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Arvoisa presidentti, Martti Ahtisaari Instituutin huippufoorumin osallistujat, hyvät naiset ja herrat! 

Instituutin johtokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa minulla on ilo lausua teidät kaikki 

tervetulleiksi tähän Martti Ahtisaari Instituutin 10-vuotisjuhlatapahtumaan. 

Instituutti perustettiin keväällä 2008 kauppakorkeakoulun, presidentin ja Oulun yliopiston 

yhteisellä päätöksellä. Instituuttia perustettaessa presidentti totesi: ”Lupasin tulla mukaan, jos 

Instituutti on osa normaalia yliopiston toimintaa ja jos sillä on lisäarvoa suunnitelluille hankkeille”. 

Tämä on toiminut meille hyvänä ohjenuorana: olemme keskittyneet kauppatieteellisen 

tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälistämiseen ja kehittämiseen, erityisesti Pohjois-Suomen 

näkökulmasta ja hyväksi. 

Nyt Instituutti on kasvanut jo 20 hengen yksiköksi kauppakorkeakoulussa. Toiminnan alusta lähtien 

on ollut tärkeää uusien avausten tekeminen ja rajojen ylittäminen. Business Kitchen, 

kansainvälisten maisteriohjelmien lentoon saattaminen, yrittäjyysopinnot, kansainvälisen AACSB-

akkreditoinnin vetovastuu ja vastuullisen johtamisen kv-verkostot ovat hyviä esimerkkejä. Samoin 

lukuisat digitaalisen liiketoiminnan tutkimus- ja kehityshankkeet langattoman tietoliikenteen eri 

toimijoiden kanssa sekä terveydenhuollon digitalisaation hankkeet lääketieteellisen tiedekunnan 

kanssa. 

Tärkeää on ollut myös, että tuomme korkean tason yhteiskunnallisen ja talouden alan keskustelun 

suuren yleisön keskuuteen. Tämänpäiväinen tilaisuus on tästä hyvä esimerkki. 

Kiitämme lämpimästi kaikkia tukijoitamme, yliopistoa ja kauppakorkeakoulua, Oulun kaupunkia, 

Pohjois-Pohjanmaan liittoa, Kauppakamaria, lukuisia yrityksiä ja yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat 

tukeneet Instituuttia sekä lahjoitusten että henkisen tuen ja asiantuntemuksen avulla. 

Minulla on ilo esitellä myös päivän päävieras ja Instituutin henkinen isä, presidentti Martti 

Ahtisaari. Hän on toiminut kansainvälisissä tehtävissä lähes koko työuransa, valtaosan siitä YK:n 

tehtävissä. Presidenttikautensa päätyttyä vuonna 2000 hän perusti Crisis Management Initiative 

ry:n (CMI), joka on sittemmin kasvanut yhdeksi maailman arvostetuimmaksi järjestöksi 

rauhanvälityksen saralla. Tunnustuksena pitkäjänteisestä työstään rauhan puolesta presidentti 

Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto joulukuussa 2008. 

Instituutin puolesta lausun lämpimät kiitokset presidentille siitä tuesta, jota hän on Instituuttia 

kohtaan osoittanut. On ollut sekä velvoittavaa että innoittavaa tehdä työtä tämän meille suodun 

brändin alla. 

Herra presidentti, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Martti Ahtisaari Instituutin 10-

vuotisjuhlafoorumiin. 


