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Rehtorin puhe Tampereen yliopiston lukuvuoden avajaisissa 
5.9.2022  
 

Hyvät yliopistolaiset, alumnit ja muut yliopistomme ystävät, lämpimästi tervetuloa 
Tampereen yliopiston lukuvuoden avajaisiin! 

Dear staff and students, alumni and friends of Tampere University. It is a pleasure to warmly 
welcome you all to celebrate the opening of our University’s new academic year! 

Olemme aloittamassa monitieteisen yliopistomme neljättä lukuvuotta. Elämme 
epävarmuuden maailmassa, mutta silloin jos koskaan tarvitaan halua selviytyä yhdessä, 
kekseliäisyyttä ja ratkaisuja sekä vankkaa tulevaisuususkoa. Tähän yliopisto instituutiona 
antaa hyvät eväät. 

Kaksi ja puoli vuotta kestänyt koronapandemia vaikuttaa elämäämme edelleen. Keskistä 
Eurooppaa ja Kiinaa vaivaava kuivuus ja Pakistanin tulvat kertovat ilmastonmuutoksesta, 
säiden ääri-ilmiöiden yleistymisestä ja luontoympäristön horjumisesta. Venäjän hyökkäys 
Ukrainaan on tuonut Eurooppaan paljon epävarmuutta tulevaisuudesta sekä energiakriisin, 
joka vauhdittaa myös inflaatiota. Lähikuukausina ja tulevana talvena tarvitaan yhteiskunnilta, 
yhteisöiltä ja meiltä kaikilta yksilöinä resilienssiä eli sitkeyttä, kestävyyttä ja 
tulevaisuususkoa. Siis sisua! 

To navigate through crisis, societies need high competencies and trust. Universities and 
university communities play a pivotal role in building these key assets, both as generators of 
reliable research-based knowledge and as providers of the highest education. 

It is also important that Universities – as prominent stakeholders in society – carry their own 
share in tackling the world’s great challenges and problems, and incorporate these actions in 
their day-to-day life.  

Thus, Tampere University and the Tampere universities community are committed to 
sustainability goals and to supporting Ukrainian students, teachers and researchers who 
have been forced to seek refuge due to the unlawful Russian aggression.  

In accordance with our University’s strategic purpose, we work together to build a 
sustainable world. 

Hyvä juhlayleisö, 

yliopistomme perustamisvaiheeseen liittynyt ylösrakentaminen ja useimmat suuret 
kehittämishankkeet – viimeisimpänä tukipalvelujen kehittäminen ja mitoituksen tarkistaminen 
viime syksynä – on nyt saatu pitkälti valmiiksi.  

Yliopistomme varsinaisen toiminnan talous näyttää vuoden alkupuolen toteuman ja 
loppuvuoden ennusteen perusteella asettuvan nyt neljäntenä toimintavuonna tasapainoon. 

Talouden suurimmat epävarmuustekijät ovat tällä hetkellä yliopiston ulkopuolella, nimittäin 
korkea inflaatio ja kustannusten nousu sekä sijoitustoiminnan epävarmuus pörssikurssien 
heilahdellessa. Yliopistot odottavat istuvalta hallitukselta vahvaa ja yli hallituskausien 
ulottuvaa sitoutumista tutkimukseen ja koulutukseen. TKI-toiminnan osalta valmistelussa 
oleva rahoituslaki turvaisi pitkäjänteistä näkymää julkisen rahoituksen osalta.  
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Tänä syksynä päivitämme ja kirkastamme yhdessä koko yliopistoyhteisön kanssa 
yliopistomme vuonna 2020 laadittua ensimmäistä strategiaa. Elokuussa olemme jo 
tarkastelleet yhteisessä webinaarissa toimintaympäristömme muutoksia. Korkeakoulusäätiön 
hallitus ja yliopiston konsistori ovat käyneet strategian päivitystä koskevan 
lähetekeskustelun. Koko yliopistoyhteisön laajuinen keskustelu jatkuu heti syyskuun 
puolivälin jälkeen käynnistyvällä strategiaviikolla. Yliopiston hallitus vahvistaa päivitetyn 
strategiamme marraskuussa. 

Syksyn mittaan saamme myös raportit Tampereen yliopiston ensimmäisestä laajamittaisesta 
kansainvälisestä tutkimuksen arvioinnista. Kehittävän arvioinnin tarkoituksena on arvioida 
tutkimuksemme tieteellistä laatua sekä sen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan alueisiin nimetyt kansainväliset arviointipaneelit 
vierailivat yksiköissämme kaikilla Tampereen kolmella kampuksella kesäkuussa.  

Ensi vuonna arviointivuorossa on laatujärjestelmämme toimivuus ja vaikuttavuus. 
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin auditointiryhmä tulee vierailemaan 
yliopistolla ensi vuoden toukokuussa. Uskon, että itsearvioinnit, keskustelut ja ulkopuolinen 
arviointi ja havainnot auttavat meitä kehittymään entistä paremmaksi ydintoiminnassamme – 
tutkimuksessa, uusimpaan tutkimukseen pohjautuvassa koulutuksessa ja 
yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa - sekä kehittymään avoimena ja innostavana työ- ja 
opiskeluyhteisönä. 

Dear members of the University community, 

academic achievements were celebrated in the new multidisciplinary University’s first 
Conferment of Doctoral Degrees in early August.  

A total of 235 doctors, who have earned their degree at the new Tampere University or its 
predecessors, were conferred, and the title of Honorary Doctor was awarded to 14 persons 
from Finland and abroad. They had been invited to accept the honorary doctorates in 
recognition of excellence in fields represented at our University and other exceptional 
scientific, artistic or social merits. Special emphasis was paid on work conducted at the 
interfaces of scientific disciplines. 

The ceremonial conferment of doctoral degrees is the most prestigious academic celebration 
and a tradition that spans several centuries. The protocol of the first Conferment of Doctoral 
Degrees of our new university was based on recognising and integrating the practices of the 
predecessor universities.  

I would like to use this opportunity to thank the Conferment Committee and everyone else 
who took part in organising the festivities, for their excellent work in building the foundation 
for the new University’s own traditions. The next Conferment of Doctoral Degrees will take 
place in June 2025. 

Hyvä juhlayleisö, 

Nyt lukuvuoden alkaessa huomio kohdistuu akateemisen maailman tulokkaisiin, 
yliopistoyhteisömme uusiin opiskelijoihin. Tampereen yliopistossa ja sen edeltäjissä tehty 
hieno työ näkyi jälleen viime kevään yhteishaussa koulutuksemme korkeana vetovoimana. 
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Olimme Suomen toiseksi suosituin yliopisto niin kokonaishakijamäärällä kuin ensisijaisten 
hakijoiden määrällä mitattuna. 

Opintonsa aloittavia on meillä tänä syksynä runsaat 3 500. Tampereella opiskelijoita odottaa 
laaja ja hyvin monialainen korkeakouluyhteisö sekä Suomen suosituimman opiskelu- ja 
asuinpaikkakunnan tarjoamat monet mahdollisuudet. Yliopistomme seitsemään arvoon 
sisältyvä ’oppijalähtöisyys’ kertoo, että toimintamme tavoitteena on aina oppijan paras. 

Hyvä uusi opiskelija, 

Kannustankin sinua aloittamaan opintosi avoimin mielin, uskomaan itseesi ja kokeilemaan 
ennakkoluulottomasti monialaisen yliopistomme ja korkeakouluyhteisömme tarjoamia, rajat 
ylittäviä mahdollisuuksia omien unelmiesi saavuttamiseksi! 

At the start of the autumn term, pandemic-related special arrangements have, for the most 
part, been taken down. 

Teaching takes place on-site unless there are strong pedagogical grounds for hybrid or 
remote teaching. Teachers play a key role in assessing the best ways to achieve the 
learning outcomes of their courses. 

It continues to be essential that we all come to the campuses and classes only in good 
health. By acting responsibly together, we ensure that everyone can study and work safely. 

Pandemia-aika eristäytymisineen on lisännyt henkistä kuormitusta erityisesti opiskelijoilla. 
Pyrimme edistämään opiskelijoiden hyvinvointia monin keinoin, esimerkiksi tukemalla 
kiinnittymistä yliopistoyhteisöön ja vahvistamalla osallisuuden kokemusta, helposti 
saavutettavalla opiskelijan ohjauksella ja tukemalla käytännön opiskelutyötä – vertaistukea 
unohtamatta.  

On äärettömän tärkeää, että kukaan ei jää murheineen yksin. Esitän tässä toiveen ja 
kehotuksen olla matalalla kynnyksellä yhteydessä opettajaan tai tutoriin, jos asiat 
pohdituttavat. Rehtoriinkin saa olla yhteydessä! 

Hyvä yliopistossamme työskentelevä, 

Pandemia-aika on kuormittanut myös henkilöstöämme; monia meistä on jo valmiiksi 
rasittanut yliopistofuusion toteuttamiseen liittyneet vaativat ja aikarajoitteiset tehtävät. 
Pandemia-ajan pakottama digiloikka ja monet uudet toimintatavat ovat toisaalta myös 
sujuvoittaneet ja joustavoittaneet työtä ja opiskelua. 

Henkilöstön hyvinvoinnin tueksi olemme yhdessä laatineet suositukset ja konkreettisia 
toimia, joiden toivotaan muun muassa selkiyttävän työtehtäviä, kehittävän hyvää johtamista 
ja esimiestyötä, auttavan työstä palautumiseen, ja lisäävän työpäiviin huokoisuutta. Toivon, 
että yliopistomme pystyy tarjoamaan akateemisen yhteisön luovalle ja vastuulliselle 
työnteolle hyvän ja innostavan ympäristön. Haluan tässä yhteydessä lämpimästi kiittää koko 
henkilöstöämme siitä, että olemme yhdessä löytäneet polun eteenpäin.  

Dear audience, 

Tampere University is an international community of close to 22 000 students and some 
4 200 staff. Our University community’s more than 4 000 international members represent 
over 110 nationalities. 
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Our University’s profile is based on bringing together research and education focusing on 
technology, health and society. Such multidisciplinarity is based on strong and deep 
understanding of each discipline. 

The research carried out at Tampere University is renowned for its societal impact. Our 
educational offering is one of the most multidisciplinary in Finland, and its is based on latest 
research knowledge as well as diverse interaction with the wider society and working life. 
Our collaboration with the business life as well as public stakeholders like the City of 
Tampere, the Pirkanmaa hospital district and the future Wellbeing County is active, long-
spanning, and continually developing. 

We are also actively involved in developing the future for European university education as 
part of the ECIU, the European Consortium of Innovative Universities.  

The EU-funded ECIU University pilot project aims to create a challenge-based Europe-wide 
education model to complement the traditional model, based on degrees. The ultimate goal 
is to establish a European University where learners, researchers, business, public 
organizations and citizens are enabled to create relevant and innovative research-based 
solutions for real life challenges with real societal impact.  

I am confident that in time, through curriculum renewal based on broad-based discussion 
and preparation, we can strengthen our link to the European University and increase the role 
of challenged-based learning at Tampere University, too.    

Hyvä avajaisyleisö, 

Viime kädessä yliopisto on omalla erityisyydellään ja pysyvyydellään olemassa ympäröivää 
yhteiskuntaa varten.  

Keino, jolla voimme tämän tavoitteen saavuttaa on yksinkertainen – ja samalla niin vaativa: 
meidän tulee kehittyä Suomen parhaaksi yliopistoyhteisöksi tehdä työtä ja opiskella. Tämän 
myötä syntyy se vetovoima, into ja tahtotila, jolla rakennamme yhdessä kumppaniemme 
kanssa kestävää maailmaa. Tampereen yliopisto on arvokas ja meille kaikille 
merkityksellinen. Siis rakas. 

Innostavaa akateemista lukuvuotta!  

I wish the entire University community an inspiring academic year! 

 

 


