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Oulun yliopisto

‒ Monitieteinen kansainvälinen
tiedeyliopisto

‒ Perustettu 1958
‒ 10 tiedekuntaa:
- Arkkitehtuuri (OSA)
- Biokemia ja molekyylilääketiede(FBMM)
- Kauppakorkeakoulu (OBS)
- Kasvatustiede (FEdu)
- Humanistinen tiedekunta (FHum)
- Sähkö- ja tietotekniikka, tietojenkäsittelytiede

(ITEE)
- Lääketiede (FMed)
- Kaivannaisala (OMS)
- Luonnontiede (FSci)
- Tekniikka (FTec)
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Oulun yliopisto

Oulun yliopisto numeroin

10 tiedekuntaa
14 200 opiskelijaa
2 900 työntekijää
yli 50 000 alumnia
Kokonaisrahoitus 223 M€
Perustettu 1958

Vuonna 2016:
1273 alempaa korkeakoulututkintoa
1445 ylempää korkeakoulututkintoa
196 tohtorintutkintoa
504 saapuvaa vaihto-opiskelijaa
401 lähtevää vaihto-opiskelijaa



Oulun yliopisto

Sijainti on Oulun yliopistolle etu: seudun
väestön ennustetaan kasvavan jatkuvasti
ainakin vuoteen 2040 ja se on nykyisin
Euroopan nuorinta.
Oulu sijaitsee ihmiskunnan uuden
kasvusuunnan, arktisen alueen äärellä.
Tuemme Suomen arktista agendaa
monialaisella asiantuntijuudella painottaen
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hyvää
elämää arktisella alueella.
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Yliopiston strategia
perustuu viiteen
temaattiseen,
kansainvälisesti
merkittävään
tutkimuksen
fokusalueeseen
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DIGITAALISET
RATKAISUT

HAVAINNOINNISSA
JA VUORO-

VAIKUTUKSESSA

KESTÄVYYTTÄ
LUOVAT

MATERIAALIT JA
JÄRJESTELMÄT

IHMISET
MUUTTUVASSA
MAAILMASSA

KÄRKI-
TUTKIMUSMAA-LÄHI-

AVARUUS-
SYSTEEMI JA
YMPÄRISTÖ-

MUUTOS

MUUTTUVA POHJOINEN
YMPÄRISTÖ

RATKAISUT 2000-
LUVUN RAJOJEN JA

VUOROVAIKUTUKSEN
HAASTEISIIN

KONTEKSTITIETOISET
KOMMUNIKAATIO-

VERKOT JA SOVELLUKSET

YMPÄRISTÖ-
YSTÄVÄLLISET
MATERIAALIT

JA NIIDEN
TUOTANTO

UUDET
HOIDOT JA
MITTAUS-

MENETELMÄT
YKSILLÖLLISEN
TERVEYDEN JA
HYVINVOINNIN

EDISTÄMISESSÄ

ELINIKÄISTÄ
TERVEYTTÄ
EDISTÄVÄT

MOLEKULAARISET
JA YMPÄRISTÖ-

TEKIJÄT

Rehtori Jouko Niinimäki
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Linnanmaa Campus
”City of science and innovation”

‒ 8 faculties under the same
roof

‒ Infotech, Thule, Eudaimonia

‒ University leadership and
services

‒ LUKE, SYKE and EVIRA

‒ VTT

‒ TECHNOPOLIS
TECHNOLOGY VILLAGE

‒ Student housing
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Kontinkangas Life Science Campus

‒ 2 Faculties, Biocenter Oulu

‒ University Hospital

‒ TTL, THL

‒ City Hospital

‒ Oulu Applied University
health education

‒ Technopolis (Medipolis)
company facilitator

‒ ICT-, Health- and bio
companies
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Oulun yliopiston
tekemä tiede ja
synnyttämä
teknologia ovat
muuttaneet maailmaa

Joka päivä 2,6 miljardia ihmistä käyttää
teknologiaa, joka on kehitetty Oulussa.
Suuret maailmaa muuttavat keksinnöt
perustuvat monitieteiseen
korkealaatuiseen tutkimukseen.

Nokia CEO Suri said that
Finland’s strength is in R&D:
“For instance, I think Oulu is
the world’s best place,
second to none, for radio
access engineering.”
Yle 17.4. 2015

”
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Oulun yliopiston tekemä tiede ja teknologia muuttavat
maailmaa (tuloksia 2016)
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Koulutuksen johtosääntö
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“Tuemme jokaista opiskelijaa kasvamaan
itsensä mittaiseksi akateemiseksi
asiantuntijaksi.”

Photo: Helka-Liisa Hentilä
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Opiskelija –
opettaja-
suhdeluvultaan
maailman sadan
parhaan
yliopiston
joukossa

= 87 University of Oulu, Finland
‒ No. of FTE Students 14,056
‒ Student : Staff Ratio 8.5

Student-to-staff ratios do not tell you
everything you need to know about the student
experience on a university campus, but they do
give you a solid and simple indication of which
universities are best equipped to provide small
class sizes and offer the kind of close, personal
supervision that students need to get the most
out of their university education.

- Phil Baty, editor, THE World University Rankings

”
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Koulutus-
tarjonta 2017

‒ 22 Kandidaatin tutkinto-ohjelmaa (3
vuotta)

‒ 35 Maisterin tutkinto-ohjelmaa
(joista 18 kansainvälistä) (2 vuotta)

‒ 21 Tohtorin tutkinto-ohjelmaa (4
vuotta)

‒ Lisätietoa:
‒ http://www.oulu.fi/yliopisto/hakijalle

Lisäksi: avoin yliopisto ja
täydennyskoulutusta
http://www.oulu.fi/avoinyliopisto/
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Kandidaatti-
ohjelmat 2017

‒ Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 69

‒ Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 118

‒ Logopedian tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 30

‒ Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 250

‒ Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 180

‒ Biologian tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 51

‒ Kemian tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 30

‒ Maantieteen tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 35

‒ Matematiikan ja fysiikan tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 125

‒ Biokemian tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 30

‒ Geotieteiden tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 30

‒ Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma (HLL) , aloituspaikkoja 50

‒ Lääketieteen tutkinto-ohjelma (LL) , aloituspaikkoja 145

‒ Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 40

‒ Konetekniikan tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 105

‒ Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 55

‒ Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 55

‒ Tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 95

‒ Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 120

‒ Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 30

‒ Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 35

‒ Terveystieteiden tutkinto-ohjelma, aloituspaikkoja 50
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Tarvitaan myös erityistä
asennetta
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Oulun yliopisto
Valokuva: Helka-Liisa Hentilä

Mitä se on?
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Mitä tämä
tarkoittaa?

‒ Olemme yksi maailman pohjoisimmista
yliopistoista ja sijaitsemme ihmiskunnan
uuden kasvusuunnan, arktisen alueen
äärellä.

‒ Pohjoisen vaativat olosuhteet ovat aina
kannustaneet ihmisiä kekseliäisyyteen.

‒ Täällä palkitaan uteliaisuus, sinnikkyys ja
yhteistyö toisten kanssa.

‒ Karu ympäristö on pakottanut
keskittämään voimamme olennaiseen. On
syntynyt välitön tekemisen kulttuuri,
jossa kyvykkyys kirkastuu, tulokset
ratkaisevat ja mikään ei ole mahdotonta.

‒ Monet maailmaa muuttaneet keksinnöt
ovat täältä lähtöisin.

‒ Oulu on oikea paikka ihmisille, jotka eivät
halua päästä helpolla vaan pitkälle.
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Haluamme opiskelijoidemme
onnistuvan opinnoissaan ja
etenevän työurallaan pitkälle
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