
MRG 20 (in youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=R98fSmfOn_o

I'm just talking about evolution

but where is my final contribution
I'm just working on radiation
but where is the rock and roll radio station
We have everything, like Lammi Station
But when comes the Viikki underground station

Calculations, estimations, iterations and simulations
Imputation, transformation,
but do we need any manipulations
Copulations, fertilization, metapopulation, and civilization
Application, and publication
I'm just talking 'bout my generation

What's this?

MRG, ERC, MRG, and free coffee
MRG, CoE, MRG, and Ilkka Hanski



u Behind fire walls, empty corridors
Dummy doctors, grazy professors
Bioreactor with a text editor
But how to get the highest impact factor
Empty vector, dye terminator,
Tenture track jack generator

Suck This!

Patchy butterflies in habitat patches
But do we have any mismatches
We have billions of short sequencies
But do we have many discrepancies
We have trillions of grazy fantacies
But who's gonna pay all the expensies

of course

MRG, ERC, MRG, and free coffee
MRG, CoE, MRG, and Ilkka Hanski
MRG, Royal Academi, MRG, and WC
MRG, no THC, MRG, but a lot of money

MRG, Ilkka Hanski, Ilkka Hanski, Ilkka Hanski and we

Ilkka Hanski, Ilkka Hanski, Ilkka Hanski and me

Ilkka Hanski, Ilkka Hanski, Ilkka Hanski and we

u https://www.youtube.com/watch?v=R98fSmfOn_o

u MRG 20 Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=R98fSmfOn_o
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Settilista
u Henkilöesittely

u Perinöllisyystieteen opiskelu Helsingin yliopistossa

u Omat opiskelut

u Työura

u Työ eri uravaiheissa

u Tutkimusryhmämme työtehtävät

u Bioinformaatioteknologian opinnot &
maisteriopiskelijana tutkimusryhmässä (Oskari)

u Geneetikon koulutus ja työmahdollisuudet

u Tutkijan ura yleisesti

u Tutkijan ominaisuuksia (rekrytointikriteerejä)

u Yhteenveto



Rainer

u 59 v, naimisissa, aikuinen poika

u Suomenlinnassa vaimon, koiran ja
papukaija kanssa

u harrastuksia mm. työnteko, rockmusiikki,
kitaran soitto, pakinoiden kirjoitus
paikallislehteen, elokuva-avustaja,
puutarhanhoito Suomenlinnassa ja
Espanjassa, työnteko



Perinnöllisyystieteen opiskelu (HY)

Kandi n. 3v

Maisteri + n. 2v
TAI KANSAINVÄLINEN MAISTERIOHJELMA (englanninkielinen opetus)

- Muun/ muualla suoritetun soveltuvan tutkinnon (kandi tai maisteri) suorittaneille
- Tietyin ehdoin myös HY opinto-oikeuden omaaville
(mutta ei jos on muuta kautta kyseinen opinto-oikeus)
- Kielitaitosertifikaatti
- 20 opiskelijaa/ haku (hyväksytty n. 40 % ehdot täyttävistä)



Hakijat ja sisäänottoprosentti 2017
Oppilaitos Hakijat Kokeeseen

osallistuneet
Hyväksytyt Hyväksymisprosen

tti
(kokeessa olleista)

Helsingin yliopisto 865 571 59 10,3  %

Itä-Suomen
yliopiston (vain
maisteri)

11* - 4* -

Jyväskylän
yliopisto

611 - 45 -

Turun yliopisto 795 611 36 5,8  %

Oulun yliopisto 493** - 55** -

YHTEISHAKU
- pääsykokeen ja yo-tutkinnon arvosanojen yhteispistemäärällä
tai pelkän pääsykokeen perusteella
- pisteytyksissä erityistä huomiota biologian ja matematiikan arvosanoihin.
- valintakokeessa on viisi pakollista tehtävää,
jotka perustuvat lukion biologian laajan oppimäärän tietoihin.



Rainerin Omat opiskelut

u Pääaine perinnöllisyystiede, Helsingin
yliopisto, biotieteellinen tiedekunta

u Sivuaineet: evolutiikka (eläintiede),
eläinfysiologia, biokemia

u Tohtoriopinnot: enimmäkseen
bioinformatiikan kursseja ja seminaareja



Työura, akateeminen

u Väitöskirjakokeiden avustaja 1981 (opiskelun
ohella,  lääkekokeita rotilla, lääketieteellinen
tiedekunta)

u Gradu- ja väitöskirjatyöntekijä 1999-2006, post
doc 2006-2009

u Vanhempi tutkija 2009-2013
(Metapopulaatiobiologian tutkimusryhmä,
täpläverkkoperhosen genomitutkimuksen projektin
johtaja)

u Vanhempi tutkija 2013 - (syövän lääkeresistanssin
systeemibiologia)



Työura, muut

u Maatalouslomittaja

u Kirjastonhoitajan lomasijainen

u Tutkimusapulainen

u Biologian opettajan sijainen

u Ravintolatyö (astiankerääjästä
kehityspäälliköksi, ohessa Haaga-helia
ammattikorkeakoulussa restonomin
tutkintoa vastaava esimieskoulutus)



Työ graduopiskelijana
(maisterin tutkinto n.
5 v)

u Laboratoriotyö

u Analyysit tietokoneella

u Alan kirjallisuuteen
perehtyminen

u Tutkimusryhmän
tietokoneinfran kehittäminen



Työ väitöskirjatyöntekijänä
(3-7 v)

u Suunnittelupalavereja

u tietokoneanalyysejä

u yhteistyöpalavereja

u gradutyöntekijöiden
ohjaamista

u avustamista kaikissa
projekteissa

u omien virheiden korjaamista

u julkaisujen kirjoittamista

u omien ideoiden myymistä
ryhmänjohtajille



Työ post doc
tutkijana (2-7 v)
u Kokouksia

u hallintotehtäviä

u yhteystyöprojekteja

u rekrytointia

u ohjaamista

u artikkelien kirjoittamista ja korjaamista

u opinnäytetöiden ohjaamista, korjaamista, arviointia

u kokouksia

u paljon alan kirjallisuuden lukemista ja seminaareihin
osallistumista

u suunnittelua ja ideointia

u isoja taloudellisia päätöksiä ja budjetin hallintaa

u apurahahakemusten kirjoittamista

u ja lisää palavereja



MSc (Bioinformatics), PhD student in DPBM
My research is focused on finding driving mechanisms in cancer and other diseases using
genomic and transcriptomic data. I am also interested in testing and developing methods
for RNA-Seq data analysis. Bioinformatiikka. Tietojenkäsittelytiede.

MD, PhD student
My current job is to develop ways to predict ovarian cancer outcome and determine
optimal treatment strategy using clinical and genetic data. I am also developing clinical data
visualization and creating a machine learning approach to clinical data analysis. Lääketiede
(lääkäri), Systeemianalyysi, matematiikka, avaruustekniikkaa (Aalto, opiskelija)

MSc (bioinformatics), PhD student
My current projects focus on mathematical modeling to understand treatment resistance in
ovarian cancer. Matematiikka, bioinformatiikka

MSc (Systems Biology), PhD student
My main interest is on the cancer transcriptomics, at both single-cell and bulk level, to
understand the mechanisms leading to chemoresistance in ovarian cancer. I am also working
on the development of computational pipeline to analyze circulating tumor DNA for somatic
and germline mutations. Eläintiede, biologia, bioinformatiikka

BSc student
I'm implementing, integrating and evaluating tools for data analysis and
visualization. Bio –kemian tekniikka (Aalto), tietojenkäsittely (HY)



MSc (Systems Biology), PhD student
The cancer genome is my broad interest, specifically, understanding the genomic
mechanisms governing cancer progression and leading to recurrence and drug
resistance.(Bioinformatiikka)
Medical student
My research interests revolve mainly around chemotherapy-induced toxicity in
ovarian cancer patients (Lääketiede, tutkijalääkärilinja)

DSc, postdoctoral fellow
My work involves developing statistical methods for analysis and integration of
ovarian cancer data at multiple levels to suggest efficient combinatorial
treatments. (Sähköinsinööri , signaalin käsittely)

BSc student (Bioinformation technology)
My project is about finding ways to detect copy number variations in ctDNA.
Bioinformaatioteknologia (Aalto)

Medical student
My work currently relates to mechanisms of
platinum drug resistance in cancer.
(Lääketiede)

BSc student
My work currently relates to mutational signatures and evolution of cancer
(Perinnöllisyystiede, tilastotiede, tietojenkäsittely)



MD, PhD, consulting clinician
I am the consulting clinician responsible for OvCaBase clinical database management. My
interests are focused on interpretation and integration of clinical data to genomics. Currently
doing a postdoc in Harvard.
Lääketiede (erikoistuva lääkäri)

PhD, postdoctoral fellow
I'm focusing on genetic analyses and
tumor evolution. Biotekniikka, biologia,
genetiikka

Project coordinator
I'm the project manager for the EU project HERCULES and a coordinator of the Center of
Excellence in Cancer Genetics, among other projects. In addition to follow-up and
reporting of existing projects, my work includes also new research funding applications.
Englanninkielen kääntäminen ja tulkkaus. Biologian opintoja.

BSc student (Biology)
I am working on data visualization.
Tietojenkäsittely, ohjelmointi,
biologia, genetiikka, tilastotiede,
matematiikka

Oskari
Lehtonen

BLAA
BLAA

http://www.project-hercules.eu/
http://www.project-hercules.eu/


Oskarin
opiskelut

u Lukiossa Helsingin luonnontiedelukiossa
(yleislinja)

u Lyhyt matikka, M:n paperit

u Lukiosta pariksi vuodeksi HY:lle kemian
laitokselle opiskelemaan kemiaa

u Haku Aaltoon Bioinformaatioteknologian
kandilinjalle

u Valmistuminen kandiksi menneenä
kesänä (sivuaine: systeemitieteet)

u Bioinformatiikan maisteriopinnot
alkoivat syyskuussa (pääaine:
bioinformatiikka)



(lyhyt)
Työura

u Opintojen ohella useamman
vuoden töissä
autovuokraamossa
hanttihommissa

u Assistenttina matikan
kursseilla Aallossa

u Parina kesänä pyörittänyt
airBnb-majataloa Naantalissa
ja vuokrannut sup-lautoja
veljen ja kaverin kanssa

u Kesäkuusta lähtien
systeemibiologian
tutkimusryhmässä mukana
HY:llä



Bioinformaatioteknologia

Perusopinnoissa
matematiikkaa,

fysiikkaa, biologiaa,
kemiaa, ohjelmointia

ja tilastotieteitä

Luonnontieteitä
soveltavasti laidasta

laitaan

Itsellä ei
ohjelmointikokemusta

ennen opintoja

Esimerkkikursseja:
•- Fysiologia
•- Biofysiikka
•- Orgaaninen kemia
•- C-ohjelmointi



Miksi bioIT?

u Yksi aktiivisimmista killoista koko
Aallossa

u Paljon tapahtumia, hengailua, reissuja
ym.

u Huikeat verkostoitumismahdollisuudet
alan yritysten ja ihmisten kanssa
(bioteekkarit ovat haluttuja osaajia)

u Lääkefirmat (isot/pienet)

u IT-alan firmat

u Lääketieteellistä tekniikkaa
valmistavat firmat

u Yliopistot

u Kansainvälisyys (ura ulkomailla
mahdollista)

u Työt ei tekemällä lopu



Mihin panostaa?

u Pääsykokeissa pakollinen matematiikan osio, joten
matikkaa tulee lukea ennen kokeita

u Toisen osion pääsykokeissa saa valita kemian tai fysiikan
väliltä, joten väh. toinen näistä mielellään haltuun

u Sisään voi päästä myös suoraan hyvillä YO-papereilla

u Itse pääsin sisään kemian ja matematiikan kokeella

u En käynyt valmennuskurssia



Nykyinen työ
tutkimusryhmässä

u Proteiinidatan analysoiminen
ja analyysimenetelmien
kehittäminen

u Mitkä proteiinit vaikuttavat
syövän etenemiseen ja
lääkeresistanssiin?



Tutkimustyön plussat

Työ on:

- Haastavaa

- Super mielenkiintoista

- Merkityksellistä

- Joustavaa

- Hauskaa



Tulevaisuuden suunnitelmat

u Jatkaa tutkimusryhmässä

u Maisteriopinnot parissa vuodessa päätökseen

u Mahdollisesti tohtorin opinnot



Geneetikon työt
(DrRainer jatkuu (3. TK,
episodi 2)
u Tutkija (yl tohtorin tutkinto), opettaja

(maisterin aineopinnot + 60 op
pedagogiikka)

u tutkimusreagenssien tai laitteiden
kehitys ja markkinointi sekä myynti

u Tutkimuspalvelut ja diagnostiikka

u Perinnöllisyysneuvonta,
sairaalagenetiikka

u geneettinen testaus, isyystestaus,
rikostutkinnan palvelut

u eläin - ja kasvijalostus

u toistaiseksi biolääketieteen alalla
erittäin hyvä työllisyystilanne



Tyypillinen ura tutkijana
u Opiskelijat hakeutuvat tutkimusryhmiin jopa jo

ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen

u Graduvaiheessa (0,5-3 v) edellytetään usein
sitoutumista väitöskirjan tekoon (3-5 v)

u väitöskirjan jälkeen post doc vaihe (2-9 v), mieluiten
vähintään 1-3 vuotta ulkomailla

u dosentin arvo edellyttää vähintään kolmen
väitöskirjan verran tieteellistä työtä sekä näytöt
opetustaidosta. Dosentin arvo oikeuttaa mm.
olemaan väitöskirjan arvioijana

u 1-3 post doc jakson jälkeen itsenäisen rahoituksen
hankkiminen ja oman tutkimusryhmän perustaminen
tai senior tutkijana



Rekrytointikriteerejä tutkimusryhmään
u hyvät kurssiarvosanat tärkeissä aineissa ja hyvä gradu

(jos on jo niin pitkällä)

u työkokemus, melkein mikä vaan

u selkeä suuntautuminen ja kiinnostus aihepiiriin

u Jokin erityinen osaamisalue (esim ohjelmointi,
tilastotiede, bioinformatiikka, genetiikka,
evoluutiobiologia, syöpäbiologia, matemaattinen
mallinnus …)

u hyvä perehtyminen työpaikkaan etukäteen

u hyvä valmistautuminen, ulosanti ja vakuuttavuus
haastattelussa , hyvät suositukset (mistä tahansa työstä)

u jos pidempi urahistoria, moniin lyhyisiin työsuhteisiin tai
taukoihin oltava hyvä selitys

u Soveltuvuus ryhmätyöhön

u Sopivuus ko tiimiin

u Oppimiskyky ja joustavuus



YHTEENVETO
u Hyvä englanninkielen taito

u Matematiikan osaaminen

u Yhteisvalinnassa pääpaino YO-kokeen biologian ja matematiikan arvosanoilla.
Pääsykokeessa kysymykset lukion laajan biologian sisällöstä

u Tutkija tekee pitkiä päiviä ainakin jossain vaiheessa uraa

u paineensietokyky, intohimo, rohkeus

u Elämä on jatkuvaa opiskelua ja vaatii ennakkoluulotonta ja avointa mieltä, toisaalta
taitoa seuloa oleellinen tieto epäoleellisesta

u yhteistyötaidot, ryhmätyötaidot, kommunikaatiotaidot

u looginen päättely, asioiden yhdistely, intuitio, päämäärätietoisuus, sinnikkyys,
ahkeruus

u Biolääketiede ja tutkimustyö yleensäkin vaativat monenlaista osaamista ja
monenlaisia osaajia

u Geneetikolla on moninaisia työmahdollisuuksia tutkimuksessa ja liike-elämässä (alan
tuotteiden ja palveluiden kehitystyö ja myynti, lääketeollisuus jne)

u Tutkijanura vaatii, ei välttämättä erinomaista älykkyyttä, mutta tietynlaisia
ominaisuuksia

u Kaikenlainen työkokemus on hyödyksi ja arvostettua myös akateemisiin työtehtäviin
pyrittäessä.

u Laaja-alainen osaaminen turvaa työmahdollisuudet muuttuvassa maailmassa




