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Kari Kisko tekee vaikka mitä.

s. 18

s. 36

TOOL Pori esittäytyy. Tässä kuva yhdistyk-
sen Englannin-matkalta: kanavaveneilyä 
akveduktissa. Kuva: Pekka Huhtala

s. 10

Saimaariumin yhdellä tehtävärastilla ongitaan.
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 PÄÄKIRJOITUS

Haastava 
työehtosopimuskierros 

edessä - uhkaako 
opetusta työsulku?

 aluaako työantajapuoli todellakin asettaa Suomen 
insinöörikoulutuksen opetuksen työsulkuun ja estää täten 
motivoituneita ja kyvykkäitä opiskelijoita saamasta kor-
keatasoista tekniikan ja liikenteen opetusta? Suomalainen 
insinööriosaaminen on ollut ja on jatkossakin Suomen elin-
keinoelämän ja erityisesti viennin selkäranka, jonka varaan 
voidaan hyvinvointia rakentaa. Selkärankaa ei pidä työn-
antajan murtaa itsekkäiden neuvottelutavoitteiden vuoksi. 
Neuvotteluosapuoli on osoittanut jo aikaisemmilla kierrok-
silla, että näyttöä haluttomuuteen neuvotteluissa löytyy ja 
että neuvottelijoilta puuttunee ratkaisukeskeinen ajatte-
lutapa. Tähän neuvottelukulttuuriin on saatava muutos, ja 
siihen toivottavasti vaikuttavat isot ammattikorkeakoulut, 
jotka siirtyvät tänä vuonna työehtosopimuksesta toiseen.

Jos ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen opetuk-
sen laatua halutaan korjata takaisin hyväksyttävälle tasolle, 
tarvitaan työntekijämyönteinen työehtosopimus, joka an-
taa enemmän porkkanoita eikä vain kovaa keppiä. Ammat-
tikorkeakoulusopimus kaipaa aivan varmasti kehittämistä 
ja muutoksia, koska maailma on muuttunut myös ammat-
tikorkeakouluissa. Työnantajapuolen näkemys kehittämi-
sestä on ollut hyvin yksipuolinen; kehittäminen ei tapahdu 
tuomalla pöytään vain ja ainoastaan heikennyksiä. 

TIEDOSTAMME JA TUNNISTAMME toki taloudelliset reuna-
ehdot ammattikorkeakoulujen kulurakenteissa. On käsit-
tämätöntä koulutuspolitiikkaa, että useissa ammattikor-
keakouluissa voidaan toistuvasti nostaa kiinteistömenoja 

vuosittain, mutta ei löydy halua maksaa kilpailukykyistä an-
siotasoa opetushenkilöstölle. Jos tulevaisuudessa halutaan 
rekrytoida työelämästä riittävän kokeneita ja hyvin koulu-
tettuja opettajia ammattikorkeakouluun, työnantajalla täy-
tyy olla aito halu sekä maksaa sopimuksien minimipalkkoja 
enemmän että valmius sopimuskierroksella korotuksiin, jot-
ka takaavat reaaliansiotason nousun kuten verrokkiryhmillä.

AMMATTILIITOISSA JA JÄRJESTÖISSÄ työntekijäpuoli on 
erittäin yhtenäinen ja työntekijän oikeuksia halutaan puo-
lustaa yhdessä tuumin. Missään tapauksessa yhdenkään 
ryhmän etuja ei lähdetä polkemaan alaspäin neuvotteluta-
voitteissa eikä erityisesti neuvotteluissa. Työnantaja saattaa 
näin erehtyä kuvittelemaan, mutta toisin on kuitenkin käy-
nyt historiassa ja käy myös tulevaisuudessa. Työntekijäkent-
tä on tänä päivänä hyvin vahva ja yhteen hiilen puhaltava 
ehjä kokonaisuus. Työtaistelutoimenpiteet vain vahvistavat 
rivejä ja lisäävät järjestäytymisastetta. Tämä tosi seikka ha-
vaittiin viime sopimuskierroksella.

OPETUSALALLA ON MONTA sopimusosapuolta, joten tyy-
pillisesti työehtosopimukset valmistuvat vaihesiirrossa toi-
siinsa nähden. Mutta yleinen totuus on hyvä pitää mielessä: 
mitään ei ole vielä sovittuna, ennen kuin kaikki sopimukset 
ovat sovittuina. Sopimuksiin päästään ihan varmasti tälläkin 
kierroksella, kuten on päästy joka kerta aikaisemminkin. Asi-
allisen ja järkevän sopimuksen syntymiseen on niin kauan 
toivoa, kun ”sokeri sulaa suussa”.

H
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LEDAREN

 ill arbetsgivarsidan verkligen försätta Finlands ingen-
jörsutbildning i lockout och därmed förhindra att motive-
rade och begåvade studerande får högklassig undervisning 
inom teknik och kommunikation? Det finländska ingenjörs-
kunnandet har varit och är även framdeles Finlands närings-
livs och särskilt exportens ryggrad, som man kan bygga 
välstånd på. Ryggraden bör inte knäckas av arbetsgivaren 
för att uppnå själviska förhandlingsmål. Förhandlingspar-
ten har redan vid tidigare förhandlingsrundor visat brist på 
förhandlingsvilja och att förhandlarna torde sakna ett lös-
ningscentrerat tänkesätt. Det måste ske en förändring i den-
na förhandlingskultur, och hoppeligen påverkas detta av de 
stora yrkeshögskolor som i år övergår från ett arbetsavtal till 
ett annat.

OM MAN VILL ÅTERSTÄLLA UTBILDNINGENS kvalitet tillba-
ka tilll acceptabel nivå inom yrkeshögskolornas teknik- och 
kommunikationssektor, behövs ett arbetsavtal som är ar-
betstagarpositivt och ger mer morötter och inte bara hårda 
käppar. Yrkeshögskoleavtalet behöver säkert utveckling och 
ändringar, ty världen har förändrats också i yrkeshögskolor-
na. Arbetsgivarsidans syn på utveckling har varit mycket en-
sidig; ingen utveckling sker genom att man enbart hämtar 
försämringar till bords.

NATURLIGTVIS IDENTIFIERAR VI OCH är medvetna om de 
ekonomiska ramarna i yrkeshögskolornas kostnadsstruk-
turer. Det är ofattbar utbildningspolitik, att man i de flesta 

yrkeshögskolor upprepade gånger kan höja fastighetskost-
naderna årligen, men man finner inget intresse att betala 
konkurrenskraftig inkomstnivå åt undervisningspersona-
len. Om man i framtiden vill rekrytera tilllräckligt erfarna 
och välutbildade lärare till yrkeshögskolorna måste arbets-
givaren ha en äkta vilja att både betala mer än minimilön 
enligt avtal och beredskap att genomföra förhöjningar vid 
förhandlingsrundan som garanterar samma realinkomstni-
våförhöjning som referensgrupperna.

INOM FACKFÖRENINGARNA och organisationerna är arbets-
tagarsidan väldigt enig och man vill gemensamt försvara ar-
betstagarrättigheterna. I inget hänseende börjar man tram-
pa ned någon grupperings förmåner i förhandlingsmålen 
och särskilt inte i förhandlingarna. Arbetsgivaren kan missta 
sig att tro detta, men så har inte skett förr och sker inte heller 
framdeles. Arbetstagarfronten är idag mycket stark och en 
helhet som verkar i samma riktning. Arbetskonfliktåtgärder-
na bara förstärker leden och ökar anslutningsgraden. Detta 
faktum noterades vid den förra förhandlingsrundan.

INOM UNDERVISNINGSSEKTORN finns många avtalsparter, 
så det är typiskt att kollektivavtalen sker i olika tidsföljd. Men 
det är bra att hålla i minnet den allmänna sanningen: inget 
har avtalats innan alla avtal har gjorts upp. Avtalen uppnås 
alldeles säkert även vid denna omgång, såsom alltid förut. 
Det finns hopp om ett sakligt och förnuftigt avtal så länge 
”sockret smälter i munnen”.

V

En utmanande 
arbetsavtalsrunda 

väntar – hotas 
undervisningen av lockout?
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Aikakauslehtien liiton jäsen

O

PÄÄTOIMITTAJALTA

 nneksi kokousta vetää kauris. 
Hän näkee kokonaisuuden, ei takerru lil-
lukanvarsiin eikä rönsyile. Kun sihteeri-
nä vielä toimii säntillinen neitsyt, meillä 
on hyvät mahdollisuudet selvitä täältä 
sovitussa ajassa. Toivottavasti neitsyt ei 
kuitenkaan stressaa liikaa ja viilaa pilk-
kua niin, ettei siitä jää mitään jäljelle.  

SILLÄ AIKAA, kun odottelemme myö-
hässä olevaa kaksosta, leijona ottaa est-
radin haltuunsa ja alkaa esitelmöimään, 
kuinka insinöörikoulutus tulee hoitaa. 
Koska hän kurottaa aina vain korkeam-
malle, lopulta hän seisoo jo pöydällä. 
Hirveä pauke keskeyttää leijonan pu-
heen. Oinas hei, lopeta pään hakkaa-
minen seinään, saat vain mustelmia 
kauniiseen kalloosi! Tiedämme, että ha-
luaisit tälläkin hetkellä mieluummin olla 
saavuttamassa jotakin suurta jossakin 
muualla, mutta kokouksissa kaikkien on 
oltava paikalla. 

NYT PAIKALLE SAAPUU kaksonen, joka 
on leiponut kokoukseen pullaa, jotta 
kaikilla olisi kivaa. ”Ihania korvapuuste-
ja, juuri minun lempileivonnaisia”, kiit-
telee rapu, joka oikeasti tykkää munk-
kirinkilöistä. Hän ei vain halua loukata 
kaksosen tunteita ja syö siksi varmuu-
den vuoksi kaksi pullaa. ”Pullat ovat 
hyviä ja niin ovat munkitkin, Avainta 
tahi Sivista, ja kiky-tunneissa on huonot 
puolensa ja toisaalta huonot puolensa”, 
sovittelee vaaka.

Kokouksen 
tähdet

HÄRKÄ SEISOO pukeutuneena Pradaan 
ja virkkaa kallista tähtipölylankaa. Istu-
maan hän ei suostu, koska silloin pomo 
saattaisi hengittää hänen niskaansa 
ja silloin hänen nenästään tussahtaa. 
Kaikki saavat häneltä virkattuja stressi-
palloja puristeltavaksi, joten kukaan ei 
pahastu, vaikka hän vastustaa kaikkia 
kokouksessa esitettyjä ideoita. 

SKORPIONI TÖKKII pihdillään peränur-
kassa kalaa, joka elää pilvilinnassaan. 
Herätys kala, kädessäsi on ihan ta-
vallinen kynä eikä taikasauvaa, jonka 
pyyhkäisyllä voisit taikoa tekniikan ja 
liikenteen alan opettajien erityismäärä-
ykset kiveen hakatuiksi.  Kala asettelee 
ruusunpunaiset lasit nenälleen ja vetäy-
tyy viileän vesimiehen viereen. Viisaana 
tämä päivittää juuri työtaistelusähkö-
postiosoitteensa OAJ:n jäsensivuille.

KOKOUS PÄÄTTYY sopuisasti, kun esi-
miehemme jousimies kertaa selkeästi, 
mitä nyt päätettiin ja kuinka toimitaan. 
Hän jakaa lopuksi jokaiselle vuosihoro-
skoopit: 

”Rakkauselämä yllättää, tai sitten ei. 
Raha-asiat pysyvät ennallaan, parane-
vat tai heikkenevät. Töissä on mahdolli-
suus venyä uskomattomiin suorituksiin, 
jopa jaksamisen äärirajoille. Pidä hyvää 
huolta itsestäsi.”

MIRKA AIRESVUO
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Mikä Avainta?

JÄSENISTÖN KANNALTA kyseessä on 
kunnallisen puolen työnantajan kanssa 
neuvoteltu työehtosopimus. Avainta ei 
neuvottele ainoastaan opetusalan so-
pimuksia, vaan sopijaosapuolina Avain-
tan työehtosopimuksessa ovat OAJ:n 
lisäksi myös Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja 
yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
ry sekä Tekniikka ja terveys KTN ry.

Mikä Sivista?

JÄSENISTÖN KANNALTA kyseessä on 
yksityisen puolen työnantajan kanssa 

HEINI HIETIKKO

Mitä edunvalvonnassa on huomioitava 
Avaintasta Sivistaan siirryttäessä?

Aihetta käsitellään laajemmin TOOLin koulutuspäivässä aktiiveille, 
joka tänä vuonna järjestetään 7.5. Helsingin Messukeskuksessa. 

neuvoteltu työehtosopimus. Sivistan 
neuvottelemat työehtosopimukset 
koskevat yksinomaan yliopistoja ja har-
joittelukouluja, yksityistä opetusalaa, 
ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia ja 
Kansallisgalleriaa.

Meneillään on viimeinen 
neuvottelukierros, jossa 
Avaintasta sovitaan

AVAINTAA EI SUURELLA todennäköi-
syydellä enää tämän neuvottelukierrok-
sen jälkeen ole: näin on arvioitu OAJ:n 
tulo- ja palkkapoliittisessa työryhmässä 
ja tähän suuntaan osoittaa tahti, jolla 
ammattikorkeakoulut siirtyvät Sivista-
sopimukseen. TOOLin jäsenkuntaa on 

enää kolmessa Avainta-ammattikor-
keakoulussa, TurkuAMK:ssa, Seinäjoen 
SeAMK:ssa ja Kajaanin KAMK:ssa. Kaikki 
muut, viimeisimpänä Metropolia, ovat 
jo siirtyneet tai siirtyvät Sivistaan, kun 
voimassa olevat sopimukset 31.3. päät-
tyvät.

Sivistan houkuttelevuus 
työnantajan näkökulmasta

MIKSI SIVISTAAN SITTEN siirrytään? 
Päätös sopimuksen vaihtamisesta on 
ammattikorkeakoulun hallituksen kä-
sissä. 

Yhtenä liittymisperusteena on johdon 
taholta esitetty sitä, että Avainta-sopi-
mus tulee joka tapauksessa katoamaan, 

Kyllä se vielä onnistuu samaan tahtiin
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joten ennemmin tai myöhemmin siir-
tyminen olisi joka tapauksessa edessä. 
Perusteeksi on esitetty myös sitä, että 
Avainta ei ole yksinomaan koulutus-
alan sopimuksia neuvotteleva sopimus-
kumppani, joten se ei tee koulutuspo-
liittista edunvalvontatyötä. Sivista sen 
sijaan on pyrkinyt vaikuttamaan muun 
muassa ammattikorkeakoulujen rahoi-
tusmalliin. 

Esille on lisäksi tuotu, että Sivistan 
työnantajamaksut ovat pienemmät 
kuin Avaintan vastaavat maksut. Joh-
don laatimissa tiedotteissa on kuitenkin 
alleviivattu, että kyseessä ei ole ammat-
tikorkeakoulun johdon pyrkimys sääs-
tää rahaa ja tuotu esiin laskelmia, joiden 
mukaan siirtyminen Sivistaan on lähes 
kustannusneutraali toimenpide. 

Kuitenkin Avaintan ja Sivistan palkka-
taulukoiden vertaaminen osoittaa, että 
Avaintassa palkat ovat prosentuaalisesti 
hieman suuremmat. Ero on tekniikan 
ja liikenteen opettajilla pienempi kuin 
muiden alojen opettajilla, mutta kui-
tenkin olemassa. Hallintopuolen henki-
lökunnan osalta erot palkkataulukoissa 
ovat suuremmat siten, että Sivistan 
sopimuksessa palkat ovat olennaisesti 
heikommat. Tämä ei kuitenkaan koske 
TOOLin jäseniä.

Sivistaan siirtymisen 
vaikutukset opettajiin

TODENNÄKÖISESTI LYHYELLÄ aikavä-
lillä Avaintasta Sivistaan siirtyminen ei 
aiheuta ammattikorkeakouluille aina-
kaan merkittäviä säästöjä, koska työn-
tekijöiden siirtyminen Avaintasta Sivis-
taan tapahtuu niin sanotusti vanhoina 
työntekijöinä eli siten, että aiemmat 
työsuhteen ehdot pysyvät voimassa. 
Sopimuksen vaihtaminen ei tapahdu 
tuotannollisin ja taloudellisin perustein 
yt-menettelyn kautta, eikä se itsessään 
aiheuta myöskään sellaista muutosta 
työhön, joka olisi yt-menettelyn perus-
te. Työnantajalla ei näin ollen ole pe-
rustetta purkaa työntekijöiden kanssa 
aiemmin laatimiaan työsopimuksia eikä 
alentaa heidän Avainotesin aikaisen 
palkkataulukon mukaista palkkaansa. 
Kuitenkin myös vanhoina työntekijöi-
nä siirtyville opettajille saattaa tulla 
muutoksia Avaintan aikana paikallisesti 
sovittujen asioiden osalta. Esimerkiksi 
aiemmin paikallisesti sovitut henkilö-
kohtaiset lisät eivät uudessa tilanteessa 
automaattisesti pysy voimassa, vaan 
niistä on neuvoteltava uudelleen. 

Siirtyminen kuitenkin alkaa kartuttaa 

säästöjä ammattikorkeakoululle sitä 
myötä kun uusia työntekijöitä rekrytoi-
daan. Kaikki uudet työntekijät aloittavat 
työsuhteensa Sivistan työehtosopimuk-
sen mukaisesti, joten kun vanhoina 
työntekijöinä siirtyneet työntekijät elä-
köityvät ja Sivistan työehtosopimuk-
sen mukaisin ehdoin työtä tekevien 
opettajien määrä kasvaa, ovat säästöt 
kustannuksissa pitkällä aikavälillä mer-
kittävämmät kuin tiedotteita varten 
laaditut, lyhyttä aikaväliä koskevat tar-
kastelut antavat ymmärtää. Tätä ennen 
puolestaan syntyy tilanne, jossa samaa 
työtä tekevät ja saman kokemusmäärän 
omaavat opettajat tekevät työtään eri 
palkalla ja muilla työsuhteen ehdoilla, 
mikä ei parantane ilmapiiriä työpaikoil-
la.

Muutama huomio 
työehtosopimusten eroista

SIVISTAN JA AVAINTAN työehtosopi-
mukset eroavat toisistaan muun mu-
assa siinä, että Avainta sisältää selkeän 
palkkausjärjestelmän (ikälisä, tekniikan 
saatavuuslisä), kun taas Sivista ei tällais-
ta sisällä. Sivistan sopimusta kuitenkin 
pyritään kehittämään tässä suhteessa 
Avaintan suuntaan, mutta eri näkökul-
masta. 

Sivistan tulevassa palkkausjärjestel-
mässä on tarkoitus korostaa nimen-
omaan henkilökohtaiseen suoriutu-
miseen perustuvaa suoriutumista sen 
sijaan, että palkka automaattisesti 
nousisi yksiselitteisten tekijöiden kuten 
ikävuosien mukaan. Sivistan sopimuk-
sessa on jo nyt tätä ajattelua osoittavat 
tohtorilisä ja lisensiaattilisä, jotka ovat 
Avaintan sopimuksesta puuttuneet. 
Kuitenkin kaiken kaikkiaan henkilökoh-
taisen suoriutumisen mittaaminen on 
haastavaa ja vaarana on joutuminen ti-
lanteeseen, jossa tällaisia lisiä on hyvin 
haastava itselleen neuvotella tai jossa 
opettajat joutuvat keskenään eriarvoi-
seen asemaan oman neuvottelutaiton-
sa ennemmin kuin todellisen työtehtä-
vistä suoriutumisensa perusteella.

Sivistalla on Avaintaa selkeämpi pyrki-
mys yhtenäistää opetusalan sopimuksia 
tasa-arvoon vedoten. Osa tätä projektia 
oli viime neuvottelukierroksella asetet-
tu tekniikan ja liikenteen sopimuksessa 
olevien erityismääräysten poistamis-
mahdollisuutta selvittävä työryhmä. 
Palkansaajaosapuolen neuvottelijat ku-
ten OAJ ovatkin kokeneet Sivistan tässä 
suhteessa Avaintaa haastavammaksi 
neuvottelukumppaniksi. Erityismäärä-
ysten säilyttäminen osana sopimusta on 
tietenkin myös valtakunnallisen TOOLin 
tärkein ja haastavin tavoite käynnissä 
olevalla neuvottelukierroksella.

Sivistan työehtosopimuksessa on 
taloudellisten vaikeuksien varalle sisäl-
lytetty niin sanottu selviytymislauseke, 
joka Avaintan työehtosopimuksesta 
puuttuu. Tämän selviytymislausekkeen 
käyttöön ei toistaiseksi ole turvauduttu, 
mutta periaatteessa se mahdollistaisi 
taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneelle 
työnantajapuolelle järeämmät toimen-
piteet kuin Avaintan työehtosopimus. 
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 lkuvuoden työehtosopimus-
neuvotteluja on käyty historiallisen 
haastavissa asetelmissa. Pohja haasteil-
le syntyi jo vuoden 2016 neuvotteluissa, 
joiden tuloksina saimme esimerkiksi ki-
ky-tunnit. Näiden tuntien kirjauksista ja 
pysyvyydestä on väännetty erityisesti ja 
tietysti myös palkankorotusten tasoista 
ja työajan joustoista. Sopua on joudut-
tu hakemaan valtakunnansovittelijan 
toimistolta kaikkien isojen liittojen välil-
lä. Tuttu tilanne kahden vuoden takaa, 
jolloin Sivistan opetusalan sopimus 
neuvoteltiin valtakunnansovittelijan 
johdolla.

TÄTÄ KIRJOITETTAESSA Ammattiliitto 
Pro ja Teknologiateollisuus ry hyväksyi-
vät sopimuksen 10.2. Sopimus poistaa 
kiky-tunnit ja tilalle tulee paikallisesti 
sovittavia työajan joustoja, joista myös 
maksetaan. Palkankorotus sopimuskau-
della on 3,3 %. Sopimuskausi on 25 kk:n 
mittainen. Paperiliiton ja Metsäteolli-
suus ry:n välinen sopimus löytyi myös 
10.2. Tätä ennen paperitehtaat olivat 
kaksi viikkoa lakossa ja Metsäteollisuus 

REIJO MANNINEN

Tiedossa haastavat neuvottelut, 
periksi ei anneta!

A ry aloitti jopa työsulun. Raju toimenpi-
de, sillä työsulun aikana työntekijöitä ei 
päästetä työpaikoilleen, eikä heille mak-
seta palkkaa. Työsulku rajoittaa myös lo-
mapäivien ansaintaa ja työsuhde-etuja. 
Tässäkin sopimuksessa kiky-tunnit pois-
tuvat. Tätä kompensoidaan esimerkiksi 
paperitehtaiden juhannusseisokin ly-
hentämisellä 24 tuntia. Sopimuskausi 
on 25 kk:n pituinen ja palkankorotus 
koko kaudella on 3,3 %. 

Opetusalan sopimukset

OAJ JA JUKO irtisanoivat 29.1. kaikki nii-
den neuvotteluvastuulla olevat virka- ja 
työehtosopimukset. Nykyisten sopi-
musten sisällöillä kuitenkin jatketaan 
siihen saakka, kunnes uusista sopimuk-
sista on sovittu ja ne astuvat voimaan. 
Opetusalan neuvottelut alkoivat 7.2. 
yliopistojen sopimuksen neuvotteluil-
la. Ammattikorkeakoulujen sopimus-
ten neuvottelut alkoivat Sivistan osalta 
12.2. ja AVAINOTES-neuvottelijat tapa-
sivat 13.2. Ensimmäisessä tapaamises-

sa todettiin neuvottelujen tavoitteet  
ja varsinainen tiukka vääntö alkaa vii-
kolla 11.

OAJ on asettanut neuvottelujen kes-
keisiksi tavoitteiksi neljä päätavoitet-
ta. Kiky-tunnit tulee poistaa tai niille 
kunnollinen kompensaatio. Tehdystä 
työtä tulee saada palkka. Varhaiskasva-
tusten opettajat halutaan opetusalan 
sopimukseen. Nyt noin 10 000 OAJ:n 
varhaiskasvatuksen opettajajäsentä 
ovat kunnan yleisen virka- ja työehto-
sopimuksen piirissä. Kolmantena ta-
voitteena on palkkatason parantami-
nen ja pitkäkestoisen palkkaohjelman 
muodostaminen. Osana tätä palkka-
ohjelmaa tavoitteena on saada jokai-
selle ylemmän korkeakoulututkinnon 
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Mahdollista lakkoa koskevat 

kiireelliset sähköpostit ja tekstiviestit 

voidaan lähettää vain, jos yhteystiedot 

ovat ajan tasalla. Tarkista tietosi OAJ:n 

jäsensivulta www.oaj.fi ja valitse Kirjaudu. 

Jos sinulla on työsähköpostiosoitteen lisäksi 

toinenkin sähköpostiosoite, 

lisää se yhteystietojesi kohtaan 

Työtaistelusähköposti.

suorittaneelle vähintään 3 000 euron 
alkupalkka. Neljäntenä tavoitteena on 
työhyvinvoinnin parantaminen. Sopi-
mukseen tulee saada elementtejä, joil-
la voidaan parantaa esimerkiksi työssä 
jaksamista 

Kaksi vuotta sitten käydyissä neuvot-
teluissa Sivistan tavoitteena oli heiken-
tää merkittävästi tekniikan ja liikenteen 
opettajien työehtoja. Tällaiseen vaati-
mukseen on mahdotonta suostua ja 
asioiden työstö siirtyi työryhmään, jon-
ka tehtävänä on selvittää mahdollisuut-

ta poistaa soveltamisohje, joka koskee 
sidotun työajan sijoittumista ja sitomat-
toman työajan osuutta vuosityöajasta. 
Tämän lisäksi työryhmä selvittää mah-
dollisuutta poistaa saatavuuslisä. Tämä 
työryhmä on kokoontunut mutta asiat 
eivät ole edenneet mihinkään suun-
taan.

OAJ:n ja TOOL:n tavoitteena on ylei-
sen linjan mukaiset yleiskorotukset ja 
kiky-tuntien poistaminen. Nämä tunnit 
eivät kuitenkaan poistu ilmaiseksi, jota-
kin tulee varmasti tilalle. Mitä se on, sen 

näyttää kevään neuvottelut. Työehtoso-
pimuksen heikennyksiä millään muotoa 
ei tulla hyväksymään. Tämän ovat kerto-
neet myös OAJ:n neuvotteluissa muka-
na olevat edustajat. Edessä on varmasti 
haastavat neuvottelut ja kevät näyttää 
onko tulossa myös työtaistelutoimenpi-
teitä. Tietoa neuvottelujen etenemises-
tä saat TOOL:n verkkosivuilta www.tool.
fi ja paikallisilta TOOL-aktiiveilta. Seuraa 
myös OAJ:n sivua www.oaj.fi/oajneu-
vottelee, sieltä löytyy ajankohtainen 
neuvottelutilanne.
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T

Yhdistyksemme toimii Sata-
kunnan ammattikorkeakou-
lun tekniikan ja merenkulun 
opettajien ammatillisena 
yhdistyksenä ja edustaa 
jäsenkuntaa ulospäin suun-
tautuvassa toiminnassa. 
Yhdistys pyrkii jäsenistönsä 
ammattitaidon kehittämi-
seen, järjestää koulutus- ja 
virkistystilaisuuksia sekä 
harjoittaa muutakin yhdis-
tyksen tavoitteisiin sopivaa 
toimintaa.

 OOL Pori ry:n jäsenistö on pääosin 
Satakunnan ammattikorkeakoulun 
(SAMK) tekniikan opettajia Porin ja Rau-
man toimipisteistä. Yhdistyksessä on 
myös eläkejäseniä, jotka jatkavat aktii-
vista osallistumista yhdistyksen toimin-
taan eläkepäivinään.

TOOL Pori ry:n hallituksen kuuluu nel-
jä jäsentä. Puheenjohtajana olen minä, 
Pekka Huhtala. Toimin myös TOOL ry:n 
valtuutettuna, alueemme Satakunnan 

PEKKA HUHTALA lehtori, Teknologia Satakunnan ammattikorkeakoulu

TOOL Pori ry – vireä satakuntalainen

OAJ:n hallituksen jäsenenä ja paikallis-
yhdistyksemme Satakunnan ammatti-
korkeakoulun opettajien (OSAO) halli-
tuksen jäsenenä. Varapuheenjohtajan 
pestiä hoitelee Samuli Kivisaari. Lisäksi 
hän on TOOL ry:n varavaltuutettu ja pai-
kallistasolla OSAOn hallituksen jäsen. 
Sihteerin vakanssilla on Timo Hanne-
lius. Rahastonhoitajana meillä on Jar-
mo Juhola. Hän on myös TOOL ry:n 
varavaltuutettu.

Aktiivista edunvalvontaa

EDUNVALVONTAAN OSALLISTUU myös 
muita TOOL Porin aktiivijäseniä. Timo 
Tommila on TOOL ry:n valtuutettu ja 
Satakunnan korkean teknologiasäätiön 
TOOL Pori ry:n edustaja. Ari Ekholm 
toimii TOOL ry:n hallituksen jäsenenä. 
Ari hoitelee myös Satakunnan ammat-
tikorkeakoulun, SAMKin, pääluottamus-
miehen vakanssia. Tämän lisäksi hän on 
paikallistason OSAOn hallituksen jäsen. 
Ismo Trast vastaa OSAOn puheenjoh-
tajan ja 2. varatyösuojeluvaltuutetun 
työstä. Harri Ahola on SAMKin 1. vara-
työsuojeluvaltuutettu.

Viime vuosien aikana olemme pyr-
kineet vahvistamaan ja lujittamaan 
moniulotteista toimintaverkostoamme 
jäsentemme edunvalvonnan tueksi. 

Valtakunnallisesti pyrimme aktiivisesti 
osallistumaan TOOL ry:ssä niin hallituk-
sessa kuin valtuustossa. Paikallisesti Sa-
takunnan alueella olemme Satakunnan 
OAJ:ssa täydellä teholla hallituksessa ja 
sen ammatillisessa jaoksessa edusta-
massa ammattikorkeakoulun opetta-
jia ja erityisesti toolilaista näkökantaa. 
Meillä on myös edustaja Satakunnan 
korkean teknologian säätiössä. 

Paikallisyhdistyksemme OSAO on yh-
distysten yhdistys, joka koostuu palve-

TOOL Pori ry:n hallitus. Vasem-
malta Pekka Huhtala, Samuli Kivi-
saari, Timo Hannelius ja 
Jarmo Juhola. 
Kuva: terveystieteen maisteri Hanna Rautava-Nurmi.
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luliiketoiminnan opettajista (SKO), hy-
vinvointi- ja terveysalan opettajista (AO) 
ja meistä (TOOL Pori). Paikallisesti edun-
valvontaamme lujittaa se, että meillä on 
OSAOn yhdeksästä paikasta neljä. Lisäk-
si SAMKin pääluottamusmies ja Sata-
kunnan ammattikorkeakoulun opetta-
jien paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 
kuuluu jäsenistöömme, kuten myös 1. 
ja 2. varatyösuojeluvaltuutetut. Lisäksi 
vaikutamme SAMKin henkilöstökerhon 
hallituksessa jäsentemme hyvinvoinnin 
eduksi.

Toimintaamme 
jäsenistöllemme 

TOOL PORI RY:LLÄ ON KAKSI vuosikoko-
usta, keväällä ja syksyllä. Vuosikokous-
ten yhteydessä virallisten asioiden jäl-
keen on aina pitkä illallinen kokouksen 
osallistujille. Kokousten pitopaikka on 
vaihdellut joko Porin tai Rauman ravin-
toloissa tai risteilyn yhteydessä Turusta 

SAMK 
Profiloituu teollisuuskorkeakouluksi, joka painottaa uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä.

Vahvuusalat: automaatio, robotiikka ja tekoäly, merenkulku ja ikääntyvien palvelut

Nousevat alat: älykäs vesi- ja energiateknologia, logistiikka ja matkailuliiketoiminta

Osaamisalueet ovat Hyvinvointi ja terveys, Logistiikka ja merenkulku, Palveluliiketoiminta ja Teknologia. 

TOOL Porin kevätmatka Osloon 
Norjan kansallispäivän aikoihin 
2015. Kuva: Pekka Huhtala

SAMK lukuina (2018)
Koulutuspaikkakunnat: Pori, Rauma, 

Huittinen, Kankaanpää

Kampukset: 4

Tutkinto-opiskelijoita: 6111

Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita: 235

Avoimen AMK:n opiskelijoita: 1909

Erikoistumiskoulutusten opiskelijoita: 71

Kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita: 150

Suomenkielisiä koulutuksia: 25

Englanninkielisiä koulutuksia: 11

Tutkintoja: 1062

Henkilökuntaa: 395

Tukholmaan. Virkistystoimintana on 
vuosittain järjestetty muutama teatteri-, 
urheilutapahtuma- tai konserttikäynti.

Perinteinen kevätmatka toukokuussa 
on ollut yhdistyksemme aktiviteettien 
joukossa vuosikymmenien ajan. Mat-
kakohteet ovat vaihdelleet naapurival-
tioista aina Irlantiin ja Ison-Britannian 
saarelle. Näillä matkoilla on ollut joi-
takin teollisuusvierailukohteita, kuten 
Pietarin-matkalla Nokian rengastehdas 
ja Prahan-matkalla Skodan tehtaat. 
Pääsääntöisesti kulkuväline on ollut len-
tokone, mutta myös linja-autoakin on 
käytetty, tai kuten viimekeväinen Mos-
kovan-matka tehtiin junamatkana. Li-
säksi viime syyskuussa kävimme joukol-
la syysretkellä eduskunnassa tuomassa 
tekniikan opettajien näkökantaa esille. 
Tämänkeväinen matka suuntautuu 
Brysseliin. Vierailemme muun muassa 
Euroopan parlamentissa. 

Heinäkuisena tapahtumana yhdistyk-
semme on osallistunut aktiivijäsenten-
sä osalta Suomi-areenan aikana OAJ:n 

teltan pyörittämiseen. Myös samoihin 
aikoihin pidettävä Pori Jazz on merkittä-
vä aktiviteetti koko jäsenkunnallamme. 
Muutamana viime vuotena olemme 
syyslukukauden päätteeksi käyneet il-
lallisilla tai viininmaisteluillassa. Lisäksi 
tämän kevään aikana olemme myös 
huomioineet jäsenemme lounaalla. 

YHDISTYKSEN UUSIEN jäsenten hankin-
taa on viime vuoden aikana tehostettu. 
Edunvalvonnan korostamisen lisäksi 
olemme pyrkineet osallistuttamaan 
yhdistyksen kaikkia jäseniä uusien jä-
senien suoraan rekrytoimiseen. Tätä 
kaikkien jäsenten vastuuttamista jäsen-
hankintaan auttaa hyvän rekrytoijan 
huomiointi pienesti. Jäsenhankintaa ja 
muutenkin TOOLin ja TOOL Porin tun-
nettavuutta ovat lisänneet erinomaises-
ti kahvihuoneisiin ja uusille jäsenehdok-
kaalle jakamamme Toolilaiset. Uusien 
jäsenten kannalta TOOLin pienet liitty-
mislahjat ovat myös merkittäviä.
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Teemu Hassinen
Toimitusjohtaja, Sivistystyönantajatvierailuvuorossa
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T yöelämä muuttuu. Elämme tekno-
logista murrosta. Meillä ei ole osaajia. 
Emme tiedä mitä osaamista tarvitsem-
me tulevaisuudessa. Tuttuja juttuja ja 
tosiakin vielä. Näitähän me olemme jo 
pidemmän aikaa toisillemme toistel-
leet.

ENTÄ SITTEN? Oikea tilannekuva ei vie-
lä takaa menestystä tulevaisuudessa. 
Pitää olla visio ja rohkeus toteuttaa sitä. 
Ratkaisevaa on löytää toimenpiteet si-
sältävät polut toteutukseen. Selvää on, 
että koulutusjärjestelmämme tai yritys-
kulttuurimme eivät tällaisenaan takaa 
Suomen erinomaista menestystä tule-
vaisuudessa. Tarvitaan uutta ajattelua. 
Samaan aikaan tulee tunnistaa vahvuu-
det, joita ei pidä ajaa alas muutoksen 
vimmassa.

TEKNIIKAN ALA ON erityisen läsnä edel-
lä mainittujen haasteiden ratkaisemi-
sessa. Tarvitsemme teknologiaa kaik-
kialla. Teknologia mahdollistaa, jopa 
määrittää. Itse asiassa teknologinen 
kehitys on pitkälti saattanut meidät ny-
kyiseen tilanteeseen, missä pohdimme 
työn muutosta, työtehtävien häviämis-
tä ja mistä saamme nopeasti tulevai-
suudessa tarvitsemaamme osaamista. 
Olemme siis hyvin pitkälle itse onnis-
tuneet luomaan nykyisen positiivisen 

Työelämän murroksen 
mantroista kohti tekemistä

haasteen. Siis olemme onnistuneet! Tu-
levaisuudessa työ voi olla turvallisem-
paa, viihtyisämpää ja tuottavampaa.

TÄSTÄ ON HYVÄ JATKAA. Mutta miten? 
Lopetetaan mantrojen toistelu toisil-
lemme ja haastetaan toisiamme esit-
tämään konkreettisia toimenpiteitä. 
Toimenpiteitä, joita voimme yhdessä 
jalostaa nopeasti käytäntöön. Tässä 
kannattaa kuulla koulutuksenjärjestäjiä 
sekä heidän työntekijöitään. Usein hei-
dän kanssaan keskustellessa huomaa, 
että oma uusi mullistava idea on ollut 
käytäntöä jo pitkään. Tärkeää onkin 
saada lukuisia hienoja käytäntöjä tun-
netuksi ja laajemmin sovellettavaksi. 
Toki joskus voi törmätä arjen kiireen tai 
asenteiden tuomaan jatkuvan kehittä-
misen hidasteeseen. Hidasteluun meillä 
ei ole varaa. 

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN oikeutus 
tulee siitä, että kehitämme oikeaa osaa-
mista jotakin hyväksyttyä ja tarpeellista 
asiaa tai tekemistä varten. Tässä kan-
nattaa kuulla työelämää. Yritykset eivät 
pysy pystyssä, jos tekevät vääriä asioita. 
Menestyvät yritykset haastavat itseään 
jatkuvasti ja näin ne haastavat myös 
tarvitsemansa osaamisen. Niinpä kou-
lutuksen järjestäjien tulee yhä vahvem-
min pohtia osaamistarpeita yhdessä 

työelämän kanssa ja toisinpäin. Muun 
muassa tutkimustiedolla voimme aut-
taa työelämää ennakoimaan tulevai-
suuden osaamistarpeita varmemmin.

TUTKINTO TAI MODUULI - henkilöstön 
osaamista ei voida ostaa kaupan hyl-
lyltä. Kauppalistan laatiminen ei riitä, 
tarvitaan ennakointia. Tulevaisuudessa 
osaamisen tuottajien ja hyödyntäjien 
rajaa ei enää ole. Miksi olisi? Oleellista on 
varmistaa, että osaamisen kehittäminen 
vastaa nopeasti muuttuviin ja vaikeasti 
ennakoitaviin työelämän tarpeisiin. 
Osaamistarpeiden ennakoinnin haaste 
voidaan kääntää voitoksi yhteistyöllä, 
esimerkiksi yhteiskehittämisen tapaan 
työelämän ja koulutuksenjärjestäjien 
pitkillä kumppanuuksilla henkilöstön 
osaamisen kehittämisessä.

AMMATTIKORKEAKOULUT ovat esi-
merkillisiä työelämälähtöisyydessään. 
Nykytila ei kuitenkaan riitä, pitää luoda 
uusia tapoja ja keinoja joustavaan osaa-
mistarpeeseen vastaamiseen. Ratkaise-
vaa on asenne, kyky uudistua ja halu yh-
teistyöhön niin koulutuksen järjestäjien, 
opetus- ja tutkimusalan työntekijöiden 
ja työ- ja elinkeinoelämän sekä jokai-
sen yksilön tasolla. Yhdessä tekemällä 
hyödynnämme työelämän murroksen 
mahdollisuudet täysimääräisesti.
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Terveisiä   ARI EKHOLM

 lämme taas sitä aikaa, jolloin 
päätetään opettajien työstään saatavan 
korvauksen suuruudesta seuraavalla 
sopimuskaudella. Koska tällä kierrok-
sella neuvotteluihin on liittynyt poikke-
uksellisen paljon työmarkkinahäiriöitä, 
TOOLin jäsenet ovat varmuudella seu-
ranneet mielenkiinnolla yksityisen alan 
työehtosopimusneuvotteluiden etene-
mistä. Monet yhdistyksen jäsenet ko-
kevat urataustansa johdosta pitkänkin 
opettajauran jälkeen edelleen vahvaa 
yhteenkuuluvuutta sekä teollisuustoi-
mihenkilöihin että työnantajapuoleen. 
Tekniikan ja liikenteen alan opettajuus 
tähtää molempien kehittämiseen: en-
tistä parempaa osaamista ja hyviä joh-
tamistaitoja kansainvälisen kilpailuky-
vyn säilyttämiseksi.

TOOL YHDISTYKSEN nimenä kantaa his-
toriastaan painavan velvoitteen. Teknil-
listen oppilaitosten opettajat tunsivat 
olevansa vientiin keskittyneen maan 
insinööriosaamisen vastuuhenkilöitä. 
Tehtävän vaativuuden vuoksi palkka-
us- ja työaikajärjestelmä erosi muista 
koulutusaloista, mikä ammattikorkea-
koulun muodostumisen yhteydessä 
kirjattiin sopimuskohtaiseen AMK-liit-
teeseen osittain epämääräisin nimik-
kein ja perusteluin. Taustalla oli, että 
jäsenistö pääsääntöisesti ei ollut vuosi-
työajassa, jonka valmisteluun ei osallis-
tuttu riittävällä huolella. Työnantajajär-
jestöt ovatkin sittemmin tunnistaneet 
sopimuskirjausten tulkittavuuden ja 
vaatineet tekniikan ja liikenteen alan 
sopimusehtojen heikentämistä, minkä 
torjuminen on osana jatkuvaa edunval-
vontaprosessia.

TOOLIN JÄSENET ODOTTAVAT yhdis-
tyksen tekevän sekä rakentavaa am-
mattiyhdistystyötä että kehittävää 
koulutuspolitiikkaa insinöörikoulutuk-
sessa. Tämä on iso haaste yhdistyksen 
toimijoille, ja sen vuoksi TOOL aikanaan 

Neuvottelijoille täysi tuki

valitsi OAJ:n edustamaan jäsenistöään 
sopimusneuvotteluissa. OAJ jakaa TOO-
Lin näkemykset edunvalvonnan toi-
mintaperiaatteista, joilla varmistetaan 
työrauhan säilyminen vaikeissakin neu-
vottelutilanteissa. TOOLin hallitus on 
antanut työehtosopimusten neuvotte-
lijoille linjaukset jäsenistön tavoitteista 
meneillään olevissa sopimusneuvotte-
luissa. Vuonna 2019 TOOLin syysval-
tuusto lisäksi päätti yhdistää työtaiste-
lurahastot varmistaakseen yhdistyksen 
uskottavuuden edunvalvonnassa.

OAJ ON KÄYNYT neuvotteluita ammat-
tikorkeakoulujen sopimuksista Sivistan 
ja Avaintan kanssa. Neuvottelut on py-
ritty käymään hengessä, jolla vältetään 
häiriöt ammattikorkeakoulujen toimin-
nassa. Pöydällä kuitenkin on oletetta-
vasti molemmilta osapuolilta esitettyjä 
tavoitteita, joista sopiminen ei ole help-
poa. TOOLin toive on, että neuvotte-
luissa saavutetaan riidaton lopputulos 
ja jäsenistön edut sekä ansionkehitys 
turvataan sopimuskaudella kilpailuky-
kyisenä. 

JOS NEUVOTTELUISSA kuitenkin pää-
dytään umpikujaan ja ajaudutaan 
työtaistelutilanteeseen, voimakkaim-
pana vaihtoehtona on joko lakko ja/
tai työsulku. Nykyisten sopimusten 
päättymisajankohdan vuoksi mahdolli-
nen työtaistelu voi sijoittua toukokuun 
puolelle. Tulee huomata, että lakossa tai 
sulussa keskeytetään työn tekeminen, 
joten tänä aikana työtehtävät jäävät 
hoitamatta ja ne poistuvat työaikasuun-
nitelmista. Jos opettaja tekee työn myö-
hemmin, se pitää resursoida erikseen. 
Vastaavasti työsulku ei voi ajoittua va-
paajaksolle, koska tällöin ei tehdä työtä.

LAKKO ON LAILLINEN, kun työehto-
sopimus ei ole enää voimassa. Työn-
tekijällä on oikeus osallistua lailliseen 
lakkoon riippumatta siitä, kuuluuko 

lakosta ilmoittaneeseen liittoon vai ei. 
Yleisen näkemyksen mukaan lakkoon 
kuuluu kuitenkin osallistua, jos hyötyy 
sillä saavutettavista eduista. Työnteki-
jän osallistuessa liiton tai yhdistyksen 
järjestämään työtaisteluun, häneen ei 
saa kohdistaa minkäänlaisia painostus-
toimia. Lakon aikana OAJ maksaa jäse-
nilleen lakkoavustusta, mutta liittoon 
kuulumattomat eivät avustusta saa, 
vaikka kuuluisivat yleiseen työttömyys-
kassaan. Jäsenyhdistysten kannattaa 
suosittaa liittoon liittymistä luottamus-
miespalveluiden turvaamiseksi, mikäli 
lakon jälkeen joudutaan selvittelemään 
työhön liittyviä asioita.

TYÖSULUSSA TYÖNANTAJA estää työn-
tekijöitä tekemästä työsulun piirissä 
olevaa työtä. Teoriassa työsulun voi 
kohdistaa vain liiton jäseniin. Erilaisten 
jäsenmaksun keräämistapojen takia 
työnantaja ei tiedä liittoon kuuluvia, 
ja työnantajaperinnän käyttäminen 
tämän selvittämiseen on tietosuojan 
kannalta epäilyttävää. Siten ainoastaan 
liiton jäseniin kohdistettu työsulku joh-
taa laillisuusongelmiin yhdistysvapaut-
ta koskevien säännöksien osalta, mikä 
voi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun. 
Liitto tietysti maksaa avustusta vastaa-
vasti kuten lakonkin aikana. Edellisin 
perustein liittoon kannattaa liittyä mah-
dollisen työsulun uhatessa.

TOOLIN JÄSENILLÄ on työehtosopi-
muksessa merkittäviä erityiskohtia, 
joilla turvataan ammattitaitoisen hen-
kilökunnan saatavuus asianmukaisella 
palkkauksella ja alalle sopivilla työsken-
telyolosuhteilla. OAJ edustaa kunta-
puolella hiottua diplomaattista neuvot-
telukulttuuria, jossa työtaistelutoimia 
käytetään harkitusti. Todennäköisesti 
tämä on johtanut jäsenmäärän laskuun, 
koska luotetaan saavutettujen etu-
jen kuitenkin tulevan omalle kohdalle, 
vaikka liittoon ei kuuluisikaan. Niinpä 

E
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neuvottelijoille saakka kantautuu va-
litettavan usein uhkaus ”eroan liitosta, 
jos mennään lakkoon”. Karrikoidusti voi-
si sanoa, että pitäisikö erolla uhkaavan 
myös samalla ilmoittaa, että luopuu kai-

kista liiton neuvottelemista eduista ja 
suostuu jatkossa automaattisesti työn-
antajapuolen esittämiin heikennyksiin? 
Annetaan siksi TOOLin jäsenten eduista 
neuvotteleville täysi tuki, jotta tuleva 

sopimus turvaa jatkossakin hyvän työil-
mapiirin ammattikorkeakouluissa.

Ari Ekholm ja Sheltie Hile.
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Korkeakoulujen verkko-ope-
tus on jo jonkin aikaa ollut 
vahvasti nouseva trendi maa-
ilmalla ja Suomessakin.

 ahden ammattikorkeakoulun 
tieto- ja viestintätekniikan koulutusoh-
jelmassa on jo vuosien ajan toteutettu 
suuri osa opintojaksojen luennoista 
samaan aikaan sekä lähi- että etäopis-
keluna. Erityisesti ammattiaineissa näin 
on toimittu. Tällöin osa opiskelijoista on 
ollut luokassa läsnä ja osa seurannut 
luentoja etänä ns. kotisohvalla. Usein 
nämä luennot on myös tallennettu, jo-
ten opiskelijat ovat voineet katsoa niitä 
uudestaan. Editointiin ei tosin ole opet-
tajilla ollut aikaresursseja käytettäväksi, 

OLLI KOSKIMAA
lehtori, tieto- ja viestintätekniikka LAB-ammattikorkeakoulu

Insinööritutkinto 
kokonaan verkossa

L

eli opiskelijat ovat katsoneet tallenteita 
sellaisenaan. 

Etäopetusteknologiana on käytetty 
näihin päiviin asti Adobe Connect -ym-
päristöä. Tähän teknologiaan ovat sekä 
opettajat että opiskelijat olleet pääosin 
tyytyväisiä. AC on mahdollistanut jous-
tavasti opettajan tietokoneen koko työ-
pöydän ja / tai yksittäisten sovellusten 
jakamisen verkkoon. Samoin mikrofoni, 
chat ja videokuva ovat olleet mahdolli-
sia. Näitä osia opettaja on kyennyt mah-
dollistamaan halunsa mukaan myös 
opiskelijoille. 

Tässä yhteydessä on syytä todeta, että 
tämä koko hybridiluennointi on ollut 
koko ajan opettajalle vapaaehtoista. 
Jokainen on toiminut harkintansa mu-
kaan. Jotkin erityisesti erilaista spesiaali-
teknologiaa vaatineet ammattiaineiden 
opintojaksot on toteutettu pelkästään 

lähiopetuksena. Samoin kiel-tenopetta-
jat ovat halunneet toteuttaa kokouksia 
ja muita keskustelutuokioita lähituoki-
oina, koska ihminen on sellaisissa tilan-
teissa kokonaisvaltaisemmin läsnä ke-
honkielineen. Sitä eivät kunnolla korvaa 
webbikameratoteutukset.

Päätös verkkotutkinnosta

LAHDEN JA SAIMIA ammattikorkea-
koulut ovat reilun kahden vuoden 
ajan kuuluneet LUT-konserniin (Lap-
peenranta University of Technology). 
Vuoden 2020 alusta edellä mainitut 
ammattikorkeakoulut ovat yhdistyneet 
LAB-ammattikorkeakouluksi. Konser-
nitasolla on tiedostettu, että ikäluokat 
pienenevät, jolloin halutaan parantaa 
saavutettavuutta laajentamalla verkko-

LAB-ammattikorkeakoulun 
Lahden kampus.
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opetustarjontaa. Huomautettakoon, 
että verkko-opetuksen laajentaminen 
ja verkkotutkintojen perustaminen ei 
tarkoita lähitutkintojen poistumista.

Näihin tosiasioihin pohjautuen teh-
tiin päätös aloittaa pilottina kokonaan 
verkossa toteutettava koulutusohjel-
ma. Päätöstä tehtäessä oli luontevaa 
ajatella, että Lahden tieto- ja viestintä-
tekniikka (TVT) olisi luonteva koulutus-
ohjelma kokeiluun. Tässä yhteydessä 
todettakoon, että TVT:ssä alkoi kahden 
sisäänoton (tammikuussa ja syyskuus-
sa nimellisesti 40+40 opiskelijaa) malli 
vuoden 2018 alusta. Verkkotutkinnosta 
päätettäessä päätettiin, että syksystä 
2019 alkaen syksyjen sisäänotot olisivat 
toistaiseksi verkkotutkintoja ja keväiset 
normaaleja lähitutkintoja.

Verkkoryhmän startti

ELOKUUN VIIMEISELLÄ viikolla 2019 
käynnistettiin ensimmäinen verkko-
tutkinto TVT19SV (Tieto- ja viestintä-
tekniikka Syksy Verkko). Kaksi tieto- ja 
viestintätekniikan opettajaa, Olli Koski-
maa ja Rami Viksilä, määrättiin ryhmän 
tutoropettajiksi. Ensimmäinen viikko 
(elokuun viimeinen) oli normaalia pe-
rehdytystä koulun järjestelmiin sekä 
tutustumista tukipalveluihin ja -hen-
kilöstöön. Osa perehdytyksestä oli tu-
kihenkilöstön ja osa tutoropettajien 
vastuulla. Kaikki perehdytykset pidet-
tiin luonnollisesti samalla järjestelmällä 
kuin varsinaiset tulevat luennotkin, eli 
Adobe Connect -verkkokokousjärjes-
telmän avulla. AC-linkki tarjottiin opis-
kelijoille jo ennen opiskelujen alkua 

LAB-ammattikorkeakoulun verkkokampus:
https://lab.fi/fi/infokampukset/verkkokampus
ja Tieto- ja viestintätekniikan verkkotutkinnon 
esittelysivu:
https://lab.fi/fi/koulutus/insinoori-amk-tieto-ja-
viestintatekniikka-verkko-opinnot-240-op
sekä opinto-opas:
https://opinto-opas.lab.fi/fi/68178/fi/68139

Online-luento verkko-opetusstudiossa.

tervetuloposteissa. Nyt ke-
vätlukukaudella työkaluksi 
on vaihtunut Zoom, joka 
on vastaavat ominaisuu-
det omaava verkkokokous-
työkalu.

Tutoropettajilla oli heti 
alusta lähtien normaalia 
suurempi huoli siitä, kuinka 
opiskelijat ryhmäytyisivät. 
Huolen taustalla vaikut-
tivat hyvät kokemukset 
siitä, kuinka pienryhmissä 
- varsinkin luonnollisesti 
syntyvissä kaveripiireissä - oppimistu-
lokset paranevat ja opiskeluun liittyvät 
tehtävät tulevat luontevasti tehdyiksi. 
Tiedostettiin myös verkko-opiskeluun 
liittyvä suuri riski yksinäisyyden ja eksy-
neisyyden tunteille.

Suuri kysymys kuului siis: Miten ryh-
mäytyminen saataisiin luontevasti 
käyntiin heti perehdytysviikolla? Sa-
maan aikaan kieltenopettajat ilmaisivat, 
että ryhmä tulisi jakaa heti alussa pien-
ryhmiin. Päädyttiin siihen, että luotiin 
verkkoon jaettu taulukko, johon tehtiin 
pienryhmittely. Tässä vaiheessahan ei 
ollut vielä mahdollista antaa opiskelijoi-
den itse muodostaa kieliopintoja varten 

pienryhmiä koska he eivät tunteneet 
toisiaan lainkaan. Tähän taulukkoon li-
sättiin sarakkeet, joihin kukin opiskelija 
sai halutessaan kirjoittaa asuinkuntansa 
ja puhelinnumeronsa. Näitä tietoja ei 
tietenkään ei voitu pakottaa nykyisten 
tietosuojasääntöjen takia. Opiskelijoil-
le tähdennettiin, kuinka edullista olisi 
kertoa asuinpaikkatiedot, jotta lähellä 
toisiaan asuvat opiskelijat voisivat tava-
ta toisiaan. Puhelinnumeroa taasen tar-
vittiin WhatsApp- tai Discord-ryhmän 
muodostamiseksi. Suureksi iloksi kaikki 
opiskelijat lähtivät leikkiin mukaan eli 
antoivat halutut tiedot toistensa käyt-
töön. 

Ensimmäisen syksyn 
kokemuksia

SYKSYN AIKANA SELVISI, että 
verrattuna aiempiin opiske-
lijaryhmiin harvinaisen suuri 
osa opiskelijoista oli aiemmin 
opintonsa keskeyttäneitä 
AMK- ja yliopisto-opiskelijoita. 
Syitä voi tietenkin vain arvailla 
mutta melkoisella varmuu-
della voi päätellä, että verk-
kotutkinto houkutteli erityi-
sen paljon. Tämän takia koko 
syksyn ajan tuli (ja edelleen 
kevätpuolella) paljon AHOT-
hakemuksia eli aiemmin han-

kit-tujen opintojen hyväksilukuja. Sen 
seurauksena opiskelijoille on syntynyt 
ylimääräisiä reikiä lukujärjestyksiin. Näi-
tä on pyritty paikkaamaan löytämällä 
opiskelijoille korvaavia opintoja. Haas-
teena on tietenkin ollut, että opiskelijat 
eivät ole voineet valita opintojaksoja 
koko talon tarjonnasta, koska kaikki 
LAB:n koulutusohjelmat eivät omaa vie-
lä valmiuksia verkko-opetukseen. Joka 
tapauksessa voidaan todeta, että opis-
kelijoiden motivaatio on pysynyt hy-
vänä. Keskeytyksiä on tullut poikkeuk-
sellisen vähän. 
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KAUKO KALLIO

Kari Kisko on kaveri jollaisia 
mahtuu tusinaan 

korkeintaan kymmenen

Epätodellinen tunne valtaa Karin, kun hän 
näkee aamulla klo 7.00 Kazakstanissa Baiko-
nurin avaruuskeskuksessa kokoonpanohal-
lin ovien avautuvan ja Sojutz-raketin mat-
kan kohti laukaisupaikkaa alkavan. Kohti 
samaa paikkaa, josta Juri Gagarin aikoinaan 
lähti historialliselle lennolle. 

Helpottunut olo. Ryömiminen Viggen-hävittäjän 
ilmanottoaukoa pitkin koneen takaosasta etu-
osaan onnistui jonkun pikkupojan perässä. Lä-
hellä oli kiinnijuuttuminen kanavaan. Tapahtui il-
mailumuseossa Aeroseumissa Göteborgin lähellä.
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Buran-sukkulalla lennosta voi vielä haaveilla 
vaikka projekti lopetettiin jo yli kaksikym-
mentä vuotta sitten.

Idean piparkakkutyöhön Kari sai Kuolan niemimaalla 
Kirovskin kaivoskaupungissa pitämänsä piparkak-
kujen ja piparkakkutalojen koristelutapahtuman 
seurauksena. Työn nimi: Pukki tulee valtavalla dump-
perilla oli lunta tai ei. Dumpperin tekeminen oli yllät-
tävän hankala työ.

K arin iso elämänura sujui yli-
opistoviran ohessa vuosikymmenien 
ajan Oulun tekun tuntiopettajana, josta 
saatiin vain positiivista palautetta. Hän 
tuli toimeen erinomaisesti opiskelijoit-
ten kanssa eikä kommunikointi kolle-
gojenkaan kanssa ollut poikkiteloista. 
Hymy oli aina herkässä ja huumori koh-
dallaan.

Opiskeluaikana Kari ei juurikaan re-
vittänyt suuria elämyksiä kavereitten 
kesken, mutta väitöskirjan aihe antoi jo 
aavistuksen rohkean sorttisesta kone-
miehestä. Kenttäsirkkelin työtapatur-
mia käsitelleessä väikkärissä oli kuvia 
pitkin ja poikin sahatuista sahureista. 

Aikamoisia kokemuksia nuorelle tohto-
rikoulutettavalle.

VUOSIKYMMENIEN MITTAAN Kari on 
yllättänyt kerta toisensa jälkeen poik-
kitieteellisillä projekteillaan. Projekti-
opintojen ohjauksen yhteydessä on 
tehty maailman merkillisimpiä pipar-
kakkutaloja. Myös Tuurin Vesa Keskisen 
toive suuresta pääsiäismunasta näki 
päivänvalon eläkepäivien joutoaikana.

Avaruus on kiehtonut Karia läpi vuo-
sikymmenten siinä määrin, että tutuik-
si ovat tulleet niin USA:n kuin Venäjän 
avaruuskeskukset. Hän on eräs harvois-
ta suomalaisista, joka on livenä päässyt 

seuraamaan kantorakettien lähtöpuu-
hia USA:ssa ja Venäjällä sekä istunut 
jopa avaruusaluksen simulaattorissa. 
Myös hävittäjien ohjaamon näpelöintiä 
hän on saanut kokeilla.

Eikä unohdeta kulttuurin sarkaa. Vä-
lipaloina Kari on liehutellut balettiha-
metta Äijäbalettiryhmässä Joutsenlam-
mella liidellessään niin Suomessa kuin 
naapurimaissa. Juoksuharrastus yli viisi-
kymppisenä vei Karin jopa muutamalle 
maratonille ja hölkkä jatkui keskikesällä 
luonnon helmassa nakukympeillä.

Aika näyttää, mitä Karista vielä kuul-
laan ja missä hänet nähdään. Ainakin ju-
nassa – tähän jo oma nimikin viittaa – ja 
ettei vain tanssisi vielä kuussa balettia?
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Tietotekniikassa ehkä eniten 
huomiota herättäviä aiheita 
tällä hetkellä ovat tekoäly ja 
laajennettu todellisuus. 

 einäjoen ammattikorkeakoulus-
sa järjestetyssä opetusteknologiapäi-
vässä, Digisti toiseen todellisuuteen, 
kuultiin 11 puheenvuoroa laajenne-
tusta todellisuudesta ja tekoälystä, ja 
tietotorilla oli esillä kymmenen käytän-
nön esimerkkiä näistä. Päivän organisoi 
SeAMKin opetusteknologiasuunnitte-

TAPIO HELLMAN, laboratorioinsinööri, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Digisti toiseen todellisuuteen

lija Matti Mäkelä yhteistyössä Sedun 
verkkopedagogisen suunnittelijan 
Hanna-Maija Rantamäen kanssa.

Avauspuheenvuoron piti Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun tekniikan yksi-
kön johtaja Heikki Rasku. Hänen mu-
kaansa poikkeuksellista laajennetussa 
todellisuudessa uutena teknologiana 
on se, että siihen suhtaudutaan pää-
sääntöisesti hyvin positiivisesti.

Digitaalisen valmistuksen yliopettaja 
Juha Hirvonen muistutti, että monet 
meistä käyttävät arkipäivän tekoälyso-
velluksia tietämättään sitä: Googlen 
personoidut haut, oppiva roskapos-
tisuodatin, suoratoistopalvelut kuten 
Spotify ja Netflix personoituvat käyttä-
jän mieltymysten mukaan. 

Toisaalta tekoälyä ei välttämättä ole 
siellä, missä sitä väitetään olevan, sillä 
tekoäly on myös hyvä markkinointiter-
mi. Hirvonen lainasi Satakunnan am-
mattikorkeakoulun vararehtoria Cimmo 
Nurmea: ”Nykyään if-lause tarkoittaa 
tekoälyä, keskiarvon laskeminen data-
analytiikkaa ja Excel-taulukko, joka ei 
mahdu yhdelle sivulle, on big dataa”. 

Tekoälylle vaikeat asiat voivat olla 
helppoja ja helpot asiat vaikeita. Teko-
älyn avulla tietokone osaa pelata shak-
kia, mutta sen on huomattavasti vaike-
ampi oppia tunnistamaan kattavasti, 
mikä on tuoli, ja robotin opettaminen 
avaamaan oven tai nousemaan portaita 
on hyvin vaativaa.

S

Opinlakeus-oppilaitosverkostoon kuuluu 30 toisen asteen oppilaitosta Etelä-Pohjanmaan alueelta. Mukana ovat lukiot, ammatilliset oppilai-
tokset, aikuiskoulutusorganisaatiot sekä kansanopistot. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti alueen korkeakoulujen, yrittäjäjärjestöjen sekä pe-
rusasteen oppilaitosten kanssa. Verkoston järjestämä opetusteknologiapäivä keräsi yhteen yli 130 laajennetusta todellisuudesta ja tekoälystä 
kiinnostunutta kuulijaa, katsojaa ja kokijaa. 
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Ministeriön terveiset

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN kehit-
tämispäällikkö Petri Räsänen vastaa 
ministeriön liiketoiminnan digitalisaa-
tiosta. Hän kertoi esityksessään ”Teko-
älyaika – tuloksista jatkotoimiin” TEM:n 
päättyneen hallituskauden Tekoälyaika-
ohjelmasta. Sen ytimessä oli suoma-
laisen ihmisen hyvinvointi ja parempi 
elämä tekoälyn avulla. Tähän päästään 
asiakaskeskeisellä julkisella sektorilla ja 
terveellä, kasvavalla taloudella. 

Ohjelmassa tunnistettiin seuraavat 
toimintalinjat: liiketoiminnan kehittämi-
nen, uusien kokeilujen aikaansaaminen, 
datan hyödyntäminen ja sen saavut-
taminen kaikilla sektoreilla, tekoälyyn 
liittyvien kokeilujen vauhdittaminen ja 
helpottaminen, alan huippuosaamisen 
ja huippuosaajien houkutteleminen 
Suomeen, tekoälyinvestointien lisäämi-
nen ja vauhdittaminen, julkisten palve-
lujen kehittäminen, uusien yhteistoi-
mintamallien luominen, kansainvälisen 
edelläkävijyyden luominen ja varmis-

taminen sekä työelämän muutosten 
huomioiminen, luottamuksen vahvista-
minen ja valmistautuminen tekoälyyn 
liittyviin turvallisuushaasteiden ratkai-
semiseen. 

Merkittävin käytännön esimerkki te-
koälyohjelman tuloksista oli Helsingin 
yliopiston ja Reaktor Innovations Oy:n 
verkkokurssi Elements of AI. Muita kär-
kitoimenpiteitä olivat muun muassa 
Teknologiateollisuus ry:n Tekoälykiih-
dyttämö, jossa autetaan suomalaisia 
yrityksiä viemään tekoälyratkaisuja 
käytäntöön, sekä tekoälyn etiikkahaas-
te, johon osallistui 67 yritystä tai muuta 

organisaatiota. Sen tarkoitus on luoda 
toimintamallit tekoälyn etiikan varmis-
tamiseen. 

Ministeriön seuraavan digitalisaation 
kehittämiskokonaisuuden teema on 
Älyvalmis Suomi ja se ajoittuu vuosille 
2019–2023.

Kokemuksia 
ammattioppilaitoksista

SEINÄJOEN koulutuskuntayhtymä Se-
dun Opinlakeus-palvelujen kehittämis-
päällikkö Minna Haasio kertoi esimerk-

Seinäjoen ammattikorkeakoulun auto- ja työkonealan lehtorit Hannu Ylinen ja Roni Kuru esittelivät Ponssen VR-oppimisympä-
ristöä. Osastolla oli näytteillä Ponssen VR-oppimisympäristö, jossa oli mahdollista purkaa metsäkoneen nosturi ja harvesteripää. 
VR-laitteet ovat käytössä auto- ja työkonetekniikan insinöörikoulutuksessa Ponsse-yhteistyön myötä. Ympäristö sai hyvää pa-
lautetta todenmukaisuudesta ja käytettävyydestä. Osastolla oli käytännössä koko ajan testaajia, ja samalla heräsi mukavasti 
keskustelua menetelmän soveltuvuudesta insinöörikoulutukseen. Erityisesti käytännön järjestelyt herättivät mielenkiintoa ja 
kysymyksiä opettajien keskuudessa. Haluttiin tietää, minkä kurssin osana laitteistoa käytetään, mikä on kurssin ryhmäkoko ja 
laitteiston tarvitsema tilavaraus.
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kejä Sedusta. Autoalan analytiikka- ja 
diagnostiikkaopetusta voidaan toteut-
taa synkronisena monipisteopetuksena 
yhdessä huoltoyritysten kanssa. Ilmajo-
ella on rakennettu virtuaalimaatila, ter-
veydenhuollon opetuksessa käytetään 
humanoidirobottia, ja 360-kamera ja 
VR-lasit lisäävät opetukseen autentti-
suutta simulaatioluokissa.

Espoon seudun koulutuskuntayh-
tymä Omnian erityisasiantuntija Pete 
Stockley avasi etäyhteysesityksessään 
MR Amis -pilottiprojektia, jossa lisätty 
todellisuus, robotiikka ja tekoäly mo-
nipuolistavat työssä tapahtuvaa oppi-
mista ja voivat auttaa yksilöllistämään 
opintopolkuja. Laajennettuun todelli-
suuteen erikoistuneet yritykset Softa-
bility Studio ja Arilyn ovat rakentaneet 
Perho Liiketalousopistolle Microsoft 
Hololens MR-laseille ravintola-alan vir-
tuaalioppimisympäristön, jonka avulla 
kokki näkee reseptin ja seuraavat tila-
ukset MR-laseissaan ja tarjoilija näkee 
erikoistarjoukset ja erikoisruokavaliot. 

Lisättyä todellisuutta pilotoidaan 
Omniassa myös lukittujen kaappien 
sisällön näyttämiseen ja haavahoidon 
opetukseen.

Tekoäly ja 
oppimisanalytiikka

CLOUDPOINTIN CERTIFIED Google 
Trainer Laura Luomanen-Jaakkola 
luennoi tekoälyn ja tiedolla johtami-
sen mahdollisuuksista oppilaitoksissa. 

Datan keruu on mahdollista ensimmäi-
sestä luokasta lähtien ja oppimisanaly-
tiikkaa ja tekoälyä voidaan hyödyntää 
opetuksessa. Haaste on se, data ei ole 
vertailukelpoista: se on pirstoutunutta, 
siiloutunutta, sijaitsee eri paikoissa, sen 
omistajuudesta ei ole varmuutta eikä se 
ole yhdenmukaista. 

Esityksen lomassa Sumanta Saha, 
Googlen Cloud Architect, antoi etäyh-
teydellä pikakatsauksen AI @ Google 
in (less than) 10 minutes siihen, mitä 
Google tekee tällä hetkellä tekoälyn, 
koneoppimisen ja neuroverkkojen 
tutkimuksessa. Hän kertoi kvanttitie-
tokonelaskennan saavuttaneen ylivoi-
maisuuden verrattuna perinteiseen 
tietokonelaskentaan nähden; tilaa kut-
sutaan termillä Quantum Supremacy. 
Yksi esimerkki koneoppimisen kehityk-
sestä on shakkipeliohjelma AlphaZero, 
joka oppii ihmisen tavasta pelata. 

Esitys tiivistyi kolmeen lauseeseen, 
jotka kannattaa pitää mielessä tekoälyä 
kehitettäessä: ajattele miljardia oppijaa, 
älä yhtä neroa. Etsi toistuvia kaavoja ja 
kuvioita, jotka eivät ole itsestään selviä. 
Aloita prototyypin rakentaminen heti, 
kokeile ja opi erehtymällä, älä lannistu 
virheistä. Kyseessä on maraton, ei pika-
juoksu.

Esimerkkejä yrityksistä

TEATIME RESEARCH OY:N Design Lead 
Tommi Teronen korosti esityksessään 
virtuaalitodellisuuden tuomaa lisäarvoa 

yrityksille. Hän myös esitteli parhaita 
paloja Teatime Research Oy:n VR-tuo-
tannoista: Lappajärven Meteoriittikes-
kukselle oli tekeillä dokumentaarinen 
ja opetuksellinen VR-kokemus, jonka 
avulla pääsee turistimatkalle asteroidi-
vyöhykkeelle. Ylen kanssa yhteistyönä 
2016 tehty Aleppo-Helsinki oli virtuaali-
nen kuvaus siitä, miltä Helsingin keskus-
ta vaikuttaisi, jos siellä riehuisi Aleppon 
kaltainen kaupunkisota. Paradise oli VR-
kokemus, joka vie katsojan Enewetakin 
atollille seuraamaan livenä Ivy Mike -ve-
typommin räjäytystä vuonna 1952. Sea-
level Rise havainnollistaa veden pinnan 
nousua Helsingissä napajäätiköiden su-
laessa. Kaikki ympäristöt on toteutettu 
fotogrammetrian avulla jäljitellen aitoja 
3D-ympäristöjä valokuvantarkasti.

Myös Valakia Interactive Oy:n sovel-
luskehittäjä Olli Korpi kertoi omassa 
esityksessään virtuaalitodellisuuden 
mahdollisuuksista. VR muuttaa passiivi-
sen kokemuksen aktiiviseksi elämyksek-
si ja tekee mahdottoman mahdolliseksi: 
käyttäjä voi olla mikroskooppisen pieni 
ja päästä laitteeseen sisään, tai hän voi 
olla jättiläinen, joka liikkuu nopeasti 
paikasta toiseen, eivätkä fysiikan lait ole 
rajoite virtuaalitodellisuudessa. 

Laitteiden hinnat ovat myös pudon-
neet viime vuosina, ja ovat näin kulut-
tajien saatavilla. 

Kooste esityksistä on YouTubes-
sa: https://www.youtube.com/
watch?v=n2F6mqABsng

SeAMKin ”Etelä-Pohjanmaan hyteAI”-hankkeen osastolla Jaana Vainionpää ja Jouko Lakaniemi esittelivät interaktiivista projektiolaitteistoa, 
Taikalattiaa, virtuaaliteknologiaa hyödyntävää kuntoutuskokonaisuutta, RehabWallia sekä humanoidirobotti Pepperiä.
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SANNA TYNI, Lapin ammattikorkeakoulu

K

Opetus- ja Kulttuuriminis-
teriön rahoittama hanke 
“Kiertotalousosaamista am-
mattikorkeakouluihin” on 
mahdollistanut kiertotalou-
den kehitystyön ammattikor-
keakouluissa. Lähes kaikki 
Suomen ammattikorkeakou-
lut osallistuvat Lapin AMKin 
koordinoimaan hankkee-
seen. 

 iertotalouden opintosisällöt 
jaettiin yhdeksään pääkategoriaan: Tek-
nologiset kierrot, Metsäperäiset kier-
rot, Bioperäiset kierrot, Yleiset toimen-
piteet, Digitaalisuus, Vaikuttavuus ja 
sääntely, Muotoilu ja tuotesuunnittelu, 
Kiertotalouden liiketoiminta ja Raken-
nustekniikka. Näiden alle muodostui 
lähes 30 alakategoriaa, joihin työstettiin 
eri korkeakoulujen edustajista muodos-
tuvissa tiimeissä uusia opintojaksoja tai 
opintokokonaisuuksia. (https://kierto-
talousamk.turkuamk.fi/opintojaksot/)

Kiertotalouden opetukseen soveltu-
vat oppimisympäristöt voivat olla fyy-
sisiä tai virtuaalisia ympäristöjä, joissa 
opiskelijat työskentelevät opintojensa 
ohessa (https://kiertotalousamk.tur-
kuamk.fi/oppimisymparistot/). Korkea-
koulut voivat hyödyntää kiertotaloutta 
tukevien oppimisympäristöjen, uusien 
opintojaksojen ja koulutusmateriaali-
en kehitystuloksia vapaasti hankkeen 
päättymisen jälkeen, kun materiaalit 
jaetaan www.aoe.fi-sivustolla.

Kiertotaloushanke on vahvistanut 
ammattikorkeakoulujen ympäristö-
laatutyötä. Toiminnan alkuvaiheessa 
kartoitettiin ammattikorkeakoulujen 

Kiertotalousosaamista 
insinööreille monialaisesti

käytössä olevat kestävän kehityksen tai 
kiertotalouden ohjelmat ja strategiat, 
joiden pohjalta koottiin toimenpide-
ehdotuksia. Ammattikorkeakoulujen 
ympäristölaatutyö esiteltiin syksyllä 
2019 Ammattikorkeakoulujen rehtori-
neuvosto Arenen edustajille. Asia koet-
tiin ajankohtaiseksi ja rehtorit olivat val-
miita sitoutumaan kestävän kehityksen 
ohjelmien edistämiseen omissa korkea-
kouluissaan.  

Hankkeen päättyessä koossa on arvi-
oitu olevan noin 235 op:n edestä kier-
totalouteen suuntautuvaa toteutusta. 

Lähes kaikki Suomen ammattikorkeakoulut osallistuvat 
Kiertotalous-AMK-hankkeeseen.

MIKKO LAASANEN, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähes puolet kehitetystä opetusmate-
riaalista on mahdollista toteuttaa myös 
englannin kielellä ja osa myös ruot-
siksi. Näiden lisäksi pilotoitavana on 
toistakymmentä oppimisympäristöä. 
Ajankohtaista tietoa hankkeesta ja sen 
tuloksista on saatavilla hankkeen Inter-
net-sivustolta: www.kiertotalousAMK.fi. 

SEURAAVAT KOLME ARTIKKELIA kuvaa-
vat, miten hankkeessa kehitetiin kierto-
talouden opetusta insinööriopiskelijoil-
le.
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 yhenne RYLE tulee koulutusoh-
jelmien mukaan: restonomi, ympäris-
tötekniikka, luonnonvara-ala ja ener-
giatekniikka.

Restonomin yksi tärkeä raaka-aine 
ammattikeittiössä on puhdas vesi. Kier-
totalouden oppimispolkujen tavoittee-
na on oppia, miten puhdas vesi var-
mistetaan keittiössä, miten kierrätys ja 
lajittelu tulee toteuttaa ja miten tiedot 
kirjataan omavalvontaan.

TANJA PENTINSAARI

Kiertotalouden 
RYLE-oppimisympäristö

L Ympäristötekniikan insinöörin työ voi 
kohdistua kaikkiin RYLEn eri osa-aluei-
siin, joten insinööriopiskelija voi valita 
useita oppimispolkuja.

Luonnonvara-alan opiskelijat valmis-
tuvat agrologeiksi, joiden tyypillisenä 
työympäristönä on maatila. Maatiloilla 
kuluu paljon talousvettä sekä eläinten 
juomavedeksi että lypsy- ja maidon-
jäähdytyslaitteistojen pesuun. Tiloilla 
syntyy suuria lietemääriä ja muita bio-

massoja, erityisesti erilaisia kasvibio-
massoja, sekä myös yhdyskuntajätevet-
tä. 

Energiatekniikan insinöörin työym-
päristössä puhdasta vettä tarvitaan 
lämpöenergian siirtoon lämmönvaih-
timissa ja putkistoissa. Merkittävin osa 
poistuvasta vedestä on lauhdevettä, 
joka ei tyypillisesti tarvitse erillistä puh-
distuskäsittelyä. Biomassoista saatava 
biokaasu on tulevaisuudessa merkittä-

Savonia-ammattikorkeakoulu

MERJA TOLVANEN

Kiertotalouden oppi-
misympäristö Savoni-
assa tarjoaa kokeellisen 
oppimisympäristön, 
johon on ensimmäises-
sä vaiheessa rakennettu 
restonomiopiskelijan, 
ympäristötekniikan 
insinööriopiskelijan, 
agrologiopiskelijan ja 
energiatekniikan insi-
nööriopiskelijan oppi-
mispolut. Tilat sijaitse-
vat osittain Kuopiossa 
Microkadun kampuk-
sella ja osittain Varkau-
den kampuksella. 

RYLE-opiskelijat tutustumassa Varkauden energiatekniikan tutkimuskeskukseen.
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vä energialähde. Jätteen polttamisen 
kannalta jätteenpolttolaitokselle tule-
van jätekuorman tulisi sisältää vain pol-
tettavaa jätejaetta, ei esimerkiksi biojä-
tettä tai metallia.

Toteutus syksyllä 2019

OPINTOMATERIAALI JA oppimisteh-
tävät tehtiin neljän eri alan opettajan 
voimin ja jaettiin Savonian Moodlessa. 
Oppimiskokonaisuus koostui teoria-
osuuksista, pienryhmissä tehtävistä 
oppimistehtävistä, vierailukäynneistä ja 
päätöstyöpajasta. Kukin opettaja vasta-
si oman alan opiskelijoiden ohjaukses-
ta. Luonnonvara-alaopiskelijat tulevat 
mukaan keväällä 2020.

Jätepolulla opiskelijat perehtyivät 
ensin jätehuoltomääräyksiin ja yh-
dyskuntajätteen ominaisuuksiin sekä 
ammattikeittiötä koskeviin jätehuolto-
määräyksiin ja lajitteluvelvollisuuksiin. 
Restonomiopiskelijat tekivät opetus-
keittiöllä kahden viikon ajan jätteiden 
lajittelua, kirjasivat ylös syntyneet jäte-
jakeet ja niiden massat ja valokuvasivat 
valmistettuja ruokia sekä syntyneitä 
jäte-eriä. 

Ympäristötekniikan opiskelijat ko-
kosivat jäteseurannan tulokset ja ver-
tasivat niitä muihin lajittelututkimus-
ten tuloksiin. Biojäte-erälle he laskivat 
biokaasupotentiaalin ja ilmaisivat sen 
biokaasuauton ajokilometreinä. Ener-
giatekniikan opiskelijat tutkivat ope-
tuskeittiön sekajäte-eriä (käsiteltävyys, 
polttoaineanalyysi) ja vertasivat tulok-
sia lähialueen jätteenpolttolaitoksen 
polttoaineanalyyseihin. 

RYLE-opiskelijoiden työpaja Savonian Kuopion kampuksella.

Vesipolulla opiskelijat perehtyivät 
talousveden kiertoon, vesilaitoksen ja 
jätevesilaitoksen toimintaan Vesikoulu-
paketin avulla sekä tutustuivat elintar-
vikkeiden vesijalanjälkikriteeristöihin. 
Energiatekniikan opiskelijat perehtyivät 
lisäksi jätteenpolttolaitoksen kattilave-
den valmistusprosessiin ja laatukritee-
reihin.

Biokaasupolulla opiskelijat perehtyi-
vät biokaasun tuotantoon ja hyödyn-
nettävän lietteen ominaisuuksiin Savo-
nian videoiden pohjalta. 

Opintomatka lokakuussa

OPISKELIJAT VIERAILIVAT paikallisen 
jätehuoltoyhtiön jätekeskuksella ja tu-
tustuivat alueen jätehuoltokäytäntöi-
hin. Vierailu jatkui Kuopion kampuksella 
opiskelijoiden yhteisenä työpajana ja 
laboratoriokäynnillä tutustuen pilot-ve-
silaitokseen ja -jätevesilaitokseen sekä 
biokaasun tuotantolaitteisiin. Työpajas-
sa he pohtivat oman alan ammattilaisen 
roolia RYLE-kaaviossa. 

Päätöstyöpaja joulukuussa

PÄÄTÖSTYÖPAJAN ensimmäisessä vai-
heessa käytiin läpi pienryhmissä syksyn 
tuotokset. Restonomit kertoivat ope-
tuskeittiössä valmistetuista tuotteista ja 
niissä syntyneistä jätteistä. Ympäristö-
tekniikan opiskelijat esittelivät keittiö-
jätteistä laaditut jätejaekaaviot ja bio-
jätteistä syntyvän biokaasumäärän sekä 
eri jätejakeiden polut kiertotaloudessa. 
Energiatekniikan opiskelijat esittelivät 

polttoaineanalyysin vaiheet ja analyysi-
tulokset. 

Kaikki opiskelijat tutustuivat ener-
giatekniikan laboratorioihin ja tutki-
muskeskukseen, pohtivat ja tekivät 
koosteen siitä, mitä viemäriin ei saa 
laittaa keittiössä ja mitkä aineet, tavarat 
ja tuotteet ovat vaikeimpia poistettavia 
jätevedestä jätevedenpuhdistamolla ja 
miksi. He tutkivat ja analysoivat ympä-
ristötekniikan opiskelijoiden tekemiä 
postereita elintarvikkeiden vesijalan-
jäljestä ja keittiökoneiden energiamer-
keistä sekä energiatekniikan opiskelijoi-
den tekemiä voimalaitospostereita. 

MONIALAINEN TYÖSKENTELY koettiin 
antoisaksi ja laboratoriovierailut mie-
lenkiintoisiksi ja hyödyllisiksi. Opiskeli-
jat kokivat oppineensa uutta oman alan 
jätepoluista ja kierrättämisen merki-
tyksestä. Oppimiskokonaisuus koettiin 
onnistuneeksi, mutta oppimistehtävien 
mielekkyydessä on vielä kehitettävää.  
Yli 50 prosenttia vastanneista totesi, 
että vastaava opintokokonaisuus kan-
nattaisi järjestää myös jatkossa. Vain yksi 
prosentti oli eri mieltä. Meille opettajille 
oli myös uusi kokemus tehdä monia-
laista yhteistyötä. Opimme toisiltamme 
paljon ja palautteen perusteella onnis-
tuimme erinomaisesti. Oppimistehtäviä 
kehitämme syksyä 2020 varten.

OKKA-säätiön apurahat 
ja stipendit haettavissa 

maaliskuun ajan
Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen 

säätiön apurahat ja stipendit on tarkoi-

tettu varhaiskasvatuksen, yleissivistävän 

koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, 

korkeakoulutuksen, aikuiskoulutuksen, 

vapaan sivistystyön sekä taiteen perus-

opetuksen toimijoille. 

Tukea myönnetään täydennyskoulu-

tuksiin, opintomatkoihin sekä erilaisiin 

tutkimus- ja kulttuurihankkeisiin. 

Hakuohjeet, myöntökriteerit ja paino-

pistealueet ovat saatavilla 

OKKA-säätiön verkkosivuilta.
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Rakentaminen on yksi kol-
mesta keskeisimmästä paino-
pistealueesta Euroopan laa-
juisessa resurssitehokkuuden 
kehittämisessä, yhdessä lii-
kenteen ja ruoantuotannon 
kanssa. 

 etropolia, Savonia, Novia, 
Karelia ja Lapin ammattikorkeakoulu 
tuottavat uuden opintokokonaisuuden, 
joka johdattelee rakennusalan insinöö-
riopiskelijan rakentamisen kiertotalou-
den äärelle. Tuleville rakennusalan am-
mattilaisille tarjotaan uusia näkökulmia 
ja tuoreita ajatuksia kiinnittämällä huo-
miota rakennushankkeen elinkaaren eri 
vaiheisiin oheisen kuvan mukaisesti.

MIKKO VATANEN, Lapin ammattikorkeakoulu

Kiertotaloutta 
rakennusinsinöörin opiskeluun

Ekotehokkuuteen  
pika-apuja
SYKSYLLÄ 2019 LAPIN ammattikorkea-
koulussa pilotoitiin Rakennusalan eko-
tehokkuus -sprintti. Tässä toteutuksessa 
perusajatuksena on, että opiskelijat te-
kevät työelämälähtöisestä toimeksian-
nosta suunnittelusprintin. Pienryhmissä 
toteutettavan sprintin tavoitteena on 

ratkaista yksi näkökulma, jolla ediste-
tään kehittämistarpeen mukaista ekote-
hokkuutta. Toteutustavan rakenteeseen 
on haettu vaikutteita Google Venture-
sin tunnetuksi tekemästä design sprint 
-konseptista. Perinteisen design sprin-
tin viiden päivän aikaikkuna on opin-
tojakson toteutuksen sujuvuuden var-
mistamiseksi jaettu nyt viidelle viikolle 
oheisen kuvan mukaisin viikkoteemoin.

M

Rakennustekniikan kokonaisuus kiertotalousAMK-hankkeessa.

Designsprintin viikkoteemat

Paikallisen ja uusiutuvan 
energian mahdollisuuksia

SPRINTTITYYPPINEN toteutusmalli 
luo perusrakenteen toteutukselle, ja 
tällaista toimintatapaa voidaan hyvin 
hyödyntää monessa erilaisessa aihealu-
eessa. Rakennusalan ekotehokkuus 
-sprintti integroitiin tässä pilotissa osak-
si Vaihtoehtoisten energiatuotanto-
tekniikoiden osaaminen -opintojakson 
(10 op) toteutusta. Pilotointiin osallistui 
kaksi neljän henkilön opiskelijatiimiä. 
Toimeksiannot toteutukseen hankittiin 
lappilaiselta matkailualan yritykseltä, ja 
niistä on esitetty lyhyet kuvaukset alla. 
Opetustiimin kokoamat toimeksiannot, 
ns. design briefit, sisälsivät toki paljon 
muutakin taustoitusta aiheeseen ja 
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kehittämistarpeeseen. Ensimmäisen 
toimeksiannon tarkoitus oli tukea kier-
totalouden mukaista toimintatapaa ja 
vähentää jätteen kuljettamisen tarvet-
ta. Toisen toimeksiannon tarkoituksena 
oli kohdekohtaisesti tuotetun, uusiu-
tuvan energian suunnittelutyön myötä 
mahdollistaa ostoenergian tarpeen vä-
hentäminen ja siten ottaa askelia entis-
täkin kestävämpään matkailun majoi-
tustoimintaan.

Mielenkiintoista  
tekemistä ja tuloksia

OPISKELIJAT TARTTUIVAT kehittämis-
haasteisiin innokkaasti ja tekivät on-
nistuneet selvitykset toimeksiantojen 
mukaisiin tarpeisiin. Sprinttityöskentely 
toimi pilotissa onnistuneesti ja tämän 
tyyppistä toteutustapaa voi lämpimäs-
ti suositella syksyn 2019 kokemusten 
pohjalta. Design sprintin pohjalta mää-
ritellyt viikkoteemat ohjasivat tekemistä 
sopivasti niin opiskelijoiden kuin opet-
tajienkin näkökulmasta. Kun sprintti 

Toimeksiantojen lyhyet kuvaukset.

toteutetaan reaaliaikaisista toimeksian-
noista, niin opetushenkilöstön näkökul-
masta se tarkoittaa toki riittävää resurs-
sien varaamista ennakkovalmisteluihin. 

Tulokset olivat mielenkiintoisia ja 
opiskelijat onnistuivat pohtimaan ai-
heita analyyttisesti sekä perustelemaan 
havaintonsa selkeästi. Tulosten perus-

teella toimeksiantaja voi suunnitella 
tarkemmin omaa lähestymistapaansa 
näihin ekotehokkuusteemoihin. Opis-
kelijoille jäi myös toteutuksen myötä 
uusia ajatuksia siitä, miten monella eri 
tavalla kiertotalouden mukaista toimin-
takulttuuria voidaan edistää rakennus-
alalla.

 

www.tammertekniikka.fi 

Tekniikan ja oppimisen ammattilainen  
 



28  1/2020 Toolilainen

Oulun Hiukkavaaran kasar-
mi on toiminut lähes koko 
tämän vuosituhannen suu-
relta osin muusikoiden ja 
taiteilijoiden harjoittelu- ja 
työskentelypaikkana. Hei-
dän yhdistyksensä Kulttuu-
rikasarmi Hiukkavaara ry:n 
tarkoituksena on edistää ti-
lojen ja kulttuuritoimintojen 
säilymistä Hiukkavaaran en-
tisellä kasarmialueella sekä 
kehittää aluetta kulttuuritoi-
mintojen järjestämiseen.

 iertotalousosaamishankkees-
sa Hiukkavaaran kasarmialue haluttiin 
nostaa esiin esimerkkinä suuresta ra-
kennuskompleksista, jonka uusiokäyttö 
ja kunnostaminen voisi olla purkamista 
järkevämpää. Tällaisiin isoihin kohteisiin 
liittyy kuitenkin monia tekijöitä, joita on 
vaikea hahmottaa etukäteen. Hiukka-
vaaran kiinteistöt omistaa ja niitä vuok-
raa kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj. 
Se ei ole ilmaissut kiinnostusta alueen 
toiminnan kehittämiseen, koska alueen 
rakennukset ovat saaneet suojelumer-
kinnän. Tällä hetkellä tilanne on siis se, 
että Sponda vuokraa tiloja edelleen, 
mutta ne rapistuvat koko ajan. 

TÄLTÄ POHJALTA VALMISTUI oppimis-
nugetti nimeltään Kulttuurikasarmi 
Hiukkavaara (2 op), joka on esseeteh-
täviä lukuun ottamatta täysin itse-
opiskeltava Moodleen ladattava osio. 
Käytännössä kyseessä on Moodlesta 
tehty varmuuskopio, joka palautetaan 
joko olemassa olevalle tai ihan uudelle 

MARKUS AALTO, Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun Hiukkavaaran 
kasarmin uusiokäyttö

Moodlen kurssialustalle, jonne 
se asentuu yhdeksi kurssialus-
tan osioksi. Asennus sisältää 
kaiken tarvittavan: materiaalit, 
linkit, tekstit, videot, ohjeistuk-
set, tehtävänannot, tehtävät ja 
automaattitehtävien tarkistukset. 

Nugetin tavoitteena on, että 
opiskelija oppii hahmottamaan 
vanhojen rakennusten, tilojen ja 
rakennuskompleksien uusiokäytön 
mahdollisuuksia erilaisille toimijoille 
sekä uusiokäyttöön liittyviä haasteita 
ja kustannusten muodostumista. Opis-
kelija myös oivaltaa, mitkä ovat vanho-
jen rakennusten mahdollisuudet sosi-
aalisen toiminnan ja yhteisöllisyyden 
kannalta sekä digitaalisten palvelualus-
tojen tarjoamat mahdollisuudet tällais-
ten kohteiden käytössä.

OPPIMISKOKONAISUUS koostuu vii-
destä stepistä. Jokaiseen steppiin liittyy 
materiaalien lisäksi kertaus tai pohdin-
tatehtävä. 

Step 1:  Mikä ihmeen kiertotalous 
ja Kulttuurikasarmi Hiukka-
vaara?

Step 2:  Mitä digitaalisilla palvelu-
alustoilla tarkoitetaan?

Step 3:  Tehtävä: Digitaalisen palve-
lualustan suunnittelu Kult-
tuurikasarmi Hiukkavaaral-
le.

Step 4: Pohdintatehtävä: Mitä olet 
oppinut vanhojen julkisten 
rakennusten ja rakennus-
kompleksien uusiokäytön 
mahdollisuuksista?

Step 5: Pohdintatehtävä: Mitä olet 
oppinut digitaalisuuden 
mahdollisuuksista julkisten 
rakennusten ja tilojen kier-
rätyksestä?

VARSINAINEN HARJOITUSTYÖ on Step 
3: Digitaalisen palvelualustan suunnit-
telu Kulttuurikasarmi Hiukkavaaralle. 
Opettaja voi halutessaan määritellä, 
kuinka vaativaksi tai kevyeksi sen halu-
aa, mikä vaikuttaa sitten myös opinto-
pistemäärään. 

Kertaustehtävät on tehty Moodlen 
tenttityökalulla ja niiden arviointi ta-
pahtuu automaattisesti Moodlen toi-
mesta. Lähtökohtaisesti harjoitustyö ja 
pohdintatehtävät arvioidaan hyväksyt-
ty/hylätty -periaatteella.

Kaikki materiaali tulee nugetin muka-
na. Sisällöt koostuvat tekstistä, podcas-
tista ja videoista. Kaikki aineisto sijait-
see verkossa ja niihin viitataan linkeillä, 
joten nugetin asennuksen yhteydessä 
Moodle-palvelimelle ei asenneta muita 
oppimateriaaleja. 

Tätä kirjoitettaessa nugettia ei ole vie-
lä ehditty pilotoida opiskelijoiden kans-
sa, mutta muutamien opettajien kom-
mentit nugettia esiteltäessä ovat olleet 
kannustavia.

Hiukkavaaranugetti Moodlen mobiiliapissa.

K
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N aisten ylivoima politiikassa on 
ollut iso puheenaihe niin maassamme 
kuin rajojen takana. Myös OPI 2020 -päi-
vien avauksessa naisenergia näytti voi-
mansa, kun avauspuheenvuoron käytti 
itseoikeutetusti Oulun kaupungin joh-
taja Päivi Laajala.

Vahva kauniimman sukupuolen edus-
tus näkyi koko tapahtuman esiintyjissä, 
sillä 30 luennoitsijan porukasta vain 
kahdeksan edusti miehisempää puolta. 
Ei se toisaalta mikään yllätys ole, sillä 
päivien osallistujakaartikin on vuosien 
mittaan ollut selkeästi naisvaltaista.

Lieneekö miehillä joku epäilys päi-
vien annista vai mahtaako heillä olla 
tärkeämpää tekemistä päivien aikana. 
Ehkä ei kuitenkaan syy ole siinä, koska 
rehellisesti sanottuna opettajien suku-
puolijakauma on edelleen naisvaltaista 
perusopetuksessa, mistä päivien osallis-
tujat paljolti ovat.

Andersson ja Luukkainen 
rahanjakajien edustajina

OPI-PÄIVIEN VAKIOVIERAS on ilman 
muuta alan ay-johto, nykyisin siis OAJ:n 
Olli Luukkainen. Luukkaisen aisapa-
rina Ouluun saapui opetusministeri 
Li Andersson. Kovin yllättävää ei ollut 
heidän käsittelemänsä aihealue: toisen 
asteen koulutuksen sisällyttäminen 
oppivelvollisuuteen. Luukkainen totesi 
jopa sen olevan yhtä suuri askel suoma-
laisen koulutuksen kohdalla kuin aikoi-
naan peruskoulun aloittaminen.

Toisen asteen koulutuspakon halu-
taan osaltaan tuoda lisää työvoimaa no-
peasti kutistuvaan työvoimaan. Kannat-
taa kuitenkin muistaa, että jo nyt toisen 
asteen koulutuksen suorittaa noin 85 % 
ikäluokasta. Puhutaan siis 15 prosentin 
massasta, ja se on joukko, jonka pitämi-
nen päättötoditukseen saakka koulun 
penkillä on enemmän kuin haasteellis-
ta.

KAUKO KALLIO

OPI 2020

Juha Vidgrén jaksaa 

ON HIENOA, ETTÄ maastamme löytyy 
sellaisia teollisuuden vaikuttajia, jotka 
jaksavat kerta toisen jälkeen puhua kou-
luttajille siitä, miten Suomessa voidaa 
tehdä töitä kannattavasti, kun halua ja 
osaamista riittää. Ponssen toimitusjoh-
taja Juha Vidgén on niitä miehiä. Hän 
jaksaa jakaa toivoa ja rohkaista suurta 
yleisön luottamaan omaan tekemiseen. 

Ponsse on esimerkillinen yhtiö omaan 
tekemiseen luottavasta ja yhteen hii-
leen puhaltavasta joukosta. Asiakkaas-
ta on pidettävä oikealla tavalla kiinni. 
Häntä on kuunneltava avoimesti. Työn 
laadun on oltava aina kohdallaan ja 
virheistä on heti opittava. Tuote on toi-
mitettava asiakkaalle sovittuna aikana. 
Siinä ydinasiat menestymiseen siakas-
rajapinnassa.

Sijainti Vieremällä ei tavallisen tal-
laajan mielessä ole paikka, joka vetää 
osaajia magneetin tavoin, mutta sinne 
vain saadaan jatkuvasti osaavia ammat-
tilaisia, joista yritys viilaa vielä osaavam-

TULE
KOE
OPI!

pia. Jokainen työ on yhtä arvokasta, ja 
jokainen työntekijä asemasta ja tehtä-
västä riippumatta on ihan yhtä arvokas 
ja hänen työtään arvostetaan – näin se 
rekrytointi onnistuu.

Kulttuuria ja kokemuksia 
maailmalta

OPI EI OLE PELKKÄÄ teknologiaa, peda-
gogiikkaa eikä oppimateriaalitohinaa. 
Siihen liittyy aina saumattomasti myös 
sopiva annos kulttuuria. 

Ajankohtaista keskustelua ja koke-
muksia niin Syyriasta, valeuutisoinnista 
kuin Putinin trolleista jakoivat Rauli Vir-
tanen, Matti Rönkä ja Jessika Aro. Kult-
tuuriantia tarjoilivat päivien aikana mm. 
Rosa Liksom, Kauko Röyhkä ja Oulun 
teatterin uusi taiteellinen johtaja Alma 
Lehmuskallio. Eikä sovi unohtaa Basso 
Clubin rytmien tarjontaa illan päätteek-
si.

Seuraavan kerran OPI-antia tarjoillaan 
talvella 2023.
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Tältä pohjalta on hyvä jat-
kaa maailman parhaiden 
kierrätysmuovin erottelu- ja 
tiivistyslaitteiden kehittämis-
tä.

JARI VIITALA, tuotekehitysjohtaja, Head Recycle Systems
lehtori, Oamk konetekniikka

Necto sorter – kotitalouksien 
muovijätettä lajittelevan 
laitteen kehitysprojekti

Pilottilaitteisto

Ensimmäisen pilottilaitteen konsepti 
kehitettiin kevään 2019 aikana, ja yksi-
tyiskohtainen suunnittelu pääsi täyteen 
vauhtiin toukokuussa 2019. Koko pro-
jektiryhmä koostui Oulun ammattikor-
keakoulun (Oamk) koneautomaation 
opiskelijoista.

Laitteen mekaniikkasuunnittelusta 
sekä teollisesta muotoilusta otti päävas-
tuun Jonne Pitkälä. Jesse Lassila alkoi 
tutustumaan laitteen ohjaukseen sekä 
tarvittavan NIR-anturin (Near Infrared 
Spectroscopy) käyttämiseen osana ko-
neen ohjausta. 

Kesän kuluessa myös Hiski Heinonen 
tuli mukaan projektiin miettimään tuo-
tannollisia haasteita, ja keväällä 2019 
insinööriksi valmistunut ja teknillisen 
mekaniikan opintoja Oulun yliopistossa 
suorittava Aleksi Peura otti huolekseen 
laitteen turvallisuuteen ja dokumen-

tointiin kuten käyttö- ja huolto-ohjeisiin 
liittyvät asiat.

Laitteen suunnittelu eteni aikataulus-
sa ja elokuussa 2019 alkoivat testiajot. 
Testiajoihin oli valmistauduttu mittaa-
malla erilaisista kuluttajamuovipakka-
uksista yli tuhat spektrinäytettä, joiden 
avulla saatiin kehitettyä muovin tunnis-
tamisessa tarvittava algoritmi. 

Spektrinäytteet kerättiin automati-
soidusti käyttäen hyväksi opiskelijapro-
jektissa aiemmin kehitettyä mittalai-
tetta. Koeajojen aikana konkretisoitui 
jätemuovin haastavuus sekä käsittelyn 
että tunnistamisen kannalta. Tämä joh-
ti esimerkiksi puristusmekanismin sekä 
muovin tunnistamismenetelmän uu-
delleensuunnitteluun. 

Laitteen kriittiset rakenteet perustu-
vat suurelta osin hyvälaatuisten vesi-
leikkeiden sekä särmättyjen rakentei-
den käyttöön. Nämä osat valmistettiin 
palvelutoimintana Oamkin konetek-

 ead Recycle Systems (HRS) on 
vuonna 2018 perustettu startup-yritys, 
jonka liiketoimintaideana ovat uudet 
ratkaisut erityisesti muovijätteen kierrä-
tykseen. Oululainen yritys on osa Head 
Team -yrityskokonaisuutta. 

HRS otti yhteyttä allekirjoittaneeseen 
syksyllä 2018, kun tarpeena oli löytää 
koneautomaation opiskelijoita kehittä-
mään uudenlaisia menetelmiä ja laittei-
ta kotitalousmuovijätteen kierrättämi-
seksi. 

HRS:n toimitusjohtaja Johnny Peh-
konen tuli esittelemään yrityksen sekä 
tarjolla olevat aiheet vuotuiseen kone-
tekniikan pitchaus-tapahtumaan, jonka 
ajatuksena on tarjota yritykselle teho-
kas väylä löytää tekijöitä opinnäytetyö- 
ja projektiaiheisiin. Tapahtuman kautta 
yksi neljän henkilön muodostama pro-
jektiryhmä sekä kolme opinnäytetyön 
tekijää aloittivat aihealueeseen tutustu-
misen. 

Necto Sorter -pilottilaite
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niikan laboratoriossa ja tämä yhteistyö 
mahdollisti projektin sujuvuuden syk-
syn aikana. 

Onnistuneet testit ja 
patenttisuojaus

Laitteen lopullinen kokoonpano, testi-
ajot sekä viimeistely toteutettiin syksyn 
aikana. Kokoonpano tehtiin projekti-
ryhmän toimesta yrityksen toimitiloissa 
Oulunsalossa. Projektiryhmä opiskeli 
töiden ohessa aktiivisesti koko syksyn 
ajan, joten venymistä vaadittiin todella 
paljon kaikilta. Työ palkittiin joulukuun 
4. päivä, jolloin valmis laite esiteltiin leh-
distölle ja yhteiskumppaneille Oulussa 
sijaitsevan taloyhtiön jätepisteellä. 

Laite on suunniteltu käytettäväksi 
Molok-syväkeräysastian yhteydessä. 
Laite puristaa muovijätteen pienem-
pään tilavuuteen ja samalla NIR-anturi 

Projektiryhmä kuvattuna laitteen esittelytilaisuudessa oululaisen taloyhtiön jätepisteellä.

tunnistaa puristettavan materiaalin. 
Jos muovijätteen mukana tunnistetaan 
sinne kuulumatonta materiaalia, jäte 
pudotetaan erilliseen keräyspussiin. 
Tiiviimpi materiaali pienentää jätekus-
tannuksia ja parantaa kerätyn pakkaus-
muovin kierrätettävyyttä.

Laite on ensimmäinen laatuaan ja 
eräille ratkaisuille on haettu myös suo-
jausta patentin muodossa. Laitteen  
kehitystyössä oli sekä ennalta arvattuja 
mutta myös ennakoimattomia haas- 
teita. Hienoa on ollut, että kaikki haas-
teet ovat olleet tiedostettuja eli var-
sinaisia suunnitteluvirheitä tai osaa-
misesta johtuvia ongelmia ei ole 
juurikaan ollut. Suurimpana yllätyksenä 
tuli jo aiemmin mainittu muovimateri-
aalien käyttäytyminen sekä valtava työ- 
määrä, mikä vaaditaan, että periaat- 
teessa toimivasta prototyypistä saa-
daan kehitettyä viimeistelty säänkestä-
vä tuote.

Kehittäminen jatkuu

Opettajaurani aikana olen opettanut jo-
kaista projektiin osallistunutta opiskeli-
jaa. Nyt HRS:n tuotekehityksen vetäjänä 
on ollut todella mielenkiintoista päästä 
tekemään aidosti töitä heidän kanssaan 
sekä huomata, että Oamkin koneteknii-
kalta valmistuu sekä osaamiseltaan että 
asenteeltaan erinomaisia ammattilaisia. 

Talvella 2019–2020 HRS:llä on jo 12 
opiskelijaa tekemässä opinnäytetöitä 
ja projektiopintoja. Pilottilaitteisto antoi 
yritykselle hyvän käsityksen kierrätys-
muovin käsittelyn mahdollisuuksista ja 
haasteista. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa 
työtä kehittääksemme maailman par-
haat kierrätysmuovin erottelu- ja tiivis-
tyslaitteet.
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Uhkamallinnus on pätevä työkalu, jota voidaan käyttää 
riskienhallinnan apuna erilaisten uhkien tunnistamiseen. 
Tämä käy ilmi Jyväskylän ammattikorkeakoulun kybertur-
vallisuuden tutkinto-ohjelman opinnäytetyöstä, jonka Juuso 
Selin teki osana ylempää AMK-tutkintoaan. Opinnäytetyös-
sään Selin tutki ja vertaili olemassa olevia uhkamallinnus-
menetelmiä ja -tapoja. Työ palkittiin 7.11.2019 Tietoturva 
ry:n vuoden parhaana tietoturva-aiheisena opinnäytetyönä 
ylempien korkeakoulututkintojen sarjassa.

JUUSO SELIN
opiskelija, Cyber Security, insinööri (YAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu
KARO SAHARINEN
lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Uhkamallinnus auttaa 
löytämään uhkia monipuolisesti

nan toimintoja tai yksittäisen kansalai-
sen terveyttä. 

Järjestelmät ovat alttiita erilaisille 
arkaluontoisen tiedon saatavuuteen, 
luottamuksellisuuteen ja eheyteen liit-
tyville uhkille. Näiden uhkien määrä, 
monimutkaisuus ja haittavaikutus kas-
vavat samalla, kun järjestelmiin luodaan 

uusia, liiketoiminnan edellyttämiä omi-
naisuuksia, jotka altistavat järjestelmän 
jälleen uusille hyökkäyksille.

Ohjelmistot ja tietoliikenne ovat en-
tistä kiinteämpi osa uusia tuotteita ja 
palveluja. Lisäksi älytoiminnot lisäänty-
vät myös perinteisesti yksinkertaisina 
pidetyissä tuotteissa, eikä valmistajilla 
välttämättä ole ennestään kokemusta 
näiden uusien ominaisuuksien muka-
naan tuomista riskeistä. 

Uhkamallinnuksen hyödyt

VAIKKA UHKAMALLINNUS liitetään 
usein ohjelmistokehityksen työvaiheek-
si, tulisi sen kuitenkin olla osa kokonais-
valtaista riskienhallintaa, sillä suojau-
tuminen erilaisia uusia uhkia vastaan 
edellyttää, että organisaatio kykenee 
tunnistamaan uhkat etukäteen. Uh-
kien tunnistaminen mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa vähentää kalliiden 
muutostöiden tarvetta tuotteen, oh-

D igitaalisessa maailmassa paitsi 
liiketoiminta myös julkiset palvelut no-
jaavat yhä useammin tietoverkkoihin ja 
-järjestelmiin. Niissä käsitellään, siirre-
tään ja säilötään tietoa, jonka vuotami-
nen ulkopuolisille tahoille voi aiheuttaa 
mielipahaa tai taloudellista vahinkoa ja 
vakavimmillaan jopa uhata yhteiskun-

Mallinnus käynnissä, seisomassa Karo Saharinen vasemmalla ja Juuso Selin oikealla. 
Kuva: Heli Sutinen

Vaikka uhkamallinnus liitetään usein 
ohjelmistokehityksen työvaiheeksi, 
tulisi sen kuitenkin olla osa kokonais-
valtaista riskienhallintaa, sillä suojau-
tuminen erilaisia uusia uhkia vastaan 
edellyttää, että organisaatio kykenee 
tunnistamaan uhkat etukäteen.
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jelmiston tai palvelun arkkitehtuurissa 
sekä helpottaa ongelmien korjaamista. 

Uhkamallinnuksen käyttö organi-
saatiossa tarjoaa erilaisia hyötyjä eri 
organisaatiotasoille. Järjestelmätasolla 
systemaattinen uhkamallinnus moti-
voi ja kouluttaa kehittäjiä ja ylläpitäjiä 
toteuttamaan turvallisempia tuottei-
ta ja järjestelmiä. Liiketoimintasolla 
organisaation arkkitehtuurien ja pro-
sessien kriisinkestävyyttä voidaan pa-
rantaa etukäteen uhkamallinnuksesta 
saatujen tietojen perusteella. Uhkien 
ja kokemusten jakaminen parantaa or-
ganisaatioiden ja viranomaisten välistä 
yhteistyötä ja auttaa myös organisaa-
tioiden välisten toipumisharjoitusten 
suunnittelussa. 

Erilaisia lähestymistapoja

UHKAMALLINNUS ON SIIS riskienhal-
linnan työkalu erilaisten uhkien tun-
nistamiseen. Selin käyttää opinnäy-
tetyössään neljää eri lähestymistapaa 
uhkamallinnusmenetelmien jaotteluun. 

Ensimmäisessä lähestymistavassa 
tunnistetaan organisaation tärkein 
omaisuus ja siihen liittyvät mahdolliset 
ongelmat, uhkat ja vaikutukset (asset- 
and impact-centric). 

Toisessa tavassa tunnistetaan mah-
dolliset hyökkääjät ja niiden aiheut-
tamat uhkat sekä hyökkääjiin liittyvät 
ominaisuudet, kuten tietotaito, moti-
vaatio, resurssit, kyvykkyys sekä niiden 
väliset suhteet (attack/attacker- and 
threat-centric). 

Kolmas lähestymistapa pyrkii tunnis-
tamaan mahdolliset haavoittuvuudet 
järjestelmien ja ohjelmistojen suun-
nittelu- ja kehitystyössä eli sen, miten 
järjestelmät tai ohjelmat toimivat ja 
miten niitä voidaan käyttää väärin joko 
vahingossa tai tahallaan (software- and 
system-centric). 

Neljäs lähestymistapa keskittyy orga-
nisaatiolle tärkeän tiedon ja erilaisten 
tietotyyppien tunnistamiseen sekä sii-
hen, missä tietoa säilytetään, siirretään 
ja prosessoidaan (data-centric). 

Paljon vaihtoehtoja

SELIN TARKASTELEE kirjallisuuskatsauk-
sen avulla 18:aa olemassa olevaa uhka-
mallinnusmenetelmää ja  viitekehystä 
sekä arvioi niiden soveltuvuutta eri tar-
peisiin. Tarkoituksena oli selvittää, onko 
olemassa yhtä riittävän laajaa ja moni-
puolista uhkamallinnusmenetelmää, 
joka kattaisi erilaiset tarpeet. 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksena syn-
tyneen johtopäätöksen mukaan yksi-
kään tutkittu menetelmä ei suoraan 
sovellu kaikkiin mahdollisiin käyttöta-
pauksiin, sillä jokainen menetelmä on 
kehitetty alun perin vastaamaan tiettyä 
tarvetta. Vaikka monet tutkituista me-
netelmistä on tarkoitettu lähtökohtai-
sesti ohjelmistokehityksen tarpeisiin, 
menetelmiä on mahdollista muokata 
omiin tarpeisiin sopiviksi ja niitä voi-
daan yhdistellä, jolloin uhkamallinnuk-
seen saadaan kattavampi läpileikkaus 
mahdollisista uhkista ja hyökkääjistä. 
Onnistunut menetelmien yhdistelemi-
nen edellyttää kuitenkin ymmärrystä 
eri tekniikoista ja niiden vahvuuksista ja 
heikkouksista. 

Kirjallisuuskatsauksen johtopäätök-
set vahvistettiin tapaustutkimuksella, 
johon sisältyi 12:n eri alojen asiantunti-
jan haastattelut. Haastattelut sisälsivät 
kysymyksiä erääseen järjestelmään liit-
tyvistä uhkista, hyökkääjistä sekä haa-
voittuvuuksista. Tapaustutkimuksessa 
havaittiin, että uhkamallinnus auttaa 
löytämään myös sellaisia uhkia, joita ei 
muuten välttämättä löydetä. Näin ollen 
uhkamallinnusta voidaan tulosten pe-
rusteella pitää hyvänä ja tarpeellisena 
riskienhallinnan työkaluna. 

Selin kuvaa opinnäytetyön aikana 
esille nousseita hyviä käytänteitä sekä 
listaa eri menetelmien hyviä ja huonoja 
puolia. Yksi työn tavoitteista olikin tar-
jota yleisiä ohjeita, joiden avulla uhka-
mallinnuksen voi ottaa organisaatiossa 
käyttöön, sekä viitoittaa lähteitä, joista 
kiinnostuneet saavat lisätietoa.

Kyberturvallisuuden  
YAMK-tutkinto JAMK:ssa

OPINNÄYTETYÖ ON tehty Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun kyberturval-
lisuuteen keskittyvässä tutkinto-oh-
jelmassa. Tutkinto-ohjelman aikana 
opiskelijat keskittyvät hallinnolliseen 
kyberturvallisuuteen, kyberturvalli-
suuden tekniseen toteutukseen/ko-
ventamiseen yrityksen tietoteknisessä 
ympäristössä ja näiden toteutuksien 
tarkastamiseen eli auditointiin. Lopuksi 
opiskelijat harjoittelevat kyberharjoi-
tuksessa kriisinhallintaa tietoteknises-
sä ympäristössä. Opinnot viimeistelee 
opinnäytetyö.

Artikkelin opinnäytetyö on saatavissa 
verkossa Theseus-palvelussa (http://urn.
fi/URN:NBN:fi:amk-2019060615264).

Tuottava idea
Tuottava Idea -kilpailu on Suomen Nuor-
kauppakamarit ry:n järjestämä kaikille 
avoin kilpailu, jonka tavoitteena on 
nostaa esille suomalaisia innovaatioita. 
Kilpailuun voi osallistua mikä tahansa 
tuotteeseen, palveluun, tuotantome-
netelmään, liikeideaan tai muuhun 
yritystoimintaa edistävään toimenpitee-
seen liittyvä idea. 
Kilpailussa on kolme sarjaa: yhteiskunta, 
yritys ja startup. Idea saa olla enintään 
kolme vuotta vanha ja sen tulee olla 
jo tuottavassa käytössä, pois lukien 
startup-sarjaan osallistuvat ideat.
Kilpailu on kaksiosainen. Ensimmäi-
sen osan päätteeksi valitaan alueiden 
voittajat kaikista sarjoista, jonka jälkeen 
kilpailu jatkuu kansalliseen finaa-
liin. Kansallisessa finaalissa valitaan 
yhteensä kolme voittajaa, yksi kustakin 
sarjasta. Kilpailuaika 1.3.–30.4.2020.
Lisätietoja kilpailusta: tuottavaidea.fi

Teemapäivä 
matematiikalle
Suomen ensimmäinen Mahtavaa 
matematiikkaa -päivä on 5. marraskuuta 
2020. 
”Haluamme kaikenikäisten ihmisten 
ihastuvan ja rakastuvan matematiik-
kaan. Matematiikkaa ei ole pakko osata, 
voi vain tykätä ja kokea”, Tekniikan 
akateemiset TEKin nuorisoprojekteista 
vastaava Tuula Pihlajamaa sanoo.
Päiväksi on valittu marraskuun ensim-
mäisen viikon torstai, koska silloin suuri 
kouluista ja oppilaitoksista on auki, 
joten päivä on helppo järjestää. Tapah-
tuma voi kestää vain yhden oppitunnin 
tai vaikka koko päivän. 
Teemapäivään jo ovat lupautuneet 
muun muassa Insinööriliitto ry, LUMA-
verkosto, Matemaattisten Aineiden 
Opettajien Liitto MAOL ja Tekniikan 
Akateemiset TEK. 
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Savonia ammattikorkeakou-
lun Varkauden energiatek-
niikan yksiköstä valmistuu 
huippuosaajia ratkomaan 
teknologioita, joilla päästään 
kohti hiilineutraalia Suomea.

 

 nergiatekniikan tutkinto-ohjel-
ma jakaantuu kolmeen pääsuuntau-
tumiseen: Uusiutuva energia ja kier-
totalous, Energiantuotantotekniikka 

HARRI HEIKURA, yliopettaja, Savonia Energiatekniikka Varkaus
puheenjohtaja Warkauden TOOL

Varkaudessa tähdätään 
hiilineutraaliuteen 

energiantuotannossa

Energiantutkimuslaitoksen ABB AC 500 Symphony – valvomo, leijupetikattilan 
prosessilaitteita ja päärakennus.

ja Energia-automaatio. Vuoden alusta 
aloitti myös maisteriohjelma Master’s 
Degree Programme in Energy Enginee-
ring.

Insinööriopetuksen tueksi valmistui 
viime vuonna energiatutkimuskeskus, 
jossa tutkitaan energiantuotantotapo-
jen vaikutusta, energian talteenottoa, 
sähköenergian varastointia ja poltto-
aineiden käyttöä hiilidioksipäästöjen 
vähentämiseksi ilmakehään. Myös pol-
tossa syntyvän tuhkan ja palamisjään-
teiden uusiokäyttöä selvitetään aktiivi-
sesti erilaisten koeajojen kautta. Usein 
yhteistyöprojekteissa ovat mukana pai-

kalliset energia-alan suuryritykset kuten 
Andritz ja Sumitomo, jotka toimittavat 
leiju- ja kiertopeti- sekä soodakattiloita 
eri puolille maailmaa, sekä VTT ja LUT. 
Opiskelija pääsee heti ensimmäisenä 
vuotena suoraan tulevien työnantajien-
sa kanssa kosketuksiin.

ENERGIANTUTKIMUSKESKUKSEN yti-
men muodostaa leijupetikattila, jossa 
on neljä eri segmenttiä takavetoineen. 
Se on 8 m korkea ja sen lämpöteho on 
300 kW.  Piippuun menevä savukaasu-
virtaus on 600 nm3/h, ja siitä mitataan 
ympäristöön pääsevät savukaasujen 
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Automaation Konfigurointi työkalut Control Builder Plus -ympäristössä.

Elomatic 360 TOOLs -kunnonvalvontajärjestelmä.

jakeet Gasmet Dx-4000 FTIR savukaasu-
analysaattorilla. Tulipesän halkaisija on 
494 mm ja hiekkapatjan korkeus arinal-
la on noin 500 mm.

Kattila sisältää suuren määrän mit-
tausyhteitä, joilla voidaan tutkia polton 
aikana tapahtuvaa lämpötilaprofiilia 
kattilan eri vyöhykkeissä. Leijupedillä 
pystytään tutkimaan polttoaineen vaih-
telun ja sekoitussuhteen vaikutuksia 
syntyviin savukaasuihin, ilman syöttöta-
sojen vaihtelun vaikutuksia palamiseen 
sekä kiertokaasun syötön vaikutuksia 
kattilaan.

Automaatiojärjestelmänä toimii 
ABB:n AC500-pohjainen logiikkajär-

jestelmä. Sitä ohjelmoidaan avoimella 
CodeSys:n lähdekoodilla, johon ABB 
on tehnyt omat Control Builder -työ-
kalut. Ohjelmat on laadittu opiskeli-
japrojekteina, kun opiskelijat ensin 
ovat suorittaneet vastaavat mittaus- ja 
säätötekniikan sekä automaatiojärjes-
telmät opintojaksot sekä perehtyneet 
energiatekniikan yksikköprosesseihin. 
Kenttälaitteiden instrumentointisuun-
nittelua, johon kuuluun yli 500 I/O:ta, 
on toteutettu Comos-järjestelmässä 
vastaavan opintojakson projektitöinä. 
Asennukset ovat tehneet viereisen am-
mattioppilaitoksen automaatio- ja säh-
kötekniikan opiskelijat.

 

TUTKIMUSLAITOKSEN arinakattila on 
tarkoitettu toimimaan leijupetikattilan 
rinnalla. Sillä otetaan talteen leijupedil-
tä tulevien savukaasujen energia. Ari-
nakattila on teholtaan 500 kW. Siihen 
on liitetty myös pyrolyysiöljypoltinjär-
jestelmä. Tulipesän mitat ovat 1,2 x 1 m 
ja syvyys 2,3 m. Arinakattilalla on myös 
oma biopoltin, jolla voidaan polttaa pel-
lettiä, haketta ja turvetta.

Pyrolyysiöljypoltinjärjestelmän testa-
uksen avulla pienennetään öljyn aihe-
uttamaa korroosiota ja sen vaikutusta 
sekä vähennetään pyrolyysiöljyn aihe-
uttamaa kattilan likaantumista.

PÄÄRAKENNUKSEN SIVULTA löytyy 
maalämpö- ja vaihdintestausjärjestel-
mä. Siinä on kaksi samasta pisteestä eri 
suuntiin porattua lämpökaivoa, joista 
samaan aikaan toisesta voidaan ottaa 
energia maalämpöpumpulle ja toista 
lämmittää varaajan lämmöllä. Lämpöti-
laprofiilia voidaan mitata lämpökaivos-
sa kuitumittauslaitteella. Polttotestauk-
sien aikana syntynyttä lämpöä voidaan 
käyttää lämmönvarastoinnin testauk-
seen.

Laitteiden ja koneiden kuntoa valvo-
taan Elomatic in 360 -kunnonvalvonta-
järjestelmällä, johon ollaan lisäämässä 
AR-ominaisuuksia ja lähitulevaisuudes-
sa toteutetaan Digital Twin (digitaalinen 
kaksonen ) koko ympäristöstä. 

 
OPISKELIJAT JA VIERAAT pääsevät tu-
tustumaan tutkimuskeskuksen saloihin 
myös virtuaalisesti Swecon muodosta-
man 3D-virtuaalimallin avulla, VR-lasien 
kautta.
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Luonto- ja tiedekeskus 
Saimaarium sijaitsee Lap-
peenrannan Linnoituksen 
historiallisiin rakennuksiin 
kuuluvassa punatiilitalossa. 
Vierailija voi tutkia Saimaan 
alueen ötököitä mikroskoo-
peilla, ottaa selfien Halla-
norpan kanssa ja matkata 
VR-lasit päässään matkan 
Saimaan luontonähtävyyk-
siin. 

 Myös tiedetiistat ovat olleet 
suosittuja tilaisuuksia. Viimeksi kirjai-
lija ja luonnonystävä Petter Sairanen 
veti hauskan ja mielenkiintoisen luon-
tokuvaillan, yleisö tykkäsi kovasti”, Jari 
Kiljunen kertoi Saimaariumiin kokoon-
tuneelle toimittajien torstaikerholle. 
Kiljunen toimii keskuksen näyttelyjen 
toteuttajana, ja hänen osaamisaluee-
seensa kuuluvat erityisesti kalat, suden-
korennot ja linnut. Tosin lintuja ei vielä 
näyttelyssä ole.

Torstaikerhossa luonto- ja ympäristö-
alan opiskelija Etti Kantola piti esitel-
män Saimaan uhanalaisista lohikaloista. 

MIRKA AIRESVUO

Elämää Saimaan 
pinnalla ja pinnan alla

Järvilohi ja  
saimaannieriä vaarassa

ÄÄRIMMÄISEN UHANALAISIKSI luoki-
teltuja lohikaloja ovat järvilohi ja sai-
maannieriä. Järvitaimen on erittäin 
uhanalainen ja harjus vaarantunut eli 
silmälläpidettävä. 

Äärimmäisen uhanalaiset järvilohi ja 
saimaannieriä ovat siis jopa suurem-
massa vaarassa kuolla sukupuuttoon 
kuin norppa, sillä norppakanta on kas-
vanut, ja se luokitellaan nykyisin erittäin 
uhanalaiseksi. Paikalla olleista vieraista 
noin puolet ilmoitti joskus nähneensä 
saimaannorpan.

”Saimaannieriä sen sijaan on niin har-
vinainen, ettei luonnonvaraisesta kalas-
ta ole olemassa edes kuvaa”, Etti Kantola 
havainnollisti. 

Etelä-Karjalan maakuntakala järvilo-
hikin olisi jo kuollut sukupuuttoon, ellei 
sitä istutettaisi, koska se ei ole enää vuo-
siin pystynyt lisääntymään luonnollises-
ti. Järvilohi on Atlantin lohen muoto, 
joka jäi eristyksiin sisävesiin, kun yhteys 
mereen jääkauden jälkeisten geologis-
ten tapahtumien seurauksena sulkeu-
tui. Järvilohen tavoin myös saimaan-
nieriä jäi jääkauden jälkeen eristyksiin 
Vuoksen vesistöön. Sama kohtalo on 
ollut saimaannorpalla.

Uhanalaisia  
voidaan auttaa

VALITETTAVASTI JÄRVILOHTA, saimaan-
nieriää, järvitaimenta ja harjusta salaka-
lastetaan. Sen lisäksi niitä uhkaa ilmas-
tonmuutos, koska sen myötä veden 
lämpötila nousee. Jos veden lämpötila 
nousee pysyvästi yli 12 asteen, saimaan-
nieriän verenmuodostus häiriintyy ja 
kala sairastuu anemiaan ja menehtyy.

Ihmisen toimilla uhanalaisia lohikalo-
ja voidaan auttaa, kuten norppaakin on 
autettu. Esimerkiksi kalastusrajoituksia 
on noudatettava.

”Kalastusmääräysten rikkomisesta on 
jo olemassa ennakkotapaus. Eräs nuori-
mies julkaisi sosiaalisessa mediassa ku-
van pyydystämästään järvilohesta. Hän 
sai kalastusrikkomuksesta 7500 euron 
sakot”, Kantola tietää kertoa.

Tehtyjä vahinkojakin voidaan korjata: 
Ilmastomuutosta pitää torjua, jotta ve-
sistöt pysyvät sellaisina, että lohikalat 
voivat niissä elää. Metsätalouden aihe-
uttamia valumia vähentämällä samen-
tuneita vesiä voidaan kirkastaa. Kun 
kannetaan kiviä koskiin ja haravoidaan 
sorakkoja jokien pohjista, lohikalat voi-
vat laskea mätinsä puhtaisiin kutusorak-
koihin.  

Virtuaalilaseilla voi katsella 360 asteen kuvia 
ja kesästä lähtien myös videoita.

Outi Salovaara (vas.) ja Antti Rinkinen (oik.) olivat tulleet kuuntelemaan Etti Kantolan esitystä 
uhanalaisista lohikaloista.
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RAUHOITUSAJAT 
JA ALAMITAT

SAIMAANNIERIÄ
Rauhoitusaika: Nieriä on rauhoitettu 
kokonaan Kuolimossa sekä Saimaassa 
Puumalansalmen ja Vuoksenniskan 
välisellä alueella. Muualla Vuoksen 
vesistössä rauhoitusaika on 1.9.–30.11.

Alamitta: Nieriän alamitta Vuoksen 
vesistössä on 60 cm. 

JÄRVILOHI
Rauhoitusajat: Rasvaevällinen 
järvilohi on rauhoitettu kokonaan 
Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä. 
Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoi-
tettu 1.6.–31.8. kalastusasetuksen 
karttaliitteen mukaisissa osissa Vuoksen 
vesistöä. Rasvaevällinen ja rasvaevälei-
kattu järvilohi on rauhoitettu joessa ja 
purossa 1.8.–30.11.

Alamitat: Järvilohen alamitta on 
vähintään 50 cm.

JÄRVITAIMEN
Rauhoitusajat: Rasvaevällinen taimen 
on rauhoitettu kokonaan sisävesissä 
64°00 leveyspiirin eteläpuolella.   
Rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu 
taimen on rauhoitettu joessa ja purossa 
1.9.–30.11. 

Alamitat: Rasvaeväleikatun taime-
nen alamitta on vähintään 50 cm. 
Rasvaevällisen taimenen alamitta on 
leveyspiirien 64°00 ja 67°00 välissä 
sisävesissä vähintään 60 cm ja leveys-
piirin 67°00 pohjoispuolella sisävesissä 
vähintään 50 cm.

HARJUS
Rauhoitusajat: Harjus on rauhoitettu 
leveyspiirin 67°00 eteläpuolisissa 
sisävesissä 1.4.–31.5.

Alamitat: Harjuksen alamitta on 
vähintään 35 cm ja leveyspiirin 67°00 
pohjoispuolella vähintään 30 cm.

Täytettyyn Halla-norppaan ei saa koskea 
mutta sitä saa kuvata.

voimaloita. Tämän ansiosta toivotaan, 
että laatokanlohi eli nevanlohi pääsee 
taas nousemaan Suomen puolelle. Itse 
asiassa saimaanlohia ja nevanlohia on 
jo ryhdytty risteyttämään geenien mo-
nipuolistamiseksi.

Kesäksi keskus uusitaan 

SAIMAARIUMIN NÄYTTELYTILAN verho-
jen takana ovat piilossa rakennuksessa 
aikaisemmin toimineen maahanmuut-
toviraston kuulusteluhuoneet, jotka 
täytyy purkaa pois, jotta koko avara tila 
saadaan luontokeskuksen käyttöön. 
Vasta viime lokakuussa avattuun luon-
tokeskukseen on siis tulossa remontti, 
mutta remontin aikataulusta ei vielä 
ole tietoa. Tavoite kuitenkin on, että Sai-
maarium aukeaisi yleisölle entistä moni-
puolisempana kesäkuun alussa. Tällöin 
näyttelyssä olisi nykyistä enemmän tie-
toa Saimaan historiasta ja myös linnuis-
ta, ja virtuaalilaseilla voisi katsella still-
kuvien lisäksi varjoliitäjän ja sukeltajan 
kuvaamia videoita. Keskukseen tulee 
myös Saimaa Geoparkin opastuskeskus.

Mikroskoopeilla näkee ötököiden 
yksityiskohtia. 

Vähämerkityksiä vesivoimaloita voi-
daan purkaa ja käytössä olevien voi-
maloiden yhteyteen voidaan rakentaa 
kaloille ohituskaistoja. Esimerkiksi Imat-
ralla on tehty lohikalapuroja ja Hiito-
lanjoki ennallistetaan purkamalla pois 
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Valmistuttuani levyseppähit-
saajaksi vuonna 2011 ajat-
telin, etten opiskelisi enää 
ikinä. 

 mmattikouluopintojen ja 
varusmiespalveluksen jälkeen olikin 
heti päästävä töihin, joten aloitin työ-
urani työharjoittelujen kautta tutuksi 
tulleessa ohutlevy- ja metallituotteita 
valmistavassa yrityksessä. Työskennel-
tyäni reilut kolme ja puoli vuotta levy-
seppähitsaajan työtehtävissä ryhdyin 
kuitenkin pohtimaan, olisiko minusta 
vielä opiskelemaan. Ajattelin asiaa si-
ten, että minulla olisi hyvät lähtökoh-
dat konetekniikan koulutusohjelmassa 
oman taustani ja kokemukseni vuoksi. 
Pohdintojen perusteella vuonna 2015 
tammikuussa päätin hakea opiskelu-
paikkaa Jyväskylän ammattikorkeakou-
lusta kevään yhteishaussa. Päätöksente-
on myötä aloitin itsenäisen harjoittelun 
tekniikan ja liikenteen alan valintakoet-
ta varten.

KIRJOITTAESSANI TÄTÄ artikkelia nois-
ta pohdinnoista ja valintakokeeseen 
harjoitteluista on tullut kuluneeksi yli 
neljä vuotta. Kuluneiden opiskeluvuo-
sien saatossa olen oppinut paljon uutta 
teknologiateollisuudesta sekä konetek-
niikan insinöörin sielunelämästä. Alussa 
opiskelijaelämään oli hankala totut-
tautua, koska edellisistä opinnoista oli 
vierähtänyt tovi. Opinnot vaikuttivat 
erittäin haastavilta, mikä loi pientä jän-
nitystä: selviänkö insinööritutkinnon 
loppuun asti? Lisäpainetta loi säännöl-
lisen palkkatulon loppuminen ja siirty-
minen opintotuen piiriin sekä opintolai-
nalla elämiseen. Haasteita totisesti riitti, 
mutta niitä juuri lähdinkin etsimään täl-
tä opintopolulta.

ALKUVAIKEUKSIEN JÄLKEEN koulu-
urani lähti nousukiitoon, kun aloin 
päästä jyvälle AMK-opinnoista sinnik-
kään työskentelyn ansiosta. Viikot me-
nivät nopeasti, koska en juuri muuta 
tehnyt kuin opiskelin. Normaali koulu-
päivä koostui siitä, että aamulla lähdin 

SEBASTIAN SJÖBERG, opiskelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Polkuni sepästä insinööriksi
luennoille JAMKin pääkampukselle ja 
päivän luentojen jälkeen palasin opis-
kelijaluukkuuni opiskelemaan aiheita, 
joista oli luennoitu. Opiskelin ahkerasti, 
koska halusin saada kaiken mahdollisen 
opin, mitä JAMKin konetekniikan koulu-
tusohjelmalla oli minulle tarjota. Uskon, 
että opiskeluaika olisi ollut kuitenkin 
matalalentoista ilman opiskelukaverei-
ta. Muutaman opiskelukaverin kanssa 
yhteistyö sujui loistavasti, joten heidän 
kanssaan saimme hoidettua erilaisia 
projekteja sekä ryhmätöitä läpi kunni-
alla ja hyvin arvosanoin. Samalla opin 
tiimityöskentelytaidon tärkeyden. Hy-
vää tiimityötä tarvittiinkin, koska koulu-
tusohjelman viimeisillä opintojaksoilla 
opettajat vaativat laadukkaampia sekä 
laajempia tuloksia ryhmätöiltä kuin ai-
kaisemmin. Olimmehan me melkein 
valmiita konetekniikan insinöörejä.

KONETEKNIIKAN koulutusohjelman 
loppuun saattaminen kysyi minulta 
päättäväisyyttä, korkeaa työmoraalia 
sekä halua oppia. Kaksi ensimmäistä 
piirrettä löytyvät minulta entuudestaan, 
mutta motivaatiota oppimiseen täytyi 
hakea. En ollut ammatti- tai peruskou-
lussa kovin hyvä, koska en ollut niin 
sanottua lukijatyyppiä. Ammattikorkea-
koulu teki kuitenkin tehtävänsä, koska 
valmistuin konetekniikan insinööriksi 
yli neljän keskiarvolla. Kiitettävästä kes-
kiarvosta en olisi voinut uneksiakaan 
vuonna 2015 tehdessäni hakemusta 
yhteishakua varten. Enkä olisi voinut 
kuvitella, että minulle suodaan kunnia 
kertoa tarinani ammattikorkeakoulujen 
tekniikan ja liikenteen alan järjestöleh-
dessä. 

VUONNA 2020 suhtautumiseni jatko-
opintoja kohtaan ei ole samanlainen 
kuin vuonna 2011. Päinvastoin. Tulin 
ilmoittautuneeksi kahdelle avoimen 
AMK:n kurssille jo ensimmäisen kuukau-
den aikana insinööritutkinnon loppuun 
saattamisesta, koska halusin palautella 
mieleeni muutamia asioita, jotka olisi-
vat hyödyksi nykyisissä työtehtävissäni. 
Takaisin työelämään palatessani mietin, 
että mistäs sitä tietää, ehkä jonain päi-
vänä ryhdyn opiskelemaan konetek-
niikkaa vielä korkeammalle.
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ANTTI HENELL
lehtori, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu

Opettajan kommentti

 enestyjät ovat aina tehneet jossakin 
vaiheessa enemmän töitä kuin muut. Pelkkä 
lahjakkuus ei riitä kovinkaan pitkälle. Tämä ur-
heilupiireistä tuttu sanonta sopii hyvin kuvaa-
maan Sebastian Sjöbergin opintoja. Minulla 
oli ilo seurata Sebastianin opiskelua ensim-
mäisen vuoden teknisenpiirustuksen opin-
noista aina opinnäytetyöhön asti. Kaikesta 
mitä hän teki, henki systemaattinen jano teh-
dä työnsä mahdollisimman hyvin. Tavoitteet 
olivat aina realistisia. Kun opiskelija asettaa 
tavoitteeksi parhaan mahdollisen arvosanan 
viisi, nelonen saattaa jostakin kurssista olla 
pettymys. Mielestäni tämä tavoite on kuiten-
kin parempi kuin usein kuultu ”kunhan pää-
sen ykkösellä läpi”. Sebastian on toistaiseksi 
ainut opiskelija, joka on opinnäytetyönsä 
aloitusseminaarissa asettanut tavoitteeksi ar-
vosanan viisi. Tämän hän myös toteutti. 

MYÖSKÄÄN EN USKO KOVIN usein tuuriin 
sellaisissa asioissa, joihin voi itse vaikuttaa. 
Tuurilla ei saa opiskelupaikkaa, vaan harjoit-
telemalla pääsykokeisiin. Ryhmät eivät muo-
dostu arvalla, vaan niihin hakeutuvat saman 
henkiset opiskelijat. Tässä tapauksessa muo-
dostui ryhmä kunnianhimoisia opiskelijoita. 
Heillä ei ollut kiire tuntien päätteeksi ruoka-
lan jonoon, vaan he jaksoivat tehdä töitä vielä 
20 minuuttia enemmän joka kerta kuin muut. 
Näinkin pienillä asioilla voi menestyä. 

OLIN ERITTÄIN ILOINEN ja otettu, kun huo-
masin Sebastianin ilmoittautuneen valmistu-
misensa jälkeen kahdelle avoimen ammatti-
korkeakoulun kurssilleni. Se on yksi parhaista 
kiitoksista ja huomionosoituksista, joita opis-
kelijalta voin saada. Yhteistyömme jatkuu ja 
kurssini antavat vastuksia myös heille, jotka 
vaativat itseltään paljon. Tämä tieto kantaa 
pitkälle.   

Kuvan Sebastian Sjöbergistä otti Sini Mattila

M
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 aristo är ett startup företag 
grundat 2019 med en vision om att di-
gitalisera sjöfarten. Bakom företaget är 
fyra personer varav två tidigare studerat 
i Axxell och Novia sjöfart. För att förstå 
hur Maristo blivit till behöver vi kolla till-
baka i tiden då allt började år 2009. Vid 
denna tid började Ted Sjöblom, som är 
en av grundarna i Maristo, studera sjö-
fart vid Axxell. Efter att ha slutfört sina 
studier fortsatte Ted studera och tog en 
yrkeshögskoleexamen till sjökapten vid 
Novia. Efter sin Novia examen har Ted 
jobbat ute på diverse fartyg, bland an-
nat som styrman på Viking Line, Eckerö 
Shipping och Royal Caribbean Cruise Li-
nes. Mathias Mattsson har även en bak-
grund inom sjöfarten. Mathias började 
studera vid Novia sjöfart 2011 direkt 
efter studenten vid gymnasiet och har 
efter studierna jobbat på Viking Line, 
Eckerö- och Godby Shipping. Vi träffa-
des i militären där båda var båtförare i 
Dragsvik. Redan i ett tidigt skede upp-
täckte vi att det fanns ett stort behov 
av nya vindar inom sjöfarten. Vi började 
fundera över hur vi kunde lösa problem 

Från Sjöfartsstuderande 
till egenföretagare

MATHIAS MATTSSON

M

och det blev klart att det fanns en stor 
möjlighet att starta ett eget företag. 
Vårt mål var att kombinera kunskaper 
vi skaffat under våra studier och ute till 
sjöss ombord på olika fartyg med kun-
skaper inom IT utveckling. Vi fortsatte 
båda studera vidare, Ted IT och ekono-
mi och Mathias ekonom på Åbo Aka-
demi, samtidigt som vi började lägga 
grunden för ett företag med två IT killar, 
Mats Granholm och Nathaniel Jhutti. 
Tillsammans startade vi fyra företaget 
Maristo år 2019.

I DAGENS LÄGE FOKUSERAR Maristo 
på att utveckla nya former av under-
visningsmaterial för sjöfartsutbildning 
och rederier. Vi kollade tillbaka på vad 
vi själva skulle ha haft nytta av under 
våra egna studier och arbetade fram 
en interaktiv inlärningsmiljö, som i skol-
miljö, på ett enkelt och lättfattligt sätt 
förklarar den komplexa miljön ombord 

på ett fartyg. Därför skapade vi olika 
VR (Virtual Reality) miljöer från fartyg 
dit man enkelt kan koppla PDF-filer, 
bilder, videor och andra beskrivningar. 
Denna miljö är ett stöd för lärarna inom 
sjöfartsutbildningen, där man förklara 
hur arbetet ombord på ett fartyg går till. 
Denna VR-miljö lämpar sig också väl för 
skolning av nyanställda och vi utvecklar 
aktivt nya tillämpningar för att utveck-
la vår verksamhet. Miljön går också att 
använda till andra branscher. Under 
vinterna har vi också utvecklat en Cyber 
Security kurs för sjöfarten i samarbete 
med Deductive labs och Aboa Mare. 
Vår plan för framtiden är att sakta men 
säkert röra oss i en riktning mot IT kon-
sultering för rederier med en målsätt-
ning att om några år arbeta heltid som 
egenföretagare. Mera information om 
Maristo hittar man via www.mari-sto.fi 
eller kontakta oss via e-post: 
info@mari-sto.fi .
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KAUKO KALLIO

Maija-Riitta Ollila: 

Tekoälyn etiikkaa

 ekoäly-termiltä ei voi tänä päivänä välttyä, siitä pu-
hutaan nyt kaikkialla. Silti monelle on yhä epäselvää: mitä 
tekoäly oikeastaan edes on? 

Filosofi ja valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollila tuumaa 
kirjassaan ”Tekoälyn etiikkaa”, ettei tekoälyä sanan var-
sinaisessa merkityksessä ole olemassakaan. Voisi puhua 
enemmän koneoppimisesta. 

Ollila on tutkinut aiemmin muun muassa moraalia, 
valtaa ja johtajuutta. Hän aloitti tekoälyyn tutustumisen 
vuonna 2015. 

”VAHVALLA TEKOÄLYLLÄ tarkoitetaan ihmisen kaltaiseen, 
itsenäiseen ajatteluun kykenevää tietokonetta. Asiantun-
tijat ovat erimielisiä siitäkin, toteutuuko vahva tekoäly 
koskaan. Niin tai näin, on tekoälyhehkutuksella syvällinen 
seurauksensa jo nyt”, Ollila sanoo.

Vauhdikas tietokirja esittelee teknologisen kehityksen 
uusimmat käänteet ja etiikan perusperiaatteet ihmislähei-
sellä tavalla, paikoin ainakin insinööriaivoilla pureksien ko-
vin monimutkaisiin tieteellisiin termeihin sukeltaen. 

EETTISET ARVOT OVAT hankalia asioita yhteisesti päätet-
täviksi. Maailmassa on niin monta erilaista käsitystä mo-
raalista, oikeasta käyttäytymisestä, erinäköisten ja erius-
koisten ihmisten arvostamisesta ja ikiajoista periytyneistä 
arvoista. 

Globaalin etiikan pitäisi pystyä hoitamaan esimerkiksi 
kulkutautiepidemiat, väestöpolitiikka, huumeet ja rikol-
lisuus, naiskauppa ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, 
fundamentalististen hallituksien kansalaissorto, väkival-
taiset konfliktit ja kansainvälinen terrorismi. Aika hankalia 
yhtälöitä on tarjolla.

TEKOÄLYN OLEMUSTA kaivetaan kaikilta elämän alueilta: 
niin työnteon, liikenteen kuin seksielämänkin syövereistä. 
Robotiikka ja sen mahdollisuudet täyttää lähes kolman-
neksen kirjan sivuista.

Ollilaa huolestuttaa kaikkein eniten katsoa sivusta, kuin-
ka tekoälyn mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä. Vaikka 
aiemmin hahmoteltiin tekoälyn mahdollisuuksia esimer-
kiksi ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjunnassa, se 
nähdään nyt entistä useammin talouskasvun mahdollis-
tajana vaikkapa suosittelun ja kohdistetun markkinoinnin 
avulla.

KIRJASSA KYSYTÄÄN muun muassa, kuka lopulta päättää, 
mitä tai ketä itseohjautuva taistelurobotti ampuu. Saa-
ko seksirobotille tehdä mitä haluaa? Jos autistinen lapsi 
viihtyy paremmin robotin kuin ihmisen seurassa, pitääkö 
robotti piilottaa häneltä? Aukottomia vastauksia on mah-
doton antaa.

Oikeastaan Ollilan tuore kirja on kuva koko maailman 
tilasta ja tulevaisuudesta. Ei ole olemassa mitään yhtä ir-
rallista aluetta, kuten tekoälyetiikkaa, vaan ylipäätään hyvä 
elämä. Nyt kysymys on siitä, jatkuuko se, Ollila toteaa. Asi-
alla on Ollilan mukaan jo kiire. Eräs hänen painavista tee-
seistään on: ”Nyt on tuomiopäivän jälkeinen aamu.”

Kirja on raskas ja paikoin jopa pelottavaa luettavaa, mut-
ta panee ajattelemaan tulevaisuutta aivan uusien näkökul-
mien kautta. Väsyneenä siihen on turha tarttua.
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Huomenta kollegat. 
Aamupalaverin kiireisin asia on päät-

tää, mistä ja millä ilveellä saamme ensi 
vuodeksi muutaman uuden opettajan 
keskeisille osaamisalueille.

Hyviä hakijoita ei ole osastojemme 
virkoihin ollut aikoihin. Teollisuus kis-
koo potentiaalit omiin projekteihinsa ja 
johtajiksi ennen kuin me edes olemme 
kuulleetkaan heistä. Jopa insinööritoi-
mistot repivät osaajat riveihinsä nokan 
alta paremmilla eduilla. Meillä on nähtä-
västi saatavuusongelma. 

Totta on. Edes uteliaita kysyjiä ei juuri-
kaan ole näkynyt.

Ei niin. Kukapa hakisi. Palkkaus ei ole 
kilpailukykyinen eikä muutkaan edut 
rapoisat. Tonni pitäisi laittaa haluilmoi-
tuksiin peruspalkkauksen ja pitkän tais-
telun jälkeen säilyneen saatavuuslisän 
päälle.

En usko, että tämäkään määrä takaisi 
mitään varmaa saalista. Parempaa pitää 
olla.

Niin se on. Oman rusinansa tuohon han-
kaluussoppaan on tuonut viime vuosi-
na yleistyneet keikkatuntien pitämiset 
ulkopaikkakunnilla. Meidän palkkapo-
litiikassa kun matkatunteja saa turhaan 

Rekrytointihuolia

yrittää sujuttaa palkalliseksi työajaksi. 
Toisin on useimpien muiden insinööri-
en sopimuksissa. 

Näin on. Eikä luentoreissujen päivära-
hoista tarvi edes uneksia.

Sekin vielä. Kun hakijakandidaatille 
yrittää selittää, miksi parin tunnin ope-
tuksen pidosta reilun sadan kilometrin 
päässä olevassa sivupisteessä makse-
taan vain sen kahden pidetyn opetus-
tunnin palkka, kyselijä laittaa siististi 
luurin kiinni ja katselee parempia pal-
kanmaksajia.

Sepä tässä joskus jurppii, kun koko päivä 
menee pilalle muutaman euron takia. 

Tuttu  juttu. Kaiken kruunuksi myös pä-
tevyysvaatimukset ja monet osaamis-
ehdot sekä vaatimukset pedagogiikan 
hallinnasta pelottavat viimeisetkin haki-
jaehdokkaat. 

Äläpä muuta viserrä.Tarvitaan uutta nä-
kemystä valintaan ilman ennakkoluu-
loja.

Mitä tuumaatte noista ulkomaan tar-
jokkaista? Työperäisen maahanmuuton 
pelastavan enkelin roolin piikkiin van-
notaan jopa hallitustasolla. 

Tuskin ne meidän pulmaa ratkaisee. En 
oikein jaksa uskoa, että ainakaan teol-
lisista maista saamme liikkeelle yhtään 
potentiaalista hakijaa. Heitä tarvitaan 
kotimaassaan ja palkat vaikkapa Saksas-
sa ovat kolmanneksen korkeampia.

Samat mielessä. Jospa laitamme hakuil-
moituksen Kuala Lumpurin päiväleh-
teen tai Nigeria Timesiin, niin hakijoita 
saattaa ilmaantua, mutta kielimuuri 
saattaa olla liian korkea, kun he yrittävät 
savolaisille tai raumalaisille lippalakki-
joukoille puhua yhteisesti ymmärrettä-
vällä kielellä.

Jospa pukataan pari twiittiä pilvipalvelui-
hin Trumpin malliin, vaikka näin: 

”Jos haluat, että tulevia taloja tai autoja 
ei suunnittele munapää insinööri,  tule 
tekemään teräväpäisiä inssejä meidän 
taloon. Muuten saat asua hometaloissa 
edelleen ja ajaa huijatuilla nokivasaroil-
la .”

”Jos aiot olla mahtavin opettaja, jonka 
Jumala on koskaan luonut, tule meille 
duuniin. Aivan sama, oletko Kiinasta, 
Meksikosta, Japanista tai vaikkapa Sipe-
rian aroilta. Meillä on sinulle töitä ja saat 
rutosti rahaa.”

Twiittailemassa myös
VELI PITKÄKORVA
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ILMOITUSASIOITA:
OAJ:n tukirahastoon liittyminen on realisoitunut
Kaikki liittymisen velvoitteet eli tarvittavat allekirjoitukset ja 850.000 €:n suuruisen liittymismaksun 
suorittaminen on hoidettu vuoden 2019 puolella. Nyt vastuu työtaistelutoimien kustannuksista, 
jos sellaisiin sopimusneuvotteluissa ajauduttaisiin, on kokonaan OAJ:lla.

Holiday Club ja lomamökit
TOOLin jäsenillä on tukirahastoon liittymisen myötä oikeus varata OAJ:n mökkejä. OAJ:n jäsenille kuuluvien 
Holiday Club -lomaviikkojen varaukset tapahtuvat arvontojen kautta. Kyseiset arvonnat tapahtuvat Holiday 
Clubin arvontajärjestelmän kautta heidän nettisivuillaan. Viimeisin arvonta koski viikkoja 23–51 ja hakuaika 
oli 3.2.–2.3., hakijatarkistus 3.3. ja arvonta 4.3. Vapaat viikot tulevat hakuun 11.3. Lisää tietoa ja linkki hakuun 
löytyy OAJ:n nettisivujen jäsenetuuksia koskevan kohdan yhteydestä.

Kalenteriin merkittävää:

KEVÄTVALTUUSTON KOKOUS
Kevätvaltuuston kokous järjestetään tänä 
vuonna Helsingin hotelli Triplassa 17.4.–18.4. 
Kutsu tarkempine tietoineen lähtee 
valtuutetuille noin kuukausi ennen 
tilaisuutta TOOLin toimistolta.

TOOLIN KOULUTUSPÄIVÄ 
AKTIIVEILLE
Aktiivien koulutuspäivä järjestetään tänä vuonna 
torstaina 7.5.2020 Helsingin Messukeskuksessa. Kut-
su tulee OAJ:lta, ei TOOLin toimistolta. Tilaisuuteen 
kutsutaan jäsenyhdistysten puheenjohtajat, pääluot-
tamusmiehet, luottamusmiehet ja valtakunnallisen 
TOOLin hallitus sekä hallitustyöskentelyyn osallistu-
vat henkilöt, poislukien varajäsenet. Käsiteltäviä ai-
heita ovat ainakin: 

•  Sopimusneuvottelujen sujuminen 
 TOOLin jäsenistön kannalta

•  Jäsenyhdist uulumisia: 
 teemana erityisesti paikallinen sopiminen

•  Ammattikorkeakoulujen fuusiot

•  Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
 välinen yhteistyö

•  Avaintasta Sivistaan -> vaikutukset 
 edunvalvontatyöhön

Tirvan miilusauna
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