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Tuskin mikään muu ammattiryhmä on samalla tavalla jatkuvien arviointien kohteena kuin tutkijat. Tutki-
muksen seurauksena syntyneet käsikirjoitukset, joiden perimmäisenä tarkoituksena on viestiä tiedeyh-
teisölle saavutetuista edistysaskelista, joutuvat vertaisarvioinnin armottomaan ja kasvottomaan myllyyn. 
Yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien tulevaisuudesta päättävät rahoitushakemuksia arvioivat ano-
nyymit asiantuntijat eikä esimerkiksi tutkijoiden työnantaja, kuten useimmissa ammateissa olisi käytäntö. 
Myöskään uralla eteneminen ei tapahdu yksistään työnantajan tahdosta; on pystyttävä vakuuttamaan 
ulkopuoliset asiantuntijat. Tutkimusmaailman joskus armottomatkin käytännöt koulivat tutkijoita, ei pel-
kästään kirjoittamaan parempia rahoitushakemuksia, vaan myös kestämään kritiikkiä. Kritiikkiin tottunut 
pystyy usein myös antamaan kritiikkiä rakentavassa hengessä. 

Vuonna 2012 julkistettiin tiedekuntamme kannalta kaksi merkittävää tieteenala-arviointia: Physics Rese-
arch in Finland 2007 – 2011 ja Ecology and Evolutionary  Biology in Finland 2006 -2010. Annettujen ar-
vioiden perusteella olemme tehneet oikeita valintoja: tutkimuksemme taso on erinomainen ja olemme 
infrastruktuurien osalta kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Pirstaloitunut ja lyhytjänteinen tutkimusrahoitus 
nähtiin uhkana menestykselle jatkossa.

Osana pyrkimystä lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä, yliopisto kokosi yksityiskohtaista tietoa eri yksi-
köiden panoksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yliopistolle myöntämään rahoitukseen.  Kaikki 
ansaintakriteerit huomioiden eniten OKM-rahoitusta yliopistolle hankki fysiikan laitos ja viidenneksi eni-
ten bio- ja ympäristötieteiden laitos. Myös monissa yksittäisissä osioissa (mm. tohtorikoulutus, kansain-
välisyys, kansainväliset julkaisut) asemamme on vahva. OKM-tulovirtojen perusteella tehdyllä vertailulla 
on oma arvonsa, tärkeämpää on kuitenkin yliopiston oma visio tulevasta. Visio, hyväkään, ei kuitenkaan 
toteudu toimenpiteittä. Yliopiston uusi johto on merkittävien haasteiden edessä.

Vuonna 2012 tiedekunnasta valmistui ennätyksellinen määrää tohtorintutkintoja, peräti 52 tutkintoa.  
Maisterikoulutuksen osalta on kuitenkin paljon parantamisen varaa: 153 myönnettyä tutkintoa on ko-
koisellemme tiedekunnalle heikko. Haastan koko tiedekunnan yhteisiin talkoisiin, jotta tutkintomäärä 
saadaan palautettua vuosituhannen alun tasolle eli lähelle nykyistä tavoitettamme (200). Toimintaamme 
kouluttajana on tarkasteltava uusin silmin.

Yliopistotalouden tulevaisuuteen liittyy merkittäviä uhkia ja joudumme laskevassa rahoituskehityksessä sopeuttamaan myös omaa toimintaamme. Olen 
kuitenkin luottavainen, että osaamiseen panostaminen ja ennen kaikkea intohimoinen suhtautuminen tutkimukseen kannattelevat meitä vaikeinakin 
aikoina. Kiitän koko henkilöstöä vuodesta 2012.

Henrik Kunttu
Dekaani   

Dean’s overview
Hardly any profession other than the academics is subject to such a massive load of continuous professional evaluations. It is not just the scientific 
manuscripts that are being reviewed, but in fact the entire future of individual researchers as well as research groups is in the hands of anonymous 
reviewers of grant applications. Moreover, although the employer carries out the bottom line decision making concerning the job contracts, external 
reviewers and their personal opinions play a crucial role in the recruitment processes. The number of reviewers that an average researcher needs to 
convince during his/her academic career is exceedingly high. My impression is that this side of the “academic freedom” is not always understood in 
the public discussion. 

During the year 2012 two major science evaluations were published: Physics Research in Finland 2007 – 2011 and Ecology and Evolutionary Biology 
in Finland 2006 -2010. According to these extensive surveys and national comparisons it is evident that the strategic decisions made in Jyväskylä have 
been in the right direction. Research in our faculty is at high international level and the research infrastructure is internationally very competitive. The 
reports pointed out the importance of long term funding instruments such as the Centre of Excellence program.               

The University administration has decided to improve their practices and aim at more transparent decision-making processes. As a part of this effort 
the seven Faculties of the University were compared in terms of their financial importance for the University. The best overall score among the depart-
ments was obtained by the Department of Physics, and the Department of Biology and Environmental Science was at the 5th place. While numerical 
exercises of this sort are interesting, their true value is rather limited. Instead, the University’s own vision for the future is way more important. Vision, 
even a good one, is nevertheless useless without proper actions. In this respect, the new rectorate of the University has the key role. 
 
Year 2012 was historical in terms of doctoral training. The Faculty made a new all-time record (52) in graduated PhDs. Unfortunately, the master’s edu-
cation has not been as efficient during past years. The statistics for 2012, 152 master’s degrees, is very low for a science faculty of this size. I personally 
challenge the Faculty to investigate and execute all necessary measures to get us back on the track. We have to look at our ways of teaching critically.     

The financial forecast for the University shows severe threats and uncertainties for the coming years. This will undoubtedly affect also us. However, I 
am positively convinced that the Faculty’s skillful personnel and their passion for research will carry us through the challenging times as well.

I want to extend my sincere thanks to all the personnel for successful year 2012. 
Henrik Kunttu

Dean

Henrik Kunttu Dekaanin katsaus
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Bio- ja ympäristötieteiden laitos on monialainen kansallista ja 
kansainvälistä arvostusta saavuttanut tutkimus- ja koulutusyksik-
kö. Toiminta-ajatuksena on rekrytoida huipputason tutkijoita ja 
yhdistää tutkimus ja opetus mahdollisimman tehokkaasti ja in-
novatiivisesti. Laitoksen painoalat ovat evoluutiotutkimus, akvaat-
tisten ekosysteemien, ympäristön ja luonnonvarojen tutkimus 
sekä solujen, virusten ja biomolekyylien rakenteen ja toiminnan 
tutkimus.

Vuosi 2012 oli laitoksella positiivisen kehityksen aikaa siitä huo-
limatta, että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla talouden 
taantuma vähensi koulutukseen ja tutkimukseen kohdennettua 
rahoitusta. Laitos on kuitenkin edelleen menestynyt hyvin kilpai-
lussa tutkimusrahoituksesta. Vuonna 2011 laitoksen ulkopuolisen 
rahoituksen kokonaismäärä saavutti ennätystason n. 7 milj. €, joka 
on 43 % laitoksen kokonaisbudjetista. Vuonna 2012 päästiin lähes 
samalle tasolle, ja mikä tärkeintä, laitos sai neljä uutta akatemia-
hanketta, neljä uutta akatemiatutkijaa ja uuden Tekes-rahoitteisen 
FiDiPro-professorin. Nämä ennakoivat laitoksen ulkopuolisen ra-
hoituksen kasvun ja myönteisen kehityksen jatkuvan edelleen 
vuonna 2013.  

Vuoden 2012 merkkitapahtumia laitoksen toiminnassa olivat 
Suomen Akatemian valitseman kansallisen huippuyksikön Biolo-
gisten vuorovaikutukset toiminnan käynnistyminen, ympäristö-
tieteiden professori Jussi Kukkosen ja solu- ja molekyylipatologi-
an professori Markku Kallajoen liittyminen laitoksen vahvuuteen, 
yliopiston infrastruktuuriohjelmaan liittyvät laiteinvestoinnit sekä 
erinomainen menestys ekologian ja evoluutiobiologian kansalli-
sessa tieteenalakohtaisessa arvioinnissa.

Akatemiaprofessori Johanna Mappesin johtama Biologisten vuo-
rovaikutusten huippututkimusyksikkö on erittäin tärkeä laitok-
selle, tiedekunnalle ja koko yliopistolle. Yksikköön kuuluvat myös 
laitoksen molekyylibiologian professori Jaana Bamford, Austra-
liassa ja Helsingin yliopistossa toimiva professori Hanna Kokko, 
professori Lotta Sundström Helsingin yliopistosta sekä useita lai-
toksen senioritutkijoita. Yksikkö jatkaa laitoksella aikaisemmin toi-
mineiden evoluutiotutkimuksen ja ekologian ja virustutkimuksen 
huippuyksiköiden perinteitä tavoitteenaan yhdistää uudella taval-
la molekyyli- ja ekosysteemitason tutkimus, jotta monimutkaiset 
biologiset systeemit ymmärrettäisiin nykyistä paremmin.

Henkilökunta • Personnel    196
Professorit • Professors    15
Asemanjohtaja • Head of Research Station   1 
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff  32
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees    102
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians  36
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel 11

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major)    566
Jatko-opiskelijat (pääaine) • Graduate students (major)           127
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees   55
Tohtorin tutkinnot • Doctorates   22

Rahoitus • Funding [M€]    14,9
Budjettirahoitus  • Expenditure (budget) [M€]  8,1
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]  6,8

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and 
teaching 
Ekologia ja evoluutiobiologia • Ecology and evolutionary biology
Solu- ja molekyylibiologia • Cell and molecular biology
Akvaattiset tieteet •  Aquatic sciences
Ympäristötiede ja -teknologia • Environmental science and technology

Bio- ja ympäristötieteiden laitos  
hyvässä liidossa                  

Infrastruktuurihankintoja tehtiin vuonna 2012 kaikilla laitoksen 
päätutkimusaloilla. Hankittu uuden sukupolven sekvensointilait-
teisto mahdollistaa kokonaisten genomien sekvensoinnin yhdel-
lä mikrosirulla. Tämä on erittäin tärkeää evoluutiotutkimuksessa. 
Laitteella on myös monia sovelluksia luonnonvarojen tutkimuk-
sessa ja molekyylilääketieteessä. Infrastruktuurirahoituksen turvin 
myös eliönäytteiden stabiili-isotooppisuhteiden määrittämiseen 
käytettävä laitteisto voitiin päivittää. Laitteistoa käytetään mm. 
ekosysteemien ravintoverkkojen tutkimiseen. Laitokselle hankit-
tiin myös uusinta ympäristöanalytiikan teknologiaa edustava kro-
matografia- ja massaspektrometrilaitteisto.

Tutkimuksen lisäksi laitoksella on uudistettu tohtorikoulutusta ja 
panostettu kandidaatti- ja maisterikoulutuksessa opetuksen laa-
tuun ja interaktiiviseen opetuksen kehittämiseen.

Laitoksen johtajana olen erittäin tyytyväinen henkilökunnan toi-
mintaan. Opetus- ja tutkimushenkilökunta on innovatiivista ja 
innostunutta, tukipalvelut ovat joustavia ja toimivia.  Laitoksella 
puhalletaan yhteen hiileen ja tehdään kovasti töitä! Uskon, että 
tässä ovat menestyksen avaimet myös tulevaisuudessa.

Jari Ylänne 

B i O -  j a yM pä r i S TöT i e T e i d e n l a i TO S •  d e pa r T M e n T O f B i O lO g i c a l a n d e n v i r O n M e n Ta l S c i e n c e 2012
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Bio- ja ympäristötieteiden laitos  
hyvässä liidossa                  

ment all support the CoE with substantial resources. The CoE 
is headed by Academy Professor Johanna Mappes. Professor of 
Molecular Biology Jaana Bamford and Professor Hanna Kokko 
(Helsinki and Australia) are the other full professors in the CoE 
and many other senior scientists in the Department belong to 
the unit. The CoE continues the tradition from two former CoEs 
and combines molecular level research with the ecosystem level 
to understand complicated biological systems.

The Department was able to use the new university research 
infrastructure program to strengthen and renew research instru-
ments in all major focus areas. We acquired a high throughput 
DNA sequencing instrument, which enables, for example, whole 
genome sequencing on a single microchip. This opens new re-
search avenues in evolutionary biology, management of natural 
resources and in molecular medicine. The Department has been 
a leading Nordic center in the use of stable isotope analysis in 
ecosystem and food-web research. This instrumentation was 
updated at the end of 2012. Substantial investments were also 
made to other environmental analysis equipment.

In addition to the above-mentioned developments in research 
activities,  2012 also witnessed the restructuring of the Depart-
mental PhD programme and many measures for the wider use 
of interactive education methods. For instance, a clicker system 
was acquired that enables the lecturers to organize question-
naires during lectures and immediately show the results to the 
students.

As the department head, I am very satisfied with our hard work-
ing and enthusiastic research and teaching staff and the profes-
sional support teams, who are committed to make things hap-
pen!

                 
                  Jari Ylänne

The Department of Biological and Environmental Science is a 
nationally and internationally recognized, multidisciplinary re-
search and education unit. Our main research focus areas are 
evolution, aquatic and terrestrial natural resources, and  virus and 
biomolecule structures. 

In 2012 the continued positive development of the Departmen-
tal activities was remarkable in spite of the nationally and inter-
nationally tight economic situation. An overall trend of reduced 
external funding was seen, but the Department was neverthe-
less very successful in acquiring highly competitive external re-
search funding. Compared to the all-time record of 7 Million EUR 
of external funding in 2011, the department was still awarded 6.6 
Million EUR in 2012. This was 43% of our total funding. Remark-
ably, the department staff won four new major Grants from the 
Academy of Finland and four new Academy Researcher projects 
starting at the beginning of 2013. In addition, funding was ob-
tained from the Finnish Technology Development Center for a 
visiting Finnish Distinguished Professor for a virus vaccine devel-
opment project in collaboration with University of Tampere. All 
these projects will be followed in the annual reports of coming 
years.

Other important milestones of success in 2012 were:  a new 
Academy of Finland-funded Center of Excellence (CoE) in Bio-
logical interactions started in January 2012; senior professors 
in environmental sciences (Professor Jussi Kukkonen) as well as 
cellular and molecular pathology  (Professor Markku Kallajoki) 
started; new research equipment was acquired as part of the 
University of Jyväskylä investment  program;  The Department 
was successful in the national evaluation in Ecological and Evo-
lutionary Biology research.

The CoE in Biological interaction is of foremost importance for 
the Department and the University; in addition to the Academy 
of Finland funding, the University, the Faculty and the Depart-

Remarkable achievements 
in many areas

Ihalainen, E., Rowland, HR, Speed, MP, Ruxton GD and Mappes J. 2012. Prey community 
structure affects how predators select for Müllerian mimicry. Proc. R.  Soc. B. 279:2099-2105.

The Marie Curie SPECIATION Network 2012: What do we need to know about speciation? 
TREE 27:27-39.

Mappes, T.,  Aspi,J., Koskela, E., Mills, SC.,  Poikonen, T. and Tuomi, J. 2012. Advantage of 
rare infanticide strategies in an invasion experiment of behavioural polymorphism. Nature 
Communications 3: 611.

Peura, S., Eiler, A., Bertilsson, S., Nykänen, H., Tiirola, M. & Jones, R. 2012. Distinct and diverse 
anaerobic bacterial communities in boreal lakes dominated by candidate division OD1. The 
ISME Journal 6: 1640-1652. 

Taipale, S., Brett, M., Pulkkinen, K. & Kainz, M. 2012. The influence of bacteria-dominated 
diets on Daphnia magna somatic growth, reproduction, and lipid composition. FEMS Micro-
biology Ecology 82: 50-62. 

Kunttu, H., Sundberg, L.-R., Pulkkinen, K. & Valtonen, T. 2012. Environment may be the source 
of Flavobacterium columnare outbreaks at fish farms. Environmental Microbiology Reports 
4: 398-402. 

Kankaanpää P, Paavolainen L, Tiitta S, Karjalainen M, Päivärinne J, Nieminen J, Marjomäki 
V, Heino J, White DJ 2012. BioImageXD: an open, general-purpose and high-throughput 
image-processing platform. Nat Methods 9:683-9

Rognoni L, Stigler J, Pelz B, Ylänne J, Rief M. 2012. Dynamic force sensing of filamin revealed 
in single-molecule experiments. Proc Natl Acad Sci U S A  109:19679-84.

Jaakkola ST, Penttinen RK, Vilén ST, Jalasvuori M, Rönnholm G, Bamford JK, Bamford DH, Ok-
sanen HM. 2012. Closely related archaeal Haloarcula hispanica icosahedral viruses HHIV-2 
and SH1 have nonhomologous genes encoding host recognition functions. J Virol.  86:4734-
42.

Vehniäinen, E.-R., Schultz, E., Lehtivuori, H., Ihalainen J., and Oikari A. 2012.  More accuracy 
to the EROD measurements-The resorufin fluorescence differs between species and individu-
als. Aquatic Toxicology 116–117: 102-108.

Bayr, S., Rantanen, M., Kaparaju, P., and Rintala, J. 2012. Mesophilic and thermophilic an-
aerobic co-digestion of rendering plant and slaughterhouse wastes. Bioresource Technology 
104: 28-36.

Bayr, S., Pakarinen, O., Korppoo, A., Liuksia, S., Väisänen, A., Kaparaju, P., and  Rintala, J. 2012. 
Effect of additives on process stability of mesophilic anaerobic monodigestion of pig slaugh-
terhouse waste. Bioresource Technology 120: 106-113.

S e l e c T e d p u B l i c aT i O n S
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Long time-series describe the recovery 
of Lake Päijänne

A research team from the section of Aquatic Sciences, including 
research scientist Arja Palomäki from the Institute for Environ-
mental Research, has examined long-term development of the 
ecological quality indicators and ecological status of Päijänne, 
as defined by the Water Framework Directive of the European  
Union, in response to pollution and recovery. 

– We used a half-century time-series data set including water 
chemistry and biological communities from the different basins 
of Päijänne, tells Kimmo Tolonen, who has acted as a post doc 
researcher in the team. – We particularly aimed to test if biodi-
versity and ecosystem functions and services are related to the 
judgments of lake ecological status, and hence if the ‘ecological 
status’ is a sufficient proxy for ecosystem values to be protected 
and maintained.

The time needed for a lake to recover from pollution is largely 
dependent on the water turn-over rate; lakes with a short water 
residence time have a potential for rapid recovery after reduction 
of pollution loading. The research team points out that in the Päi-
jänne case, the recovery to ‘good ecological status’ was a relatively 
slow process and demanded high reduction in the nutrient loads.

– In this large, multi-used lake system the time of recovery is de-
pendent not only on the capability of the ecosystem to respond, 
but more on the capacity of the human system to implement the 
necessary management actions, explains Kimmo and continues, 
for this reason it took about two decades for the most polluted 
areas of the lake to recover to good ecological status, which is the 
legislative minimum objective.

Lake Päijänne is the deepest (95 m) and second largest (ca. 1 100 km2) lake in Finland. The lake has high socio-economic impor-
tance. It is a drinking water source for more than one million people in the metropolitan area of Helsinki. The lake is also an impor-
tant watercourse for leisure activities and tourism as well as for recreational and professional fishery. During the past century, the 
lake, and especially its northern and central parts have suffered from severe effluent loading from the chemical wood-processing 
industry and from municipal wastewater.

Map of Lake Päijänne colour-coded according to the epilimnetic total phosphorus (TP) concentrations 
measured in 1969-1979, when the lake was polluted by effluents from several pulp and paper mills and 
from municipal wastewater. Loads of phosphorus, nitrogen and organic matter (expressed as biologi-
cal oxygen demand, BOD) discharged since the 1960s to central Lake Päijänne (left) and northern Lake 
Päijänne (right). The national monitoring stations for water quality and biological quality elements are 
indicated by numbered open circles. The location of the former and present pulp and paper mills are 
shown by icons.
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The research team points out that ecological status estimates for 
Lake Päijänne also reflect some features of ecosystem functions 
and services. This means that the measured ecological status is 
relevant with respect to the ultimate management goals. For ex-
ample, the reproductive potential of economically valuable fish 
(vendace and whitefish) was positively correlated with the eco-
logical status indicating a high supply of this ecosystem service 
in the defined ´good ecological status´. 

– So, the methodologies given by the Directive do seem to be 
appropriate for extensive routine status assessment and moni-
toring of lakes, summarizes Kimmo.

Jarmo J. Meriläinen

Larval density of vendace and whitefish increases with increasing 
ecological status (Combined Ecological Quality Ratio, EQR), 
especially when EQR shows good or high status.

Post doc researcher Kimmo Tolonen
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I got my PhD 1992 in Biology at the University of Joensuu.  My 
thesis work was about dissolved organic matter (humic substanc-
es) and how it affects the bioavailability of organic pollutants in 
aquatic systems. Since that this has been one of the research 
themes I have continued. After graduation I spent over a year in 
Ann Arbor, Michigan, and got involved in sediment toxicology. 
In 1993 I returned to Joensuu and assumed a junior scientist po-
sition from Academy of Finland. In 1994 I was nominated as an 
associate professor in ecotoxicology at the University of Joensuu 
and in 1998 I was promoted to full professor. I served 2005-2010 
a five years term as Academy Professor in environmental toxicol-
ogy. On April 1, 2012, I started at the University of Jyväskylä as 
professor in Environmental Science.

In the future, I am particularly interested in the environmental 
fate and behaviour of nanoparticles and mixtures of chemicals 
related research.  Nanoparticles and their potential environmen-
tal impact is one of the emerging research areas that require a 
variety of testing methods and analytical development. The 
chemical mixtures have been studied for a long time, but there 
is still plenty to do. In regulatory purposes the environmental 
limits or daily quotas for most of the chemicals are generally 
expressed to each chemical separately. However, the effects of 
mixtures may be different than the individual chemicals. We need 
information on both toxicity mechanisms as well as environmen-
tal reactions to protect the environment and to set emission  
limits correctly. This is big challenge and calls for cooperation with  
different disciplines as well as between different institutions and 
also business. One of the roles I see for myself is to facilitate this  
cooperation to create here in Jyväskylä an active centre for  
environmental research. The facilities and players are here!

Jussi Kukkonen

Environmental toxicology - Research 
for protecting the environment
There are about 60 million chemicals in the world and new ones are developed on a daily basis.  For most of these, the potential 
environmental effects are not known.  Depending on the method of calculation there are about 100 000 chemicals in industrial 
use and of these REACH regulation includes some 30 000 which are listed and evaluated.  This means that there are quite a bit 
research questions and tasks to do for ecotoxicologists like me.  My own research interests are:  the environmental fate and effect 
of pollutants and nanoparticles in the environment, factors affecting bioavailability and toxicity of chemicals and nanomaterials 
in our boreal climate, the role of natural organic material in aquatic environment, sediment toxicology, and the use of critical 
body residue approach in the ecotoxicology and risk assessment.  This work calls both extensive laboratory work as well as field 
orientated approached.

8
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Patologi solututkimuksen parissa
Olen toiminut Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirin yhteisessä solu- ja molekyylipatologian professorin 
tehtävässä 1.9. 2012 alkaen. Päätoimeni ohella hoidan Keski-
Suomen Keskussairaalan patologian osaston osastoylilääkärin 
sivuvirkaa. Peruskoulutukseltani olen lääkäri ja patologi. Olen 
tehnyt myös puhtaasti solubiologista tutkimusta. 

Valmistuttuani lääkäriksi Turun yliopistosta vuonna 1981 aloitin 
väitöskirjaan tähtäävän tutkimustyön Turun yliopiston anatomian 
laitoksessa, jonka esimiehenä oli tunnettu lisääntymisbiologian 
tutkija professori Mikko Niemi. Väitöskirjatyöni käsitteli hedelmöi-
tystapahtumassa tärkeitä siittiöiden pinnan ja akrosomi-raken-
teen proteiineja.  

Patologian erikoistumiskoulutuksen aloitin 1986 ja patologian 
erikoislääkäriksi valmistuin 1993. Vuosina 1990 - 1991 työsken-
telin EMBO:n stipendiaattina Göttingenissä, Max Planck Institut 
fur Biophysicalishe Chemie -tutkimuslaitoksessa Klaus Weberin 
ja Mary Osboninin johtamassa solubiologian ja biokemian osas-
tossa. Sain siellä mahdollisuuden opetella siihen aikaan uusia 
solubiologian tutkimusmenetelmiä, kuten soluviljelyä, prote-
iinianalytiikka ja puhdistusta, vasta-aineiden tekemistä, vasta-ai-
neleimauksia, konfokaalimikroskopiaa ja solujen mikroinjektioita. 
Tutkimustyöni kohdistui pääosin NuMA-proteiiniin. 

A pathologist in cell science

Fisherman Markku Kallajoki with 
two first salmons (Salmo salar) 
caught with a fly in river Teno, 
summer 2012.

Last year I was nominated to the professorship in cell- and mo-
lecular pathology within the Department of Biological and En-
vironmental Science. I took up this position on 1st September 
2012. My basic education is of medical doctor and a patholo-
gist. Quite soon after finishing the medical school I started 
research work at the Department of Anatomy, University of 
Turku.   

After finishing my thesis 1986 I started specialist training in the 
Department of Pathology.  Years 1990-1901 I was in Germany as 
an EMBO fellow in Max Planck Institute for Biophysical Chemistry. 
During these years I got interested in cell biological research. I 
worked in the Institute under professors Klaus Weber and Mary 
Osborn. It was a stimulating experience for a young man to work 
in such a professional and well equipped research laboratory. 
My research topic was nuclear protein NuMA, which is a micro-
tubule organizer in mitosis but relocates to the nucleus during 
interphase.  

After returning back to Turku I finished the training needed for 
the specialist degree in pathology and continued also research 
work. From 2001 I have worked mainly as a diagnostic surgi-
cal pathologist with special interest on soft tissue and bone  

pathology.  My research interests 
have been in cell biological work 
on NuMA protein and in cancer re-
search.  My main interest in cancer 
field has been prognostic factors in 
prostate cancer.  Now we are starting 
a new research project together with 
my nearest colleagues in Jyväskylä 
Central Hospital. This project will fo-
cus on clinically relevant oncogene 
mutations in cancer. Tumors samples 
will be analyzed with next generation 
DNA sequencing methods and the 
sequence data will be correlated with 
the clinical information. 

                                            Markku Kallajoki

Pathologist Markku Kallajoki in his office 
in Jyväskylä  Central Hospital

Saksasta paluuni jälkeen olen toiminut Turun yliopistossa patologian assistenttina, apulaisopettajana ja kliinisenä opettajana sekä eri-
koislääkärinä Turun yliopistollisen keskussairaalan patologian osastossa. Tutkimustyöni on kohdistunut NuMA-proteiiniin. Tämän lisäksi 
olen osallistunut useisiin syöpien ennustetekijöitä selvittäviin projekteihin yleisimpänä tutkimuskohteena eturauhassyöpään liittyvät 
asiat. 
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The Biological Interactions Doctoral 
Programme
The Biological Interactions Doctoral Programme (BIOINT) 
is appointed by the Academy of Finland and the Ministry of 
Education and Culture for the years 2010–2013. BIOINT is a 
multidisciplinary doctoral program including six Finnish Uni-
versities and six Finnish Research institutes. Currently it is a 
biggest doctoral programme in biology discipline. It is led by 
the academy professor Johanna Mappes and coordinated by 
Anne Lyytinen at the University of Jyväskylä (Department of 
Biological and Environmental Science). Other members are 
University of Helsinki, University of Eastern Finland, University 
of Oulu, University of Turku, Åbo Akademi University, Finnish 
Environment Institute, Finnish Forest Research Institute, Finn-
ish Game and Fisheries Institute, Finnish Food Safety Author-
ity, Metsähallitus and MTT Agrifood Research Finland. The 
strength of this doctoral programme is that it has enabled the 
interaction among the different universities but also extended 
the collaboration in research training between the applied re-
search institutes and universities.

Currently BIOINT has over 80 doctoral students and 110 supervi-
sors who are experts in the field of evolutionary biology, physi-
ology, molecular biology, aquatic and terrestrial ecology. The 
strength of the doctoral programme is in its multidisciplinary 
approach but also in the internationality. Doctoral students rep-
resent 17 different nationalities and about 25 percent of them 
are foreign post graduate students.

The aim of the BIOINT is to educate researchers with multiple 
skills who have competence to work in basic and applied re-
search, education, and administration. The PhD education also 
aims to diminish the traditional partitioning of biological re-
search and student training into narrow disciplines. These aims 
are reflected in the curriculum. BIOINT organizes courses to its 
students, which are free of charge, on different aspects of ecolo-
gy, evolution, physiology, genetics and molecular biology as well 
as outside these fields. For example, last year’s teaching program 
included “Data exploration, regression, GLM & GAM”, “Introduc-
tion to DNA microarray technology and data analysis”, and “PhD 
supervision” courses. The lecturers are top experts from abroad 

and Finland which guarantees a high-level, up-to-date teaching. 
During 2010–2012, BIOINT has organized 16 events which had 
521 participants in total. Without a full-time coordinator whose 
responsible is e.g. to plan and organize coursers this would not 
have been possible. BIOINT has also been able to fund in average 
12 students annually to visit foreign laboratories and to attend 
international graduate courses abroad to learn new techniques 
and research practices. In addition to the formal education, the 
courses and the annual seminars offer an arena where doctoral 
students have an opportunity to interact on the national level 
with experienced researchers and with peers from different re-
search fields. During these events students have a change for 
building long-standing collaborations which are vital for young 
scientists when they are building their careers within or outside 
academia.

The Annual meeting in November 2013 will end the era of  
BIOINT. The decision to finish national graduate schools in Fin-
land has created a threat that this inexpensive and well-working 
training practice will not continue anymore. This is a great pity 
since as we have learnt in our discipline: interactions drive evolu-
tion and they drive science. 

Further information: 
https://www.jyu.fi/bioenv/en/divisions/eko/bioint/main

Our annual meeting gathers 70–110 participants each year. This 
picture was taken at Lammi Biological Station in November 2012. 
(Photo by Samuel Waldron)

Anne Lyytinen & Johanna Mappes

  2010 2011 2012 2013
Dissertations 8 11 17 29 (expected)

Funded doctoral 
position  11 11 14 14

Funding to organize 
courses etc. (eur) 47 300 47 300 56 450 56 450

Publications by the 
doctoral students 15 40 60

10
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Professor Rauno Alatalo passed away 9.11.2012 in Laukaa after 
a long illness at the age of 60. He did his career in evolutionary 
ecology studying questions ranging from mate choice to 
conservation biology. He was among the most eminent 
ecologist in Finland and in particular important to the University 
of Jyväskylä as he led two the Academy of Finland funded  
Centres of Excellence, in Evolutionary Ecology and Evolutionary 
Research and was selected twice as an Academy professor. 
He was also selected as the professor of the year in 2001 by 
Professoriliitto (The Finnish Union of University Professors). He 
published over 150 scientific articles and was cited over 6 300 
times (h-index 48). But above all these scholarly achievements, 
he was also a beloved supervisor and a nice, friendly and 
supportive colleague.

It was a new year’s resolution in 1973 when young second year 
student at the University of Oulu Rauno Alatalo made a promise 
to his brother Risto that he will achieve something in science. As 
undergraduates in 1977 they published together a paper in an 
eminent scientific journal Ecology “Components of diversity: mul-
tivariate analysis with interaction”. This coughed an attention of a 
professor in Sweden, Staffan Ulstrand, who was impressed about 
this interesting paper. It was very rare in those days for ecologist 
in the Nordic countries to publish in leading international journals 
and so he decided to make a trip to Oulu to see who these broth-
ers that wrote the paper are. He arrived in Finland at the winter-
time and was immediately impressed with Rauno, who was at the 
time only 25 years old. So a year later when Staffan Ulstrand was 
chosen as a professor at Uppsala University, he decided to recruit 
Rauno. He accepted Staffan’s suggestion as his professors in Oulu 
had failed to see the value of his research and defended his thesis 
at the Uppsala University in 1980. The trip to Uppsala lasted in 
the end seven years and Rauno was among others one of the 
driving forces for developing the research at the Animal Ecology 
unit in Uppsala University. For instance he started together with 
Arne Lundberg “the flycatcher project”, which is still running at the 
Uppsala University with a new generation of researchers. Rauno’s 
impact is also acknowledged in Uppsala. When Staffan Ulstrand 
heard sad news about Rauno he said that “the first and best ever 
decision as I made was to recruit Rauno”.

Rauno’s most known scientific work is related to the evolution of 
mating systems. Particularly he was interested in the “good genes” 
and “lek paradox” hypothesis: explaining why females invest time 
and energy in choosing mates when they gain only mating and 
no other benefits. To these classic questions he answered with 
experimental approach by using several study species: lekking 
black grouse, pied flycatcher and a drumming spider. Although 
from a young age Rauno was a keen ornithologist and birds were 
his dearest study objects, he always stressed the significance of 
questions over the study systems. He also stressed the impor-
tance of rigorous experimental design with relevant study ques-
tions. Teaching the next research generation was also dear to his 
heart. He believed that working together with the students was 
the best teaching method compared to merely giving instruc-
tions. In all of the experiments he also wanted to see in practice 
what happened. He also treated even first year PhD students 
as his colleagues and valued their opinions and suggestions in 
group meetings. 

He also considered that the success of Finnish ecology is only 
maintained through international collaboration. This resulted in 
several positions of trust in various scientific societies. He also 
stressed that all research is international and he was a familiar 
sight in the European Society of Evolutionary Biology (ESEB) and 
International Society of Behavioral Ecology (ISBE) meetings, where 
everyone knew Rauno. He also made his students to participate 
at least in a one international conference a year and publish all 
their work in eminent international journals. In 2004 he organized 
the 10th International Behavioral Ecology Congress together with 
Johanna Mappes, Janne Kotiaho and Hannu Ylönen. This confer-
ence was a success and brought over 900 conference participants 
to Jyväskylä.

As a retrospect, it is easy to trace the current success of the Ecolo-
gy and Evolutionary biology division at the University of Jyväskylä 
to his passion and vision of science. For those who knew Rauno, 
he left big shoes for anyone to fill and for a long time we will 
ponder what would Rauno say or do. But for those who did not 
know him, his legacy lives well at our department even today. This 
can be seen from the recent evaluation by the Finnish Academy 
where it was stated that “This is a very happy, collaborative and suc-
cessful department with highly motivated and enthusiastic members 
of uniform high quality.”

Leena Lindström & Johanna Mappes

Professor Rauno Alatalo In Memoriam
(1952-2012)
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Missä on se anaalisarka? Kärpästä määritettäessä täytyy eläimestä löytää monia 
tiettyjä siipisuonia ja -sarkoja. Näiden löytäminen voi olla yhtä tuskaa ilman dialo-
gista vuorovaikutusta kokeneen ohjaajan kanssa.
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Lajinmääritystaito on keskeinen osa monen biologin asiantun-
tijuutta. Tämän taidon oppiminen edellyttää opiskelijalta aktii-
vista vuorovaikutusta kokeneiden ohjaajien kanssa. 

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on kehitetty lajintuntemuk-
sen opetusta uskoen vahvasti ohjaajan ja opiskelijoiden välisen 
vuorovaikutuksen merkitykseen oppimisessa. Näin on tehty myös 
yhdessä pitämällämme selkärangattomien lajintuntemuksen jat-
kokurssilla ekologian ja evoluutiobiologian pääaineessa. Uutta 
nostetta kurssin kehittämiseen toi osallistuminen interaktiivinen 
opetus ja oppiminen -hankkeeseen. Se auttoi pohtimaan entistä 
syvällisemmin vuorovaikutuksen merkitystä opetuksessa. Kehittä-
mishankkeen tutkijat toivat arvokasta ulkopuolista näkökulmaa 
havainnoimalla vuorovaikutusta oikeassa opetustilanteessa.

Lajinmääritys perustuu määrityskaavojen käyttöön, joten kaavo-
jen käytön oppiminen on kurssin tärkein tavoite. Määrityskaava 
ohjaa määrittäjää eteenpäin väiteparien avulla: jos sääsken sääris-
sä on kannukset, mene kohtaan 2, jos kannukset puuttuvat, mene 
kohtaan 3. Mutta mistä löytää sääsken raajasta säären? Mikä on 
kannus? Miten se eroaa sukasesta tai okasta? Määritystyön oppi-
minen vaatii runsaasti ohjattua käytännön harjoittelua ja neuvoja 
kokeneelta asiantuntijalta. Tarvittavia taitoja ei yksinkertaisesti voi 
oppia luennoilla tai itsenäisellä harjoittelulla. 

Opiskelijoiden pääsääntöinen työskentelytapa kurssilla on selkä-
rangatonnäytteiden itsenäinen, mutta ohjattu, määrittäminen 
mikroskoopin ja määrityskaavojen avulla. Kunkin työkerran alus-
sa ohjaajat demonstroivat lyhyesti opiskeltavan eläinryhmän 
rakennepiirteitä ja määrityskaavan rakennetta. Tämän jälkeen 
opiskelijat määrittävät eläimiä omaan tahtiinsa ohjaajien tukemi-
na. Ohjaajat käsittelevät vaikeasti havaittavia tai ymmärrettäviä 
piirteitä yhteisesti mikroskooppi–kamera–tietokone–datatykki-
järjestelmän avulla. Näin haastavista kohteista voidaan keskustella 
yhdessä ja tehdä yhteisiä tulkintoja. Tällä tavoin pystytään myös 
minimoimaan samojen ongelmien ja kysymysten esilletulo jokai-
sen yksittäisen opiskelijan kohdalla. 

Opiskelijat tarvitsevat harjoittelun edetessä paljon henkilökoh-
taista ohjausta, mikä johtaa jatkuvaan dialogiin ohjaajien ja 
opiskelijoiden välillä. Riittävän ohjauksen ja vuorovaikutuksen 
turvaamiseksi kurssilla on kaksi ohjaajaa. Yhtenä pedagogisena 
menetelmänä käytetäänkin hyväksi ohjaajien välistä vuorovaiku-
tusta ja keskustelua määrittämisen merkityksestä ja ”sietämättö-
mästä keveydestä”. 

Tärkeää opiskelijoiden ohjaamisessa on ymmärtää ja hyväksyä, 
että jokainen opiskelija on oma persoonansa, jolla on oma ta-
pansa lähestyä asioita, olla vuorovaikutuksessa ja oppia. Eikä pidä 
unohtaa, että huumori on hedelmällisen oppimisilmapiirin luo-
misessa tärkeää – selkärangattomien määrittäminen on sentään 
elämän A ja O. 

Ohjaajan ja opiskelijoiden välisellä vuorovaikutuksella on tärkeä 
rooli kaikessa opetuksessa opiskelumenetelmästä riippumatta. 
Oppijan ja ohjaajan havaintojen ja käsitysten välitön yhteensovit-
taminen on monesti välttämätöntä. Erityisen tärkeää se on silloin, 
kun tarkasteltavaa ominaisuutta, ilmiötä tai käsitettä ei voida yksi-
selitteisesti ja objektiivisesti kuvata tai määritellä. Lajintuntemuk-
sen kurssin toimintamalli on täten helposti siirrettävissä kaikkien 
tieteenalojen opetukseen ja opiskeluun.

Ja mikä hienointa, tiivis vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa aut-
taa myös opettajia kehittämään opetusmenetelmiään ja -mate-
riaalejaan. 

Jari Haimi
Atte Komonen

Kirjoittajat ovat bio- ja ympäristötieteiden laitoksen dosentteja. He 
osallistuivat yliopiston opetuksen kehittämishankkeeseen Interaktii-
vinen opetus ja oppiminen.

Lajinmääritystaitojen oppiminen 
edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta

Ötököiden maailma on lumoava! Lajimäärityksen opiskelu perus-
tuu runsaaseen omatoimiseen harjoitteluun mikroskoopin ääressä.

Haastavia kohteita käsitellään yhteisesti koko ryhmän kanssa 
mikroskooppikameraa ja datatykkiä hyödyntäen. Atte Komonen 
selittää kovakuoriaisen rakennetta.
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Henkilökunta • Personnel    165
Professorit • Professors    15
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff  32
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees    80
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians  24
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel 4

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees

Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major) 528
Jatko-opiskelijat (pääaine) •  Graduate students (major)    99
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees   37
Tohtorin tutkinnot • Doctorates   11

Fysiikan laitoksen 
tieteellinen iskukyky on vahva    
             Fysiikan laitos menestyi odotusten mukaisesti – siis hyvin - Suo-
men Akatemian vuonna 2012 toteuttamassa fysiikan tieteenala-
arvioinnissa. Tutkimuksen arviointeja on toteutettu viime vuo-
sina varsin tiuhaan tahtiin eri tahojen toimesta, ja aina tulos on 
ollut samanlainen. Fysiikan laitos on onnistunut tavoitteessaan 
eli se tekee korkeaa kansainvälistä tasoa olevaa tutkimusta kaikil-
la valitsemillaan tutkimusaloilla. 

Laitoksen kiihdytinlaboratorion tutkimus sai kansainväliseltä pa-
neelilta suorastaan ylistävän arvion. Tutkimuksen taso todettiin 
äärimmäisen korkeaksi ja toimintaa pidettiin hyvin organisoituna 
ja tehokkaana. Kiihdytinlaboratorio on Suomen suurin ja ainoa 
aidosti kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri. Laitoksen oman 
väen ohella lukuisat ulkomaiset tutkimusryhmät käyttävät sen 
laitteistoja tutkimuksissaan.

Myös Nanotiedekeskuksen oppiainerajat ylittävä toiminta ja vai-
kuttava,  hyvässä kunnossa oleva tutkimuslaitekanta sai paneelil-
ta kehuja. Kolmelle suunnalle – kokeelliselle, teoreettiselle ja las-
kennalliselle – jakautuvan tutkimuksen todettiin muodostavan 
tasapainoisen ja hyvin toimivan kokonaisuuden. 

Hiukkasfysiikan osalta paneeli kiinnitti päähuomionsa ultrare-
lativisten raskasionitörmäysten fysiikan tutkimukseen, joka on 
kansainvälisesti hyvin näkyvää ja arvostettua (mille paneelin ra-
portti ei tehnyt täyttä oikeutta). Perinteisesti menestyksellisen 
teoreettisen tutkimuksen ohella tämä tutkimusala on CERNin 
ALICE-kokeen myötä laajentunut laitoksellamme vahvasti myös 
kokeelliseen tutkimukseen. Laitokselle on juuri perustettu tälle 
alalle kokeellisen fysiikan professuuri. 

Arviointipaneeli antoi myös vahvan tuen Pyhäsalmen kaivokseen 
suunnitellulle neutriino-observatoriolle. Se piti sitä Suomen hiuk-
kasfysiikan tutkimukselle suurena mahdollisuutena,  uudenlaise-
na ja positiivisena kehitystienä. Maanalaisen tutkimuslaitoksen 
perustaminen Pyhäsalmen kaivokseen oli yksi raportin infrastruk-
tuureja koskevan osan viidestä keskeisestä suosituksesta. 

Tieteenala-arvioinnissa Suomen fysiikan tutkimuksen tason ver-
taaminen kansainväliseen tasoon oli lähinnä kuvailevaa, eikä sii-
nä verrattu eri fysiikan laitoksien tutkimustoiminnan tasoa toisiin-
sa. Voi vain kysyä, miksi arvioinnissa ei käytetty hyödyksi hiljattain 
toteutettuja perusteellisten sitaatioanalyysien tuloksia, jotka oli-

 Rahoitus • Funding [M€]   14,4
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€] 9,0
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€] 5,4

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and 
teaching 

Ydin- ja kiihdytinfysiikka • Nuclear and accelerator physics
Materiaalifysiikka • Materials physics
Hiukkasfysiikka • Particle physics
Fysiikan opettajien koulutus • Physics teacher training

f yS i i k a n l a i TO S •  d e pa r T M e n T O f p hyS i c S j yf l 2012

sivat tehneet tällaiset vertailut mahdollisiksi. Jyväskylän fysiikan 
laitos on sitaatioindekseillä mitattuna aivan omassa luokassaan 
muihin Suomen fysiikan laitoksiin verrattuna ja on kaikki alatkin 
huomioiden Suomen terävintä tutkimuskärkeä. Olisimme toivo-
neet, että tämä biasoimaton mittaustieto olisi tullut arvioinnissa 
esille. Mielellämme myös näkisimme jonkinlaisen korrelaation 
sen ja esimerkiksi Akatemian tekemien tutkimusrahoituspäätök-
sien välillä. Me itse olemme hyvästä iskukyvystämme ylpeitä.

Jukka Maalampi



15
14

15
14

Coherent quantum phase slip, O. V. Astafiev, L. B. Ioffe, S. Kafanov, Yu. A. Pashkin, Konstantin 
Yu. Arutyunov, D. Shahar, O. Cohen, J. S. Tsai, Nature 484 (2012), 355.

The gold-sulfur interface at the nanoscale, Hannu Häkkinen, Nature Chemistry 4 (2012), 
443.

Impact-parameter dependent nuclear parton distribution functions: EPS09s and EKS98s 
and their applications in nuclear hard processes, I. Helenius, K. J. Eskola, H. Honkanen, C. A. 
Salgado, Journal of High Energy Physics 1207 (2012), 073.

Long-range angular correlations on the near and away side in $p$-Pb collisions at $s_
NN=5.02$ TeV, ALICE Collaboration, Physics Letters B 719 (2012), 29. 

Department of Physics packs 
a strong scientific punch

S e l e c T e d p u B l i c aT i O n S

Precision mass measurements beyond 132Sn: Anomalous behaviour of odd-even stag-
gering of binding energies, J. Hakala, J. Dobaczewski, D. Gorelov, T. Eronen, A. Jokinen, A. 
Kankainen, V.S. Kolhinen, M. Kortelainen, I. D. Moore, H. Penttilä, S. Rinta-Antila, J. Rissanen, 
A. Saastamoinen, V. Sonnenschein, J. Äystö, Physical Review Letters 109 (2012), 032501.

Flavoured quantum Boltzmann equations from cQPA , Christian Fidler, Matti Herranen, 
Kimmo Kainulainen, Pyry Matti Rahkila, Journal of High Energy Physics 1202 (2012), 065.

K. Kukli, J. Aarik, A. Aidla, I. Jõgi, T. Arroval, J. Lu, T. Sajavaara, M. Laitinen, A.-A. Kiisler, M. 
Ritala, M. Leskelä, J. Peck, J. Natwora, J. Geary, R. Spohn, S. Meiere, D.M. Thompson,  Atomic 
layer deposition of Ru films from bis (2,5-dimethylpyrrolyl)ruthenium and oxygen, Thin 
Solid Films 520 (2012), 2756

 

As expected, the Department of Physics performed well in the 
evaluation of Physics arranged by the Academy of Finland in 
2012. In recent years, a number of research evaluations have 
been carried out by different organisations, but the result has al-
ways been the same – the Department of Physics has succeeded 
in achieving the goal of producing high-quality international re-
search in all its chosen fields. 

The international panel was extremely appreciative of the re-
search carried out by the staff of the Accelerator Laboratory. The 
standard of research was classed as being exceptionally high and 
the activities as being well-organised and efficient. The Accelera-
tor Laboratory is Finland’s largest and only truly international re-
search infrastructure. Alongside the local research groups, a large 
number of teams from overseas institutions exploit the equip-
ment of the Accelerator Laboratory in their research. 

The panel also appreciated the Nanoscience Centre, with its 
multidisciplinary activities and impressive collection of quality 
research equipment. It was also noted that the “trident” of experi-
mental, theoretical and numerical research directions formed a 
balanced and effective whole.

As far as Particle Physics was concerned, the panel focused its 
attention on the research into relativistic heavy ion collisions, 
which has a high international visibility and is held in high regard 
(to which the panel did not do the justice it deserves). The tradi-
tionally successful theoretical work in this field has been expand-
ed in the Department by a strong experimental contribution to 
the CERN-ALICE experiment. A Professorship related to this line 
of research has recently been established in the Department.

The panel also voiced strong support for the neutrino physics 
laboratory, planned to be situated in the Pyhäsalmi mine. The 
project was viewed as being an excellent opportunity for the 
Finnish particle physics community to open a new and positive 
development route. The founding of an underground research 
facility in Pyhäsalmi mine was one of five central recommenda-
tions related to research infrastructures.

The comparison of the standard of Finnish Physics to the inter-
national level was mainly qualitative, and the individual physics 
departments were not compared with each other. One can only 
wonder why the recently released analysis of citation indices 
was not used, which would have allowed such a comparison. 
The Jyväskylä Department of Physics was in a league of its own 
when the citation index was compared to other Physics Depart-
ments, and was also at the sharp end of things when all fields 
of research were considered. One would have hoped that this 
bias-free measurement would have been visible in the evalua-
tion. Of additional interest would be an analysis of the correlation 
between the citation index and the research funding decisions 
of the Academy of Finland. We are proud of our ability to swing a 
considerable scientific punch.

Jukka Maalampi
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Weak interactions, as the name indicates, are indeed weak if 
we measure weakness in terms of time scales of processes they 
generate, say in atomic nuclei. The strong nuclear forces typi-
cally generate processes in the time scales of 10-20 seconds, the 
electromagnetic interactions cause de-excitations of excited 
states in the time scale of 10-10 seconds and the weak interac-
tions prompt disintegration phenomena in the time scale of 
seconds. Naturally the given time scales are only illustrative 
and have a broad range of variation in reality.

Transition times of the order of seconds or less are the normal 
rule for weak-interaction processes. There are, however, notable 
exceptions to this state of affairs caused by (a) extremely small de-
cay energies (so-called Q-values), (b) initial and final nuclear states 
with large difference in angular momentum and (c) weak-interac-
tion processes of higher order. These extreme conditions of decay 
lead to processes that involve time scales far beyond the seconds 
scale, to scales much longer than the age (few times 1010 years) 
of the Universe. Typically such processes have half-lives of the or-
der of 1020 years (practically the age of the Universe squared!) and 
thus can be called ‘ultra slow’. The related transitions need special 
experimental facilities and dedicated experimental techniques in 
order to be detected. The detection sites of such rare processes 
need to be protected against cosmic rays, i.e. the flux of particles 
from outer space. This is why the dedicated experiments go un-
derground, in deep mine shafts or under huge amount of massive 
mountain rock. Hence the related scientific effort is appropriately 
called ‘underground physics’, or to contrast it with the research 
done in particle accelerator facilities, ‘non-accelerator physics’.

A good part of the theoretical research done in the recently 
awarded Finnish Center of Excellence Program 2012-2017 (Nu-
clear and Accelerator Based Program at JYFL) concerns with the 
above-mentioned extremely slow and rare weak-interaction de-
cay processes in atomic nuclei. Team 4 of the Center of Excellence, 
bearing the name ‘Nuclear structure theory and rare decays’ and 
led by Prof. Jouni Suhonen, studies a wide range of rare decays 
ranging from extremely slow beta decays to second-order weak 
processes like double beta decays of different sorts. To illustrate 
the range of subjects studied by the theory team, specific ex-
amples of the above points (a)-(c) are now taken up for closer 
scrutiny.

Figure 1. Beta-decay transitions from states in 115In to states in 
115Cd. The interesting ultra-low Q-value transition and the related 
measured values of observables are highlighted in red.

As the first example let us take up the beta-decay transitions 
in 115In, depicted in figure 1. The ground state of 115In decays 
extremely slowly (with a half-life of 4.4 times 1014 years) to the 
ground state of  115Sn. The slow decay rate relates to the point (b) 
mentioned earlier, namely to the large difference between the 
initial-state spin (9/2) and the final-state spin (1/2). The more in-
teresting transition, however, is the ultra-slow transition marked 
in red in figure 1. This transition involves a rather high angular-
momentum difference (9/2 -> 3/2) but first and foremost a petty 
decay energy of Q=0.155 keV. The Q-value was measured in 2009 
at the JYFLTRAP Penning trap facility at the accelerator laboratory 
of the University of Jyväskylä and was confirmed by an independ-
ent measurement performed by a Penning trap group at Florida 
State University, USA. Both the theory and the measurements 
point to the discovery of the lowest Q-value of a known nuclear 
beta decay, and the Q-value can be coined ‘ultra-low’.

In addition to the Q-value also the half-life corresponding to this 
ultra-low Q-value transition was measured by low-background 
gamma-ray spectrometry using an ultra pure indium sample at 
the underground laboratory HADES located underground in Bel-
gium at a depth of 500 meters of water equivalent. This was the 
first underground measurement specifically designed to detect 
the 497.334 keV gamma-ray from this rare decay and the corre-
sponding half-life and branching ratio were determined to 4.1(6) 
times 1020  years and 1.07(17) times 10-6 respectively. Our theory 
group has calculated the half-life of the ultra-low Q-value transi-
tion by using the measured Q value and the information extracted 
from the calculation of the observables related to the transition to 
the ground state. Our calculations reproduce reasonably well the 
features of the ground-state transition but fail for the ultra-low 
Q-value transition. Possible sources for this discrepancy are cer-

On the track of extremely rare 
nuclear decays 

115
49In66

9/2+
gs 0.000

T1/2(gs) = 4.4 × 1014 y

1/2− 0.336
4.5 h

115
50Sn65

1/2+
gs 0.000

3/2+ 0.497
11 ps

Q = 0.155(24) keV
T1/2 = 4.1(6)× 1020 y
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tain atomic effects, e.g. the electron screening corrections, cor-
rections induced by the mismatch between the initial and final 
atomic states, atomic many-electron exchange corrections and 
interaction of the decaying atom with its surroundings, exempli-
fied by atomic fine-structure effects through molecular binding.

These corrections are operative at the level of electron-volts and 
they seem to become active for processes involving ultra-low 
Q-values. Unfortunately all these effects are notoriously poorly 
known in atomic physics. So, it may well be stated that the open-
ing of the Penning-trap era in nuclear physics has now managed 
to challenge the accuracy of atomic physics and urges it to im-
prove the description of the electron cloud and its interaction 
with the nucleus and with the surrounding medium where the 
atom is bound.

Figure 2. Ultra-slow beta-decay transitions from the ground 
state of 96Zr to states in 96Nb, and the subsequent beta decay to 
states in 96Mo. Shown is also the direct double-beta-decay transi-
tion to the ground state of 96Mo. The interesting transitions and 
observables related to them are shown in red.

As our second example let us discuss the decay of 96Zr. The re-
lated decay transitions are displayed in figure 2. The mother 
nucleus 96Zr decays to states in 96Nb via ultra-slow beta transi-
tions, retarded by the large differences in angular momentum 
between the initial state (spin 0) and the final states (spins 4-6). 
The corresponding measured Q-values are low but not ultra-low. 
The associated half-lives, computed by using a nuclear-structure 
model, range from few times 1020 years to few times 1029 years. 
There is only a lower limit of few times 1019 years measured for 
the total beta-decay half-life. In addition to the ultra-slow beta 
transitions there is a very interesting direct transition from 96Zr 
to the ground state of 96Mo. Also this transition is ultra slow (the 
measured half-life is a few times 1019 years) but not for the same 
reason as the beta-decay transitions are. The reason for the slow-
ness is that the decay jumps past the nucleus 96Nb and goes di-
rectly to the ground state of 96Mo. This means that it is of the 
type (c) in our classification of ultra-slow processes, i.e. it is a 
weak-interaction transition of higher order. These higher-order 

T β
1/2

> 3.8 × 1019 y

0+

96Zr
(4+) Q = 15 keV; T1/2 = 2.3 × 1023 y

(5+) Q = 117 keV; T1/2 = 2.6 × 1020 y
6+ Q = 161 keV; T1/2 = 4.9 × 1029 y

96Nb

T β
1/2

= 23.35 h

5+ 2.975

7+ 2.876

6+ 2.755

6+ 2.441
5+ 2.439

0+ 0.000
96Mo

T ββ
1/2

= (2.3 ± 0.2) × 1019 y

transitions form a class of transitions called generically the nu-
clear double beta decay. The particular transition in this case is 
an example of the two-neutrino double beta decay where two 
electrons and two anti-neutrinos carry away the decay energy. 
Such decay transitions have been measured for several nuclei 
and the related half-lives can be accounted for theoretically 
within the standard theory of electro-weak interactions. A more 
interesting representative of double beta decays, the neutrino-
less double beta decay, cannot occur in the standard picture 
of contemporary physics. The neutrinoless double beta decay 
is closely related to the inherent properties and masses of neu-
trinos and is therefore one of the ‘hot topics’ of the present-day 
experimental and theoretical nuclear and neutrino physics. An 
unambiguous experimental evidence of this decay mode is still 
missing but expensive large-scale underground experiments 
have been harnessed for the hunt of these elusive rare events. 
From the (hopefully in the near future) measured half-lives one 
can extract information e.g. about the masses of neutrinos.

Jouni Suhonen
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Modern cosmology is a precision science where cosmological 
standard model parameters are being measured at a per cent 
level accuracy. Remarkably, the standard model can account 
for the evolution of the universe from about 1 second after its 
birth until today. On the other hand, cosmological standard 
model requires existence of dark matter (DM) and dark energy 
(DE), neither of which can be explained in the context of the 
other well tested standard model, that of particle physics. We 
also know that Universe contains only matter with no trace of 
antimatter, but again, there is no mechanism for creating this 
asymmetry in the particle physics standard model. 

Early universe was very hot and dense. Describing its evolution 
needs combining general relativity (GR) with particle physics 
theories. Perhaps my most important work to date concerns de-
veloping methods to describe non-equilibrium quantum systems 
in the early universe. These methods have been extensively used 
to describe and constrain active-sterile neutrino mixing phenom-
enon and to model electroweak baryogenesis. The latter is one 
of the most closely studied solutions for the problem of origin of 
the matter in the universe. These methods are currently in use to 
model particle production in phase transitions and to describe 
other mechanisms to create the matter-antimatter asymmetry. 

In cosmological standard model Universe is assumed to be ho-
mogeneous and governed by the general relativity at large scales. 
Here in Jyväskylä we are studying the possibility that DE is actu-
ally reflecting a failure of these assumptions. The severity of DE 
problem is indeed well capsulized in that one is ready to sacrifice 
GR to get rid of it. Beating Einstein is not that easy however. While 
it is not hard to dismiss DE by modifying GR, we have shown that 
gravitational fields in such models tend to be subtly but clearly 
different from what has been observed in the solar system. Alter-
native gravity models are still under intense investigation how-
ever. 

Dark matter is less controversial than dark energy. According to 
the leading paradigm it consists of new heavy neutral particles. 
We are testing different DM candidates in well motivated exten-
sions of the SM. Since these models typically predict new phe-
nomena in collider experiments, such as the LHC at CERN, this 
work is closely connected to the front line particle physics re-
search.

The problems discussed above appear invariably in listings of 
most important open questions in physics. They are very hard and 
no obvious solutions are in sight. However, advances in observa-
tional cosmology, such as the WMAP and EUCLID missions, offer 
hope that some answers will emerge in the next 10-15 years. We 
will continue working on these problems in Jyväskylä, in collabo-
ration with Helsinki Institute of Physics and with other national as 
well as international collaborators in Europe and in USA.

Kimmo Kainulainen

Kimmo Kainulainen nimitettiin teoreettisen fysiikan professoriksi 
1.1.2012 alkaen. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Nur-
meksen lukiossa 1981, filosofian kandidaatin tutkinnon 1987 
ja tohtorin tutkinnon 1991 Helsingin yliopistossa. Helsingin yli-
opiston teoreettisen fysiikan dosentiksi hänet nimitettiin 1992. 
Kainulainen on toiminut Helsingin yliopistossa tutkimus- ja ope-
tusviroissa 1984-1990 ja 1997-1998, sekä vs. professorina 2006. 
Vuosina 1990-92 hän työskenteli tohtoritutkijana NORDITAssa 
(Kööpenhamina), vuosina 1992-1994 TPIssä (Minneapolis, USA) 
ja vuosina 1995-1996 CERNissä. Vuosina 1998-2001 hän toimi 
apulaisprofessorina NORDITAssa, sekä vuosina 2002 ja 2012 vie-
railevana tutkijana CERNissä. Jyväskylän yliopistossa hän on ollut 
yliassistenttina 2002-2006 ja lehtorina 2007-2011. 

At the foundations of Cosmology 
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Tarkastele kuvan 1 fysikaalista tilannetta ja siihen liittyvää ky-
symystä. Pohdi tilannetta ja valitse vastausvaihtoehto älypuhe-
limestasi (kuva 2). Keskustele sitten tilanteesta kaverisi kanssa: 
argumentoi oman vastauksesi puolesta, muita vastauksia vas-
taan, ja väittele kaverisi kanssa mikäli hän on eri mieltä. Keskus-
telun jälkeen vastaa kysymykseen uudelleen. Mikäli keskustelu 
paljastaa uusia argumentteja, saatat muuttaa mielipidettäsi 
oikeasta vastauksista – olet keskustellessasi oppinut jotakin 
uutta.

Tällä tavalla fysiikan laitoksen ensimmäisen vuoden opiskelijat 
ovat opiskelleet mekaniikan kursseja jo parin vuoden ajan. Kurssi-
en luennoilla on käytetty vertaisopetusta, opiskelijoiden oppiessa 
keskustelemalla ja huolellisesti argumentoimalla. 

Opettajan roolina on ollut johdatella luennon aiheeseen, kysyä 
hyvin valmisteltuja ja keskusteluun innostavia kysymyksiä, ja joh-
taa kysymysten jälkeistä yhteistä keskustelua oikeista ja vääristä 
vastauksista ja niiden perusteluista. Riittävän suurella osalla opis-
kelijoista on ollut älypuhelimia, joiden avulla opiskelijoiden mieli-
piteet on saatu tietoon (kuva 3). Tekniikan avulla opetuksesta on 
saatu osuvampaa ja tehokkaampaa.

Kokemukset siirtymisestä luennoinnista vertaisopetukseen ovat 
olleet rohkaisevia. Vertaisopetus on parantanut oppimistuloksia 
ja tuonut luennoille elämää. Rohkaisevien kokemusten perus-
teella vertaisopetusta on kokeiltu myös aineopintoihin kuuluvalla 
kvanttimekaniikan kurssilla. Luentojen lisäksi vertaisopetus on 
levinnyt myös kotitehtäviksi annettujen laskutehtävien läpikäymi-
seen. Läpikäynti on toteutettu pienryhmätoimintana, opiskelijoi-
den esitellessä ja keskustellessa ratkaisuista ja niiden perusteluista 
keskenään. Pienryhmätoiminta onkin levinnyt nopeasti, ja nyky-
ään sitä käytetään jo useilla kursseilla. 

Vertaisopetuksen ja muidenkin uusien opetusmenetelmien käyt-
töönotto on esimerkki meneillään olevasta suuremmasta murrok-
sesta, jossa toiminta keskittyy vähemmän opettajaan ja opetuk-
seen, enemmän opiskelijaan ja oppimiseen.

Entäpä kuvan 1 kysymyksen vastaus? Se on A. Jännitys on pie-
nempi, mikä on helppo uskoa mikäli esimerkiksi kuvittelee kappa-
leen A olevan styroksia, kappaleen B rautaa. 

Pekka Koskinen

Kirjoittaja on fysiikan dosentti. Hän osallistui yliopiston opetuksen 
kehittämishankkeeseen Interaktiivinen opetus ja oppiminen.

Vertaisopetus tuo luennoille elämää

 
Kuva 1 

 

 
Kuva 2 

 

 
Kuva 3 
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Does radiation from outer space pose 
a threat to modern electronics?
 

The modern information society is increasingly dependent 
on electronics. One can ponder the extent of economic and 
social effects if there would be a sudden blackout of several 
telecommunication satellites at once.  This unpleasant mind-
game could become a reality in case of very intense burst of 
energetic particles from the Sun (i.e. a solar storm) towards the 
Earth.  Radiation has the potential to “kill” electronic devices 
or at least “wound” them severely. Luckily at ground level, the 
Earth’s magnetosphere is shielding us from the hazardous ra-
diation.

The risk is out there…

The reliability of electronic systems depends on the operation 
of single components. The risk of radiation-induced failures in 
electronics has been realized since the 60’s.  The ongoing intense 
technological evolution, with decreasing feature sizes, makes the 
radiation risk assessment increasingly difficult. A single energetic 
heavy ion can cause severe damage in a dense integrated circuit. 

The radiation, originated from the Sun or from outer space (Ga-
lactic Cosmic Rays), is an unavoidable fact in space. Also from 
the electronics point of view, despite the magnetosphere, the 
radiation on ground level is non-negligible. Nevertheless the 
risks can be minimized. For this the physics of radiation-matter 
interactions has to be known. Also the adverse effects in different 
components due to radiation need to be under control. These 
aspects were under study in doctoral thesis of Arto Javanainen. 
The thesis is the first in this field made in the University of Jy-
väskylä.

…but can be overcome…

Javanainen’s thesis, “Particle radiation in microelectronics”, 
includes new insights for heavy-ion interactions in matter, 
especially in silicon. Also heavy-ion induced effects in Metal-
Oxide-Semiconductor transistors (MOSFETs) were studied and 
previously unpublished data were presented. The results of the 
thesis have been used for developing a semi-empirical code for 
heavy-ion stopping, which is used by the European Space Agen-
cy (ESA) in its irradiation facilities.

…by working together…

This thesis is a result of a strong collaboration. The most impor-
tant collaborator has been ESA, whose support was the main 
driver for the work.  Also the contribution of Sandia National 
Laboratory, New Mexico, USA, was in a key role. The thesis was 
done under supervision of Ari Virtanen, Research Director at JYFL 
accelerator laboratory. The opponent was Distinguished Profes-
sor of Engineering Kenneth F. Galloway from Vanderbilt Univer-
sity, USA.

…and using proper tools…

Space agencies, such as NASA (USA), ESA (Europe) and JAXA (Ja-
pan), among private companies and institutes, related to various 
satellite projects, have been testing their electronic components 
and systems at the accelerator laboratory for many years. The 
JYFL cyclotron is utilized to mimic effects of space radiation in 
electronics. RADEF (RADiation Effects Facility) test site is dedi-
cated for these studies. RADEF is one of the ESA-accredited Euro-
pean Component Irradiation Facilities (ECIF).

…even though more challenges are 
lurking behind the corner?  

The state-of-the-art electronic components are increasingly ex-
hibiting radiation-induced errors due to direct ionization of pro-
tons.  Because of the similarities in their stopping force, in com-
parison to protons, also muons are expected to be an issue for 
the future devices. Once electronics become sensitive to muons, 
the electronic systems on ground will need even more rigorous 
error mitigation techniques than applied today. This is due to 
the high abundance of muons at sea level. The importance of 
ground level radiation effects in electronic materials and devices 
will increase in the future and it will affect the research in this 
field.
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Henkilökunta • Personnel    116
Professorit • Professors    13
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff  19
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees 61
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians  17
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel 6

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major) 458
Jatko-opiskelijat (pääaine) •  Graduate students (major)    76
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees   33
Tohtorin tutkinnot • Doctorates   13

Rahoitus • Funding  [M€]    8,7
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]  5,5
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]  3,2

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat •  
Main areas of research and teaching 
Rakennekemia  -  structural chemistry 
Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia  -  renewable natural resources and 
chemistry of living environment 
Laskennallinen kemia ja spektroskopia  -  computational chemistry and spectroscopy 
Kemian opetus  -  chemistry education 

Kemian laitoksen tutkimustoiminta 
jatkoi vahvistumistaan 
– opetuksesta yksilöllistä 
                 Vuosi 2012 oli jälleen työntäyteinen kemian laitoksella. Vuo-
den aikana valitut tutkimuksen vahvuusalueet vahvistuivat 
sekä tutkimuskohteiden ja tutkimusinfrastruktuurin kehit-
tämisen että strategisesti valittujen henkilöstörekrytointien 
kautta. 

Tutkimuksen tuottavuus kasvoi, ja yhä enenevässä määrin tutki-
mustuloksia julkaistiin arvostetuimmissa julkaisusarjoissa yliopis-
ton strategian mukaisesti. Yli sadan tieteellisen julkaisun joukosta 
voidaan huomioida erityisesti kaksi Nature Chemistry -lehdessä 
julkaistua tutkimusta nanotieteiden ja supramolekyylikemi-
an aloilta. Tämän lisäksi julkaisutuotantoon liittyy useita laajoja 
review-artikkeleita sekä toistakymmentä julkaisua J.Am.Chem.
Soc. ja Angewandte Chemie -lehdissä. Samanaikaisesti vuoden 
tohtorimäärä nousi kaikkien aikojen ennätykseen, 13 tohtoriin 
edellisvuoden 9 sijaan. 

Tutkimusaloista suurin kehitys tapahtui rakennekemian ja syn-
tetiikan alalla. Se vahvistui professori Matti Haukan ryhmän 
siirryttyä Jyväskylään siirtymisen ja akatemiatutkija Heikki Tuo-
nosen aktiivisen tieteellisen toiminnan myötä. Myös orgaanisen 
syntetiikan esille nousu on ilahduttavaa. Uusiutuvan energian ja 
soveltavan kemian yhteenliittymä elinympäristön kemian vah-
vuusalueelle on luonut uusia mahdollisuuksia biojalostamisen, 
biomassan hyödyntämisen ja ympäristöanalytiikan kehittämisek-
si edelleen. Juha Linnannon   200-sivuinen ja 15 osajulkaisun fo-
tosynteesin mekanismeja valottava väitöskirja on taas esimerkki 
pitkäjänteisestä ja perusteellisesta tutkimustyöstä, jossa tutkijan 
omistautumista asialleen ajaa intohimo tietää, miten maailma 
toimii molekyylitasolla. 

Koulutuksessa erityisesti analyyttinen osaaminen vahvistuu ja  
valmistuvilla kemisteillä on entistä laajempaa laite- ja mittaus-
tekniikan osaamista. Tämä edesauttaa heidän työllistymistään.  
Kemian laitoksen opetuksen laadukkuus tunnustetaan laajasti 
kemian teollisuudessa. Tästä yhtenä osoituksena voidaan pitää 
Finntesting-yhdistyksen kemian laitokselta valmistuneen opin-
näytetyön palkitsemista jo neljättä kertaa peräkkäin. Kuluneena 
vuonna palkinnon sai Paul Cooper työstään nikkeliraaka-ainei-
den epäpuhtauksien tutkimuksesta, joka tehtiin yhteistyössä No-
rilsk Nickel Harjavalta Oy:n kanssa.   

keMian laiTOS • deparTMenT Of cheMiSTry 2012

Työelämäyhteydet ovat merkittävä osa kemian tutkimusta ja 
opetusta. Vuonna 2012 lanseerattu maisterivaiheen työelämä-
kurssi on saanut positiivista palautetta opiskelijoiden osaamisen 
tunnistamisesta ja kehittämisestä. Kurssi on ainutlaatuinen ke-
mian maistereiden koulutusohjelmissa Suomessa. Kokemukset 
opintojen uudistamisesta lukuvuonna 2011-2012 ovat osoitta-
neet, että laboratoriolähtöinen, vuorovaikutteinen ja oppilasläh-
töinen opiskelu pedagogisesti koulutettujen kemistien kanssa 
luo erinomaisen pohjan osaamisen ja kemian asiantuntijuuden 
kehittymiselle. 

Kemian laitoksen ainutlaatuinen yksilöllisen opettamisen ja op-
pimisen mentaliteetti laboratorioissa ja tutkimusryhmissä on laa-
dullisen koulutuksen kulmakivi, jonka varaan entistä parempaa 
kemia opetusta voidaan pitkäjänteisesti kehittää. Syksyllä 2012 
läpikäyty yliopiston sisäinen opetuksen arviointi auttoi osaltaan 
tunnistamaan laitoksen opetuksen kehittämiskohteita ja vah-
vuuksia. Viime vuosina vahvistettu yliopistonlehtorien joukko ja 
opetukseen keskittyvien yliopisto-opettajien panos opetuksen 
kehittämisessä ja yksilöllisessä opetuksessa on aivan erityistä.   
Erinomainen kemian opetus tukee myös tutkimusta ja sen kehit-
tymistä. Tästä mielenkiintoisena osoituksena on erityisesti kolme-
na viime vuonna efektiivisesti pienentyneestä perusrahoitukses-
ta huolimatta joka vuosi kasvanut valmistuneiden maistereiden 
ja tohtorien määrä. 

Jan Lundell
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Kemian laitoksen tutkimustoiminta 
jatkoi vahvistumistaan 
– opetuksesta yksilöllistä 
                 

Chemistry research was reinforced 
- Several educational development 
programs in action
The Department is committed to become a well-known and na-
tionally highly respected research institution training chemists for 
diverse jobs in industry, education, and academic research. The 
main focus areas of research and teaching are structural chemistry 
and synthesis, renewable natural resources and chemistry of liv-
ing environment, as well as computational chemistry and spec-
troscopy. Furthermore development of high quality education in 
chemistry is nourished. 

The year of 2012 was the time to continue development, redirect-
ing and reforming chemistry research and education. The focus 
areas of research were becoming more visible and a tendency to-
wards larger and more flexible internal research consortiums was 
continued. A new educational program was employed for the first 
time in academic year 2011-2012, and several educational devel-
opment programs were in action. 

Over 100 publications were published, with a significant amount 
of them published in high-impact journals. Moreover, an overview 
of used publication forums reflects the University strategy to re-
port interesting findings and important results in higher impact 
journals. The publication list is topped with two publications in Na-
ture Chemistry dealing with nanochemistry and supramolecular 
chemistry. 

The structural chemistry and synthesis research area was rein-
forced by prof. Matti Haukka, who brought significant activity and 
knowledge in metal coordination chemistry to bridge inorganic 
and organic synthesis with structural analysis techniques. Addi-
tionally, the research done in the main group research led by Acad-
emy Research Fellow Heikki Tuononen, identified itself for example 
through many J.Am.Chem.Soc. papers in 2012, shows that there 
is a huge talent potential coming available in inorganic structural 
chemistry. 

The synthesis of applied chemistry and renewable chemistry un-
der the focus area of chemistry of living environment has stepped 
up their collaboration on scientific and personal levels. Moreover, 
the traditional research trends dealing with paper and forest have 
been slowly starting to drift over to biorefining, biomass utiliza-
tion, and environment-related analytical methods. Here, industrial 
and international collaboration has been enlightened during the 
last year.  

Experimental research in spectroscopy has been in a hectic phase 
in order to utilize the research infrastructure updates already in 
2011. Especially, interplay between chemistry and biosciences in 
fast imagining, and developments in adopting 2D IR represent ef-
forts to be cashed upon upcoming years as modifiers of already 
existing nanoresearch. Also, Academy Research Fellow Gerrit 
Groenhof joined the chemists at NanoScience Center, and his skills 
and competences in computational chemistry and molecular dy-
namics on nano-, bio- and electronically excited systems will have 
many opportunities to update and advance current research en-
vironment. 

The interplay of research and education is important to the de-
velopment of the Department towards an outstanding Chemis-
try Department. Up-to-now, the development actions taken in 
the diminishing financial situation shows an amazing increase of 
measurable output. In 2012 33 M.Sc. and 13 Ph.D. degrees were 
awarded, compared with the previous year’s numbers of 31 and 9, 
respectively. The internal, university-level teaching evaluation ex-
ercise in autumn 2012 was also beneficial for further development 
and our striving for better and more meaningful chemistry and 
chemistry teacher education.  

Jan Lundell
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Chemical Catalysis - Puzzles Solved 
with Collaboration
The research group of Professor Petri Pihko at the Department of 
Chemistry specializes in the development of new synthetic meth-
ods – new tools that are indispensable for greener production 
methods towards pharmaceuticals, agrochemicals, and tools for 
biology. In 2012, the group published solutions to two problems 
in chemical catalysis. In both cases, the catalysts were purely or-
ganic – no metals were required for catalysis.

In the first project, the researchers designed a novel intramolecu-
larly assisted catalyst for the synthesis of beta amino acids. Pre-
viously published catalysts work only with aromatic side chains 
in the imines, but the new catalyst designed in Jyväskylä does 
not have this limitation. The new method might find uses in the 
synthesis of a diverse range of b-amino acids, important building 
blocks for chemical biology. b-Amino acids, unlike the “normal” 
a-amino acids, impart substantial stability when they are incor-
porated in artificial peptides, and such molecules could even be 
used as future pharmaceuticals. Prof. Samuel Gellman, one of 
the lecturers of the 2012 Summer School courses, illustrated this 
beautifully in his lectures here in Jyväskylä in August 2012. 

The key finding of the first study was that the design of the cata-
lyst is highly sensitive for the linker unit. For the understanding of 
the catalytic mechanism and design of the catalyst, the research-
ers collaborated with the group of Imre Pápai (Hungarian Acad-
emy of Sciences, computational studies) and Academy Professor 
Kari Rissanen (Jyväskylä, X-ray characterization of catalysts). These 
studies provided new ideas for the design parameters of the cata-
lyst and explained how it binds to the substrates – and why it was 
better than anything made before.

In the second project, the researchers have identified a complete-
ly new mechanism for the amine-catalyzed Michael addition re-
action between aldehydes and nitroalkenes. The mechanism has 
been a source of intense discussion within the scientific commu-
nity, with the groups of Professor Yujiro Hayashi (Tokyo), Professor 
Donna Blackmond (La Jolla, USA), and Professor Dieter Seebach 
(ETH, Switzerland) each presenting different possible mecha-
nisms. The new model proposed by the Pihko and Papai groups 
includes a new species, a 6-membered ring, as the key on-cycle 
intermediate which is protonated in the rate-determining step. 
The work is a combination of computational and experimental 
studies which complement each other in understanding the 
mechanism and demonstrates how difficult mechanistic puzzles 
can be solved by joining the forces of both approaches.

The research results have been published in the journal Ange-
wandte Chemie. 

http://dx.doi.org/10.1002/anie.201204833
http://dx.doi.org/ 10.1002/anie.201203852

Petri Pihko

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A novel bifunctional catalyst for the Mannich reaction

A new intermediate identified for the 
aldehyde - nitroalkene reaction
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Coordination chemistry aims to produce 
functional molecular materials
Coordination chemistry is primarily chemistry of metal com-
pounds. It combines different areas of chemistry including 
inorganic and organic synthesis, physical chemistry, crystal en-
gineering, and catalysis. The goal of coordination chemistry is 
to produce functional molecular materials. The target applica-
tions vary from medicinal chemistry to components of photo-
chemical devices.  

Coordination compounds consist of metal center and a set of 
ligands i.e. atoms or groups of atoms surrounding the metal 
center. The metal center sets the boundaries for the chemical 
functionality but the chemical and physical properties of a coor-
dination compound can be fine-tuned by modifying the ligands. 
Because of this the design and synthesis of ligands are essential 
parts of coordination chemistry. The ligands are typically organic 
compounds and therefore organic synthesis also plays an impor-
tant role in coordination chemistry. 

In classical coordination chemistry the functionality of a com-
pounds is tailored by modifying the molecular compounds. How-
ever, there is another way to tailor the properties of coordination 
compounds. It can be done by using the molecular compounds 
as building blocks and by assembling molecules into larger sys-
tems where the molecular building blocks are able to interact 
with each other. The intermolecular interactions can give arise 
to new properties such as electrical conductivity or enhanced 
photophysical properties that cannot be found in molecular 
compounds. Our coordination chemistry group is focused mainly 
of these molecular assemblies and studies of intermolecular in-
teractions. 

Koordinaatiokemialla toiminnallisia 
molekulaarisia materiaaleja
Koordinaatiokemia on pitkälti metalliyhdisteiden kemiaa. 
Koordinaatiokemia yhdistelee kemian eri osa-alueita kuten 
epäorgaanista ja orgaanista synteesiä, fysikaalista kemiaa ja 
katalyysiä. Koordinaatiokemian tavoitteena on tuottaa toi-
minnallisia molekulaarisia materiaaleja. Uusien materiaalien 
sovellutukset vaihtelevat lääkeainekemiasta valokemian kom-
ponentteihin. 

Koordinaatioyhdisteet koostuvat metallikeskuksesta ja sitä ympä-
röivistä ligandeista eli atomeista tai atomiryhmistä. Metallikeskus 
määrittää pitkälti rajat yhdisteen ominaisuuksille mutta ominai-
suuksia voidaan hienosäätää muokkaamalla ligandeja. Tämän 
takia ligandien suunnittelu ja syntetiikka muodostavat keskeisen 
osan koordinaatiokemiasta. Usein ligandit ovat puhtaasti or-
gaanisia yhdisteitä, joten orgaaninen synteesi kuuluu keskeisenä 
osana koordinaatiokemiaan. 

Klassisessa koordinaatiokemiassa yhdisteiden toiminallisuutta 
säädellään molekyylien rakennetta muokkaamalla. On kuitenkin 
olemassa vaihtoehtoinen menetelmä ominaisuuksien muokkaa-
miseen. Siinä molekulaarisia yhdisteitä kootaan yhteen suurem-
miksi joukoiksi siten, että yksittäisten molekyylien väille saadaan 
merkittäviä vuorovaikutuksia. Nämä molekyylien väliset vuorovai-
kutukset puolestaan voivat synnyttää uusia ominaisuuksia, joita 
yksittäisissä molekyyleissä ei ole. Tällä tavoin voidaan esimerkiksi 
valmistaa sähköä johtavia materiaaleja tai vahvistaa materiaalin 
valokemiallisia ominaisuuksia. Meidän koordinaatiokemian ryh-
mämme on keskittynyt tällaisten laajempien molekyylikokonai-
suuksien ja molekyylien välisten vuorovaikutusten tutkimukseen. 

Matti Haukka

Matti Haukka otettiin kemian professoriksi 1.9.2012 alkaen.
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Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella toteutettiin toissa 
vuonna opintojen uudistus, jossa tavoitteena oli entistä mo-
nipuolisempi kemistien koulutus. Uudistuksen lähtökohtina 
olivat kemistien tarvitsemat tiedot ja taidot, sekä oppimisen 
ja opiskelun kehittäminen. Lisäksi kemistien koulutukseen 
haluttiin joustavuutta: jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus 
oman opintopolkunsa räätälöintiin. 

Uuden oppimiskäsityksen mukaan oppijan tulee olla aktiivinen ja 
itseohjautuva tiedon rakentaja. Kemian opinnoissa tätä tukevat 
henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja aktiivinen opintoneu-
vonta heti ensimmäisestä opiskeluviikosta alkaen, sekä yliopiston 
Student Life konseptin mukainen opiskelutaitojen kehittäminen. 

Opintojen lukujärjestyttäminen LuK-vaiheessa ja maisteriopinto-
jen valinnan vapaus antaa mahdollisuuden oman asiantuntijuu-
den ja osaamisen kehittämiseen autenttisessa tutkimusympä-
ristössä. Laboratorioissa opiskelu onkin yksi kemian oppimisen 
kulmakivi, joka korostuu koko opiskelun ajan. Laboratorio-ope-
tukseen ja siellä tapahtuvaan pedagogisesti laadukkaaseen ope-
tukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Laitoksella kokeillaan luentokurssien opetuksessa rohkeasti uu-
sia ratkaisuja. Tästä yhtenä esimerkkinä on ryhmätenttikokeilu 
analyyttisen kemian aineopinnoissa, jossa opiskelijoille tarjottiin 
yksilötentin ohella mahdollisuus suorittaa loppukoe kolmen 
opiskelijan ryhmässä. Ryhmän jäsenet saivat keskustella keske-
nään ja päättää ratkaisustrategioista itse. Ryhmä palautti yhdet 
vastaukset ja arvostelussa kukin ryhmän jäsen sai samanarvoisen 
suorituksen. Vastoin ennakko-odotuksia myös ryhmätentissä tuli 
hylättyjä suorituksia ja arvosanat jakautuivat kuten yksilötentis-
säkin. Saadun opiskelijapalautteen perusteella uuteen tenttimis-
mahdollisuuteen oltiin erittäin tyytyväisiä. Pari poimintaa opis-
kelijapalautteesta: 1) Tentti oli opettavainen ja mielenkiintoinen. 
Tentti, josta olen yliopisto-opintojeni aikana saanut eniten irti. 2) 
Erittäin hyvä keino tehdä tentti. Varsinkin jos on samantasoisia 

Innovatiivista kemian opetusta 
opiskelijoita samassa ryhmässä, jolloin kukaan ei pääse muiden 
siivellä parempiin tuloksiin.

Tutkimuslähtöinen koulutus alkaa heti ensimmäisestä opiske-
lusyksystä, jolloin ensikosketus kemian laitokseen ja kemian 
opiskeluun on uusien opiskelijoiden viikon mittainen Alkukei-
tos. Yhteisöllisyyttä ja ryhmässä toimimista, laboratoriotöitä ja 
tutkimukseen tutustumista johdattaa kemian opintoihin. Ensim-
mäisen syksylle on myös perinteisen yleisen kemian kurssien ja 
monialaisten laboratoriotöiden rinnalle luotu erityinen Elinym-
päristön kemian kurssi, jolla luodaan yhteys yhteiskunnallisesta 
merkittävyydestä kemian perusopintoihin. Kurssi on myös ollut 
yliopistollinen pilotti interaktiivisen opetuksen kehittämisessä. 

Elinympäristön kemia koostuu viidestä aihekokonaisuudesta: 
vesi, ilma, maa, energia ja bio. Luentojen keskustelevassa ilma-
piirissä keskustellaan ajankohtaisista, julkisuudessakin olleista 
kemian ilmiöistä. Syksyllä 2012 erityisesti Talvivaaran kaivos ja 
D-vitamiinin analysointi nousivat ajankohtaisina aiheina esiin. 
Luennolle osallistuvat opiskelijat myös ryhmäytetään heti kurssin 
alussa, sillä kurssilla ei ole lopputenttiä. Kurssi suoritetaan ryhmä-
töiden ja viikoittaisten soveltavien tehtävien avulla, joiden avulla 
kehitetään yhteiskunnallista havainnointikykyä, kemian asioiden 
linkittymistä jokapäiväiseen elämään sekä vuorovaikutus- ja 
kommunikaatiotaitoja. 

Työelämäyhteydet ovat tärkeitä kemian opetukselle. Perinteisesti 
pro graduprojektit ja työelämäharjoittelut ovat olleet osa kemian 
opintoja. Lisäksi tohtorikoulutuksessa erilaiset kehittämisprojektit 
ovat olleet tärkeä osa erityisesti soveltavan kemian tutkimusta. 
Uutuutena Jyväskylässä on kemian maisteriopiskelijoille pakolli-
nen työelämäkurssi. Opiskelijat tutustuvat kemian alan teollisuu-
teen, saavat perusvalmiuksia työuraansa varten sekä ymmärtävät 
taitojensa jatkuvan kehittämisen ja ylläpitämisen merkityksen. 
Kurssiin sisältyy työllistymisnäkökohtien ohella projektihallinnon 
ja sopimuslaadinnan yleisperiaatteiden, patentointikäytännön 
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sekä kemikaalitietämyksen esittelyä. Lisäksi käsitellään tiedotta-
mista ja oman tutkimuksen esittämistä monipuolisten harjoitus-
ten avulla. Vuoden 2012 palautteen perusteella opiskelijat arvos-
tivat kurssia ja siltä opittuja taitoja. 

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen kunnianhimoisena haa-
veena on kehittää erityisesti suomalaiseen yhteiskuntaan täydel-
lisesti sopiva laadukas kemian opetuskokonaisuus. Työ on vasta 
aluillaan. Tietotekniikan mielekäs hyödyntäminen, sekä ajasta ja 
paikasta riippumattoman opiskelun kehittäminen suuntaa lai-
toksen koulutusta tulevaisuuteen. Kemian yliopisto-opetuksen 
haasteisiin vastataan tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja yh-
teiskunnallisten yhteistyökumppaneiden yhteistyöllä. 

Jan Lundell
Rose Matilainen
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Keski-Suomen LUMA–keskus (LUMA-KS) toimii osana val-
takunnallista LUMA-keskusten verkostoa (www.luma.fi). LU-
MA-KS:n tehtävänä on olla luonnontieteellisen kiinnostuksen 
herättäjä ja puolestapuhujana, sekä yhteiskunnallisena vuoro-
vaikutuskanavana ja innostajana.

LUMA-KS:n toiminnan tavoitteet:
•	 Edistää	 lasten	 ja	 nuorten	 luonnontieteiden,	 matematiikan,	

tietotekniikan ja teknologian oppimista, opetusta ja harrastu-
neisuutta

•	 Innostaa	näiden	aineiden	opiskeluun	ja	opettamiseen
•	 Tukea	 LUMA-aineiden	 ja	 teknologian	 alojen	 opintoihin	

hakeutumista
•	 Tukea	opettajien	ja	tulevien	opettajien	työtä	sekä	elinikäistä	

oppimista

LUMA-KS on järjestänyt erilaista kemian ja fysiikan kokeellista tut-
kimusta tukevaa opetusta ja koulutusta vuodesta 2011 lähtien. 
Suurta suosiota saavuttaneita alakouluvierailuja tehtiin Keski-
Suomen maakunnan alakouluissa vuonna 2012 yhteensä 121 
kappaletta, joista keväällä 39 ja syksyllä 82. Kohteena ovat olleet 
erityisesti alakoulujen 5.- ja 6.-luokkalaiset, joilla kemia ja fysiikka 
ovat uusina ja ihmeellisinä oppiaineina. 

Alakouluvierailujen aiheet liittyvät arkielämään, joihin oppilaiden 
on helppo samaistua. Peruskoulun opetussuunnitelman sisältöi-
hin liittyvät työt on koottu kahden oppitunnin mittaisiksi koko-
naisuuksiksi. Työt ovat sellaisia, että ne herättävät niin oppilaiden 
kuin heidän opettajiensakin keskuudessa ihmettelyä ja kysy-
myksiä. Kokeellisuuden ohella vierailujen tarkoitus on herättää 
oppilaiden kiinnostusta ja vahvistaa heidän innostustaan kemiaa 
ja fysiikkaa kohtaan. Tutuiksi ovat tulleet niin happohyökkäys, 
kitka, pintajännitys kuin sähkökin. 

” Se oli mahtava kokemus. …myös vaahtokarkin suurentaminen 
paineen avulla oli ehdottomasti kokeilemisen arvoista. Boylen laki 
oli kiinnostava. Kiitos, että jaksoit opettaa sen meille. Olisin toivonut, 
että olisit voinut opettaa kemiaa kauemmin kuin tunnin.”
         Oppilas, Äänekoski

Alakouluvierailut ovat olleet luokanopettajien keskuudessa sekä 
haluttuja että suosittuja. Seuraava LUMA-KS:n vierailuajankohta 
sovitaan melkein heti ensimmäisen vierailukerran jälkeen. Lisäksi 
OPH:n rahoittamat ja vuoden 2013 alusta alkaneet luokanopet-
tajien täydennyskoulutukset ovat houkutelleet erityisesti koulu-
vierailujen kohteena olleiden luokkien opettajia. 

”… että demoja saa tehdä itse, antaa uskallusta tarttumaan asiaan 
omillakin oppitunneilla.” 
       Opettaja, Äänekoski

LUMA-KS: luonnontieteiden 
iloa alakouluihin

LUMA-KS järjestää myös alakoululaisille kokopäiväisiä toiminta-
painotteisen vierailukäynnin kemian laitoksella. Vierailun aikana 
oppilaat tutustutetaan kemian maailmaan kokeellisen työsken-
telyn ja kemian välineistön avulla. Alakoululaisten laitosvierai-
luja toteutettiin yhteensä 10 kappaletta. Vierailijoita saapui sekä 
Jyväskylän kaupungin että Keski-Suomen maakunnan alueelta. 
Tämän lisäksi kemian laitoksella ovat vierailleet Keski-Suomen 
kemistiseuran keväällä stipendeillä palkitut alakoululaiset per-
heineen tutustumassa kemian tutkimuksen laboratorioiden ko-
keelliseen ihmemaailmaan. 

Pirjo Häkkinen
Jan Lundell 

Sähkövirran lämpövaikutus Saakoskella



29

Happohyökkäys Saakoskella

Sähkövirran lämpövaikutus Saakoskella

Äänekosken keskuskoulu
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Matematiikan ja tilastotieteen laitos on kahden tieteenalan tut-
kimus- ja koulutusyksikkö. Matematiikan tutkimuksen pääalat 
laitoksella ovat matemaattinen analyysi, stokastiikka ja inversio-
ongelmien matematiikka. Matemaattisen analyysin tutkimus-
ryhmät tutkivat epälineaarisia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä, geo-
metrista analyysiä sekä geometrista mittateoriaa. Stokastiikan 
keskeiset tutkimuskohteet ovat stokastinen optimointi, stokasti-
set dynaamiset systeemit ja stokastinen analyysi. Tilastotieteessä 
tutkimusalueita ovat spatiaalinen tilastotiede, aikasarja-analyysi, 
kustannustehokkuus kokeellisessa ja havainnoivassa tutkimuk-
sessa, parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät 
sekä biometria ja ympäristötilastotiede. Inversio-ongelmien 
tutkimus on laitoksen uusi, monitieteinen ala, jonka tutkimus-
kohteita ovat osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja geometrian in-
versio-ongelmat. Tutkimuksella on sovelluksia lääketieteellisissä 
ja teollisissa kuvantamismenetelmissä. Tutkimusryhmä kuuluu 
Suomen Akatemian nimeämään Inversio-ongelmien huippu-
yksikköön kaudella 2012—2017. Matematiikan professori Pekka 
Koskela on Suomen Akatemian nimittämä akatemiaprofessori 
kaudella 2010—2014.

Matematiikan ja tilastotieteen laitokselta valmistuu nykyisin noin 
35 maisteria vuosittain. Näistä suurin osa valmistuu matematii-
kan opettajaksi. Myös matemaatikkojen ja tilastotieteilijöiden 
maisterikoulutus on kansallisesti merkittävää. Laitoksella on ol-
lut käytössä opiskelijoiden yhteinen sisäänotto matematiikkaan 
ja tilastotieteeseen vuodesta 2011, ja tähänastiset kokemukset 
uudistuksesta ovat myönteisiä. Laitoksen muulle yliopistolle an-
tama sivuaineopetus on merkittävää. Yksin tilastotieteen opetus 
kattaa suurimman osan koko matemaattis-luonnontieteellisen 
tiedekunnan muille aloille antamaa sivuaineopetusta.

Laitoksen henkilökunnassa koettiin vuoden mittaan jälleen run-
saasti muutoksia. Laitoksella aloitti kolme uutta professoria, Juha 
Karvanen tilastotieteen ja Kai Rajala ja Mikko Salo matematiikan 
professoreina. Heistä on omat esittelyt toisaalla tässä vuosikat-
sauksessa. Enrico Le Donne on uusi matematiikan yliopistonleh-
tori. Hän on kotoisin Sisiliasta, väitellyt tohtoriksi Yalen yliopis-
tossa ja työskennellyt post-docina ETH Zürichissä, Berkeleyssä ja 
Université Paris-Sud 11:ssä. Laitoksen uusia tutkijatohtoreita ovat 
Yhdysvalloissa ja Ranskassa tutkintonsa suorittaneet matemaati-
kot Francis Chung, Mark Hubenthal, Camille Petit, Alden Waters ja 
Marshall Williams. Vastaavasti matematiikan osastolta jäi eläkkeel-
le kaksi pitkään laitoksella vaikuttanutta lehtoria Lauri Kahanpää 
ja Veikko Purmonen.

Euroopan tutkimusneuvosto ERC myönsi akatemiatutkija, pro-
fessori Mikko Salolle miljoonan euron apurahan 10.9.2012. Sa-
lolle myönnettiin myös MediaV Young -palkinto tunnustuksena 
merkittävästä inversio-ongelmien tutkimuksesta. Tämä huomi-
onosoitus jaetaan joka toinen vuosi. Salon kanssa palkinnon sai 
viime vuonna Bangti Jin (Texas A&M University).

Laitoksella järjestettiin 18th Inverse Days -konferenssi 17.—19.12. 
Tämä Suomen inversioseuran vuosittainen tapahtuma kokosi Jy-
väskylään noin sata tutkijaa.

Laitos osallistui jälleen aktiivisesti matemaattis-luonnontieteelli-
sen tiedekunnan kansainväliseen kesäkouluun, joka järjestettiin 
elokuussa jo 22. kerran. Matematiikan alalta oli tarjolla kolme 
kurssia, Boundary Estimates for p-Harmonic Functions in Flat 
Domains (prof. Kaj Nyström, University of Uppsala), Regularity for 
the Singular Porous Medium Equation (prof. Ugo Gianazza, Uni-
versity of Pavia) ja Markov Chain Stability and Applications (prof. 
Eric Moulines, Institute Télécom ParisTech), sekä tilastotieteestä 
kurssi Bayesian Variable Selection in Genetics (prof. Mikko Sillan-
pää, Oulun yliopisto).

Tilastotieteen emeritus Erkki Pahkinen julkaisi kirjan “Kyselytutki-
muksen otantamenetelmät ja aineistoanalyysi” (Jyväskylä Univer-
sity Printing House). Soveltajille suunnatusta oppikirjasta näkyy 
tekijänsä pitkä ura otantamenetelmien parissa. 

Veikko Purmonen on ollut matematiikan laitoksen vakiokalustoa 
lähes laitoksen syntymästä asti. Hänet on valittu useita kertoja 
matematiikan vuoden luennoitsijaksi. Veikosta on oma tarinansa 
toisaalla tässä katsauksessa. Lauri Kahanpää työskenteli matema-
tiikan laitoksella 1970-luvulta saakka. Hän on tullut tunnetuksi 
erittäin monipuolisena ja persoonallisena opettajana ja poikke-
uksellisen tuotteliaana gradujen ohjaajana.

Vuoden aikana saatiin kuulla myös suru-uutinen. Laitoksen eme-
ritusprofessori ja entinen johtaja Veikko Nevanlinna menehtyi 
91-vuotiaana syksyllä 2012.

Harri Högmander

Matematiikan ja tilastotieteen laitokselle 
uusia professoreita ja tutkijoita  

Henkilökunta • Personnel    60
Professorit • Professors    11
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff  12
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees 33
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians  -
Hallinto- ja toimistohenkilökunta   4

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major) 441
Jatko-opiskelijat (pääaine) •  Graduate students (major)  45
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees   28
Tohtorin tutkinnot • Doctorates   6

Rahoitus • Funding [M€]    4,1
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]  2,7
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]  1,4

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • 
 Main areas of research and teaching 
Matemaattinen analyysi • Mathematical analysis
Tilastotiede • Statistics
Stokastiikka • Stochastics
Matematiikan opettajien koulutus • Mathematics teacher training

MaT e MaT i i k a n j a T i l a S TOT i e T e e n l a i TO S •  d e pa r T M e n T O f MaT h e MaT i c S a n d S TaT i S T i c S 2012
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New appointments strengthen research 
in mathematics and statistics 

Matematiikan ja tilastotieteen laitokselle 
uusia professoreita ja tutkijoita  

The Department of Mathematics and Statistics is a unit of re-
search and education in two disciplines. In mathematics the 
research interests are in mathematical analysis, stochastics and 
in the mathematics of inverse problems. The research groups in 
mathematical analysis study nonlinear partial differential equa-
tions, geometric analysis and geometric measure theory. The 
research in stochastics concentrates on stochastic optimiza-
tion, stochastic dynamical systems and stochastic analysis. The 
research in statistics covers spatial statistics, time series analysis, 
cost-efficient design, nonparametric and robust multivariate 
methods, biometry and environmental statistics. Inverse prob-
lems mathematics is a new field of research at the department. 
The research focuses on the mathematical theory, such as meth-
ods in partial differential equations, harmonic analysis and dif-
ferential geometry as well as on practical implementation of 
indirect measurements. This multidisciplinary research has ap-
plications in medical and industrial imaging. The research group 
is a part of the Finnish Centre of Excellence in Inverse Problems 
Research nominated by the Academy of Finland. This is a joint 
venture with University of Helsinki, University of Eastern Finland, 
Lappeenranta University of Technology, University of Oulu and 
Tampere University of Technology.   Professor Pekka Koskela acts 
as an Academy Professor nominated by the Academy of Finland 
for the period 2010-2014.

Three new professors started at the department in 2012. Kai Ra-
jala and Mikko Salo were appointed professors in mathematics, 
and Juha Karvanen professor in statistics. They are introduced 
elsewhere in this annual report. Furthermore, Enrico Le Donne 
was appointed a university lecturer in mathematics. He was born 
in Sicily, achieved his doctoral degree in Yale University and has 
worked as a post-doc in ETH Zürich, MSRI Berkeley and Université 
Paris-Sud 11. There are also five new post-docs in mathematics at 
the department: Francis Chung, Mark Hubenthal, Camille Petit, 
Alden Waters and Marshall Williams.

Professor Mikko Salo received a starting grant of one million Eu-
ros from The European Research Council for his studies in inverse 
problems in partial differential equations and geometry. He was 
also awarded a MediaV Young Research Award as a recognition 
for outstanding research in inverse problems. 

Julin, V. & Juutinen, P. 2012: A new proof for the equivalence of weak and viscosity solutions 
for the p-Laplace equation. Comm. Partial Differential Equations 37:934–946.

Kawohl, B., Manfredi, J. & Parviainen, M. 2012: Solutions of nonlinear PDEs in the sense of 
averages. J. Math. Pures Appl. 97:173–188.

Koskela, P., Onninen, J. & Rajala, K. 2012: Mappings of finite distortion: decay of the Jaco-
bian. J. Geom. Anal. 22:964–976.

Koskela, P. & Zhou, Y. 2012: Geometry and analysis of Dirichlet forms. Adv. Math. 231:2755–
2801.

Mehtätalo, L. & Nyblom, J. 2012: A model-based approach for ALS inventory: application for 
square grid spatial pattern. Forest Science 58:106-118.

Miettinen, J., Nordhausen, K., Oja, H. & Taskinen, S. 2012: Statistical properties of a blind 
source separation estimator for stationary time series. Statistics and Probability Letters 
82:1865-1873.

Parkkonen, J. & Paulin, F. 2012: On strictly convex subsets in negatively curved manifolds. J. 
Geom. Anal. 22:621–632.

Paternain, G. P., Salo, M. & Uhlmann, G. 2012: The attenuated ray transform for connections 
and Higgs fields. Geom. Funct. Anal. 22:1460–1489.

Rajala, K. & Zhong, X. 2012; Bonnesen’s inequality for John domains in Rn. J. Funct. Anal. 
263:3617–3640.

Rajala, Ta. 2012: Interpolated measures with bounded density in metric spaces satisfying the 
curvature-dimension conditions of Sturm. J. Funct. Anal. 263:896–924.

Rajala, Tu. & Illian, J. 2012: A family of spatial biodiversity measures based on graphs. Envi-
ronmental and Ecological Statistics 19:545-572.

S e l e c T e d  p u B l i c aT i O n S

The 18th Inverse Days conference was held at the department 
on December 17-19. This annual meeting of the Finnish Inverse 
Problems Society gathered c. 100 participants.

The International Summer School, which is a specialty of the Fac-
ulty of Mathematics and Science, was organized in August for 
the 22nd time.  The Department of Mathematics and Statistics 
was again actively involved and arranged three courses in math-
ematics. There were three courses in mathematics, Boundary Es-
timates for p-Harmonic Functions in Flat Domains by Professor 
Kaj Nyström, University of Uppsala, Regularity for the Singular Po-
rous Medium Equation by Professor Ugo Gianazza, University of 
Pavia, and Markov Chain Stability and Applications by Professor 
Eric Moulines, Institute Télécom ParisTech, as well as one course 
in statistics, Bayesian Variable Selection in Genetics by Professor 
Mikko Sillanpää, University of Oulu.

Harri Högmander

Enrico le Donne started as a University Lecturer in Mathematics
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Keskeisin tutkimusalani on kvasikonforminen analyysi, teoreetti-
sen matematiikan osa-alue joka yhdistää useita eri matematiikan 
haaroja.  Alaa on jo pitkään sovellettu muun muassa analyysin, 
geometrian ja topologian ongelmien ratkomiseen. Viime aikoina 
esiin ovat nousseet esimerkiksi algebraan ja todennäköisyysteo-
riaan kohdistuvat sovellukset. Karkeasti sanottuna kvasikon-
formisessa analyysissä pyritään löytämään monimutkaisille pin-
noille tai avaruuksille mahdollisimman hyviä karttoja. Esimerkiksi 
kvasikonforminen kartta on sellainen, joka kuvaa monimutkaisen 
pinnan paperille siten, että pinnan muodot vääristyvät kuvauk-
sessa kontrolloidusti. Näin pinnan ominaisuuksia pystytään tutki-
maan karttaa katsomalla. 

Kvasikonforminen analyysi kiinnostaa minua nimenomaan mon-
imuotoisuutensa vuoksi. Samoihin ongelmiin löytyy usein täysin 
erilaisia ratkaisuja ja tulkintoja. Olen vuosien varrella työskennel-
lyt alan monien eri aspektien parissa. Samalla olen saanut oppia 
useilta erilaiset näkökulmat omaavilta yhteistyökumppaneilta. 
Viime aikoina olen tutkinut erityisesti sitä, kuinka fraktaaliset tai 
villisti solmussa olevat pinnat saataisiin kesytettyä sopivien kart-
takuvausten avulla. 

Rajala’s primary field of research is quasiconformal analysis. 
This is an area in pure mathematics related to several different 
branches of mathematics. For a long time, the theory has been 
applied to solve problems in analysis, geometry and topology. 
More recently, new applications directed to areas such as algebra 
and probability have become prominent. Roughly speaking, in 
quasiconformal analysis one tries to find suitable maps which 
describe the properties of complicated surfaces or spaces. For 
instance, a quasiconformal map maps a surface to flat paper 
in such a way that the shapes of the surface are distorted in a 
controlled manner. Thus one can study the properties of the 
surface by examining the map. 

Quasiconformal analysis interests Rajala especially because of the 
diversity of the field. One often finds several completely different 
solutions and interpretations for a single problem. Over the years 
Rajala has worked on many of the different aspects of the theory. 
Along the way, he has learned from many collaborators whose 
viewpoints are very different from his. Lately Rajala has been 
particularly interested in finding ways to tame fractal or wildly 
knotted sets using suitable maps. 

Kai Rajala

Kvasikonforminen analyysi - 
Villien pintojen kesyttäminen 
karttakuvausten avulla

Quasiconformal 
analysis - 
Taming fractal or wildly knotted sets 
using suitable maps Rajala väitteli vuonna 2003 Jyväskylässä Pekka Koskelan 

ohjauksessa. Vuodesta 2004 lähtien hän toimi kolme vuotta 
Suomen Akatemian tutkijatohtorina. Näistä kaksi vuotta 
kului Juha Heinosen ja Mario Bonkin tutkimusryhmässä 
Michiganin yliopistossa. Akatemiatutkijana Rajala toimi 
vuosina 2007-2012. Hän on viettänyt yhteensä neljä vuotta 
Michiganissa, ja tehnyt useita lyhyempiä tutkimusvierailuja 
kansainvälisiin yliopistoihin. 

Rajala got his PhD in 2003 under the supervision of Pekka 
Koskela. Starting 2004, he was an Academy of Finland 
postdoctoral fellow for three years.  During the fellowship, 
he spent two years at the University of Michigan, working 
in the group of Juha Heinonen and Mario Bonk. Rajala was 
an Academy research fellow during the years 2007-2012. 
Altogether he has spent four years at Michigan. He has 
also made several shorter research visits to international 
universities. 
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The Finnish Centre of Excellence in Inverse Problems Research 
began its operation in the Faculty of Mathematics and Science 
in 2012, upon the move of Professor Mikko Salo to the Uni-
versity of Jyväskylä. The inverse problems group is placed at 
the Department of Mathematics and Statistics, and it currently 
consists of one professor, four postdoctoral researchers, and 
two PhD students. The group is also supported by an Europe-
an Research Council (ERC) Starting Grant, a highly competitive 
five-year funding that was awarded in 2012.

Inverse problems research 
concentrates on the mathematical 
theory and practical interpretation of 
indirect measurements. Applications 
are found in virtually every research 
field involving scientific, medical, or 
industrial imaging and mathematical 
modelling. Familiar examples in 
medical imaging include X-ray 
Computed Tomography (CT), 
ultrasound imaging, and Magnetic 
Resonance Imaging (MRI). Inverse 

problems methods make it possible to employ advances in 
modern mathematics in a great number of application areas. Also, 
applications inspire new questions that are both mathematically 
deep and have a close connection to other sciences. This has 
made inverse problems research an important and topical field 
of both pure and applied mathematics.

The Finnish Centre of Excellence (CoE) in Inverse Problems 
Research is a network that organizes the research and 
collaboration in inverse problems in Finland. Its status is awarded 
by the Academy of Finland, an expert organisation in research 
funding and science policy that has assigned the CoE to the 
inverse problems consortium in Finland for the periods 2006-
2011 and 2012-2017. The CoE operates in six universities around 
Finland ranging from the University of Helsinki to the Sodankylä 
Geophysical Observatory, with approximately 100 researchers 
in total. University of Jyväskylä became a member of the CoE in 
2012.

The Finnish Centre of Excellence is internationally recognized 
as the world’s leading unit in the theory, implementation, and 
application of inversion methods. Many of the results of the 
CoE have been adopted by international research teams or 
commercialized. Highlights from the period 2006-2011 include 
the following:
The solution of Calderón’s inverse problem in two dimensions  

(K. Astala and L. Päivärinta, Annals of Mathematics 163 (2006))
The discovery of the accelerated rotation of asteroids due to 

sunlight (M. Kaasalainen et al., Nature 446 (2007))
Mathematical construction of electromagnetic wormholes 

in invisibility cloaking (M. Lassas et al., Communications in 
Mathematical Physics 281 (2008))

The winner of the Venture Cup 2008: Numcore, a spin-off 
company of the CoE (Venture Cup is a national competition 
for spin-off companies)

Invisibility cloak, Schurig et al (Science 2006)  
Editor-in-Chief (L. Päivärinta) and Managing Editor (currently M. 

Salo) in the journal Inverse Problems and Imaging
The inverse problems research group in Jyväskylä focuses in 
fundamental theoretical aspects of inverse problems such as the 
Calderón problem in electrical imaging. This inverse problem, 
posed by A.P. Calderón in 1980, has attracted a vast amount 
of interest, and both its theoretical and applied aspects have 
been under intense study. The problem forms the basis for 
Electrical Impedance Tomography (EIT), an imaging modality 
with potential applications in early breast cancer detection 
and nondestructive testing of industrial parts. Almost the same 
model applies to many other imaging modalities, like optical 
tomography and multi-wave methods.

Recently, one aspect of the inverse conductivity problem has 
attracted a great deal of attention in the context of invisibility. In 
general, it can be understood that 

invisibility = counterexamples to uniqueness in inverse 
problems.

Invisibility has been a subject of human fascination for millennia, 
from the Greek legend of Perseus versus Medusa to the more 
recent The Invisible Man and Harry Potter. However, since 
2005 there has been a wave of serious theoretical proposals 
in the physics literature, and a widely reported experiment 
by Schurig et al. (Science 314 (2006)) for cloaking devices - 
structures that would not only make an object invisible but also 
undetectable to electromagnetic waves, thus making it cloaked. 
Invisibility cloaking was selected among the “Top 10 Scientific 
Breakthroughs of the Year” by Science in 2006.

The materials proposed for invisibility cloaking are exotic, usually 
singular and highly anisotropic, and anisotropic media arise 
frequently in classical imaging situations as well. It is natural 
to model anisotropic media by using Riemannian geometry, 
and this is where geometry makes its appearance in inverse 
problems. Geometric variants of the Calderón problem and other 
tomography questions form an important subarea of the field. 
These questions are important in seismic imaging and travel 
time tomography, in particular in studying the deep structure of 
Earth and in geophysical prospection for locating oil or mineral 
deposits.

The Jyväskylä group has contributed to the above inverse 
problems in particular by a theoretical validation of electrical 
imaging in media with certain types of anisotropy, and by 
solving the basic uniqueness question for tensor tomography in 
two dimensions. The group will continue to work in these and 
related questions, and future objectives include understanding 
the limits of visibility and invisibility and travel time tomography 
in three dimensions.

Mikko Salo
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Tehokkuutta tutkimusasetelmiin
Pyrin kehittämään kustannustehokkaita tutkimusasetelmia 
kokeellisiin ja havainnoiviin tutkimuksiin. Tutkimusasetelma 
ratkaisee saadaanko kerättävän aineiston pohjalta merkit-
tävää uutta tietoa tutkittavasta syy-seuraussuhteesta. Kokeel-
lisessa tutkimuksessa tehokas koeasetelma hyödyntää kaikkea 
saatavilla olevaa tietoa, myös sellaista tietoa, jota kerätään tut-
kimuksen aikana. Havainnoivassa tutkimuksessa kustannuste-
hokkuus tarkoittaa, että kaikkia muuttujia ei ole kannattavaa 
mitata kaikilta tutkimuksen osallistujilta vaan ainoastaan tilas-
totieteellisten periaatteiden mukaan valikoidulta osajoukolta.
  
Mukautuvat koeasetelmat ovat käyttökelpoisia esimerkiksi fysii-
kassa ja aivotutkimuksessa. Tilastotieteen luonnetta yleisenä 
menetelmätieteenä kuvaa se, että suunnitelmissani on soveltaa 
aivotutkimukseen samanlaista mukautuvaa koeasetelmaa, jota 
olen aiemmin käyttänyt suprajohtavien Josephsonin liitosten tut-
kimiseen.

Havainnoivista tutkimuksista minulla on kokemusta erityisesti 
epidemiologisista seurantatutkimuksista. Pitkissä seurantatut-
kimuksissa kustannustehokkuuteen voidaan pyrkiä mm. tapaus-
kohortti-asetelmalla, jossa kallis muuttuja, esimerkiksi geenitieto, 
mitataan vain tautitapauksilta ja pieneltä satunnaisesti valitulta 
osajoukolta tutkimuskohortin jäseniä. 

Uskon, että tilastotieteellä on paljon annettavaa tutkimusasetelm-
ien suunnitteluun matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekun-
nassa ja koko yliopistossa. Tehokkaat tutkimusasetelmat voivat 
johtaa merkittäviin kustannussäästöihin ja olla ratkaiseva edisty-
saskel pyrittäessä kohti huippututkimusta. 

Efficiency in study designs
I aim to develop cost-efficient study designs for experimen-
tal and observational studies. The study design determines 
whether important new knowledge can be obtained on the 
causal relationship of the interest. In experiments, efficient 
design utilizes all available information, including the data col-
lected during the experiment. In observational studies, cost-
efficiency means that it is not economical to measure all vari-
ables from all participants of the study but only from a subset 
selected according to statistical principles. 

Adaptive experimental designs are useful, for instance, in physics 
and in brain science. It is characteristic for statistics that the meth-
ods are transferable from one field to another. In practice this  

means that an adaptive design I earlier used to study supercon-
ducting Josephson’s junctions is also applicable in brain research. 

My experience in observational studies is especially from epide-
miological follow-up studies. Cost-efficiency in long term follow-
up studies can be achieved e.g. by case-cohort design, where the 
high-cost variable is measured only from the disease cases and a 
small randomly selected subset of the cohort. 

I believe that statistics should have an important role in study de-
sign in the Faculty of Mathematics and Science and in the whole 
university. A cost-efficient design may lead to significant savings 
and turn out to be a crucial improvement on the way to a scien-
tific breakthrough.

 Tekniikan tohtori, dosentti Juha Karvanen nimitettiin tilastoti-
eteen professoriksi 1.8.2012 alkaen. Karvanen on toiminut bio-
statistikkona Orion Pharman palveluksessa 1998-1999, post 
doc -tutkijana Japanissa RIKENin aivotutkimuskeskuksessa 
ja Saksassa Regensburgin yliopistossa 2003-2004, tilastotiet-
eilijänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella 2004-2009 sekä 
Nokian palveluksessa analyytiikkatehtävissä 2009-2012.

D.Sc.(Tech.), adjunct professor Juha Karvanen was appoint-
ed as a professor of statistics starting from August 1, 2012. 
Karvanen has earlier worked as a biostatistician at Orion Phar-
ma 1998-1999, as a post-doc researcher at RIKEN Brain Science 
Institute in Japan and at University of Regensburg in Germany 
2003-2004, as a statistician at National Institute for Health and 
Welfare 2004-2009 and as a senior data scientist and a senior 
manager at Nokia Corporation 2009-2012. 
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Mayojen lukuja tutkimassa – 
opetusnäyte matemaattisesta ajattelusta
Aloittaessani opintoni syksyllä 2005, olin vielä epävarma siitä, 
tulisiko minusta matematiikan opettajaa. Myöhemmin innos-
tuin yhä enemmän opettajan urasta ja opiskelujeni loppuvai-
heessa halusin tehdä pro gradu -tutkielmani matematiikan 
opettamiseen ja oppimiseen liittyvästä ilmiöstä. Sain työni 
ohjaajaksi Markus Hähkiöniemen opettajakoulutuslaitokselta. 
Graduni ideaksi muodostui tutkia 9. luokan oppilaiden mate-
maattista ajattelua opetuskokeilussa, jossa opetustapana toimi 
tutkiva matematiikka, ja aiheena oli mayojen lukujärjestelmä.

Tutkiva matematiikka haastaa perinteistä matematiikan opetusta-
paa, jossa oppitunti yleensä etenee seuraavasti: läksyjen tarkistus, 
opettajajohtoinen teorianopetus ja pitkä litania kirjan harjoitus-
tehtäviä. Tutkivan matematiikan ytimessä on oppilas, joka tutkii 
matematiikan ilmiöitä yhdessä muiden oppilaiden ja opettajan 
kanssa. Oppilaat rakentavat ratkaisuehdotuksia, argumentoivat 
ja joutuvat haastamaan käsityksiään ja ennakkotietojaan. Oppi-
tunnin rakenne koostuu opettajan alustuksesta, oppilasryhmien 
keskinäisestä tehtävän prosessoinnista ja koko luokan koontivai-
heesta, jossa tulokset käydään opettajan johdolla läpi. Tutkiva 
matematiikan oppitunti on tavalliseen oppituntiin verrattuna 
vuorovaikutteisempi ja oppilaan omaa ongelmanratkaisukykyä 
korostavampi.

Mayojen lukujärjestelmä valittiin opetuskokeilun aiheeksi, koska 
siinä uniikkiin lukujärjestelmään liittyy mayojen mystinen historia. 
Mayojen lukujärjestelmä on kaksikymmenkantainen paikkajärjes-
telmä, jossa on numeromerkit luvuille 0-19. Näiden lukujen avulla 
voidaan merkitä kaikki muut luvut, kuten numeroiden 0-9 avulla 
merkitään kymmenkantaisessa lukujärjestelmässä. Mayat merkit-
sivät lukunsa pystysuoraan paikkajärjestelmään, missä suurempi 
potenssi kirjoitetaan pienemmän yläpuolelle. Lukujärjestelmän 
avulla voidaan mainiosti syventää lukujärjestelmien ymmärrys-
tä ja oppimista.  Mayojen historia ja kulttuuri luovat jo itsestään 
Indiana Jones -tyylisen tutkimustunnelman. Uutisoinnit mayojen 
ennustamasta maailmanlopusta toivat sopivaa lisämainosta tä-
män ainutlaatuisen lukujärjestelmän tutkimiselle.

Opetuskokeiluissa näkyi oppilaiden positiivinen ja innostunut 
asenne mayojen lukujen ratkaisemiseen. Tästä varmasti osaltaan 
kiitos kuuluu mayojen historialle ja kulttuurille, jotka elevöittävät 
tutkittavaa ongelmaa ja luovat tutkimusmatkailuhenkeä. Miettipä 

joku oppilas sitäkin, mitä opettaja tekisi, jos hän alkaisi matema-
tiikan kokeessa laskea mayojen luvuilla. Tutkimuksessa kuvataan 
oppilaiden matemaattisen ajatteluprosessin kehittymistä tutki-
van matematiikan opetuksessa. Tutkimuksessa saatiin myös tietoa 
oppilaiden lukujärjestelmään liittyvien käsitteiden oppimisesta ja 
osaamisesta.
 
Matematiikan opettamiseen ja oppimiseen liittyvän pro gradu 
-työn tekeminen ei ollut helppoa, sillä työtä tehdessä piti ope-
tella aivan alusta, kuinka kasvatustieteellistä tutkimusta tehdään. 
Koen tekemäni työn kuitenkin arvokkaaksi ja hyödylliseksi. Syven-
tyminen tutkivaan matematiikkaan ja matemaattisen ajattelun 
kehittymiseen on antanut minulle uusia näkökulmia ymmärtää 
matemaattista ymmärrys- ja oppimisprosessia koululuokassa. 
Suosittelen lämpimästi kaikille opettajaopiskelijoille pro gradu 
-työn suuntaamista oman pääaineen opettamisen ja oppimisen 
tutkimukseen. 

Sami Hirvonen
 
Kirjoittaja teki aiheesta matematiikan pro gradu -tutkielman 
vuonna 2012. Tällä hetkellä hän toimii matematiikan opettajana 
Riihimäen Karan koulussa.

Dresdenin koodeksi
(wikipedia commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Dresden_codex,_page_2.jpg)
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VTP – Tiedekunnan mittainen

Sinut hyväksyttiin osaston (sittemmin tiedekunta) opiskelijaksi 
132 muun opiskelijan kanssa syksyllä 1965. Osaston toimintaa ol-
tiin tuolloin vasta käynnistämässä, opetushenkilökuntaa rekrytoi-
tiin, tiloja vuokrattiin ja hallintokin oli yhtä kuin dekaanin johtama 
osaston kokous. Kerro lyhyesti, mitä oli olla opiskelijana käynnistä-
mässä uuden osaston toimintaa.

-Toiminta aloitettiin Viitaniemessä Teknillisen oppilaitoksen ti-
loissa. Jonkin verran opetukseen vaikuttavia puutteita aluksi oli, 
esimerkiksi fysiikan laboratoriotöissä joitakin laitteita oli lainassa 
Turusta ja jokin rakennettiin osana työtä. Syksystä 1966 alkaen 
matematiikan laitoksen osoitteeksi tuli Sammonkatu 6, jonne 
saneerattuihin tiloihin muodostui nopeasti ja moneksi vuo-
deksi ”oma laitos”. Vanhempia opiskelijapolvia ei ollut, mikä oli 
toisaalta huono, toisaalta hyvä asia. Ei ollut myöskään valmiina 
opiskelijajärjestöä, Ynnä ry (Jyväskylän yliopiston matemaattis-
luonnontieteellinen kerho) perustettiin vuonna 1966. 

Valmistuit filosofian kandidaatiksi (nykyisin FM) pääaineena mate-
matiikka syksyllä 1968 ja väittelit matematiikasta filosofian tohto-
riksi vuonna 1975. Voisitko kertoa, mitä oli opiskelu tuona aikana?

-Matematiikan opiskelu oli olennaisesti samanlaista kuin nytkin, 
pääpaino oli tiedon hankinnalla ja omatoimisella asioihin pa-
neutumisella. Kirjallisuutta käytettiin silloin ehkä laajemmin lu-
entojen ohessa kuin nyt, muuta opetusmateriaalia kun ei ollut. 
Opiskelun rahoittamiseen ei tuolloin juuri ollut yhteiskunnan 
tukea tarjolla. Lainaa sai pankista kahden takaajan allekirjoituk-
sella ja korolla, joka oli tavallisista lainakoroista korkein, kuten 
pankki mainosti: ”tiedämme, että opiskeluun sijoitetut varat 
tuottavat parhaan koron”.

Ryhdyit varsin pian myös opettamaan matematiikkaa. Hoidit 
aluksi 1/4 tai ½ matematiikan assistentin virasta ja vuodesta 1968 
pitkään kokonaista assistentin virkaa. Mitä oli matematiikan assis-
tentin työnkuva tuona aikana?

-Loppusyksystä 1967 alkaen yhteensä ¾  assistentin virasta. 
Assistentin tehtäviin kuului omaa jatko-opiskelua ja tutkimus-
ta, harjoitusten ohjaamista, tenttien valvontaa ja tarkastusta, 
käytännössä myös valmiutta luonto-opetukseen, kokemuksen 
mukaan hallinnollisia tehtäviä jne. Olin esimerkiksi ns. laitos-
assistenttina 1970-luvun alkupuolella, jolloin toimintaan toi 
oman värinsä opiskelijoiden poliittisen aktiivisuuden aika.

Olit tutkijana ja assistenttina Aachenin teknillisessä korkeakoulus-
sa vuonna 1970. Miten tavallista opiskelu ja työskentely ulkomai-
sissa yliopistoissa olivat matematiikan laitoksella ja laajemminkin 
tiedekunnassa tuohon aikaan? Mikä merkitys tuolla vaiheella oli 
omalle urallesi?

- Professorikunnalla oli jo omat yhteytensä, joiden kautta vas-
tavuoroisesti myös muille aukeni vähitellen lähinnä muutaman 
kuukauden jaksoja jatko-opiskelijana tai tutkijana. Matematii-
kan laitoksen osalta näitä paikkoja järjestyi tuolloin luonnollisis-
ta syistä saksankielisistä maista. Kovin tavallista tämä ei 1970-lu-
vun alussa kuitenkaan vielä ollut. Tuo noin vuoden mittainen 
vaihe Aachenissa toi kokemusta alkuunsa vieraaseen työyh-
teisöön si-joittumisesta ja sitten sellaisessa työskentelystä, se oli 
monella tavalla valaisevaa aikaa.

Toimit myöhemmin Suomen Akatemian tutkimusassistenttina 
ja varttuneena tieteenharjoittajana ja 1970- ja 1980-luvulla use-
aankin kertaan matematiikan apulaisprofessorina. Matematiikan 
dosentiksi Sinut otettiin vuonna 1978 ja matematiikan vakinaisen 
lehtorin viran sait vuonna 1979. Sinulla on siten erittäin pitkä ko-
kemus matematiikan tutkimuksesta ja opetuksesta. Opiskelijat 
ovat valinneet Sinut monena vuonna vuoden opettajaksi. Itsekin 
muistan, että matematiikan salat avautuivat minulle laudatur-lu-
ennoillasi 1970-luvun alkuvuosina. Minulle on jäänyt myös kuva, 
että suhtaudut hyvin intohimoisesti opetustyöhön. Voisitko ker-
toa, miten olet itse kokenut työsi matematiikan opettajana! Onko 
siinä tapahtunut vuosien kuluessa olennaisia muutoksia?

- Ensimmäisen luentokurssini pidin kesällä 1968 differentiaa-
liyhtälöistä, osallistujia oli sen aikaiseen tapaan kohtuullisen 
paljon. Olen kokenut opetustyön keskeisenä ja vastuullisena 
huolimatta sen aliarvostuksesta nykyisessä yliopistohallinnos-
sa.  Yhteistyö opiskelijoiden kanssa oppimisen edistämisessä ja 
yleisesti matemaattisen ajattelun kehittämisessä on onnistues-
saan ollut hyvin palkitsevaa. Kokemuksen oppi tuo näkemystä. 
”Vastaukset elävät aikansa. Kysymykset tulevat yhä uudestaan.” 
– Samuli Paronen

Mitä muuta haluaisit kertoa pitkän yliopistourasi varrelta? Min-
kälainen työpaikka matematiikan ja tilastotieteen laitos on 
ollut?

- Matematiikan laitos, nykyisellään matematiikan ja ti-
lastotieteen laitos on kuluneiden vuosien aikana ollut 
mielenkiintoinen ja yhteisönä erinomainen työpaikka. 
Lukuisissa hallinnollisissa muutoksissa hyvin toimi-
van ja rationaalisen lähihallinnon merkitys ei tässä 
ole vähäinen.

Jäit 45 työvuoden jälkeen täysinpalvelleena eläk-
keelle syksyllä 2012. Millä mielellä ja miten elämä 
tästä jatkuu?

- Menneet tiedän, tulevaa en näe, mutta aikaa 
on niin hengen kuin ruumiin 
kulttuurille, luovalle laiskuudelle, 
ja matematiikallekin omaksi iloksi.

Haastattelin matematiikan lehtorin tehtäväs-
tä syksyllä 2012 eläkkeelle jääneen Veikko T. 
Purmosen tammikuussa 2013.

Matti Pylvänäinen
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Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu (Jyväskylä Summer School, 
JSS) järjestää vuosittain korkeatasoista englannin kielellä annet-
tavaa opetusta matemaattis-luonnontieteellisten ja informaatio-
teknologian alojen opiskelijoille. Jyväskylän 22. kansainvälinen 
kesäkoulu järjestettiin 8.–24.8.2012. Kesäkoulu voitti Jyväskylän 
kaupungin kongressipalkinnon vuonna 2012 pitkäjänteisestä 
työstä kansainvälisyyden ja tieteellisen kesäkoulutoiminnan edis-
tämisessä. 

Kesäkoulussa järjestettiin yhteensä 19 kurssia. Kursseille osallistui 
349 opiskelijaa, joista 176 oli Jyväskylän yliopistosta ja 173 yliopis-
ton ulkopuolelta. Opiskelijat edustivat 36 eri kansallisuutta ja 30 
eri maata. Kurssien opetuksesta vastasi 35 luennoitsijaa, joista 
29 oli yliopiston ulkopuolelta. Kaukaisimmat luennoitsijat tulivat 
Australiasta, Etelä-Afrikasta ja USA:sta.  Kesäkoulun ohjelmassa oli 
myös suurelle yleisölle tarkoitettu luento, jonka aiheena oli ”Whisk 
and Microscope Are Equally Important Tools in Molecular Gast-
ronomy”. Luennoitsija Prof. Anu Hopia Turun yliopistosta pohjusti 
vilkkaan keskustelun korkealuokkaisten herkkujen tuntemuksesta 
ja valmistuksesta.

Kesäkoulu ei ollut pelkkää luennoilla istumista ja oppikirjojen 
pänttäämistä, josta oheiset kuvat kertovat enemmän kuin tuhat 
sanaa. 

Vuoden 2013 kesäkoulu järjestetään 7.–23.8.2013. Hakuaika on 
1.2.–30.4.2013. Lisätietoja: http://www.jyu.fi/summerschool 

The 22nd Jyväskylä Summer School
The International Jyväskylä Summer School annually organizes 
courses for students in the various fields of science and infor-
mation technology. The Summer School took place from the 8th 
till 24th  of August 2012. The summer school has won a congress 
prize from the Jyväskylä Convention Bureau. The award is given 
in recognition of the persistent hard work in organising the an-
nual International Summer School. 

The JSS22 offered 19 courses. A total number of 349 of which 
173 outside from University of Jyväskylä and 176 University of 
Jyväskylä students attended the summer school. From students 
outside of the University of Jyväskylä represented 36 different 
nationalities and 30 different countries. There were 35 lecturers, 
of which 29 were from outside of the University of Jyväskylä. The 
farthest lecturers came from Australia, South Africa and the USA.
The summer school also included a public lecture: ”Whisk and 
Microscope Are Equally Important Tools in Molecular Gastrono-
my” held by prof. Anu Hopia, who works for Functional Foods 
Forum at University of Turku. The public lecture was held in 
Finnish and it was open to everyone. The Summer School is not 
just about sitting in the class room and cramming text books of 
which the following pictures are worth a thousand words.

The next 23rd Summer School will be organized 7th – 23rd  

August 2013. The application period is 1.2.–30.4.2013. More  
information: www.jyu.fi/summerschool 

Elina Leskinen
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5th Winterschool of Ecology brought 
students and rodent researchers 
all-over the world to Konnevesi
Jyväskylä Winterschool of Ecology has established as a high-
standard school of ecology and evolutionary biology during 
its years since 2008. Number of students has expanded and 
their origin universities are spread not only to our neighboring 
countries but to North-America, Japan and Austral-Pacific region. 
In February 2012 ca. 40 students participated the two courses in 
Boreal Winter Ecology and Population Ecology. Around 5 scientist 

all-over the world participater the winterschool workshop 
“Rodent population ecology, behaviour and mangement in North 
and South” which was organized together with my “southern” 
close colleague Prof. Grant Singleton, currently working for pest 
management research for the IRRI (International Rice Research 
Institute) in Manilla, Phillipines. Our aim, which succeeded 
excellently, was to bring together researchers and students in 
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basic evolutionary ecology as well as pest management of 
rodents. Our discussion expanded to understand unpredictable 
outbreaks of pest rodents causing often large disturbances to 
ecosystems, damage to agricultural production, severe impacts 
on livelihoods, and health impacts, particularly in developing 
countries. The slides of the final Panel Session of the workshop 
are uploaded to the International rodent research web site 
https://sites.google.com/site/rodentmanagement/home.

All students and senior researchers again enjoyed a cold and 
snowy Finnish winter, skiing, sauna and ice hole as well as the 
famous hospitality and a’ la Carte of Konnevesi Research Station. 

Hannu Ylönen 
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Presently about 150 researchers are working at Nanoscience 
Center, NSC, covering fields of the physics, chemistry and cell 
and molecular biology. The research center on experimental 
and computational methods to study phenomena specific for 
nano-size objects. 

Research Highlights in 2012

Pekka Koskinen with his group and the researchers from Harvard 
University, USA, have predicted that long and narrow graphene 
ribbons can be rolled into carbon nanotubes by means of twist-
ing. Currently carbon nanotubes, along with many other nano-
materials, are made by atom-by-atom growth. The twisted pro-
posal makes up a nano-fabrication method like none before. The 
basic idea, however, is simple and easily grasped: just twist the 
ends of a strap of your backpack and watch the result. The article, 
was selected as “Editor’s Suggestion” and highlighted by Physics 
synopsis. Phys. Rev. B 85, 085428 (2012).

The computational and experimental research on metal clusters 
is one example of successful combination of different disciplines 
in NSC. An Invited Review on “The gold-sulfur interface at the na-
noscale” by Hannu Häkkinen was published in Nature Chemistry. 
This Review discusses the recent advancements from the view-
point of theory and computations, with connections to relevant 
experiments. Understanding thiolate-protected gold surfaces 
and interfaces in the nanometer-scale is essential for a wide range 
of potential applications.   Nature Chemistry 4, 443–455 (2012).

Quantum Nanoelectronics group led by Kostia Arutyunov has 
demonstrated a new type of the two level quantum system (qu-
bit). Coherent quantum phase slip (CQPS), a fundamental pre-
diction of the superconductivity theory was finally observed - a 
hundred years after the discovery of phenomenon. The work is 
a multinational co-operation and is related to quantum fluctua-
tions in superconducting nanostructures. Nature  484, 355–358 
(2012).
The research group of Petri Pihko at the Department of Chemistry 
has solved two acute problems in chemical catalysis. In the first 
project, the researchers designed a novel intramolecularly assist-
ed catalyst for the synthesis of beta amino acids. For the under-
standing of the catalytic mechanism and design of the catalyst, 
the researchers collaborated with the group of Imre Pápai (Hun-
garian Academy of Sciences, computational studies) and Kari Ris-
sanen (Jyväskylä, X-ray characterization of catalysts).

In the second project, the researchers have identified a com-
pletely new mechanism for the amine-catalyzed Michael ad-
dition reaction between aldehydes and nitroalkenes.  The work 
of the Pihko and Papai groups is a combination of experimental 
and computational. Angew. Chem. 51 (52) 13144 (2012), Angew. 
Chem.  51 (34) 8495 (2012).

Innovative applications

Combining the research in computer science and biological re-
search produced a new way of measuring how the cells work. 
Cooperation of Varpu Marjomäki and her group with the groups 
from Turku and Dresden led to the development of a new soft-
ware called BioImageXD. The software makes it possible to visual-
ize molecules moving on cell surfaces, and calculate how they 
join with other molecules. It also enables analysis of the composi-
tion of cell membranes, studying the mechanisms of cancer cells 
spreading in three-dimensional environments, and calculating 
how effectively viruses or targeted medicines enter cells. These 
types of calculations have not been possible before. The unique 
features of BioImageXD also include easy creation of completely 
new analysis methods without programming skills, and simulta-
neous processing of even thousands of images and millions of 
molecules. Comparison tests also show BioImageXD to be faster 
and more sensitive than other software. Nature Methods 9, 683–
689 (2012). 

Laser-based measurements are proving to be a promising meth-
od for the assessment of osteoporosis. The team led by Jussi 
Timonen has developed an ultrasound technique that use laser 
beams for a rapid and accurate assessment of osteoporosis. The 
research is part of the Photonics and Modern Imaging Techniques 
Research Programme of the Academy of Finland and involves in-
put by researchers from the Universities of Jyväskylä, Helsinki and 
Oulu. The news has reached the Finnish newspapers as well as 
in Medical News today. (http://www.medicalnewstoday.com/re-
leases/242701.php) 

Highligths in Nanosciences
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NANOPALVA – Uutta 
teknologiaa ja uusia 
mahdollisuuksia 
tutkimuksen 
ja yritysyhteistyön tueksi
NANOPALVA-projekti on NanoScience Centerin (NSC) ja Kiih-
dytinlaboratorion fyysikoiden yhteishanke edistää yrityksille 
tarjottavia teknologiapalveluja. Hanketta rahoittavat Keski-
Suomen Liitto EU:n aluekehitysrahastosta, Jyväskylän yliopisto 
ja pääosin keskisuomalaiset yritykset. EU-hanke alkoi vuoden 
2012 lopulla ja päättyy kesäkuun lopussa 2014 ”tuotanto-
vaiheeseen” siirryttäessä. NANOPALVAn kokonaisbudjetti on yli 
1,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2012 alkupuolella NSC:ssä nähtiin keskeisenä kehittämis-
kohteena sellaisten korkeaan teknologiaan ja osaamiseen perus-
tuvien palvelujen kehittäminen, jotka tarjoavat mahdollisuuden 
luoda uutta tutkimukseen perustuvaa yhteistyötä keskisuoma-
laisten yritysten kanssa. Tämän pohjalta haettiin rahoitusta kol-
men merkittävän tutkimuslaitteen yhteishankintaan ja käyttöön 
ottamiseen.

Suurin laitehankinta on atomikerroskasvatuslaitteisto (Atomic 
Layer Deposition, ALD). Atomikerroskasvatus on pinnoitusme-
netelmä, jolla voidaan kasvattaa atomikerros atomikerrokselta 
esimerkiksi oksidi-, nitridi-, sulfidi-, fluoridi- tai metallikalvoja lähes 
mielivaltaisten kappaleiden päälle. Kalvojen paksuus voi vaihdella

 

yksittäisistä atomikerroksista useisiin mikrometreihin. Kalvoilla 
voidaan aikaansaada esimerkiksi eristävyyttä, johtavuutta tai 
dekoratiivisuutta. ALD:tä voidaan käyttää myös pinnan funktion-
alisoimiseen esimerkiksi tekemällä siitä likaa hylkivä. Jyväskylän 
yliopiston omissa tutkimusprojekteissa ALD:llä kasvatetaan mm. 
bioyhteensopivia ja suprajohtavia ohutkalvoja perinteisempien 
oksidien lisäksi. Ylistönrinteen laitoksilla on jo nyt suuri määrä 
ensiluokkaisia ohutkalvojen karakterisoimiseen soveltuvia tutki-
muslaitteita ja osaamista. Ne muodostavat yhdessä hankittavan 
ALD-laitteiston kanssa Jyväskylän yliopistoon ohutkalvoteknolo-
gian osaamiskeskuksen, jonka odotetaan tuottavan sekä uutta 
teknologiaa yritysten käytettäväksi että uusia tutkimustuloksia. 

Toinen keskeinen laitehankinta on tarkasti fokusoidun lasersäteen 
aikaansaamaan viritykseen perustuva 3D-litografialaitteisto, jolla 
pystytään pelkän tason sijaan valmistamaan myös kolmiulotteisia 
rakenteita erilaisista polymeereistä. Pienimmät yksityiskohdat 
voivat olla jopa 100 nm:n kokoisia. Yhdistämällä 3D-litografia ja 
ALD-teknologia voidaan valmistaa rakenteita ja tutkia monimut-
kaisten nano- ja mikroskaalan pintageometrioiden vaikutusta 
pinnoituksiin. Vastaavaa laitetta ei löydy vielä mistään muualta 
pohjoismaista.

Kolmas, nanoantureiden ja -hybridien kehitysympäristö täydentää 
kahta edellistä laitekokonaisuutta.  Se koostuu mittauskammiosta, 
jossa näytteen testausolosuhteita voidaan säädellä monen para-
metrin suhteen ja suorittaa samalla erityisen vaativia mittauksia. 
Kyseisellä laitteella voidaan tukea yritysten tuotekehitysprosessia 
erityisesti sellaisissa mittauksissa, joita yritys ei itse pysty tekemään 
tai joita ei Suomessa ole saatavilla. Mittauskammio erilaisine olo-
suhteineen (kosteus, lämpö, kaasut jne.) on myös hyödyllinen 
ALD-kalvojen testausympäristönä.

Infrastruktuurien ja niitä ylläpitävien henkilöiden lisäksi NA-
NOPALVAsta rahoitetaan uudentyyppisen osteoporoosin tutki-
muslaitteen kehitystyötä. Tällä fotoakustisella osteoporoosidiag-
nostiikalla on suuri kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen 
merkitys. Sen avulla voidaan vähentää myös röntgentutkimusten 
määrää osteoporoosin diagnostiikassa. Ennen varsinaista yri-
tyksissä tehtävää tuotekehitystä tarvitaan kuitenkin menetelmän 
tutkimus- ja kehitystyötä, johon osallistuu kaksi tutkimusryhmää 
muualtakin Suomesta, mutta myös alan yrityksiä.   NANOPALVA-
projekti mahdollistaa tämän työn.

NANOPALVA-projektilla on lyhyestä kestostaan huolimatta mah-
dollisuus jättää pitkäkestoinen vaikutus Jyväskylässä tehtävään 
tutkimukseen ja yritysyhteistyöhön. Uusien laitehankintojen 
odotetaan synnyttävän entistä enemmän myös poikkitieteellistä 
yhteistyötä tiedekunnan sisällä.

Timo Sajavaara

Käsivarsi tukevasti kiinnitettynä fotoakustista 
osteoporoosidiagnoosimittausta varten.

3D litografialla valmistettu metamateriaali-rakenne.
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Yrityspäivästä uutta vauhtia 
yritysyhteistyöhön 
Nanotiedekeskuksen tärkeä tuote on nanotieteen osaaminen 
ja osaajat. Yritysmaailmassa tätä osaamista ei useinkaan tun-
neta kovin hyvin. Lähemmissä keskusteluissa yritysten edusta-
jien kanssa NSC:n tarjoama monitieteinen osaaminen herät-
tää kuitenkin paljon kiinnostusta. Nanotieteiden osaamista, 
osaamistarvetta ja osaajia tehtiin puolin ja toisin tunnetuksi 
keskuksen järjestämässä yrityspäivässä 4.5.2012. Tavoitteena 
oli saada tutkijat, yritysten edustajat ja opiskelijat kohtaamaan, 
keskustelemaan ja luomaan kontakteja.

Tilaisuus kokosi yhteen lähes sata tutkijaa, opiskelijaa ja yrityksessä 
työskentelevää keskustelemaan mahdollisuuksista hyödyntää na-
notieteiden osaamista yrityksissä. Päivään osallistui joukko hyvin 
erilaisia yrityksiä aina kansainvälisistä suurista yrityksistä, pieniin 
perheyrityksiin ja nopeasti kasvaviin yrityksiin. Yksi tilaisuuteen 
osallistuineista yrityksistä oli Vaajakoskella sijaitseva Stresstech 
Oy. Yrityksen myynti- ja markkinointijohtaja, Jyväskylän yliopiston 
fysiikan laitokselta valmistunut Janne Suoknuuti kertoo: 

- Meille oli tärkeää osallistua päivään. Yliopistokontakteilla 
olemme pystyneet laajentamaan tuotetietouttamme. Kes-
kustelut yliopistohenkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa anta-
vat aina uusia ideoita ja mahdollisesti luovat yhteistyöprojek-
teja, kuten päättötyön tekeminen yrityksen tarpeisiin. 

- Nanoscience Center mahdollistaa meille myös sellaisten lait-
teistojen käytön, mitä ei ole järkevää hankkia yritykselle. Täl-
laiset laitekokeilut ovat osa tuotteidemme tuotekehitystä ja jos 
onnistumme kokeilussamme niin laitteistolle voi tulla jatkuvaa 
vuorkraustarvetta tai jopa ostotarve omalle laitteelle. 

 
Monet tilaisuuteen osallistuneet yritykset olivat kiinnostuneita 
rekrytoimaan nanotieteiden opiskelijoita, maistereita ja tohtoreita 

yrityksiinsä. Puheenvuoroissa esiteltiin yritysten osaamistarpeita 
ja kannustettiin opiskelijoita ja valmistuneita hakemaan yrityksistä 
harjoittelu- tai työpaikkaa.  Syntyneiden kontaktien myötä ain-
akin kaksi opiskelijaa työllistyi heti.  Nanotieteiden opiskelija Ilkka 
Pekkala oli tyytyväinen päivän antiin. 

- Opiskelijalle päivä avasi hyvin ymmärrystä yliopiston ulkopu-
oliseen työelämään. Jatkossa suosittelen ainakin kolmannen 
vuosikurssin opiskelijoita ja sitä vanhempia osallistumaan yri-
tyspäivään.

Yrityspäivä koettiin onnistuneeksi konseptiksi saada aikaan vuo-
ropuhelua tutkijoiden, perus- ja jatko-opiskelijoiden ja yritysten 
välillä. Tapahtuma järjestetään jatkossa vuosittain ja sen sisältöä 
pyritään muuttamaan vuorovaikutteisempaan suuntaan.  NSC:n 
tavoitteena on tehdä osaamistaan entistä paremmin tunnetuksi 
ja tuotteistaa samalla yrityksille tarjottavia palveluja. 

Viivi-Maija Aumanen

3D litografialla valmistettu metamateriaali-rakenne.
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Sukupolvien murros 

Tiedekuntaan rekrytoitiin vuonna 2012 poikkeuksellisen paljon 
uusia professoreita ja myös muuta henkilökuntaa (näistä enem-
män toisaalla vuosikatsauksessa).  Henkilöstön kokonaismäärä ei 
kuitenkaan juuri kasvanut, koska henkilökuntaa jäi samaan aikaan 
eläkkeelle tai siirtyi toisiin tehtäviin. Tiedekunnan pitkäaikaisesta 
dekaanista, fysiikan professori Matti Mannisesta tuli syksyllä 2012 
yliopiston rehtori, fysiikan professori Juha Äystö valittiin Fysiikan 
tutkimuslaitoksen HIP:n johtajaksi ja professori Harry Whitlaw 
muutti Sveitsiin.  

Tiedekuntaan rekrytoitiin aktiivisesti myös yliopistotutkijoita, 
yliopistolehtoreita ja tutkijatohtoreita. Hakijoita oli runsaasti 
sekä Suomesta että ulkomailta ja valinnat voitiin tehdä erittäin 
korkeatasoisten hakijoiden joukosta. Samaan aikaan tiedekun-
nassa valmistuneita lähti tutkimustyöhön muihin suomalaisiin 
ja ulkomaisiin yliopistoihin. Perustellusti voidaan sanoa, että tie-
dekunnan tutkijat eivät tunne kansallisia rajoja. He ovat kysyttyjä 
sekä Suomessa että ulkomailla ja valmiit tarttumaan uusiin tut-
kimushaasteisiin missä tahansa maailmankolkalla. Ja vastaavasti, 
tutkijoita otetaan laitosten tutkimusryhmiin sieltä, missä parasta 
mahdollista osaamista saadaan.

Myös tiedekunnan hallinto- ja tekninen henkilökunta uusiutuu 
lähivuosina, ja sen myötä uudet ajatukset ja toimintatavat mur-
tautuvat esiin. Tämä on luonnon sanelemaa evoluutiota. Se on 
suuri mahdollisuus ja samalla myös suuri haaste yhdistää koke-
musta ja uutta osaamista uutta luovalla tavalla.

Tiedekuntaa kohtasivat myös suru-uutiset.  Akatemiaprofessori 
Rauno Alatalo ja apulaisprofessori (emeritus) Veikko Nevanlinna 
menehtyivät syksyllä 2012.  Alatalo oli evoluutioekologian uran-
uurtajia maailmalla ja jätti lähtemättömän vaikutuksen myös Jy-
väskylän ekologian tutkimukseen. Nevanlinna oli matematiikan 
apulaisprofessori vuodesta 1968 aina eläkkeelle jäämiseensä 
saakka vuonna 1983.

Kasvua täydentävästä rahoituksesta

Tiedekunnan ”liikevaihto” kasvoi edellisestä vuodesta 4,5 % ja oli 
46,9 milj. euroa. Paljolti valtion säästötoimien vuoksi valtionavus-
tuksen määrä pysyi lähes ennallaan (28 milj. €) kustannustason 
noususta huolimatta. Täydentävä rahoitus kasvoi sen sijaan 9,5 
%, 16,9 milj. eurosta 18,5 milj. euroon. Samalla täydentävän ra-
hoituksen suhteellinen osuus tiedekunnan koko rahoituksesta 
kasvoi 39,5 prosenttiin. Henkilöstömenojen suhteellinen osuus 
pieneni säästötoimien vuoksi 63 prosentista 60 prosenttiin. Kiin-
teistömenojen suhteellisen osuus kasvoi vastaavasti 15 prosen-
tista 16 prosenttiin. Lähinnä henkilöstömenoihin kohdistuneiden 
säätötoimien ja kilpaillun rahoituksen kasvun vuoksi taloudelli-
nen tulos oli niukasti voitollinen. Valtiontalouden säästötoimien 
vuoksi siltä sektorilta ei ole odotettavissa lisärahoitusta lähivuo-
sina, ei edes inflaatiotarkistuksiin. Säästötoimia joudutaan siitä 
syystä jatkamaan edelleen. Kasvua haetaan kilpailtavasta täyden-
tävästä rahoituksesta.

Ydintoimintoihin keskittyminen on 
kasvattanut tiedekunnan 
tutkimustoiminnan vahvuuksia ja 
toimintaedellytyksiä 
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Tutkimuslaiteinvestointeja jatkettiin

Tiedekunnan tutkimuslaitekantaa on pystytty viime vuosina 
uusimaan kohtuullisen hyvin Suomen Akatemialta, yliopistolta, 
EU:lta ja yrityksiltä saaduilla varoilla. Päätutkimusaloilla tehtiin tai 
käynnistettiin vuonna 2012 useita kokeellisen tutkimustoimin-
nan edellytyksiä parantavia tutkimuslaitehankintoja: DNA-labo-
ratorion sekvensointilaitteisto uusittiin, akvaattisten tieteiden 
isotooppilaboratorion ja ympäristötieteiden analytiikkalaborato-
rioiden laitekannan uusiminen käynnistettiin, samoin käynnistet-
tiin kiihdytinlaboratorion uudet laiteinvestoinnit MARA, IGISOL 
ja ACC. Nanotiedekeskuksessa aloitettiin 3D-litografia- ja ALD-
laitteistojen hankinta. Näiden ja jo aiemmin tehtyjen laiteinves-
tointien vuoksi tiedekunnan laitekanta on kohtuullisen hyvässä 
kunnossa taloudellisen liikkumavaran kaventuessa. Laitekantaa 
on silti uusittava ja uusia tutkimuslaitteita on hankittava myös 
vastaisuudessa. Kasvun ja jatkuvan menestymisen edellytyksenä 
on kuitenkin myös inhimillisistä voimavaroista huolehtiminen 
niukkenevien resurssien aikana.

Tutkimus vahvistunut ydintoimintoi-
hin keskittymällä

Tiedekunta on perustanut toimintansa alusta alkaen päätutki-
musaloilla tehtävään korkeatasoiseen tutkimukseen ja siihen 
tukeutuvaan opetukseen. Uusille tieteen suuntauksille ja toimin-
taympäristön muutoksille on oltu avoimia, mutta rönsyilemään 
ei ole lähdetty. Ydintoimintoihin keskittyminen on kasvattanut 
tiedekunnan tutkimustoiminnan vahvuuksia ja samalla toimin-
taedellytyksiä. Avoimiin professorin tehtäviin ja tutkijanuran eri 
vaiheisiin on voitu rekrytoimaan uusia lahjakkaita tutkijoita. He 
ovat vuorostaan pystyneet kilpailemaan menestyksellisesti tut-
kimusrahoituksesta, tutkimuslaiteinvestoinneista ja uusista lah-
jakkaista tutkijoista. Tiedekunta on tässä suhteessa positiivisessa 
kasvukierteessä jos ei nyt aivan tornadoefektissä.

Tutkimustoiminnassa saavutettiin vuonna 2012 hyviä tuloksia, 
joista voidaan mainita useita julkaisuja korkeatasoisissa tieteelli-
sissä lehdissä, mukaan lukien neljä  julkaisua arvostetuissa Scien-
ce- tai Nature-lehdissä, samoin  kolme uutta FiDiPro-professoria 
ja yksi uusi ERC:n nuorempi tutkija.  Akatemiaprofessoreiden (3) 
ja akatemiatutkijoiden (14) määrä ovat nekin osoituksia tiede-
kunnan kilpailukyvystä ja potentiaalista tutkimuksen saralla.

Tohtoreita ennätysmäärä

Aktiivisen ja tuloksekkaan tutkimustoiminnan ohella myös toh-
torikoulutuksessa saavutettiin tavoitteet ja rikottiin kaikki aiem-
mat ennätykset: Uusia tohtoreita valmistui 52 ja tavoitteet ylitet-
tiin selvästi. Yli puolet uusista tohtoreista jatkaa tutkijanuraansa 
tutkijatohtoreina Suomessa tai ulkomailla. Erinomainen tulos 
heijastelee tiedekunnan pyrkimystä tehostaa ja nopeuttaa toh-
torikoulutusta.

Maisterikoulutuksessa notkahdus

Tiedekunnan maisterikoulutus ei ole vuoden 2008 jälkeen yltänyt 
asetettuihin tavoitteisiin monista opetuskokeiluista ja opetuksen 
kehittämishankkeista huolimatta. Todennäköisin syy tutkinto-
määrien laskuun vuoden 2018 jälkeen on pitkittynyt talouden 
laskusuhdanne ja sen myötä valmistuvien heikentyneet työl-
listymismahdollisuudet. Elinkeinorakenteen vuoksi työllistymi-
nen on ollut tavallista vaikeampaa Jyväskylän seudulla, mikä on 
puolestaan saattanut monen suuntaamaan katseensa muualle. 
Tiedekunnan tavoitteena on tämän negatiivisen kasvukierteen 
murtaminen uudella koulutettavien työllistämisen tähtäävällä 
politiikalla ja yritysyhteistyötä kehittämällä. Opetus- ja opiskelu-
menetelmien kehittämistä jatketaan samaan aikaan laajalla rinta-
malla (näistä enemmän toisaalla vuosikatsauksessa).

Yhteiskuntasuhteita vaalitaan

Tiedekunta on tehnyt pitkään yhteistyötä ns. sektoritutkimuslai-
tosten (VTT, SYKE, RKTL, MTT, Metla, THL) kanssa ja valmis jatka-
maan tutkimusyhteistyötä ja yhteisten tutkimusinfrastruktuurien 
rakentamista myös niiden tilalle perustettavien uusien valtion 
tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimus- ja koulutusyhteistyötä on 
tehty ja tehdään edelleen myös yritysten kanssa. Kiihdytinlabo-
ratoriossa tehtävät testauspalvelut ja isotooppituotanto, Nan-
otiedekeskuksen nanotomografiapalvelut ja Nanopalva ovat 
esimerkkejä uusista yhteistyömuodoista. Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirin kanssa käynnistettiin syksyllä 2012 solu- ja molekyy-
lipatologian tutkimus- ja koulutusyhteistyö ja alalle rekrytoitiin 
yhteisprofessori. Oman alan asiantuntijatehtävissä toimittiin 
vuonna 2012 aktiivisesti ja tullaan toimimaan vastaisuudessakin 
uusia yhteistyömuotoja hakien. Yhteistyössä avoimen yliopiston 
kanssa edistetään elinikäistä oppimista. Se edesauttaa samalla 
opiskelijarekrytointia tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiksi.  
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Maisterin tutkinnot matemaattis- 
luonnontieteellisissä aineissa 2012

MSc degrees in mathematics and science 
at the Finnish universities in 2012

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 1415

Tohtorin tutkinnot matemaattis- 
luonnontieteellisissä aineissa 2012

PhD degrees in mathematics and science 
at the Finnish universities in 2012

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 329

Opiskelijamäärät tiedekunnittain
Number of students according to faculties in 2012

Kokonaisopiskelijamäärä / Total number 14531

Ylemmät korkeakoulututkinnot tiedekunnittain
MSc degrees according to faculties in 2012

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 1415

Tohtorin tutkinnot tiedekunnittain
PhD degrees according to faculties in 2012

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 168

Vuonna 2011 julkaistut referoidut tieteelliset artikkelit
Publications in ref. journals in 2011

Julkaisujen yhteismäärä / Total number 1824

Helsingin yliopisto | Universityof Helsinki

Itä-Suomen yliopisto | University of East Finland

Jyväskylän yliopisto | University of Jyväskylä 

Oulun yliopisto | University of Oulu 

Tampereen yliopisto | University of Tampere 

Turun yliopisto | University of Turku

Åbo Akademi

Humanistinen tiedekunta |  
Faculty of Humanities

Informaatioteknologian tiedekunta |  
Faculty of Information Technology

Kasvatustieteiden tiedekunta |  
Faculty of Education

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta |  
Faculty of Sport and Health Sciences

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | 
Faculty of Mathematics and Science

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta | 
Faculty of Social Sciences

Kauppakorkeakoulu | 
Jyväskylä University School of Business and Economics

Muut | Others
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Bio- ja ympäristötieteiden laitos |
Department of Biological and Environmental Science

Ekologia ja evoluutiobiologia | Ecology and evolutionary biology
Akvaattiset tieteet | Aquatic sciences
Solu-  ja molekyylibiologia | Cell and molecular biology
Ympäristötiede ja  -teknologia | Environmental science and technology
Biologian opettajien koulutus | Biology teacher training

Fysiikan laitos | Department of Physics

Ydin- ja kiihdytinpohjainenfysiikka | 
Nuclear and accelerator based  physics
Materiaalifysiikka | Materials physics
Hiukkasfysiikka  | High energy physics
Fysiikan opettajien koulutus  | Physics teacher training

TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN PÄÄALAT | MAIN AREAS OF RESEARCH AND TEACHING

Bioinformatiikka ja biorakenteet -tohtoriohjelma
National Doctoral Programme in Informational and Structural Biology (ISB)
ÅAU, Aalto, HU, JyU, LUT, OU, TaU, TuU, UEF, FIMM, CSC - IT Center for  
Science, JBL, Turku Centre for Biotechnology, VTT Biotechnology,  
Orion Corp. and 9 other companies

Biologiset vuorovaikutukset tohtoriohjelma
Biological Interactions Doctoral Programme (BIOINT)
JyU, HU, UEF, OU, TuU, ÅAU, Finnish Environment Institute (SYKE), Finnish 
Forest Research Institute (Metla), Finnish Food Safety Authority Evira, 
Finnish Game and Fisheries Research Institute (RKTL), Metsähallitus, MTT 
Agrifood Research Finland

Energiatehokkuuden ja energiajärjestelmien tohtoriohjelma
Doctoral Program in Energy Efficiency and Systems (EES)
Aalto, HU, JyU, LUT, OU, TUT, VaU, ÅAU, Technical Research Centre of Finland 
(VTT)

Epäorgaanisen materiaalikemian tohtoriohjelma (EMTKO)
Inorganic Materials Chemistry Graduate Program
UEF, Aalto, HU, JyU, OU

Hiukkas- ja ydinfysiikan tohtoriohjelma
Graduate School in Particle and Nuclear Physics (PANU)
JyU, Aalto, HU

Jyväskylän tietojenkäsittelyn ja matemaattisten tieteiden tohtoriohjelma
Doctoral Program in Computing and Mathematical Sciences (COMAS)
JyU

Kansainvälinen biotuotetekniikan tohtoriohjelma PaPSaT
International Doctoral Programme in Bioproducts Technology PaPSaT
Aalto, HU, JyU, LUT, OU, TUT, ÅAU

Kansallinen nanotieteen tohtoriohjelma
National Doctoral Programme in Nanoscience (NGS-NANO)
JyU, Aalto, HU, OU, TUT, TuU, UEF, ÅAU, Centre for Metrology and  
Accreditation (MIKES), Technical Research Centre of Finland (VTT),  
Wihuri Reseach Institute

Kansallinen orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian tohtoriohjelma
National Doctoral Program of Organic Chemistry and Chemical Biology 
(OCCB)
TuU, Aalto, HU, JyU, OU, TUT, UEF, ÅAU

Laskennallisten tieteiden tohtoriohjelma
Finnish Doctoral Programme in Computational Sciences (FICS)
Aalto, HU, JyU, LUT, OU, TaU, TUT, TuU, UEF

Matematiikan ja sen sovellusten tohtoriohjelma
Finnish National Doctoral Programme in Mathematics and its Applications
HU, Aalto, JyU, OU, TaU, TUT, TuU, UEF, ÅAU

Materiaalifysiikan tutkijakoulu
National Doctoral Programme in Materials Physics (NGSMP)
Aalto, HU, JyU, LUT, OU, TUT, TuU

Metsäklusterin tohtoriohjelma
Forest Cluster Doctoral Program (FCDP)
LUT, Aalto, JyU, OU, ÅAU, Technical Research Centre of Finland (VTT),  
Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC

Stokastiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma
Finnish Doctoral Programme in Stochastics and Statistics (FDPSS)
ÅAU, Aalto, Hanken, HU, JyU, OU, TaU, TUT, TuU, UEF, VaU, Financial  
Supervisory Authority, National Public Health Institute, Statistics Finland, 
Technical Research Centre of Finland (VTT)

Suomen lääketutkimuksen tohtoriohjelma
FinPharma Doctoral Program (FPDP)
TuU, HU, JyU, OU, TaU, UEF, ÅAU, Finnish Medicines Agency (FIMEA),  
Medical industry, e.g. Orion Pharma

Valuma-alueen ja vesistöjen tutkijakoulu
Doctoral Program in Integrated Catchment and Water Resources  
Management (VALUE)
OU, Aalto, HU, JyU, TUT, TuU, UEF, ÅAU, Finnish Environment Institute 
(SYKE), Finnish Forest Research Institute (Metla), Finnish Game and Fisheries 
Research Institute (RKTL), Finnish Meteorological Institute (IL), Geological 
Survey of Finland (GTK), MTT Agrifood Research Finland 

Ympäristötieteen ja -tekniikan tohtoriohjelma
Finnish Doctoral Programme in Environmental Science and Technology 
(EnSTe)
UEF, HU, JyU, OU, TUT, TuU, ÅAU

Kemian laitos | Department of Chemistry

Rakennekemia ja syntetiikka | Structural chemistry and synthesis
Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia | 
Renewable natural resources and chemistry of living environment
Laskennallinen kemia ja spektroskopia | 
Computational chemistry and spectroscopy
Kemian opettajien koulutus | Chemistry teacher training

Matematiikan ja tilastotieteen laitos |
Department of Mathematics and Statistics

Matemaattinen analyysi ja inversiotutkimus | Mathematical analysis 
and inverse problems research
Stokastiikka | Stochastics
Tilastotiede | Statistics
Matematiikan opettajien koulutus | Mathematics teacher training

TOHTORIOHJELMAT | DOCTORAL PROGRAMMES
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TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN PÄÄALAT | MAIN AREAS OF RESEARCH AND TEACHING
TOIMITUS

Marja Korhonen, Matti Pylvänäinen

TILASTOT

Marja Korhonen, Soili Leskinen, Tuula Paukama, Satu Paukku, Matti Pylvänäinen, Paula Sarkkinen, 

Hannele Säntti-Ahomäki, Eeva-Liisa Tauriainen

KUVAT

Immanuel Anjam, Jari Haimi, Sami Hirvonen, Arto Javanainen, Viivi Kivi, Johan Knaus, Pekka Koskinen, Ari Lehtonen, 

Elina Leskinen, Gilbert Ludwig, Marko Myllys, Ari Palojärvi, Elina Riihimäki, Mikko Salo, Elina Sievänen, Scot E. Swanson, 

Sandia National Laboratory, USA, Jouni Suhonen, Andrei Torkovkin, Samuel Waldron, Jouni Välisaari
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Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Faculty of Mathematics and Science

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
http://www.jyu.fi/science

BIO- JA YMPäRISTöTIETEIDEN LAITOS
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
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