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puhu suomea kotonakaan, sillä hänen vai-
monsa on kotoisin Kaliforniasta.

Ulkomaille muuttamisesta Onnela alkoi 
haaveilla ensimmäisen kerran jo teini-iässä, 
kun hän kävi Englannissa kielikurssilla. Hän 
toteutti haaveensa saman tien hankkimalla it-
selleen stipendin, jolla pystyi käymään lukion 
toisen ja kolmannen luokan kansainvälisessä 
koulussa Walesissa.

– Se muutti jo nuorella iällä näkökulmaani 
maailmaan ja vaikutti varmasti paljon siihen, 
että olen päätynyt asumaan ulkomaille.

Harvardissa työskenteleminen on unelma, 
jota ei ole helppo toteuttaa. Onnelan uralla 
yksi ratkaiseva hetki oli, kun hän onnistui te-
kemään esitelmällään vaikutuksen erääseen 
Harvardin professoriin. 

Professori jäi esitelmän jälkeen keskustele-
maan Onnelan kanssa ja tarjosi tälle tutkija-
tohtorin paikkaa tutkimusryhmässään. Tämä 
tarttui tilaisuuteen saman tien. 

Korkeatasoisessa tutkimusryhmässä työs-
kennellessä tieteelliset ansiot karttuivat siinä 
määrin, että kaksi vuotta myöhemmin Onne-
la valittiin assistant professoriksi satojen erit-
täin pätevien hakijoiden joukosta.

Se on kuitenkin vasta lupaava alku. Kahden 
kolmivuotisen pestin päätteeksi osa assistant 
professoreista saa ylennyksen ja osan työsuh-
de päättyy. Pahimmassa tapauksessa lähtö tu-
lee eteen jo ensimmäisen kolmivuotiskauden 
jälkeen.

Ylennyksen saaneet jatkavat viisi vuotta as-
sociate professor -tittelillä. Sitten osa pääsee 
professoriksi ja osa joutuu lähtemään.

Onnelalla on meneillään toinen kolmivuo-
tiskausi assistant professorina. Nykyistä työ-
sopimusta on jäljellä vielä kaksi vuotta. Hän 
ei halua murehtia, mitä sen jälkeen tapahtuu.

– Aika, jonka vietän täällä, on minulle etu-
oikeus. Pyrin opettamaan ja tekemään tutki-
musta niin hyvin kuin mahdollista. Muiden 
asia on päättää, miten pitkälle se kantaa.

Vaikka Onnela ja hänen kollegansa tavoitte-
levat samoja ylennyksiä, yhteishenki on On-
nelan mukaan hyvä ja kaikki auttavat toinen 
toisiaan eteenpäin.

– Ei täällä ole mitään järkeä kilpailla, kos-
ka joku on kuitenkin aina itseä parempi. Jos 
haluaisi olla paras, täällä olisi varmaan aika 
kurjaa olla.

Harvardin opettajana pääsee luennoimaan 
huomattavan älykkäälle ja motivoituneelle ih-
misjoukolle.

Kulttuuriin kuuluu, että opetustilanteissa 
keskustellaan.

– Ensimmäinen kysymys tulee viiden mi-
nuutin sisällä luennon alkamisesta. 

Opettajan kuuluu käsitellä opiskelijoiden 
esiin nostamat kysymykset kattavasti, mutta 
samalla hänen tulee huolehtia siitä, että hän 
saa opetettua kaiken, mitä itse oli suunnitel-
lut.

Onnelan vetämä luentokurssi keskittyy hä-

nen omaan erikoisalaansa, verkostoteorian 
soveltamiseen. Hän on suunnitellut kurssin 
alusta alkaen itse. Yliopisto antaa opetuksen 
suunnittelemiseen vapaat kädet. 

Ensimmäisenä vuonna kurssille tuli pari-
kymmentä opiskelijaa. Nyt viidenkymmenen 
hengen luentosali on jo täynnä, eivätkä kaik-
ki halukkaat mahtuneet tämän syksyn ryh-
mään.

– Olen saanut opiskelijoilta hyvää palautetta 
kurssistani. Yritän joka vuosi miettiä, miten 
voisin muuttaa sitä vielä paremmaksi.

Kun Jyri Eskola oli 16-vuotias, hän muutti yk-
sin Kotkasta Helsinkiin päästäkseen Ressun 
lukion IB-linjalle. Se oli ensimmäinen askel 
matkalla, joka vei hänet myöhemmin opiske-
lemaan Harvardiin.

Lukiossa tärkeää oli olla samanhenkisten 

ihmisten joukossa.
– Oli fantastista olla ympäristössä, jossa tie-

toa ja sen haluamista arvostettiin todella pal-
jon, Eskola kuvailee.

Nyt 28-vuotias Eskola opiskelee arkkiteh-
diksi Harvard Graduate School of Designis-
sa. Pohjalla on kandidaatintutkinto Aalto-yli-
opistosta. 

Pääasiallinen rahoitus opiskeluun tulee 
Fulbright-säätiön stipendistä.

Myös Harvardissa tärkeintä ovat Eskolan 
mukaan ihmiset ja ilmapiiri. 

– Ympärillä ei ole ketään, joka haluaisi teh-
dä muuta kuin parhaansa. Se luo ilmapiirin, 
joka kannustaa parhaansa tekemiseen.

Vaikka Eskola kehuu myös Harvardin ope-

Jukka-Pekka Onnelan unelma 
toteutui, kun hän pääsi apulais-
professoriksi Harvardiin.

”Ei täällä ole mitään järkeä kilpailla, 
koska joku on kuitenkin aina itseä pa-
rempi. Jos haluaisi olla paras,  
täällä olisi varmaan aika kurjaa olla.”
Jukka-Pekka Onnela
assistant professor

Harvardin pääkampuksen veh-
reä piha Harvard Yard kutsuu 
kauniilla säällä opiskelemaan 
ulkona.

Anu Autio viihtyy Harvardissa, 
vaikka työtahti on todella kova.
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