
Humanistijärjestöjen kannanotto Oulun yliopiston 

keskustakampushankkeeseen 

 

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry, Verba ry, Tiima ry, Communica ry, Suma ry, Kultu ry, 

Index ry, Gieku ry ja Timppa ry ovat huolissaan Oulun yliopiston keskustakampushankkeen 

toteutuksesta. Tämänhetkisen tiedon mukaan humanistinen tiedekunta on muuttamassa 

Raksilaan yliopiston uudelle 2028 valmistuvalle kampukselle. Teetimme marraskuussa 2021 

kyselyn humanististen alojen opiskelijoille, jossa kartoitimme opiskelijoiden mielipiteitä ja 

näkemyksiä hankkeesta. Vastauksia kyselyyn saatiin 352 henkilöltä. Kyselyyn vastanneista 89 

%:a koki, ettei ole voinut vaikuttaa hankkeeseen. Vastaajista 1 % koki yliopiston viestinnän 

tarpeeksi läpinäkyväksi hankesuunnittelun aikana. Vastauksissa ilmeni huoli, ettei 

humanististen alojen erikoistilatarpeita ole huomioitu tarpeeksi tämänhetkisessä 

suunnittelussa. Huoli poikkitieteellisyyden säilyvyydestä ja sivuainevalintojen suorittamisesta 

eri tiedekunnissa nousi myös esiin kyselyn kommenteissa. 74,1 % kyselyyn vastanneista koki 

kampuksen poikkitieteellisyyden erittäin tärkeäksi, ja 20,8 % jonkin verran tärkeäksi teemaksi 

Oulun yliopistossa. 

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ja humanistiset ainejärjestöt toivovat, että jos 

tiedekunnan muutto Raksilaan tapahtuu, kyseisen alan opiskelijoiden toiveet otetaan 

huomioon ja heitä osallistettaisiin enemmän. Opiskelijoiden sivuaineopintojen tarjonta ja 

suorittaminen tulee turvata muutoinkin kuin pelkästään etäopintoina.   

Humanistisilla aloilla on omat tarpeensa erityistiloja koskien, esimerkiksi laboratoriot, 

kielistudio, logopedien terapiatilat sekä eri alojen opiskelijoille hyödyllinen 

mikrofilmikokoelma lukulaitteistoineen. Opiskelijoilla tulee olla helppo pääsy kirjastoon, eikä 

digimateriaali korvaa tätä kokonaan. Oulun vapaakappalekirjasto on pohjoisin laatuaan ja sen 

asema tulee turvata myös tulevaisuudessa. Kyselyssä nousi esiin myös huoli Giellagas-

instituutin kohtalosta. Mikä on sen sijainti ja asema tulevaisuudessa?  

Poikkitieteellisyys, elävä opiskelijakulttuuri ja yhteiskampus ovat tähän asti kulkeneet hyvin 

käsi kädessä. Toivoisimme, että niitä vaalittaisiin jatkossakin. Aine- ja harrastejärjestötoiminta 

ovat omiaan luomaan yhteisöllisyyttä opiskelijoiden keskuuteen, joten myös niiden tarpeet 



tulisi huomioida uuden kampuksen suunnittelussa. Tällaisia ovat esimerkiksi laadukkaat 

kiltahuonetilat. Puhuttaessa Oulun yliopiston vetovoimatekijöistä näemme nämä edellä 

mainitut tekijät sijaintia merkityksellisempinä. Vetovoimaan vaikuttaa myös olennaisesti 

opetuksen ja tutkimuksen taso sekä käyttötarkoitukseensa sopivat tilat, niin opiskelijoille kuin 

henkilökunnalle.  

Hankesuunnittelussa tulee huomioida kampukselle siirtyvien opiskelijoiden ja henkilökunnan 

etu. Humanistiopiskelijoiden toiveet ja sivuaineopinnot tulee turvata ilman täydellistä 

etäopintopakkoa, jotta mahdollisuus omannäköisen tutkinnon rakentamiseen ja 

tulevaisuuden uravaihtoehtojen monipuolistamiseen säilyy. Tähän asti humanististen alojen 

tutkintojen vahvuus on ollut monipuolisuus ja yksilöllistettävyys. Mikäli näitä asioita ei oteta 

huomioon, emme voi kannattaa hanketta nykyisessä muodossaan. Meille opiskelijoille Oulu 

on yliopistokaupunki. 
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