
TIEDOTE: Keskustakampuskyselyn yhteenveto ja tulokset 

 

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ja humanistiset ainejärjestöt laativat syksyllä 2021 kyselyn, jonka 

tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä ja kantoja keskustakampushankkeesta sekä sen 

hankesuunnittelusta. Kyselyn ohessa jaettiin infopaketti hankesuunnitteluun liittyen. Infopaketti 

koostettiin Yliopiston hankesuunnitteluesityksen perusteella. 

Kysely pyrittiin laatimaan neutraaliin sävyyn, ja kaikkiin kysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista 

sekä anonyymia. Mitään muita erottelevia tietoja ei kerätty, paitsi vastaajien pääaine, jotta voitiin 

varmistaa, että kysely saavutti kaikki humanistiset tieteenalat. Kysely oli auki 10.–21.11.2021. 

Kyselyyn pystyi vastaamaan vain kerran. Kyselyyn vastasi yhteensä 352 henkilöä. Kyselyn kysymykset 

laadittiin yhdessä kaikkien humanististen ainejärjestöjen edustajien kanssa. Kyselyssä oli 

monivalintakysymyksiä, joista kahteen oli mahdollisuus vastata myös “muu, mikä?” -avoimella 

vastauksella. Kyselyssä oli myös yksi täysin vapaan sanan kysymys. Ohessa kyselyn avoimen sanan 

vastauksista tehty kooste. Sähköpostiviestin liitteenä löytyy myös diaesitys monivalintakysymysten 

vastausjakaumasta. 

Kyselyn 10. kysymykseen vastaajat saivat vastata niin kutsutulla vapaalla sanalla. Vastauksia tähän 

kysymykseen tuli yhteensä 212. Nostimme vapaan sanan vastauksista esiin vastaajia eniten 

puhuttaneet aiheet sekä huomioimme vastausten keskeiset teemat. Havainnollistimme vastausten 

sisältöä suorilla lainauksilla kirjoitetuista kommenteista, jotka koskivat käsiteltävää aihepiiriä. 

Lainauksissa on niin kokonaisia kommentteja, kuin osia pidemmistä vastauksista. Sana on vapaa -osion 

kysymyksenasettelu kuului seuraavasti: “Sana on vapaa. Mikä on sinun mielestäsi tärkeintä ottaa 

huomioon keskustakampuksen suunnittelussa? Miten muutto Raksilaan vaikuttaisi sinun 

opintoihisi tai sinun oppiaineeseesi?” 

Yhteensä neljä vapaan sanan vastausta oli selkeästi myönteisiä. Syinä mainittiin muun muassa 

keskustan vetovoiman lisääntyminen sekä vastaajan omalta kannalta lyhyempi matka tai parempi 

sijainti. Vastauksista kahdeksan oli osittain myönteisiä, mikäli tietyt ehdot täyttyvät/suunnitelma on 

erilainen, kuin tämänhetkinen. Mainintoja oli esimerkiksi siitä, että keskustakampus on hyväksyttävä, 

mikäli kaikki alat muuttavat, jos tilat ovat riittävät ja jos opiskelijoita/tilojen käyttäjiä kuullaan 

suunnittelussa kunnolla. 

Yliopisto olisi keskeisemmällä paikalla, lähempänä päivittäisiä palveluitani yms. 



Minua muutto ei haittaisi niin paljoa jos todella kaikki muuttaisivat kerralla Raksila-

Kontinkangas akselille. Kolmen kampuksen idea on sekava ja huonosti suunniteltu. 

 

Sana on vapaa –osiossa poikkitieteellisyys ja yhteisöllisyys mainitaan hieman alle 40 %:ssa 

vastauksista. Usein esiin nousee se, että poikkitieteellisyys on Oulun yliopiston valttikortti ja sitä tulisi 

vaalia tulevaisuudessakin. Jonkin verran esiintyy myös kommentointia ainejärjestöyhteistyöstä. 

Sivuaineet mainitaan useasti poikkitieteellisyydestä puhuttaessa. Kokonaisuudessaan sivuaineet 

mainitaan vapaan sanan osiossa vähän yli 20 %:ssa vastauksista. Huolta herättivät esimerkiksi 

aikataulut ja opintojen mahdollinen jakaantuminen useammalle kampukselle.  

Sivuaineiden suorittamisen toteutuminen mietityttää: valitaanko sivuaineita enää 
 yhtä monipuolisesti jos opinnot on kahdella kampuksella? 

 

Yksi Oulun yliopiston ehdottomista vahvuuksista on se poikkitieteellisyys ja se, että 
 melkein kaikki opiskelijat ovat samalla kampuksella. Sitä tulee ehdottomasti vaalia, oli 
 tulevaisuudessa kampuksen sijainti mikä tahansa. 

 

Poikkitieteellisyys on välttämätöntä paitsi opiskelijoille, myös tulevaisuuden 
 tiedeyhteisölle: jotta varmistettaisiin parempi ja laajempi asiantuntijuus valmistuville, 
 sivuaineopintojen valintaan ei saa vaikuttaa kampuksien etäisyys toisistaan. 

 

 Hieman alle puolet mainitsevat kommenteissaan liikkumisen jollain tavalla. Näistä liikkumisen esille 

tuomista vastauksista noin 63 %:ssa esiintyy pohdintaa ja huolta kampusten välillä liikkumisesta ja 

matkustamisesta, mikäli opinnot jakaantuisivat useammalle kampukselle. Noin 20 %:ssa vastauksista 

mainitaan asuminen, esimerkiksi opiskelija-asunnot tai asuntojen hintataso. Hieman vajaa 15 % 

vastauksista käsittelee ainakin osittain kustannuksia, esimerkiksi mahdollisesti lisääntyvästä 

joukkoliikenteen käytöstä johtuvia kuluja tai mahdollista asumisen hintatason nousua, mikäli muutto 

keskustaan tulisi ajankohtaiseksi.   

Opiskelijoiden asuinkustannusten pysyminen maltillisena kampuksen lähistöllä 
 (kaikki eivät ole oikeutettuja yleiseen asumistukeen esimerkiksi perhetilanteen takia, 
 kaikki opiskelijat eivät ole vasta omilleen muuttaneita nuoria!). On tärkeää huomioida 
 eri pääaineille tarpeelliset tilat, ei voida niputtaa kaikkia yhteen pelkän tiedekunnan 
 perusteella. Myös humanistisessa tiedekunnassa on tarvetta erityistiloille! 

 

Norssi jää Linnanmaalle joten auskujen pitäisi kulkea luentojen ja oman opetuksien 
välissä ees taas useasti päivässä. Nyt jo on tiukat aikataulut, joten turha edestakainen 
liikenne päivän aikana ei luonnistuisi todellakaan. 

  



Alustavissa suunnitelmissa ei ole ilmeisesti mietitty ollenkaan humanistisen 
 tiedekunnan tarpeita, sillä normaalikoulun läheisyys on opettajaopiskelijoille 
 ehdottoman tärkeää. Arkeologian opiskelijat tarvitsevat laboratoriotilojaan, kuten 
 logopedian opiskelijatkin asiakastilojaan. Historian opiskelijoille kirjasto ja sen 
 aineistot ovat elintärkeä osa opintoja. 

 

Etenkin lähellä olevat opiskelija-asunnot ja muutenkin keskustaa halvemmat 
 elämiskustannukset ovat itselle tärkeitä: Raksilaan ei mahdu uusia opiskelija-asuntoja, 
 eikä opiskelijoilla olisi varaa asua lähellä opiskelupaikkaansa, jossa viettävät rutkasti 
 viikottain aikaa ~viiden vuoden ajan. 

 

Noin 20 %:ssa vastauksista mainitaan opiskelijoiden tai henkilökunnan kuuleminen 

keskustakampushankkeesta. Kommenteissa korostuu huoli siitä, ettei opiskelijoita ole kuultu 

tarpeeksi ja heidän oppiaineisiinsa liittyviä erityistarpeita ei ole huomioitu. 

Keskustakampuksen suunnittelussa tulee panostaa läpinäkyvään viestintään, ja 

osallistaa myös opiskelijoita mukaan hankkeeseen. Hankkeen viestintä ei ole ollut 

avointa. Tähän mennessä olen vastaanottanut yhden kyselyn, jossa ei ollut mahdollista 

millään tavalla kritisoida hanketta tai antaa kehitysideoita. Mielestäni tällainen 

viestintä ei sovi yliopistoon, jonka merkittävimpiä arvoja ovat avoimuus ja läpinäkyvyys. 

 

Opiskelijoita ei ole otettu keskustakampushankkeessa tarpeeksi huomioon. 

Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet hankkeesseen tuntuvat olevan lähes 

olemattomat eikä opiskelijoita ole kuultu tarpeeksi hankkeen osalta. 

Keskustakampushankkeesta tiedottaminen on ollut myös hyvin vähäistä ja 

hankkeeseen liittyvä viestintä on ollut epäselvää. Myös yliopiston lähettämä kysely 

keskustakampuksesta oli erittäin kehno ja johdatteleva: kyselyssä ei voinut ilmaista 

vastustavansa hanketta, vaan hankkeetta oli ikään kuin "pakko" kannattaa. Myös 

hankkeen perustelu on ollut mielestäni riittämätöntä eikä siihen kohdistunutta kritiikkiä 

ole huomioitu tarpeeksi. 

 

Noin 20 %:ssa kommenteista mainitaan erityistilat. Vastaajat olivat huolissaan erityistilojen 

(esimerkiksi laboratoriot ja terapiatilat) tulevaisuudesta. Useiden vastaajien käsitysten mukaan niitä 

ei ole huomioitu suunnitelmissa juuri ollenkaan/tarpeeksi.   

Muutto Raksilaan olisi ok, jos tilojen suunnittelussa kuultaisiin niitä käyttävää 

henkilöstöä, opiskelijoita ja muita toimijoita. Nyt en ole tällaista havainnut ainakaan 

kaikkia opiskelijoita koskien. Näin isossa hankkeessa mielipiteitä voisi kerätä 

muutenkin kuin opiskelijoiden edustajilta. 

 

 Keskustakampuksen suunnittelussa tulee panostaa läpinäkyvään viestintään, ja 

osallistaa myös opiskelijoita mukaan hankkeeseen. Hankkeen viestintä ei ole ollut 



avointa. Tähän mennessä olen vastaanottanut yhden kyselyn, jossa ei ollut mahdollista 

millään tavalla kritisoida hanketta tai antaa kehitysideoita. Mielestäni tällainen 

viestintä ei sovi yliopistoon, jonka merkittävimpiä arvoja ovat avoimuus ja läpinäkyvyys. 

  

Keskustakampus tulisi vaikuttamaan monen opiskelijan mutta myös henkilökuntaan 

kuuluvan ihmisen elämään suuresti. Siksi uudistusta tulisikin tehdä huolella ja siihen 

pitäisi sisällyttää kaikkien mielipiteet. Tähän mennessä vaikuttaa siltä, että mielipiteitä 

on kysytty ja julkaistu vain niiltä henkilöiltä, jotka tukevat keskustakampusta. En ole 

ainakaan itse törmännyt mihinkään tilaisuuteen, kyselyyn tai keinoon, millä kaikki 

voisivat tuoda mielipiteensä kuuluviin. Koenkin, että keskustakampus-uudistuksen 

ajajien taholta ei haluta käydä avointa keskustelua aiheesta, koska he pelkäävät 

palautteen olevan uudistusta vastaan. Tällainen puolueellinen viestintä on todella 

häpeällistä. 

 

 Kirjasto mainitaan 18 %:ssa vastauksista. Miltei kaikki kirjastoa kommentoineet olivat huolissaan 

kirjaston asemasta ja kirjaston kokoelmien tulevaisuus sekä saatavuus aiheuttivat huolta vastaajissa.  

Mitä tapahtuisi tiedekirjasto Pegasuksen saame-kokoelmalle? 

 

Suurkirjastoa ei välttämättä kannattaisi viedä keskustaan, jos yhtään neliöt alkaa 

loppua. Riittäisi varmasti pieni sivukirjasto eli lainaus/palautus, varausten noutopiste. 

Kirjastot kuitenkin lisäävät mittavasti opiskeluviihtyvyyttä. Hiljotellen kurssikirjat 

alkavat olla myös diginä, joten ei ehkä tarpeen hankkia loputtomasti kirjojakaan lisää. 

 

Kirjasto on tähän asti toiminut loistavasti. Yliopistossa on oltava toimiva ja 

korkeatasoinen kirjasto, ja sen on oltava sillä kampuksella missä opiskellaankin. 

 

Suurin huolenaiheeni on kirjasto ja vapaakappaletoiminta. Ne yhdessä ovat Pohjois-

Suomessa tehtävän laadukkaan tutkimuksen perusta ja se ei saa vaarantua. Aineiston 

on oltava tutkijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan saatavissa joka arkipäivä virka-

aikaan jatkossakin. 

 

Kirjasto ja sen fyysisten aineistojen (kirjat, lehdet, mikrofilmit, elokuvat, kartat & muut 

painokset yms.) ja e-aineistojen on tärkeä olla saavutettavissa. Etenkin humanistisilla 



aloilla paljon aineistoa on vain fyysisenä, eikä humanismin arvostuksen ja rahoituksen 

yhä vähentyessä ole todennäköistä, että näiden aineistojen tuottaminen/muuttaminen 

elektronisiksi olisi tärkeysjärjestyksessä kovin korkealla. 

 

 Sana on vapaa -osiossa nousi esiin myös Giellagas-instituutti ja sen asema tulevaisuudessa: 

Kampuksen suunnittelussa on ehdottomasti huomioitava myös Giellagas-instituutti ja 

sen tärkeä valtakunnallinen tehtävä ja vastuu, sekä vähemmistöasema. Kampus ei saa 

aiheuttaa haittaa Giellagakselle ja sen työlle. Giellagasta pitää kuulla kampuksen 

suunnittelussa ja sen tulee voida päättää, mikä ratkaisu on sille paras. 

 

 

Tässä kappaleessa on eritelty kysymysten 4 & 8 “muu, mikä?” –kohtien 

vastauksia. 

 

Kysymys 4. “Mitä tiloja koskevia asioita yliopiston tulee ottaa huomioon keskustakampuksen 

suunnittelussa?” Vastauksessa oli mahdollista valita useampi vaihtoehto, sekä täydentää vastausta 

“muu, mikä?” -kysymyksen alle.  Tämän vaihtoehdon valitsi 16,7 % (58 kpl) prosenttia vastaajista ja 

ehdotuksen kommenttikenttään antoi 47 vastaajaa.  

Useissa vastauksissa toistui jo annettuja vaihtoehtoja, kuten erityistilat, joihin lukeutuvat logopedien 

terapiatilat sekä kielten opiskelijoiden kielistudio, itsenäiset opiskelutilat ja kirjasto. Vastaajista kuusi 

mainitsi wc-tiloihin liittyviä asioita, joiden joukossa toivottiin muun muassa esteettömyyttä. Riittävät 

pysäköintitilat mainittiin niin ikään kuudessa vastauksessa. Hankkeen peruuttamista toivovia 

vastauksia oli tässä “muu, mikä?” -kohdassa seitsemän kappaletta. Yksittäisiä mainintoja oli myös 

muun muassa uskonnon harjoittamisen tiloista, lastenhoitotiloista sekä henkilökunnan työtiloista. 

Esteettömyys, WC-tilojen riittävyys, vapaaseen seurusteluun sopivat tilat, ulkotilat, 

jotta kampusta käyttävät voivat myös saada opiskelupäivän aikana raitista ilmaa ja 

halutessaan, parkkitilat (autot, pyörät ja muut, säilytystilat (esim. ulkovaatteille), se 

että tilat kannustaisivat ergonomiaan ja liikkumiseen 

 



Kysymys 8. “Mikä on mielestäsi paras sijainti tulevaisuuden kampukselle?” oli monivalintakysymys, 

josta vastaaja pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon. Vastauksia “muu, mikä?”- kohtaan tuli 

yhteensä 17kpl (5 % kaikista vastauksista). 

Näistä yhdeksän vastaajaa kannattaa sellaista paikkaa, johon kaikki voivat muuttaa. 

Lähempänä keskustaa olisi hyvä, mutta poikkitieteellisestä ja yhtenäisestä 

kampuksesta ei saa luopua. 

Ei sillä sijainnilla ole niin paljon väliä, kunhan kampuksen poikkitieteellisyys ja 

yhtenäisyys säilyy eikä suurta osaa opiskelijoista pakoteta sukkuloimaan eri kampusten 

välillä. 

Neljä vastaajaa seitsemästätoista ehdottaa jotain muuta paikkaa, kuten Limingantullia, keskustaa, 

Lyöttyä, Heinäpäätä ja Hailuotoa. Yksi vastaaja seitsemästätoista on sitä mieltä, että keskustakampus 

on hyvä idea, jos se toteutetaan hyvin ja palveluita romuttamatta. Samoin yksi vastaaja 

seitsemästätoista on sitä mieltä, että kaikki kuulostaa huonolta. Kaksi vastaajaa seitsemästätoista ei 

osaa sanoa. 


