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UUTISeT

College ja  
graduate school

Harvardin collegessa voi opiskel-
la alemman korkeakoulututkinnon ja 
graduate schooleissa ylemmän kor-
keakoulututkinnon.
Opiskelu on koulumaisempaa kuin 
Suomessa. Opiskelijoiden akateemi-
nen vapaus on Harvardissa tuntema-
ton käsite.
Yhdysvalloissa alempi ja ylempi kor-
keakoulututkinto suoritetaan yleensä 
eri oppilaitoksissa. Välissä ollaan usei-
ta vuosia töissä. 
Alemman korkeakoulututkinnon opis-
keluala ei määritä, mihin valmistuttu-
aan voi päästä töihin. Esimerkiksi Har-
vardista valmistuneita uskontotieteili-
jöitä palkataan töihin investointipank-
keihin.
Ylemmän korkeakoulututkinnon opis-
keluala valitaan työkokemuksen, ei ai-
emman opiskelualan perusteella.
Lähde: Harvardin alumni yhdistyksen halli-
tuksen jäsen  
Kalle Heikkinen

Väiteltyään filosofian tohtoriksi Turun yli-
opiston lääketieteellisestä tiedekunnasta Au-
tio alkoi valmistella muuttoa Yhdysvaltoihin. 
Tutkimusrahoitusta hänen ei tarvinnut ulko-
mailta hakea, sillä hän oli saanut Suomesta 
Sigrid Juseliuksen säätiöltä apurahan.

Harvardiin hakiessa Autiota auttoi omien 
tieteellisten ansioiden lisäksi väitöskirjan oh-
jaajan suositus. Vaikka Suomi maana on har-
valle Anun Harvardin-kollegalle tuttu, suoma-
laistutkijat kyllä tunnetaan.

– Verisuonibiologian alalla on Suomessa 
niin kovia tutkijoita, ettei täällä tarvitse kau-
an kahvipöydässä istua, kun esiin alkaa jo tul-
la suomalaisnimiä, jotka kaikki tietävät.

Ennen Bostoniin muuttamista Autio oli var-
ma, ettei haluaisi jäädä Yhdysvaltoihin pysy-
västi asumaan.

– Työtahti  täällä on sellainen, ettei sitä lop-
puelämäänsä jaksaisi.

Suhtautuminen työhön on koko maassa hy-
vin erilaista kuin Suomessa. 

Työpäivät ovat pitkiä ja lomat lyhyitä, ei-
kä työn ja vapaa-ajan erottamista toisistaan 
pidetä samalla tavalla tärkeänä kuin Euroo-
passa.

Harvardissa paineet työntekoon ovat vielä 
kovemmat kuin Yhdysvalloissa keskimäärin.

– Harvard erottuu muista tämän maan kor-
keakouluista siinä, miten paljon täällä teh-
dään töitä.

Aution työpäivät ovat vähintään kaksi tun-

tia pidempiä kuin Suomessa.
– Sen ansiosta kokeet voi aloittaa siinä vai-

heessa, kun Suomessa lähtisi jo kotiin. Se 
tuottaa enemmän tutkimusaineistoa.

Amerikkalaisen työkulttuurin aiheuttamaa 
kulttuurishokkia on lieventänyt se, että Au-
tio oli jo Suomessa tottunut tekemään töitä 
enemmän kuin työehtosopimuksessa luki. 
Tutkijan työ oli kutsumus, elämäntapa.

Neljän viikon kesäloma on monelle suoma-
laiselle korvaamattoman tärkeä. Harvardissa 
Autiolla on arkipyhien lisäksi yhdeksän loma-
päivää vuodessa.

– Se ei tullut järkytyksenä, sillä en pitänyt 
Suomessakaan täysiä lomia. Ei pitkää lomaa 
osaa enää kaivata.

Aution perheeseen kuuluvat mies sekä 2,5- 
ja 5-vuotiaat lapset. Pitkien työpäivien ja lap-
siperhearjen yhdistämistä helpottamaan per-
he on ottanut au pairin.

Harvardissa lapset kasvavat kulttuurissa, 
joka painostaa tekemään kovasti töitä ja ta-
voittelemaan menestystä. Toisin kuin monet 
amerikkalaisvanhemmat, Autio haluaa suo-
jella lapsiaan sellaisilta paineilta.

– Meidän lapsemme ovat saaneet kasvaa 
tässä suhteessa villeinä. He ovat vielä sen-
ikäisiä, että leikki saa olla heidän pääasiallis-
ta työtään.

Työ Harvardissa on opettanut Autiolle tie-
teellisesti paljon. Erityisen arvokasta on ollut 
se, että tutkimuslaboratoriossa on töissä ko-

keneita tutkijoita, jotka ovat jakaneet viisaut-
taan käytännön tilanteissa.

Antoisaa on ollut myös mahdollisuus työs-
kennellä lukuisten erilaisten ihmisten kanssa.

– Olen tullut rohkeammaksi siinä, että alan 
vain tehdä asioita yhdessä ihmisten kanssa 
enkä mieti suomalaiseen tapaan sitä, mikä 
kaikki voi mennä pieleen.

Varsinkin suhtautuminen koko maailman 
tuntemiin huippututkijoihin on muuttunut 
maanläheisemmäksi.

– Olen huomannut, että ihmisiä hekin ovat. 
Eivät he ole syntyneet suuriksi, vaan jokainen 
on tehnyt kovasti töitä sen eteen, että on kek-
sinyt jotain, mitä kukaan muu ei ollut tullut 
ajatelleeksi.

Jyri Eskolalle tärkeintä Harvar-
dissa on ilmapiiri.

Tästä portista Harvardin opis-
kelijoiden on tarkoitus kulkea 
vain kahdesti: opiskelemaan 
tullessaan ja valmistumisen jäl-
keen yliopistolta poistuessaan. 
Kirjoittamattoman säännön rik-
komisen uskotaan tuovan huo-
noa onnea.

Yhdysvalloissa yliopistoilla on 
omat joukkueensa useissa ur-
heilulajeissa. Soutu on yksi niis-
tä.


