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OULUN YLIOPISTO LUO UUTTA

• Uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä 2000-luvulla			
• Koulutettuja osaajia vuosittain

51

		

2 000

• Patentteja yliopiston salkussa			

22

• Teknologian siirtosopimuksia (2013) 		

10

• Keksintöilmoituksia (2013)

82

			

• Valtakunnallisia tutkimuksen huippuyksikköjä

”

3

Oulun yliopisto on yksi arktisen
alueen merkittävimmistä yliopistoista.
Oulun yliopisto on globaali toimija,
jonka vaikutus lähialueelleen on suuri,
ja jonka tieteellinen asiantuntijuus lisää
koko Suomen hyvinvointia ja kilpailukykyä.

Entinen pääministeri Paavo Lipponen,
Oulun yliopiston varainhankintakampanjan suojelija

LAHJOITTAMALLA OLET
MUKANA RAKENTAMASSA
YHTEISTÄ TULEVAISUUTTAMME
Lahjoituksesi on sijoitus yhteiseen tulevaisuuteemme. Valtio maksaa jokaiselle yksityishenkilön tai yhteisön
tekemälle lahjoitukselle vastinrahan1. Tämä voi jopa nelinkertaistaa lahjoituksesi. Vastinrahoitus kerryttää
yliopiston peruspääomaa, jonka tuottoa käytetään yliopiston toiminnan kehittämiseen.
Mikäli lahjoituksesi on vähintään 10 000 euron suuruinen, voit kohdentaa sen käytettäväksi suoraan
valitulle yliopiston koulutusalalle.
Yrityksille ja yhteisöille yli 850 euron lahjoitus on verovähennyskelpoinen.
Olemme kiitollisia kaikista lahjoituksista.

KOULUTUSALAT
• Humanistinen

• Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
• Kauppatieteellinen
• Luonnontieteellinen
• Lääketieteiden
• Tekniikan
• Terveystieteiden

1

Valtio on varautunut pääomittamaan yliopistoja kolminkertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan
nähden kuitenkin enintään 150 miljoonalla eurolla. Valtion
vastinrahoitus kohdennetaan eri yliopistojen kesken
suhteessa yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan.
Valtion vastinrahakäsittelyssä huomioon otettava keräysaika
on 1.11.2014–30.6.2017.

”

Oulun yliopisto luo uutta osaamista
ja hyvinvointia. Toivotan nykyiset ja
uudet yhteistyökumppanit mukaan
tärkeään työhön: tukemaan
yhteistä tulevaisuuttamme.

Rehtori Jouko Niinimäki

Vuosina 2013–2014 kohdensimme sijoitustoiminnan tuottoja yhteensä 5,3 miljoonaa euroa.
Merkittävä osa sijoitusvarallisuudestamme (43 %) on hankittu vuosina 2008–2011 toteutetulla
valtion vastinrahoittamalla varainhankintakampanjalla. Tämän sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden
2013 lopussa 41,4 miljoonaa euroa ja salkun tuotto vuonna 2013 oli 12 %.

NÄMÄ TULIVAT MAHDOLLISIKSI:

• Tutkijatohtorirekrytoinnit ja professuurit				

3 041 500 €

• Koulutuksen kehittäminen 						
(työelämäyhteydet, kansainvälistäminen, oppimisympäristöt)

894 000 €

• Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimus			

750 000 €

• Oulu Mining Schoolin kehittäminen					

299 000 €

• Business Kitchen/yrittäjyys 						

125 000 €

• Valtakunnallisen tohtorikoulutuskurssien järjestäminen			

100 000 €

• Tutkimushankkeisiin osallistumisen edistäminen				

100 000 €

• Professorivaihto (vierailevat professorit) 				

50 000 €

EDELLÄKÄVIJÄT
TARVITSEVAT TAUSTATUKEA

”
Teollisuusneuvos Jorma Terentjeff

Oulun yliopistossa tehdään tiiviisti
töitä yhdessä liike-elämän ja teollisuuden
kanssa työllisyyden ja talouskasvun
aikaansaamiseksi. Siellä ei olla totuttu
pelkästään ideoimaan jalat pöydällä,
vaan on rohkeasti tartuttu toimeen ja
saatu asioita aikaiseksi.

Jokainen aika tuottaa ennakkoluulottomat edelläkävijänsä.
Heidän ansiostaan tieteen innovaatiot johtavat tuottaviin
sovelluksiin tämän päivän elinkeinoelämässä.
Suomalainen yhteiskunta tarvitsee
rohkeita tieteentekijöitä.

• Oulun yliopiston Pohjois-Suomen syntymäkohortti
1966 -tutkimus on Suomen laajimpia ja pitkäkestoisimpia kansanterveystutkimuksia. Sikiökaudella alkanut
seuranta on tuottanut arvokasta tietoa äitien raskausajan terveydentilan sekä geneettisen perimän vaikutuksesta lasten synnynnäisiin vammoihin ja aikuisiän
sairastumisriskeihin. Tutkimus jatkuu.
• Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan
tiedekunnan robottitutkimuksessa syntyi sisätilojen
paikannusjärjestelmä, jossa mobiililaite luo fyysisestä
tilasta magneettisen sisätilakartan. Keksinnöllä on laajat
soveltamismahdollisuudet. Ideaa hyödyntävä yritys
Indoor Atlas on ollut perustamisestaan saakka suuren
kansainvälisen mielenkiinnon kohteena.
• Oulun yliopiston Terästutkimuskeskus toteuttaa
teräksiin liittyvää poikkitieteellistä tutkimusta ja koulutusta ja tekee tiivistä yhteistyötä alan teollisuuden
kanssa. Tutkimus suuntautuu erityisesti kehittyneisiin
suurlujuusteräksiin ja ruostumattomiin teräksiin, niiden
resurssitehokkaisiin valmistusmenetelmiin, ominaisuuksiin ja käyttöön.

• Konenäön tutkimus edustaa Oulun yliopiston huippututkimusta. Konenäkötutkijat ovat onnistuneet ensimmäisinä maailmassa tunnistamaan videolta automaattisesti ihmisen tahattomia mikroilmeitä, joita ihmisten on
lähes mahdotonta muuten havaita. Teknologia mahdollistaa myös sydämen pulssin havainnoinnin henkilön
kasvoilta. Konenäöllä nähdäänkin olevan merkittäviä
uusia soveltamismahdollisuuksia lääketieteessä.
• Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa
toimiva Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö tutkii yksilöiden ja ryhmien oppimista eri oppimisympäristöissä ja suunnittelee teknologiaa
hyödyntäviä oppimisen malleja monitieteisessä
tutkimusyhteistyössä. Yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä
Oulun yliopiston harjoittelukoulun kanssa, joka on yksi
maailman Unesco-kouluista.
• Tietojenkäsittelytieteiden yksikössä kehitettiin
vanhusten turvajärjestelmä, joka mahdollistaa muistisairaiden itsenäisen asumisen ja liikkumisen entistä
pidempään. Järjestelmä hyödyntää huippumodernia
ICT-teknologiaa ja ohjaa kotiin, jos oma osoite unohtuu.

TUE OULUN
YLIOPISTON
TOIMINTAA.

TEE
LAHJOITUS
lahjoita.oulu.fi

Lahjoitustili:
Danske Bank
FI08 8119 9710 0170 23
BIC: DABAFIHH
www.oulu.fi/varainhankinta
Yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka
0294 48 4026
sakari.jussi-pekka@oulu.fi

facebook.com/tulekasvamaankanssamme		

Rahankeräyslupa POL-2014-11655

twitter.com/uniouluFR

