkeakoulukonsernin 28 (Lapin yliopisto, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu,
Rovaniemen ammattikorkeakoulu) myötä
yhteistyön vahvistaminen yli koulutusohjelmien ja –tasojen on mahdollista. Pohjoisuus
on Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun läpileikkaava painotus. Rovaniemen ammattikorkeakoulun kylmä- ja
talviteknologian painotus toteutuu erityisesti
rakennustekniikan, maaseutuelinkeinojen ja
28 http://www.luc.fi
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koulutuksen säilyminen molemmissa ammattikorkeakouluissa on perusteltua, kun ne ovat
suuntautuneet eri tavoin elinkeinoelämän
tarpeisiin.
Substanssiosaamisen lisäksi korkeakouluista valmistuvilta vaaditaan myös muita
taitoja. Kestävän kehityksen koulutusta tulee
lisätä ainakin kaikkien teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekuntien opetusohjelmissa
yliopistoissa sekä tekniikan ja liikenteen sekä
luonnonvara- ja ympäristöalalla ammattikorkeakouluissa. Opiskelijoiden tulee saada
ympäristöosaamisen perustiedot liittyen ympäristöntilaan ja ympäristöongelmiin ja niiden
ratkaisumahdollisuuksiin. Ympäristöopinnot
sisältävät kestävän kehityksen ekologiset,
taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Opetuksen järjestäminen monitieteisesti siten, että opiskelijat tulevat eri aloilta,
synnyttää vuoropuhelua eri tieteiden välillä.
Poikkitieteelliset/monialaiset soveltavat koulutusohjelmat ovat suositeltavia. Pakolliset
kansainväliset opintojaksot tukevat kansainvälisyystaitojen kehittymistä. Myös kansainvälisten koulutusohjelmien tarjontaa pitää lisätä. Kansainvälisyyttä voidaan kehittää myös
opiskelijoiden kieliopintoja laajentamalla sekä
kannustamalla entistä enemmän vaihto-opiskeluun mm. yhteyksiä järjestämällä sekä hyväksymällä muissa korkeakouluissa suoritetut
opinnot korvaavina opintoina tutkinnon osana.
T&K&I-toimintaan liittyvää koulutusta voidaan sisällyttää enemmän ammattikorkeakoulujen opintoihin tekniikan ja liikenteen alalla
sekä luonnonvara- ja ympäristöalalla. Ammattikorkeakoulujen koulutusaloilla ja tekniikan
aloilla yliopistossa opinnäytetyöt ovat usein
työelämälähtöisiä. Muilla aloilla opinnäytetöiden kiinnittäminen elinkeinoelämän tarpeisiin vaatii kehitystyötä. Projektitoimintaan
liittyvää osaamista on lisättävä ammattikorkeakouluissa (mm. EU-hankkeet) ja erityisesti yliopistoissa. Yrittäjyyden perusopinnot
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ja yrityselämän harjoittelu jo opiskeluaikana
antavat valmiuksia tulevaisuuden yrityslähtöisiin ammatteihin. Ammattikorkeakoulujen
koulutusohjelmissa on jatkossakin annettava
valmiuksia yrittäjyyteen. Yliopistoissa luonnontieteellisen ja teknillistieteellisen koulutuksen yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen liittyvää osaamista on lisättävä.
Koulutuslinjojen tulee peilautua alueen
elinkeinoelämään ja työmarkkinoihin siten,
että suuntautumisvaihtoehdot istuvat alueen
elinkeinorakenteeseen nyt ja huomioiden elinkeinoelämän kehitys lähitulevaisuudessa. Suosittelemme erityisesti seuraavia toimenpiteitä:
1)
•

•
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Ympäristöala
Oulun yliopisto tarjoaa edelleen vahvaa
luonnontieteellistä ja teknillistä ympäristöalaan liittyvää koulutusta. Oulun
yliopistossa voidaan edelleen kehittää
ympäristötalouteen liittyviä opintoja ja
lisätä ympäristötalouden opintoja muiden
tieteen alojen koulutukseen (esim. ympäristötekniikka). Lapin yliopisto tarjoaa
ympäristöoikeuteen ja lainsäädäntöön
liittyvää koulutusta. Yliopistojen yhteistyötä on lisättävä.
Oulun seudun ammattikorkeakoululla on
mahdollista kehittää ympäristötekniikan
koulutusohjelma, jossa huomioidaan erityisesti ICT-sovellusten hyödyntäminen
ympäristöalalla. Kajaanin ammattikorkeakoulu keskittyy esim. metsä- ja kaivosalan
ympäristömittaukseen ja –monitorointiin
ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu esim. kemian ja prosessiteollisuuden
ympäristökysymyksiin. Rovaniemen
ammattikorkeakoulu keskittyy esim.
infrarakentamiseen ja rakentamiseen ja
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu esim.
metsä- ja terästeollisuuden tuotantoon.
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2)
•

•
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Energia-ala
•
Oulun yliopisto vahvistaa alan kansainvälistä koulutusyhteistyötä (mm. kestävän
energian koulutusohjelma). Yliopisto
lisää valmiuksia energiatutkimukseen
(mm. geotieteet, fysiikka, kemia, sähkötekniikka). Energia-alan pirstaloitunut
koulutuskenttä kootaan monitieteiseksi
vapaaehtoisesti valittavaksi sivuaineopintokonaisuudeksi. Oulun yliopiston ydinenergiakoulutusta tarjotaan korkeintaan
kaksi tai kolme kertaa toistuvana täydennyskoulutuksena. Ydinvoimalan rakentamiseen valmistaudutaan myös tarjoamalla
laajemmin Oulun yliopiston ydinfysiikan
ja tekniikan koulutusta sekä tekemällä yhteistyötä esim. Lappeenrannan teknillisen
yliopiston kanssa.
Uusiutuvaan energiaan liittyvää peruskoulutusta voidaan tarjota useammassa
ammattikorkeakoulussa, mutta ne suuntaavat koulutusta omiin erikoisaloihinsa.
Kajaanin ammattikorkeakoulu keskittyy
esim. bioenergian käyttöön rakentamisessa (mm. hake- ja pellettituotanto),
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu esim.
teollisuustuotannon energiatehokkuuteen
ja energia-alaan liittyvään teknologiaan,
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
esim. pienimuotoiseen bioenergiatuotantoon, biopolttoaineisiin ja lämmöntuotantoon sekä teollisuusprosessien
energiatehokkuuteen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu esim. ICT:n hyödyntämiseen uusiutuvan energian alalla (mm.
tuulivoima) ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu esim. metsä- ja maatalouden
bioenergiatuotantoon ja kylmän ilma-alan
rakentamisen energiakysymyksiin. Oulun
seudun ammattikorkeakoulu laajentaa
ydinvoimaloiden rakentamiseen, ydinenergiatuotantoon ja ydinturvallisuuteen

3)
•

•
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liittyvien vapaehtoisten opintojen määrää.
Materiaali- ja energiatehokkuuden opintoja sisällytetään ammattikorkeakoulujen
tekniikan ja liikenteen ja luonnonvara- ja
ympäristöalan sekä Oulun yliopiston
teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmiin. Materiaali- ja
energiatehokkuutta ei opeteta yksittäisenä
asiakokonaisuutena, vaan se näkyy läpileikkaavana teemana opinnoissa. Alan
osaajilla tulee olla ymmärrys oman alan
kannalta keskeisten luonnonvarojen kiertokulusta ja materiaalivirroista sekä kykyä
toteuttaa ja kehittää materiaali- ja energiatehokkuutta omalla alalla käytännössä.
Kaivosala
Oulun yliopisto tarjoaa edelleen perustutkintokoulutusta (geologeista ja
prosessitekniikan diplomi-insinööreistä)
kaivostuotannon johtotehtäviin sekä teknisiin ja geologisiin asiantuntijatehtäviin.
Oulun yliopisto kehittää uuden kansainvälisen (englanninkielisen) kaivosalan
maisteriohjelman yhteistyössä esim.
Lapin yliopiston ja Luulajan teknillisen
yliopiston kanssa. Maisteriohjelman haku
aukeaa vuosittain.
Kaivosalan opintoja voidaan tarjota
useammassakin ammattikorkeakoulussa
suuntautumisvaihtoehtona tai valinnaisina ammattiopintoina. Kajaanin ammattikorkeakoulu voi erikoistua esim.
kaivostuotantoon ja –suunnitteluun ja
ympäristövaikutusten mittaukseen, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu esim.
uusiin materiaaleihin ja mineraaleihin
sekä kaivos- ja malmiteknologiaan,
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
kemian- ja rikastustekniikkaan, Oulun seudun ammattikorkeakoulu esim.
ICT:n hyödyntämiseen kaivosalalla sekä
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Rovaniemen ammattikorkeakoulu esim.
kaivosalan rakennus- ja vesitekniikkaan.
Oulun seudun ammattikorkeakoulun
Raahen kampuksen toiminta loppuu, joten
kaivosalan koulutusta metalliteollisuuden
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tuotannon näkökulmasta on mahdollista
tulevaisuudessa järjestää joko Oulun
seudun ammattikorkeakoulun Oulun
kampuksella tai Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa.
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