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proFEssori camilla HollanTi väitteli 

Turun yliopistossa vuonna 2009 algebral-

lisen lukuteorian sovelluksista langatto-

maan viestintään. Vuonna 2011 hänet ni-

mitettiin matematiikan professoriksi Aal-

to-yliopiston matematiikan ja systeemi-

analyysin laitokselle. Vuosina 2017–2018 

hän on vierailevana tutkijana Münchenin 

teknillisessä yliopistossa.

”On ollut hienoa päästä pitkästä aikaa 

itse tekemään tutkimusta. Suomessa aika 

menee suurelta osin oman tutkimusryh-

män ohjaamiseen ja hallinnollisiin tehtä-

viin”, Camilla Hollanti kiittelee Münchenin 

aikaa. 

Hollannin johtama tutkimusryhmä Suo-

messa tutkii algebraa, lukuteoriaa, kombi-

natoriikkaa, koodausteoriaa ja informaatio-

teoriaa sekä niiden sovelluksia langatto-

maan viestintään, hajautettuun pilvitallen-

nukseen ja itsensä korjaaviin koodeihin. 

Ryhmän tutkimuksilla on sekä tieteellistä 

että yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

”Viime aikoina olemme keskittyneet eri-

tyisesti siihen, kuinka tiedon hakijan yksi-

tyisyys voidaan tehokkaasti suojata. Se tu-

lee yhä merkityksellisemmäksi, kun mah-

dollisuudet verkon käyttöön ja hyödyntä-

miseen laajenevat.”

”Teen pääasiassa perustutkimusta, mut-

ta tämän perustutkimuksen soveltamis-

mahdollisuudet ovat suuret. Tutkijana en 

kuitenkaan yleensä ota kantaa siihen, mi-

ten tätä perustutkimusta lopulta sovelle-

taan laite- tai protokollatasolla. Se on ihan 

muiden ihmisten työtä”, Hollanti arvioi.

”Vaikka yhteys käytännöllisiin sovelluk-

siin on ilmeinen, perustutkimus siirtyy lo-

pulta melko hitaasti käytäntöön. Ratkaisui-

hin vaikuttavat monet muutkin asiat kuin 

perustutkimuksen tuottama tieto. Tällä vii-

toitetaan reittejä ja etsitään rajoja, mihin 

on mahdollista edetä.”

Kehitettyjä menetelmiä voidaan käyttää 

tiedonsiirron tehokkuuden, luotettavuuden 

ja turvallisuuden parantamiseen sekä tie-

don kestävään tallennukseen. Viimeaikaiset 

tutkimukset ovat liittyneet esimerkiksi fyy-

sisen kerroksen turvallisuuteen, millä tar-

koitetaan ilman kryptografiaa tai sen lisäk-
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si saavutettua ja salakuuntelijan laskentate-

hosta riippumatonta turvallisuutta.

”Kyse on siitä, että langaton kanava tar-

joaa luontaista satunnaisuutta signaalin 

häipymisen ja kohinan ansiosta. Suojaus 

liittyy juuri kanavien satunnaisuuden käyt-

töön, mikä on helppo ja myös edullinen ta-

pa lisätä tietoturvallisuutta.”

”Tiedon määrä verkoissa kasvaa. 5G-

verkot ja esineiden internet tulevat mullis-

tamaan ihan tavallistenkin ihmisten elä-

mää, sillä verkkojen välityskyvyn kasvaes-

sa monet asiat tullaan tekemään ihan uu-

della tavalla. Verkkojen tihentyessä voi-

daan viestiä myös millimetriaalloilla, mikä 

tekee massiivisista moniantennisystee-

meistä arkipäivää.”

”Tulevaisuus on hauskaa. Käsityksem-

me läsnäolosta ja yhteydestä tulee muut-

tumaan. Mutta uhkiakin on. Suurimmat 

liittyvät luultavasti verkkojen suojaami-

seen hyökkäyksiltä ja haltuunotolta. Esi-

merkiksi hyökkäys kodin valaistusverk-

koon saattaa periaatteessa altistaa myös 

laajemman verkon mihin kotiverkko on 

yhteydessä. Liittyen meneillään olevaan 

tutkimukseemme, myös yksityisyyskysy-

mykset tulevat kasvattamaan rooliaan”, 

Hollanti toteaa.

Hollanti on tekijänä yli 90 vertaisarvi-

oidussa tutkimusartikkelissa ja hän on oh-

jannut yhdeksää väitöskirjatyötä, joista 

osa on yhä tekeillä. Hän on johtanut usei-

ta Suomen Akatemian rahoittamia tutki-

mushankkeita ja hänellä on laaja kansain-

välinen yhteistyöverkosto. Hollanti on ol-

lut kutsuttuna puhujana useissa kansain-

välisissä konferensseissa. 

Professori Camilla Hollannin ryhmän 

tutkimuksilla on sekä tieteellistä että 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Väisälän palkinto myönnetään vuosittain 

1–3 aktiivivaiheessa olevalle, jo ansioitu-

neelle tutkijalle.




