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Inssifoorum 2017 järjestettiin Lahdessa.

s. 24

Painorajoitetuilla silloilla käytetään autosta 
ohjattuja liikennevaloja.

Kuhmo - maailmankylä.

Nuorten sarjan voit-
toisa Suomi-lautapeli 
kehittelijöidensä esit-
telemänä. 
Kuvaaja Jouni Ikonen

s. 36
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    PÄÄKIRJOITUS

Sieltäkö ostetaan, 
mistä halvimmalla saadaan?

 lokuun alussa 2016 astui voimaan ammattikorkeakou-
lulain muutos, jonka mukaan ammattikorkeakoulu voi jär-
jestää kielten ja viestinnän opetuksensa yhteistyössä toisen 
ammattikorkeakoulun tai yliopiston kanssa tai hankkia sen 
joltakin näistä. Ammattikorkeakoulun ei tarvitse koulutus-
vastuunsa toteuttamiseksi järjestää omaa opetusta ollen-
kaan näiltä osin. 

Viritteillä on myös laajennettu lakimuutos, joka koskisi 
kaikkea korkeakouluissa annettavaa opetusta. Lausunto-
kierroksella on jo muutosehdotus, jonka mukaan yliopistot 
voisivat jatkossa hankkia jopa 49,9 % koulutusvastuuseen-
sa kuuluvan tutkinnon pakollisista opinnoista esimerkiksi 
ammattikorkeakouluilta tai muilta toimijoilta. Loput 50,1 % 
opinnoista täytyy järjestää itse. 

JÄRKEVÄSTI SUUNNITELTU YHTEISTYÖ on toki viisasta. La-
kimuutokset ja -ehdotukset antavat kuitenkin hyvin väljät 
reunaehdot koulutuksen hankkimiselle muilta korkeakou-
luilta. 

Toiselta korkeakoululta ostettavan opetuksen tulee vas-
tata koulutusta ostavan osapuolen tavoitteita. Jos yliopisto 
ostaa esimerkiksi matematiikan perusopetuksen ammatti-
korkeakoululta, määrääkö yliopisto opintojaksojen sisällöt 
ja tavoitteet? Yliopistojen tavoitteet tähtäävät tieteen ja tut-
kimuksen kehittämiseen, amk-tason opinnot ovat vahvasti 
kytkettyjä työelämän tarpeisiin. Ammattikorkeakouluihin 
tulevilla opiskelijoilla matemaattiset valmiudet ovat usein 
kevyemmät kuin yliopistoihin valituilla opiskelijoilla. 

Minkä tason mukaan opetus toteutetaan? Tässä amk-
opiskelijat eivät saa olla häviävä osapuoli.

UUDISTUSTEN TAUSTAT LÖYTYVÄT MYÖS hallitusohjelmas-
ta, johon on kirjattu vaatimuksia korkeakoulujen profiloitu-
misesta, työnjaosta, kustannustehokkuuden parantamises-
ta ja maan laajuisesti korkeakouluverkon rationalisoimisesta. 

Tällä hetkellä valtiovallan tahto on säilyttää duaalimalli, 
mutta äärimmilleen vietynä uudistus hämärtää merkittä-
västi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen eroa. 

Jatkossakin yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla tulee 
olla oma lainsäädäntö, omat ja erilliset tutkinnot (myös jat-
kotutkinnot), erillinen rahoitus ja omat valintamenettelyt. 

AMMATTIKORKEAKOULUJEN ERITYISPIIRRE on vahva yhte-
ys työelämän tarpeisiin. Opetussuunnitelmat ja tutkinnot 
tähtäävät ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. 

Tutkimusta ja kehitystyötä tehdään lisääntyvissä määrin 
TKI-hankkeissa ja työelämän projekteissa. Näissä myös opis-
kelijat ovat vahvasti mukana. Tätä kaikkea tukee myös se, 
että opettajilla itsellään on usein hyvinkin pitkä työelämän 
asiantuntijakokemus ennen opettajaksi tuloaan. Ja opetuk-
seen kuuluu oleellisena osana tietojen ja osaamisen päivit-
tyminen yhteistyössä yritysten kanssa.  

Tätä kaikkea Suomella ei ole varaa menettää!

KOSKA RAJAT OPETUKSEN HANKKIMISEEN muilta korkea-
kouluilta näyttävät muodostuvan väljiksi, näkyy tämä myös 
opiskelijan arjessa. 

Opiskelija hakee tiettyyn korkeakouluun ja hänellä on 
oikeus myös olettaa saavansa opetus sieltä. Koska uudis-
tusten mukaan opetus voidaan osin ulkoistaa, voi paikka ja 
jopa kielikin vaihdella. Uudistus ei tällä hetkellä rajaa pois 
kansainvälisiä toimijoita. 

Ryhmäkoot ovat jo nyt usein suuret ja ennustettavissa on, 
että ne tulisivat kasvamaan edelleen. Samassa salissa olisi 
vahvan matemaattisen taustan omaavia opiskelijoita ja am-
matillisen peruskoulutuksen saaneita. Kenen mukaan men-
nään, kun ryhmä on hyvin heterogeeninen? 

Tasoerot ja erilaiset oppimistarpeet on otettava huomi-
oon opetussuunnitelmia rakennettaessa.

HAASTEITA ON EDESSÄ JA TULEVAISUUDESSA TOOLilla ja 
toolilaisilla on paljon puolustettavaa. Tulevaisuuden haas-
teista huolimatta nyt on aika kerätä voimia ja viettää an-
saittu kesän vapaajakso. TOOL toivottaa kaikille jäsenilleen 
rentouttavaa ja aurinkoista kesää!

E
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LEDAREN

 början av augusti 2016 trädde en yrkehögskolelag-
ändring i kraft, enligt vilken yrkeshögskolan kan ordna sin 
undervisning i språk och kommunikation i samarbete med 
en annan yrkeshögskola eller ett universitet eller skaffa den 
från någon av dessa. Yrkeshögskolan behöver inte i detta av-
seende ordna egen undervisning för att fullfölja sitt utbild-
ningsansvar. Man förbereder också en utvidgad lagändring, 
som skulle beröra all undervisning i högskolorna. På remiss 
är redan ett ändringsförslag, som skulle möjliggöra att uni-
versiteten i fortsättningen skulle kunna skaffa upp till 49,9% 
av de i sin examen ingående obligatoriska studierna t.ex. av 
yrkeshögskolor eller andra aktörer. Resterande 50,1% av stu-
dierna måste ordnas i egen regi. 

VISST ÄR FÖRNUFTIGT PLANERAT samarbete klokt. 
Lagändringarna och –förslagen ger dock mycket vida grän-
ser för införskaffande av undervisning från andra högskolor. 

Den undervisning man skall inhandla från en annan hög-
skola måste motsvara målen hos inhandlaren. Om univer-
sitetet t.ex. köper matematikundervisning från en yrkes-
högskola, bestämmer då universitetet studieperiodernas 
innehåll och målsättningar? Universitetens mål siktar på 
utveckling av vetenskap och forskning, YH-nivåns studier 
är starkt kopplade till arbetslivets behov. Studerande som 
kommer till yrkeshögskolor har ofta svagare matematiska 
förutsättningar än studerande som valts till universiteten.

Enligt vilken nivå skall undervisningen förverkligas? Här 
får YH-studerande inte vara den förlorande parten.

BAKGRUNDEN TILL FÖRNYELSERNA HITTAS också i rege-
ringsprogrammet, i vilket antecknats krav på profilering av 
högskolorna, arbetsfördelningen, förbättring av kostnadsef-
fektiviteten och nationell rationalisering av högskolenätet.

För tillfället vill staten bibehålla dualmodellen, men i ex-
tremfall kan förnyelsen påtagligt fördunkla skillnaden mel-
lan universitet och yrkeshögskolor.

Även i fortsättningen bör universitet och yrkeshögskolor 
ha egen lagstiftning, egna och separata examina (även på-

byggnadsexamina), egen finansiering och egna urvalspro-
cedurer.

YRKESHÖGSKOLORNAS SÄRDRAG är stark koppling till ar-
betslivets behov. Läroplanerna och examina siktar på yrkes-
mässiga expertuppdrag. Forskning och utvecklingsarbete 
görs i ökande grad inom FUI-projekt och arbetslivsrelatera-
de  projekt. I dessa är även studerande kraftigt engagera-
de. Allt detta stöds även av det, att lärarna själva ofta har 
en mycket lång expertiserfarenhet från arbetslivet innan 
lärarengagemanget. Och till undervisningen hör som en 
väsentlig del att uppdatera kunskap och kunnande i samar-
bete med olika företag. Allt detta har Finland inte råd att 
förlora!

EFTERSOM GRÄNSERNA FÖR införskaffande av undervis-
ning från andra högskolor verkar bli diffusa, syns detta även 
i de studerandes vardag. Den studerande söker till en viss 
högskola och hen har även rätt att anta att undervisningen 
fås därifrån. Då förnyelsen medger att en del av undervisnin-
gen kan utlokaliseras, kan platsen och t.o.m. språket variera. 
Förnyelsen utesluter inte för tillfället internationella aktörer.

Gruppstorlekarna är redan nu ofta stora och man kan för-
utspå att de kommer att växa ytterligare. I samma sal skulle 
finnas både studerande med stark matematisk bakgrund 
och sådana som fått yrkesgrundutbildning. Enligt vems 
kapacitet skall man gå framåt, då gruppen är synnerligen 
heterogen? Nivåskillnaderna och olika inlärningsmål bör 
beaktas då man uppgör utbildningsplaner.

UTMANINGAR LIGGER I FRAMTIDEN och TOOL och TOOL-
medlemmarna har mycket att försvara. Trots framtidens ut-
maningar är det nu tid att samla krafter och fira sommarens 
välförtjänta arbetsfria period. TOOL önskar alla medlemmar 
en avkopplande och solig sommar!

I

Köper man där 
man får billigast?
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 iime kesän suunnittelukokouksessa toimituskunta päätti, että vuoden 2017 
Toolilainen nro 2 on Insinööriammattikorkeakoulun teemalehti. Syksyn kokoukses-
sa pyörsimme päätöksen ja sovimme, että on parempi pitää teemaa yllä jatkuvasti, 
ei vain yhdessä lehdessä. 

Nyt tästä lehdestä kuitenkin tuli kuin puolivahingossa insinöörikoulutuksen tee-
manumero - kiitos kevään Inssifoorumin!

Aiheina on uudet opetusteknologiat, laadun kehittäminen itsearvioinnilla ja kan-
sainvälisellä sparrauksella, eurooppalainen insinöörikoulutuksen laatuleima, mo-
derni robotiikka, pelilaboratoriot uusien oppimisteknologiaratkaisujen kehittäjinä 
sekä ylempi insinööri-amk-tutkinto. Lisäksi esitellään projektikilpailun tulokset ja 
paneelikeskustelun parhaat palat.

Kiitos kaikille artikkelien kirjoittajille; teidän ansiostanne myös kollegat, jotka ei-
vät olleet paikan päällä Lahdessa, saavat nyt tietoa foorumissa esitellyistä asioista. 
Seuraavan kerran eli kahden vuoden kuluttua Inssifoorum järjestetään Vaasassa.

UUTENA KOLMIOSAISENA JUTTUSARJANA ALOITTAA tässä numerossa Anne Ranta-
kaulion ”Opiskelijana ammattikorkeakoulussa tekniikan alalla” (s. 40). 

Toimituskunta kokoontuu taas kesäkuun alussa suunnittelemaan syksyn 2017 ja 
kevään 2018 lehtiä. Jos sinulla on mielessäsi vaikkapa juttusarjan idea, otathan yh-
teyttä minuun tai johonkin toimituskuntalaiseen sitä ennen! 

Me toimituskunnassa olemme iloisia kollegoiden aktiivisuudesta: tällä kertaa use-
ampikin Toolilaiseen tarjotuista artikkelista jouduttiin tilapulan vuoksi siirtämään 
syksyn ensimmäiseen lehteen. 

MIRKA AIRESVUO
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Pidä kiinni 35 viikosta

 uheenjohtaja Pasi Repo esitteli 
35-sivuisen vuoden 2016 vuosikerto-
muksen ja nosti sieltä tämän työehtoso-
pimuksen asian: on äärettömän tärkeää, 
että jokainen toolilainen opettaja pitää 
kiinni siitä, että tekee aikaa ja paikkaan 
sidottua työtä vain 35 viikon aikana lu-
kuvuodessa. Tästä säännöstä ei saa lip-
sua tai muuten tällä työehtosopimuk-
seen neuvotellulla merkinnällä ei ole 
merkitystä. 

Ole TOOLin jäsen

NYT KUN AMMATTIKORKEAKOULUISSA 
on pitkän tauon jälkeen mahdollista pe-
rustaa työnantajakohtaisia opettajayh-
distyksiä, TOOL kannattaa säännöiksi 
C-mallia: opettajat kuuluvat TOOLin 
paikallisosastoon, paikallisosasto liittyy 
työnantajakohtaiseen opettajayhdis-
tykseen, ja itsenäinen valtakunnallinen 
TOOL säilyy. 

Tämän vuoksi paikallisesti on tärkeää 
jäsenhankinta. ”Se on elämän ja kuole-
man kysymys”, puheenjohtaja Repo pai-

Kevätvaltuuston helmet 
pähkinänkuoressa

notti. Toolilaisia on enää tuhatkunta, ja 
mitä pienemmäksi jäsenmäärä hiipuu, 
sitä vähemmän on vaikutusvaltaa.

Puheenjohtaja Repo totesikin, että 
alaosastot velvoitetaan jäsenhankin-
taan, ja siihen pitää käyttää sitä rahaa, 
jota jäsenyhdistyset Toolilta saavat.

TOOLin tulopoliittisia 
tavoitteita

PÄTEVÄN OPETUSHENKILÖSTÖN 
rekrytointia helpottamaan ja insi-
nöörikouluttajien palkkakehityksen 
korjaamiseksi on korotettava vähim-
mäissaatavuuslisäkertoimia.

Kun yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen yhteinen opetus lisääntyy, 
on tärkeää edelleen vaatia tekniikan ja 
liikenteen alalla opettavalta opettajal-
ta työelämäkokemusta ja pedagogisia 
opintoja.

Työn laatu, riittävyys ja resursointi 
ovat työnantajan vastuulla: tulosvastuu 
ei kuulu opettajalle. Tämä on jokaisen 
opettajan tärkeää muistaa, jos työnan-
taja pienentää opetukseen kohdistettu-
ja resursseja.

Virtuaaliopetuksen ja monimuototo-
teutuksen resursointiin tarvitaan val-

P

Liiton kevätvaltuustossa vapun 
alla käsitettiin kahden päivän 
ajan sääntömääräisiä kevätko-
kousasioita. Tässä tärkeimmät 
asiat tiedoksi kaikille toolilai-
sille.

MIRKA AIRESVUO

Valtuusto työskenteli ahkerasti kaksi päivää. Sääntö-
määräisten vuosikokousasioiden lisäksi valmiiksi saa-
tiin insinöörikoulutusta puolustava julkilausuma.

TOOL ry:n varapuheenjohtaja Jarno Varteva 
ja puheenjohtaja Pasi Repo esittelivät val-
tuustolle muun muassa liiton koulutus- ja 
tulopoliittisia tavoitteita ja viime vuoden 
tilinpäätöstietoja.
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takunnalliset ohjeet. Se on selvä, että 
verkko-opetus on sidottua työaikaa.

Ei-opettajien käyttö opetustehtävissä 
on tehtävä mahdottomaksi. Opettajan 
ammattia ja arvostusta on suojeltava.

Vaaliohje on muuttunut

SYYSVALTUUSTO OLI ANTANUT hallituk-
selle tehtäväksi päivittää vaaliohjeen. Se 
valmisteltiin valtuustolle hyvissä ajoin ja 
Esa Salmikangas esitteli vaaliohjeen 
keskeiset muutokset: kun vanhassa 
ohjeessa prosessi uusista hallituksen 
jäsenistä ja puheenjohtajista aloitettiin 
jo keväällä, uuden vaaliohjeen mukaan 
se aloitetaan elokuussa. ”Kuukausi on 
riittävä aika asiaan tutustumiselle”, Sal-
mikangas perusteli. 

Uusi vaalijärjestys hyväksyttiin. Vaa-
livaliokunnan 2017 puheenjohtajaksi 
valittiin Esa Salmikangas ja jäseniksi Ta-
pani Järvenpää Metropoliasta, Juhani 
Rouvali Savoniasta ja Timo Tommila 
Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Yt-tilanne

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN YT:T 
ovat juuri päättyneet. Vaikutus oli mii-
nus 40 henkilötyövuotta, josta 13 hoi-
dettiin eläköitymisillä. Irtisanottuja on 
27. Osa on opettajia osa muita työnte-
kijöitä.

TOOLin valtuuston julkilausuma 28.4.2017 
Insinöörikoulutuksen osaamistavoitteet säilytettävä

 ausunnolle tullut ammattikorkeakouluja ja yliopistoja koskeva laki-
luonnos mahdollistaisi sen, että opetuksesta puolet on luvallista ostaa ulko-
puolisilta korkeakouluilta. Ammattikorkeakoulujen tekniikan opettajien järjes-
tö (TOOL) kannattaa korkeakoulujen opetusyhteistyötä, kunhan se ei vaaranna 
työelämälähtöistä käytäntöön pohjautuvaa insinöörikoulutusta. TOOL esittää, 
että ammattikorkeakoulu järjestää opetuksesta itse vähintään 3/4 ja hankkii ul-
kopuolelta korkeintaan 60 opintopistettä.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN JA YLIOPISTOJEN TUTKINTOJEN eroille on ole-
massa vahvat perusteet. Selkeästi eriytyneet duaalimallin koulutusrakenteet 
auttavat koulutusvaihtoehdon valinnassa ja ovat siten myös työmarkkinoiden 
etu. Mikäli malli hajoaa, kummankin korkeakoulututkinnon vahvuudet – am-
mattikorkeakoulujen työelämälähtöisyys ja yliopistojen tutkimuslähtöisyys – 
vesittyvät.

VALTIONEUVOSTON LAKILUONNOS VAARANTAA korkeakoulujen duaalimallin. 
Toteutuessaan esitysluonnos johtaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
välisen eron hämärtymiseen ja opetussuunnitelmien yhtenäistymiseen. Ope-
tusyhteistyön lisäämisellä tavoitellaan kustannusten alentamista, mutta ope-
tuksen laatu ja tavoitteet jätetään huomiotta. 

TOOL VAATII, ETTÄ AMMATTIKORKEAKOULUILLA tulee jatkossakin säilyä omat 
tutkinnot ja osaamistavoitteet, laajuudet, valintamenettelyt ja lainsäädäntö. 
Lakiin tulee kirjata, että yliopistolliset ja ammatilliset korkeakoulututkinnot on 
säilytettävä erillisinä tutkintoina. Nelivuotisen insinöörikoulutuksen ja muun 
tekniikan alan koulutuksen tulee pysyä nykyisen laajuisena.

Kokouksen jälkeen 70-vuotiaan liiton valtuusto nautti illallisen 70-luvun tyyliin. Tilaisuuteen 
otti osaa samaan aikaan kokoustanut Lastentarhaopettajien valtuusto.

Vaasassa ei irtisanota mutta syksyllä 
on kuukauden lomautus, joka koskee 
koko henkilökuntaa. 

Hämeen ammattikorkeakoulussa 
yt:t koskivat tällä kierroksella vain tek-
niikkaa ja liikennettä. Lopputuloksena 
irtisanottiin yksi tekniikan ja liikenteen 
alan opettaja ja kolme siirtyi osa-aika-
eläkkeelle.

Enintään 60  
opintopistettä ostamalla

OPETUKSEN OSTAMINEN TOISELTA kor-
keakoululta on siirtymässä koskemaan 
kaikkea korkeakouluopetusta, ei vain 
kieltenopetusta. Tästä aiheesta valtuus-
to laati julkilausuman, joka on tässä 
ohessa.

L
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HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

 OOLin jokavuotiseen koulutuspäi-
vään osallistui parikymmentä järjestö-
aktiivia ympäri Suomen. Tilaisuudessa 
vierailivat OAJ:n neuvottelujohtaja Petri 
Lindroos ja OAJ:n lakimies Sanna Haan-
pää. Keskeisimpiä käsiteltyjä asioita 
olivat paikallisyhdistysten kuulumiset, 
ajankohtainen neuvottelutilanne ja di-
gitaalisen opetusmateriaalin tekijänoi-
keudet.

Liiton kuulumiset

KOULUTUSPÄIVÄSSÄ luonnollisesti kes-
kusteltiin myös valtakunnallisen TOOLin 
ja jäsenyhdistysten asioista. Ensimmäi-
nen varapuheenjohtaja Jarno Varteva 
kertoi meille työnantajakohtaisen pai-
kallisyhdistyksen toiminnasta käyttäen 
esimerkkinä OAJ Metropolia ry:tä, joka 
on säännöiltään yhdistysten yhdistys eli 
ns. C-mallinen OAJ:n työantajakohtai-
nen paikallisyhdistys. 

TOOL pitää C-mallin mukaisia yhdis-
tyksiä parhaana ratkaisuna, vaikka OAJ 
järjestörakenteen kehittämisprojek-
tissaan suositteleekin A-mallisten eli 
henkilöjäsenyyteen perustuvien yhdis-
tysten perustamista ja tukee sitä kan-

TOOLin koulutuspäivä aktiiveille

nustinrahan avulla. A-mallisia sääntöjä 
TOOLissa ei nähdä mahdollisina työn-
antajakohtaisia yhdistyksiä perustetta-
essa. 

YHDYSMIEHEN TEHTÄVISTÄ meille ker-
toi 2. varapuheenjohtaja Reijo Manni-
nen. Jäsenmäärän pieneneminen on 
merkittävä ongelma kaikissa jäsenyh-
distyksissä. Eläköityvien jäsenten tilalle 
ei välttämättä palkata uusia ja mikäli 
palkataan, ei jäseneksi liittyminen ole 
enää itsestäänselvyys. 

Valtakunnallinen TOOL tarttuu ongel-
maan budjetoimalla jäsenyhdistysten 
tukemiseen aiempaa enemmän rahaa 
ja velvoittamalla ne järjestämään rekry-
tointitilaisuuksia. 

JÄRJESTÖSIHTEERI Heini Hietikko kävi 
läpi liiton vuonna 2016 toteuttaman jär-
jestökyselyn keskeiset tulokset, jonka 
yhteydessä keskusteltiin ammattikor-
keakouluja koskevista rakenteellisista 
muutoksista kuten fuusioista yliopisto-
jen kanssa ja näiden vaikutuksesta ope-
tustyöhön ja työilmapiiriin sekä muun 
muassa jäsenten suhtautumisesta insi-
nöörikorkeakouluhankkeeseen. 

Raportti kyselyn tuloksista on luetta-

vissa TOOLin nettisivuilta www.tool.fi 
kohdasta Ajankohtaiset. Tuloksista voi 
lukea myös viime Toolilaisessa (4/2016) 
julkaistusta jutusta. 

KAIKKIA AMMATTIKORKEAKOULUJA 
koskeva ajankohtainen asia on korkea-
kouluvisio 2030: siinä Opetus- ja kult-
tuuriministeriö kutsuu yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen henkilöstöä, 
opiskelijoita ja keskeisiä sidosryhmiä 
aktiiviseen keskusteluun korkeakoulu-
tuksen ja tutkimuksen tulevaisuudesta. 

Verkkoriihen kautta vaikuttaminen oli 
mahdollista maaliskuun loppuun saak-
ka – hankkeen etenemistä ja opetus-
alalla toimivien henkilöiden antamien 
kehitysehdotusten mahdollista vaiku-
tusta OKM:n uudistuksiin voi seurata 
kyseisen ministeriön nettisivuilta.

Sopimusneuvottelujen 
uusimmat vaiheet

OAJ:N NEUVOTTELUJOHTAJA Petri Lind-
roosin mukaan Suomen malli sellaisena 
kuin vientiala sitä esittää ei sovi OAJ:lle 
eikä hänen mukaansa tule toteutu-

T
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HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

Digitaalisen opetusmateriaalin 
tekijänoikeudet

 AJ:n lakimies Sanna Haanpään esitelmää digitaalisen opetusmateriaa-
lin tekijänoikeuksista oli toivottu koulutuspäivän yhteyteen - aiheeseen liittyy 
paljon epäselvyyttä, jota työnantajapuolen on helppo käyttää hyväkseen. 

ERI AMMATTIKORKEAKOULUISSA on omaksuttu hyvin erilaisia käytäntöjä 
verkkokurssien tekijänoikeuksiin liittyen, kuten myös siihen liittyen, millainen 
resurssi verkkokurssien suunnittelemista ja ohjaamista varten on myönnetty. 

Verkkokurssit ovat kasvattaneet ryhmäkokoja, mitä ei läheskään aina ole 
riittävästi huomioitu resursoinnissa. Asenteet digitalisaatiota kohtaan heijas-
tavatkin sitä, ovatko niihin liittyvät asiat omalla työpaikalla järjestetty asian-
mukaisesti.

Myös siinä, miten hyvin opettajat saavat täydennyskoulutusta ja perehdy-
tystä uusien ohjelmien käyttöön, on merkittäviä oppilaitoskohtaisia eroja. 
OAJ näkee riittävän ja tasokkaan täydennyskoulutuksen olevan avain onnis-
tuneeseen digiloikkaan. Ammattikorkeakoulut ovat tässä kehityksessä edel-
läkävijöitä. Niiden opettajat ovat saaneet tvt-täydennyskoulutusta muiden 
koulutusmuotojen opettajia enemmän. Lähes jokaisella opettajalla on myös 
käytössään työnantajan tarjoama kannettava tietokone ja älypuhelin. Heistä 
suurin osa laatii sähköistä oppimateriaalia omaa opetustaan varten.

Teoksen tuntomerkit ja materiaalin käyttöoikeudet opetusalalla

RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ digitaalinen vai perinteisesti painettu 
teos, saa se suojaa ollessaan itsenäinen ja omaperäinen. Myös oppikirjaa suo-
jataan teoksena. Teoskynnyksen ylittymisestä päättää riitatilanteessa Tekijän-
oikeusneuvosto. Oppikirjan laatijan keksimä käsite tai nimitys ei saa suojaa 
– sitä voivat aiheesta myöhemmin kirjoittavat siis vapaasti käyttää.

Tekijänoikeudelliset ongelmat syntyvät usein, kun teos luodaan toisen 
palveluksessa. Tekijänoikeuslaissa ei ole säännöksiä tekijänoikeuksien siirty-
misestä työnantajalle. Kaksi oikeusperiaatetta joutuu ristiriitaan: työoikeu-
dellinen periaate, jonka mukaan työn tulokset kuuluvat työnantajalle, ja teki-
jänoikeuden periaate, jonka mukaan tekijänoikeus teokseen kuuluu tekijälle. 
Useissa oppilaitoksissa opettajia on vaadittu allekirjoittamaan paperi, jolla he 
myöntävät tuottamansa opetusmateriaalin käyttöoikeudet oppilaitokselle. 
Tällaisen paperin allekirjoittamiseen ei tarvitse suostua. 

OPETUSALAN VAKIINTUNUT KÄYTÄNTÖ on, että tekijänoikeudet eivät siirry 
oppilaitokselle, ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu. Sivista on esittänyt 
käytännön muuttamista siten, että tekijänoikeudet siirtyisivät työnantajalle. 
OAJ vastustaa tätä esitystä kohtuuttomana. Käytännössä opettajien kannat-
taa luovuttaa oikeudet aina mahdollisimman rajattuun käyttötarkoitukseen, 
esimerkiksi tietyn kurssin opiskelijoille tiettynä rajattuna aikana, kuten kurssin 
keston ajan. 

Myös saman oppilaitoksen opettajien on pyydettävä lupa materiaalin käyt-
töön, mikäli he haluavat hyödyntää sitä omassa opetuksessaan. Muiden laati-
maa materiaalia voi opetuksessa käyttää Digiluvan mukaisesti. 

OAJ:N LAATIMAAN Askelmerkit digiloikkaan -selvitykseen, joka sisältää OAJ:n 
esitykset digiloikan onnistumiseksi, voi tutustua OAJ:n jäsensivuilta kohdasta 
Julkaisut. 

Digiluvan mukaisesta muiden laatiman materiaalin käytöstä omassa ope-
tuksessa voi lukea Kopioston sivuilta osoitteesta www.kopiosto.fi

O

maan. OAJ on tällä hetkellä asettamassa 
tavoitteitaan seuraavaa neuvottelukier-
rosta varten. Varsinaiset neuvottelut tul-
laan käymään syksyllä. 

PAIKALLISEN SOPIMISEN menetelmien 
kehitystyö on käynnissä. Pääsopimus ei 
kuitenkaan ole muuttunut, eivät myös-
kään paikallisen sopimisen menette-
lytavat. Asiat, joista ei saa sopia toisin, 
ovat niin ikään samat kuin ennenkin, 
eikä muutoksia aiempiin paikallista 
sopimista koskeviin määräyksiin ole 
Avaintyönantajien eli Avaintan osalta 
tullut. 

PAIKALLISEN SOPIMISEN yhteydessä 
työehtosopimuksen tulkintaerimieli-
syyksistä neuvotteleminen on ensisi-
jaisesti luottamusmiesten vastuulla, 
mutta mikäli tilanne ei ratkea, voi luot-
tamusmies tai pääluottamusmies olla 
yhteydessä OAJ:n toimistoon ja tehdä 
paikallisneuvottelupyynnön. Mikäli kes-
kusneuvottelutkin jäävät erimielisiksi, 
menee tapaus työtuomioistuimen kä-
sittelyyn. 
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Perinteiset luottamusmiesten 
neuvottelupäivät järjestettiin 
Akavatalossa maaliskuussa. 
Tapahtuma oli valtakunnal-
linen ja paikalla olikin luot-
tamusmiehiä lähes kaikista 
ammattikorkeakouluista.

 ilaisuuden avasi OAJ:n työmarkkina-
asiamies Markku Perttunen kertomalla 

REIJO MANNINEN

OAJ:n luottamusmiesten 
neuvottelupäivät

T

edunvalvonnan ajankohtaisista asioista. 
Perttunen kertasi kilpailukykysopimuk-
sen mukanaan tuomat vaikutukset. 

Esimerkiksi työeläkemaksujen alenta-
minen porrastetusti vuosina 2017–2020 
tarkoittaa käytännössä 1,2 %:n palkan 
alennusta. 

Työttömyysvakuutusmaksu vuodes-
ta 2018 alkaen on työantajalle ja pal-
kansaajalle yhtä suuri. Tämä tarkoittaa 
yhteensä 0,85 %:n suuruista palkan hei-
kennystä. 

Yhteensä siis käteen jäävää palkkaa 
alennetaan 2,05 %:n verran. Positiivis-

ta on se, että verotukseen on luvattu 
kevennyksiä, joilla pitäisi kuitata kikyn 
mukanaan tuomat menetykset. 

KIKYN MYÖTÄ MYÖS paikallisen sopi-
misen merkitys lisääntyy oleellisesti. 
Jos amk on taloudellisissa vaikeuksissa, 
paikallisesti voidaan sopia esimerkiksi 
palkan alentamisesta, ja tänä aikana ei 
tehdä irtisanomisia. Kun taloudellinen 
tilanne korjaantuu, tulee palata van-
haan sopimukseen. 

Kuten tiedetään, ammattikorkeakou-
luissa taloudelliset ongelmat ovat usein 
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Osittainen varhennettu vanhuuseläke 
•  Osa-aikaeläkkeen korvaaminen osittaisella varhennetulla 

vanhuuseläkkeellä; 25 % tai 50 % 
‒ Alaikäraja vuoteen 2025 saakka 61 vuotta, sen jälkeen 62 vuotta 

•  ESIM: Eläkkeen nosto 50 % 1.4.2017 
‒  (Henkilö on syntynyt maaliskuussa 1956: uudistuksen mukainen alin 

vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 6 kk.) 
‒  Edellisen vuoden loppuun kertynyt eläke 1800 €; 50 % -> 900 € 
‒  Varhennusvähennys 30 kk * 0,4 % = 12 % -> 792 € 
‒  Elinaikakerroin -> 763 € 
‒  Voi olla samalla osa-aikatyössä, kokoaikatyössä, työtön jne. 
‒  Palkka työstä kerryttää lopullista vanhuuseläkettä 

Markku Perttunen OAJ 

pysyväisluontoisia. Nähtäväksi jää, mi-
ten tämä selviytymislauseke on sovel-
lettavissa amk-kenttään.

ERITYISASIANTUNTIJA Lena Hilleb-
randt kertoi korkeakoulupolitiikan 
ajankohtaisista asioista. Tämän päivän 
ja tulevaisuuden merkittävin asia on 
lisääntyvä yhteistyö yliopistojen ja am-
mattikorkeakoulujen välillä. 

Vision mukaan jopa 49,9 % opinnoista 
voisi olla yhteisiä ylipistojen ja ammat-
tikorkeakoulujen kesken. Loput 50,1 % 
tutkintoon kuuluvista opinnoista täytyy 

järjestää itse erillisinä amk- tai yliopisto-
opintoina. 

Käytännössä tämä tarkoittanee suun-
taa kohti isoja kokonaisuuksia ja isojen 
massojen opettamista. Verkkokurssien 
ja digitaalisten aineistojen käyttö lisään-
tyvät. 

Opiskelijajärjestöt ovatkin ottaneet 
kantaa jo siihen, että opiskelupaikkakin 
voi muuttua kesken opintojen. Ja kaikki 
tämä tietysti luo uhkan työn säilymisel-
le. 

HILLEBRANDT SIVUSI MYÖS kaavailuja, 
jotka liittyvät valintakokeen uudistami-
seen. Suunnitteilla oleva uudistus lisää 
yo-tutkinnon painoarvoa ja ammatil-
lisen tutkinnon suorittaneiden pääsy 
korkeakouluopintoihin näyttäisi heik-

kenevän. Tähän OAJ onkin ottanut voi-
makkaasti kantaa.

JÄRJESTÖASIAMIES Kirsti Hietaranta 
esitteli OAJ:n strategiaa ja järjestöra-
kenteen kehittämistä. Tähän liittyviä 
päätöksiä tehtiin OAJ:n valtuustossa ke-
väällä 2016. 

Yksi kaikkia ammattikorkeakoulujen 
koskeva asia on mahdollisuus työn-
antajakohtaisten paikallisyhdistysten 
perustamiseen. Useammalla ammatti-
korkeakouluilla tällainen jo onkin. Pai-
kallisyhdistyksen myötä edunvalvonta 
ja neuvottelut paikallistasolla vahvistu-
vat, koska paikallisissa neuvotteluissa 
työantajan kesken on suurempi joukko 
järjestäytyneitä opettajia. 

OAJ:N TYÖMARKKINALAKIMIES Eija 
Mali esitteli yt-menettelyihin liittyviä 
pykäliä. Nämä valitettavasti ovat kovin 
tuttuja luottamusmiehille, nytkin käyn-
nissä on yt-menettelyt muutamassa 
amk:ssa. 

Uutena asiana esille tuli työsopimus-
lain pykälä, jonka mukaan työnantajalla 
on velvollisuus kustantaa ja tarjota työl-
listymistä edistävää valmennusta tai 
koulutusta työsuhteen päättymisen jäl-
keen. Ehtona on, että työntekijä on ollut 
ennen työsuhteen päättymistä yhtäjak-
soiseksi töissä vähintään viisi vuotta. 

Toinen uudistus liittyy työterveys-
huollon palveluihin. Työantajalla on 
velvollisuus järjestää irtisanotulle työn-
tekijälle kuuden kuukauden ajan työ-
terveyshuollon palveluja työntekovel-
vollisuuden päättymisestä lukien. Myös 
tähän liittyy viiden vuoden ehto työsuh-
teen pituudesta. 

Lue OAJ:n työmarkkina-asiamies Markku Perttusen tietoisku uudesta 
työeläkelainsäädännöstä sivulta 35.
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LAURI HIETALAHTI, TAMK

Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on kutsunut kor-
keakoulujen henkilöstöä, 
opiskelijoita ja sidosryhmiä 
keskustelemaan suomalaisen 
korkeakoulutuksen ja tut-
kimuksen tulevaisuudesta. 
Visiotyön tarkoituksena on 
tuottaa tulevaisuuskuva, jo-
ka mahdollistaa laadukkaan, 
vaikuttavan ja kansainväli-
sesti kilpailukykyisen suo-
malaisen korkeakoulujärjes-
telmän kehittämisen vuoteen 
2030 mennessä. 

 isioinnissa tarkastellaan suoma-
laisen korkeakoulujärjestelmän ke-
hittämisvaihtoehtoja ja -malleja ja 
arvioidaan niiden vaikutuksia ja toteut-
tamiskelpoisuutta. Sekä kansallisen että 
kansainvälisen toimintaympäristön 
tuomien muutostarpeiden pohjalta ar-
vioidaan suomalaisen korkeakoulutuk-
sen ja tutkimuksen kehittämistarpeet 
ja määritellään tulevaisuuden tahtotila.  
Työn tueksi asetetaan parlamentaari-
nen seurantaryhmä. Vision on tarkoitus 
valmistua syyskuussa 2017.

Näyttää siltä, että meihin kohdis-
tuu suuria odotuksia uudistumisen 
ja kasvun mahdollistajina aikana, jol-
loin olemme ammattikorkeakouluissa 
tehneet merkittäviä leikkauksia arki-
rutiineista ja siirtäneet painopistettä 
koulutuksesta ulkoisen rahoituksen 
saamiseen systeemiin erilaisten hank-
keiden avulla. Edelleen tulevaisuuden 
toimintatapojen tulisi olla avoimia, kou-
lutustarjonnan yhteistä usean toimijan 
kesken, eikä digitalisaation tarjoamia 
mahdollisuuksia voi sivuuttaa.

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030

V

Korkeakoulujärjestelmän 
uusiminen vaatii laajan 
poliittisen hyväksynnän

MINISTERI Sanni Grahn-Laasosen toi-
meksianto on hyvin kunnianhimoinen 
sekä sisällöltään että aikataulultaan. 

Nykyiset monenkirjavat prosessit La-
pissa, Lappeenrannassa ja Tampereella 
pakottavat osaltaan miettimään koko-
naisuutta uusiksi. On käynyt selväksi, 
että korkeakoulujärjestelmää ei voida 
kehittää irrallisilla hankkeilla vaan jär-
jestelmän kehittämiseen tarvitaan par-
lamentaarinen prosessi, jossa poliittiset 
toimijat ottavat kantaa ja sitoutuvat 
pitkäaikaisesti korkeakoulujärjestelmän 
muokkaamiseen. Mutta millaiseksi jär-
jestelmää tulisi sitten muokata?

Käynnistyneessä prosessissa kyseen-
alaistetaan, kuten pitääkin, nykyiset 
perusasiat. Tuleeko korkeakouluja olla 
paljon vai vähän? Tarvitaanko duaali-
mallia vai ei? Hakeutuvatko opiskelijat 
ensin kandikoulutukseen ja sitten erik-
seen maisteritason tutkinto-ohjelmiin? 
Pitäisikö puhua osaamiskeskittymistä? 
Miten tutkimustehtävät hoidetaan? 

Isoja kysymyksiä. 

Työelämälähtöiset 
korkeakoulututkinnot

ENNUSTAN, ETTÄ TULEVAISUUDESSA 
tarvitaan edelleen Seppo Sairaanhoita-
jia, Inka Insinöörejä ja Rami Rakennus-
mestareita. Jos näin on, valtakunnassa 
on tarve työelämälähtöisille korkeakou-
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lututkinnoille, joissa opetussuunnitel-
mien perustana on näkemys elinkeino-
elämän osaamistarpeista. 

Nykyisin me koulutamme niitä työyh-
teisöissämme, joissa opetushenkilöstö 
on ansainnut kannuksensa erilaisissa 
elinkeinoelämän tehtävissä ja organi-
saatioissa, jotka tyypillisesti työllistävät 
ammattikorkeakoulustamme valmistu-
neita. Yliopistot korostavat tieteellisiä 
näyttöjä ja pätevyyttä omaa henkilöstö-
ään täydentäessään. 

Edelleen otamme opiskelijoita sekä 
lukiosta että ammattiopistoista. Jälkim-
mäisiä on tyypillisesti 30–40 % nuoriso-
asteen tulijoista. 

Olemme monessa suhteessa erilaisia 
yliopistoihin nähden. Nykyisellä korkea-
koulujärjestelmällä ja sen sisällä tapah-
tuvassa erikoistumisessa on mielestäni 
vahvuutensa.

Kyselyssä on esitelty erilaisia tavoitetiloja suomalaisille korkeakouluille. Ne tulisi siirtää tärkeysjärjestyk-
seen niin, että tärkein on taulun keskellä, vähiten tärkein reunalla.

Toolilaiset mukaan verkkoaivoriiheen!
 ”HALLITUSOHJELMAN TAVOITTEENA on suomalaisten koulutus- ja 
osaamistason nostaminen. Suomea on rakennettu koko itsenäisyytem-
me satavuotisen historian ajan sivistyksen, koulutuksen ja kulttuurin 
varaan. Tätä kertomusta, jossa pienen Suomen tarinassa pääosassa on 
osaava ja koulutettu kansa, ei saa hukata. 

Kutsun kaikki osapuolet mukaan keskustelemaan korkeakoulu-
tuksen ja tutkimuksen tavoitteista, sisällöistä ja rakenteista – siis siitä, 
miten koulutusjärjestelmämme viedään kohti tulevaisuutta. Lähtö-
kohtana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä on oltava 
kansainvälisesti korkea laatu”, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni 
Grahn-Laasonen.

 
VISION VALMISTELUTYÖTÄ tehdään digitaalisena verkkoaivoriihenä. 
Nyt toolilaisten kannattaa osallistua työhön ja sijoittaa oman näke-
myksensä mukaiset aiheet aivoriihen vastuslomakkeessa lähelle napa-
kymppiä ja vähemmän tärkeät sitten vain ulkokehälle. 
Osoitteen voi kopioida vaikkapa tästä: 
https://www.strategysignals.com/39146-31944-7@visio&2030
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L

SILJA KOSTIA, yksikön johtaja, tekniikan ala, Lahden ammattikorkeakoulu

Insinöörikoulutus on tällä hetkellä monien 
haasteiden mutta myös mahdollisuuksien 
edessä ja yhteistyötä ja aktiivista otetta tar-
vitaan. 

 ahden Sibelius-taloon kokoontui 180 insinöörikoulut-
tajaa ja esiintyjää 22.–23.3 kuuntelemaan, keskustelemaan ja 
osallistumaan. Esitysten, paneelikeskustelujen ja työpajojen 
lisäksi tärkeässä osassa olivat opiskelijoiden projektityökilpai-
lun tulosten julkistaminen ja koulutusvastuukohtaisten ryh-
mien tapaamiset.  

Sisältöä tuotettiin yhdessä

SUOMEN INSINÖÖRIKOULUTUSTA järjestävistä ammattikor-
keakouluista oli osallistujia melkein kaikista (17/19). Rinnak-

Inssifoorum2017 insinöörikoulutuksen 
haasteiden ytimessä

kaissessioita oli 12, joiden järjestämisvastuusta vastasi Lah-
den ammattikorkeakoulun lisäksi 8 ammattikorkeakoulua: 
Turun AMK, Savonia, OAMK, TAMK, Metropolia, JAMK, KAMK 
ja Karelia. 

Esiintyjiä oli lisäksi kolmesta ammattikorkeakoulusta: VAMK, 
SeAMK and HAMK. Muita organisaatioita oli osallistujissa ja 
esiintyjissä 16 pitäen sisällään yliopistoja, yrityksiä, tutkimus-
laitoksia, liittoja ja muita organisaatioita. 

Yhteisöllinen malli järjestää foorumi omaksuttiin edellisestä 
Inssifoorumista, josta oli vastuussa Metropolia ammattikor-
keakoulu. Näinkin toteutettuna foorumin järjestämisessä on 
paljon työtä yhdelle ammattikorkeakoululle ja jatkossa pitäi-
sikin pohtia, voisiko vastuuta jakaa niin, että yksi ammattikor-
keakoulu ottaisi vastuun foorumin käytännön järjestelyistä, 
yksi kokoaisi ohjelman, johon mahdollisimman moni ammat-
tikorkeakoulu tuottaisi sisältöä, yksi ammattikorkeakoulu vas-
taisi opiskelijakilpailusta ja yksi julkaisun toimittamisesta. 

Palaute foorumista

PALAUTTEEN PERUSTEELLA yhteistä foorumia pidettiin tar-
peellisena ja tärkeänä ja järjestelyjä pääosin toimivina (ks. 
taulukko). Hyvät esitykset ja keskustelut kollegoiden kanssa 
nostettiin palautteessa esiin. Jarno Limnéll ja Matti Tedre 
mainittiin avoimissa palautteissa nimellä (48 / 63 antoi avoin-
ta palautetta). Kummankin aihe liittyi digitalisaatioon, joka il-
miönä asettaakin insinöörikoulutukselle ja -osaamiselle haas-
teita mutta avaa myös joukon uusia mahdollisuuksia. 

Muutamassa kommenteissa osallistumismaksua pidettiin 
liian korkeana ja pohdittiin sen mahdollisesti vaikuttaneen 
osallistujamäärään. Edellä kuvatulla tavalla työn ja riskin jaka-
misesta saataisiin varmasti myös edullisempi tapa toteuttaa 
tapahtuma, jolla tuntuu olevan selkeä tilaus. 

Viestintä ennen seminaaria 3,4

Ilmoittautumisen sujuvuus 4,0

Käytännön järjestelyt seminaarissa 4,1

Asiasisällöt seminaarissa 3,8

Päivien tarjoilut 4,1

Iltatilaisuuden ohjelma ja tarjoilut 3,8

Yhteensä 3,9

Inssiforum2017 palautteiden keskiarvo (vastaajia 63, iltatilaisuus-
kysymykseen 56)

Tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen toivottaa insinöörikoulut-
tajat tervetulleeksi kahden vuoden päästä Vaasaan. 
Kuva: Oona Rouhiainen.
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Koulutusvastuukohtaiset 
tapaamiset

TEKNIIKAN YHDEKSÄSTÄ koulutusvas-
tuusta tapasivat kahdeksan. 

Arenen tekniikan kehittämisryhmä oli 
linjannut käsiteltävät kysymykset, jois-
ta yksi tärkeä oli ryhmän yhteydenpito. 
Muutamana esimerkkinä prosessi- ja 
materiaalitekniikan ryhmä päätti tavata 
jo toukokuussa Metropoliassa ja tieto- 
ja viestintätekniikka syyskuussa Jyväs-
kylässä. Energia- ja ympäristötekniikan 
ryhmälle perustettiin LinkedIn-ryhmä ja 

JANNE ROSLÖF

Insinöörikouluttajat 
koolla 

 nsinöörikoulutusjohtajat ry 
toimii ammattikorkeakoulujen 
tekniikan koulutuksen vastuu-
henkilöiden välisenä yhdyssitee-
nä. 

Toiminnan tarkoituksena on 
tukea insinöörikoulutuksen ke-
hittämistä valtakunnallisesti sekä 
edistää suomalaisen insinöörikou-
lutuksen kansainvälistymistä. 

Yhdistys järjestää säännöllisesti 
tapahtumia tukeakseen jäsenten-
sä verkostoitumista ja keskustelua 
ajankohtaisista aiheista. Samalla 
tutustutaan eri ammattikorkea-
koulujen toimintaan ja paikallisen 
elinkeinoelämän toimijoihin.

INSSIFOORUMIN AATTONA järjes-
tetty tapaaminen keräsi salin täy-
teen osallistujia. 

Alustajina toimivat rehtori Outi 
Kallioinen (LAMK), johtaja Han-
nu Saarikangas (Insinööriliitto), 
apulaisjohtaja Mervi Karikorpi 
(Teknologiateollisuus ry) ja johta-
ja Mikko Veikkolainen (Kemppi 
Oy). 

Keskustelua syntyi runsaasti 
ajankohtaisista ammattikorkea-
koulukentän omistusjärjestelyistä 
sekä mahdollisista tavoista rea-
goida positiivisen rakennemuu-
toksen aiheuttamiin työvoiman 
ja osaamisen tarpeisiin. Myös mo-
nissa eri ammattikorkeakouluissa 
käynnissä olevat kampusten ke-
hittämishankkeet saivat huomio-
ta. 

Seuraavan kerran yhdistyksen 
jäsenet tapaavat Raaseporissa YH 
Novian kampuksella.

www.insinoorikoulutusjohtajat.fi  

  
Tekniikan  yhdeksästä  koulutusvastuusta  tapasivat  kahdeksan.    
Arenen  tekniikan  kehittämisryhmä  oli  linjannut  käsiteltävät  kysymykset,  joista  yksi  tärkeä  oli  ryhmän  
yhteydenpito.  Muutamana  esimerkkinä  prosessi-‐  ja  materiaalitekniikan  ryhmä  päätti  tavata  jo  
toukokuussa  Metropoliassa  ja  tieto-‐  ja  viestintätekniikka  syyskuussa  Jyväskylässä.  Energia-‐  ja  
ympäristötekniikan  ryhmälle  perustettiin  LinkedIn-‐ryhmä  ja  listattiin  erilaisia  tapahtumia  ja  messuja,  
joiden  yhteyteen  voisi  ympätä  tapaamisen.    
  
Seuraava  foorumi  Vaasassa  
  
Lopuksi  paljastettiin  seuraavan  foorumin  paikka:  Vaasa.  Palautekyselyssä  kartoitettiin  sopivaa  
ajankohtaa  ja  maaliskuuta  pidettiin  parempana  kuin  tammikuuta.  Muut  ajankohdat  olivat  toukokuu  
tai  ylipäänsä  lämmin  aika.  Yksi  ehdotus  oli  myös  lokakuulle.    
  

Palautekyselyn  tulokset  seuraavan  foorumin  ajankohdasta.  

  

Valokuvien  otsikot:  

Inssifoorum  kuva  1.    

Tekniikan  yksikön  johtaja  Jorma  Tuominen  toivottaa  insinöörikouluttajat  tervetulleeksi  kahden  
vuoden  päästä  Vaasaan.  Kuva:  Oona  Rouhiainen.  

Inssifoorum  kuva  Limnel:  

Professori  Jarno  Limnéllin  esitys  Digitaalinen  turvallisuus  tulevaisuuden  mahdollistajana  toi  esiin  
mielenkiintoisia  näkökulmia  ja  haastoi  ajattelemaan  tulevaisuutta.  Kuva:  Oona  Rouhiainen.    

  

Kainalojuttu  edelliselle  tässä:    
  
JANNE  ROSLÖF  
  
Insinöörikouluttajat  koolla  inssifoorumin  aattona  
  
Insinöörikoulutusjohtajat  ry  toimii  ammattikorkeakoulujen  tekniikan  koulutuksen  vastuuhenkilöiden  
välisenä  yhdyssiteenä.    
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Inssiforumin tulevaisuus, mikä olisi paras ajankohta 
seuraavalle Inssiforumille? 

I

Palautekyselyn tulokset seuraavan foorumin ajankohdasta.

Professori Jarno Limnéllin esitys Digitaalinen turvallisuus tulevaisuuden mahdollistajana toi 
esiin mielenkiintoisia näkökulmia ja haastoi ajattelemaan tulevaisuutta. Kuva: Oona Rouhiainen. 

listattiin erilaisia tapahtumia ja messuja, 
joiden yhteyteen voisi ympätä tapaami-
sen. 

Seuraava foorumi 
Vaasassa

LOPUKSI PALJASTETTIIN seuraavan 
foorumin paikka: Vaasa. Palautekyse-
lyssä kartoitettiin sopivaa ajankohtaa ja 
maaliskuuta pidettiin parempana kuin 
tammikuuta. Muut ajankohdat olivat 
toukokuu tai ylipäänsä lämmin aika. 
Yksi ehdotus oli myös lokakuulle. 
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HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

Uudet opetusteknologiat
Suomalainen peliteollisuus 
on elänyt viimeiset 5–10 
vuotta vahvaa kasvun vai-
hetta. 

 uun muassa Supercell 
myytiin vuoden 2016 puolivälissä kii-
nalaiselle Tencent-yritykselle noin 8,6 
miljardilla dollarilla. Myös Turussa pe-
liteollisuuden kehitys on ollut ripeää; 
yritysten määrä on noussut viidessä 
vuodessa kourallisesta lähes neljään-
kymmeneen. 

Ripeä kasvu on tuonut mukanaan 
positiivisia haasteita koulutusorga-
nisaatioille, ja niinpä Opetushallitus 
käynnisti vuoden 2014 lopulla peli-
teollisuuden osaamistarpeen kartoi-
tuksen. 

Turun ammattikorkeakoulu osal-
listui yhdessä muiden koulutus-
organisaatioiden ja muutamien 
avainyritysten kanssa Neogamesin 
koordinoimaan kartoitusvaiheeseen. 
Turku Game Labin tutkijoita erityises-
ti kiinnostavat teemat – pelillisyys ja 
hyötypelit – ovat keskeisesti esillä ke-
väällä 2015 ilmestyneessä raportissa. 

Oppiminen ja opettaminen on 
mainittu yhtenä potentiaalisimmista 
tulevista liiketoiminta-alueista. Ra-
portin teknologiatrendeistä muun 
muassa päälle puettava teknologia, 
esineiden internet ja lisätty todelli-
suus ovat osa Turku Game Labinkin 
tutkimusfokusta. 

Raportissa korostetaan poikkitie-
teellistä toimintatapaa. Huomioiden 
oppimisen haasteet erityisesti käyt-
täytymistieteiden rooli korostuu täl-
löin. 

TURKU GAME LAB on vuonna 2009 
perustettu Turun AMK:n ja Turun 
yliopiston yhteinen pelilaboratorio. 
Laboratoriossa on tällä hetkellä käyn-
nissä muun muassa kolme Tekes-han-
ketta sekä yksi Horizon 2020 -hanke. 

Laboratoriossa opiskelee vuosit-
tain noin sata Turun AMK:n ja Turun 
yliopiston opiskelijaa lähinnä insi-

Uusille opetusteknologioille 
oli varattu oma keskusteluti-
laisuutensa, jossa pohdittiin 
alan tulevaisuuden mahdolli-
suuksia ja tutustuttiin Turun 
GameLabissa luotuihin oppi-
mismahdollisuuksiin.

 ika Suutari, palvelupäällikkö 
Turun ammattikorkeakoulusta, kertoi 
meille näkemyksiään uusien opetustek-
nologioiden tuomista mahdollisuuksis-
ta. Asiasta on tehty tutkimusta; Suutari 

M

suositteli siitä kiinnostuneita tutustu-
maan ainakin NMC Teorizonin ja oppi-
miskalusteita valmistavan Steel Case 
-yrityksen tutkimusraportteihin. Sel-
vää on, että tulevaisuudessa fyysiset ja 
digitaaliset oppimisympäristöt tulevat 
toimimaan enenevässä määrin rinta 
rinnan. Opiskelu tulee olemaan ny-
kyistä vähemmän paikkasidonnaista, 
kun Lync ja Skype for business yleis-
tyvät opetuskäytössä. Niitä voidaan 
käyttää opiskelijoiden kesken ryhmä-
töitä laadittaessa, mutta myös esimer-
kiksi opettajan ja oppilaan välillä hen-
kilökohtaista palautetta annettaessa.

Turun ammattikorkeakoulu on ollut 
aktiivinen ottamaan käyttöön uusia 
opetusteknologioita. Olennaista Suu-
tarin mukaan olisi kyetä vähentämään 
niin sanottua teknostressiä: parantaa 
sekä opettajien että oppilaiden luot-
tamusta siihen, että he kykenevät op-
pimaan ja ottamaan käyttöön uusia 
menetelmiä. Hänen mielestään suurin 
este uusien opetusteknologioiden on-
nistuneessa käyttöönottamisessa on 
asenne. Oppilaitosten tulisi määrittää, 
mitä opetusteknologioita niissä halu-
taan aktiivisesti käytettävän, ja sitou-
tua tukemaan oppilaita ja opettajia 
niiden haltuun ottamisessa. Joissain 
korkeakouluissa on kokonaan kielletty 
tiettyjen teknologioiden käyttö. Tämä 
ei Suutarin mielestä ole hyvä ratkaisu. 
Nekin opetusteknologiat, jotka eivät 
kaikilla ole käytössä, tulisi kuitenkin 
halukkaille sallia.

Oheisessa artikkelissa yliopettaja ja 
tutkimusvastaava Mika Luimula ker-
too tarkemmin Turun ammattikorkea-
koulun yhteydessä toimivasta Game 
Labista. 

M

Keskustelun puheenjohtajana toimi Marko 
Kortetmäki (kuvassa), tekniikan yliopettaja 
ja koulutus- ja tutkimusvastaava Turun am-
mattikorkeakoulusta. 
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MIKA LUIMULA, dosentti, peliteknologian yliopettaja, Turun AMK

Pelilaboratoriot uusien oppimisteknolo-
giaratkaisujen ideoijina ja kehittäjinä

jekti-opintojakso (Capstone), jossa 
monialaiset opiskelijatiimit ratkovat 
elinkeinoelämän projektiaihioita. Kaik-
ki edellä esitetyt esimerkit, kuten myös 
muun muassa tehohoitoon rakennettu 
ICU Game, ovat esimerkkejä onnistu-
neista opiskelijaprojekteista Capstone-
ideologiaa noudattaen.

TURUSSA JÄRJESTETÄÄN säännöllisesti 
erilaisia pelikehitystapahtumia, joissa 
yrittäjiä, opiskelijoita sekä eri alojen 
edustajia törmäytetään intensiivisesti. 
Esimerkiksi tammikuun viimeisenä vii-
konloppuna järjestetään vuosittain Fin-
nish Game Jam. 

Ensimmäinen Suomessa järjestetty 
tähtitieteen game jam (Quantum Game 
Jam) järjestettiin puolestaan Tuorlan 
planetaariossa vuonna 2015. Huhtikuun 
lopulla 2017 Turussa järjestetään Health 
Game Jam, ja pohdinnassa on myös 
muun muassa opetusalaan liittyvän ja-
min järjestäminen. 

Kaikissa näissä kuten myös erinäisissä 
hackathoneissa opiskelijoilla on mah-
dollisuus rakentaa osaamista pelillisten 
oppimisympäristöjen kehittämiseen. 

KUTEN EDELLÄ KÄVI ILMI, Turkuun on 
perustettu viime vuosina runsaasti 
peliyrityksiä, useimmissa tapauksis-
sa opiskelijoiden perustamana. Usein 

pelillistäminen ja jopa oppimispelien 
tai -ympäristöjen toteuttaminen voi 
tuottaa startup-yrityksille mukavasti li-
sätienestiä. Esimerkkinä opiskelijoiden 
startup-toiminnasta oppimisaihealu-
eella voidaan mainita FakeFish-niminen 
yritys, joka on tuottanut Opetushal-
litukselle Kalevala-aiheisen Sammon 
Salat -oppimispelin viihdepeliprojektin 
rinnalla. 

Opiskelijat ovat myös kirjoittaneet 
pelillisiin oppimisympäristöihin liittyviä 
opinnäytetöitä, kuten Tuorlan plane-
taarioon toteutetusta avaruuskävelystä 
(Aapo Peltola) ja Metaverstas Oy:n Aal-
to-yliopistolle tuottamasta virtuaalises-
ta oppimisympäristöstä (Pekka Qvist).

TURKU TARJOAA erinomaiset puitteet 
erinäisten oppimisratkaisujen innovoin-
tiin ja kehittämiseen. Paikallinen his-
toria samoin kuin vahvassa nosteessa 
oleva teknologiateollisuus tarvitsevat 
peliteknologioiden soveltajia oppimi-
sessa ja koulutuksessa. 

Turun linnaan suunniteltu linnaopas, 
samoin palkittu IndustrySim-pilottipro-
jekti, jossa voimalaitoksen toimintaa 
havainnollistetaan pelillisin keinoin, toi-
mivat hyvinä esimerkkeinä suunnasta, 
johon Turussa ollaan menossa pelitek-
nologioiden soveltamisessa opetukses-
sa.

nööritieteistä. Opiskelijat ovat vahvasti 
mukana laboratorion TKI-toiminnassa. 
Onnistuneet opiskelijaprojektit ovat 
useissa tapauksissa ponnahduslauta 
erinäisten TKI-projektien valmisteluun. 
Opiskelijaryhmät ovat esitelleet vuo-
sittain järjestettävässä ICT Showroom 
-messutapahtumassa useita oppimi-
seen liittyviä demojaan. Muun muassa 
paikalliselle merimuseolle (Forum Ma-
rinum) on toteutettu virtuaaliympäristö 
vanhojen laivojen esittelystä, jossa on 
kytkös historian opiskeluun. 

Koneteknologiakeskukseen puo-
lestaan kaksi opiskelijaryhmää on to-
teuttanut turvallisuuskoulutusdemot 
vaahtosammuttimen käytöstä (lisätty 
todellisuus) sekä palotilanteessa toimi-
misesta (virtuaalitodellisuus).

Vuoden 2016 ICT Showroomissa par-
haana opetuspelinä palkittiin puhete-
rapiasovellus eli ns. Sanalanka-sovellus, 
jota on jatkokehitetty yhteistyössä 
Lingsoftin kanssa yhdessä pelilabora-
torion meneillään olevista Tekes-hank-
keista. 

OPPIMINEN ja peliteknologioiden so-
veltaminen eri toimialoilla vaatii luon-
nostaan monialaisten tiimien kokoami-
sen. 

Turun AMK:ssa on vuodesta 2013 
alkaen järjestetty ns. Innovaatiopro-
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 ahden Inssiforumin ensimmäi-
senä päivänä pidettyyn paneelikeskus-
teluun osallistui monipuolinen joukko 
insinöörikoulutuksen kanssa tavalla 
tai toisella tekemisissä olevia toimijoi-
ta, myös TOOL ry:n puheenjohtaja Pasi 
Repo. Keskustelun puheenjohtajana 
toimi Ari Hautaniemi Lahden ammat-
tikorkeakoulusta. Mukana keskustele-
massa olivat:

Pasi Repo, TOOL ry, puheenjohtaja
Hannu Saarikangas, Insinööriliiton 
koulutus- ja tutkimusyksikön johtaja
Jarno Siniteräs, LAMK, opiskelija
Maarit Fränti, LAMK, vararehtori
Merja Peltokoski, LUT, tutkija 
ja opettaja
Mervi Karikorpi, Teknologiateolli-

suus, apulaisjohtaja

Keskustelua  
koulutuksen sisällöstä

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ on perinteisesti 
ollut tärkeässä roolissa ammattikorkea-
koulujen OPS-suunnittelussa. Tämä on 
vaarassa muuttua, mikäli opetussuun-
nitelmia aletaan oppilaitosten fuusioi-
tumisen vuoksi yhtenäistää yliopistojen 
kanssa. Tämä suuntaus olisi kaikkien 
keskustelijoiden mielestä huono – yri-
tysten ja ammattikorkeakoulujen välis-
tä tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua pitäi-
si pikemminkin entisestään parantaa. 
Elinkeinoelämän vaikutus opintojen si-
sältöön ja toisaalta TKI-toiminnan kaut-
ta tapahtuva oppilaitoksista yrityksiin 
välittyvä osaaminen nousivat toistuvas-
ti esiin keskustelussa tärkeinä, säilyttä-
misen arvoisina asioina.

LUT:N TUTKIJA-OPETTAJA Merja Pel-
tokosken mukaan opetuksen sisäl-
löissä tulisi ottaa nykyistä paremmin 
huomioon elinkeinoelämän tarpeet. 
Koulutusohjelmien sisällöt muuttuvat 
hitaasti eivätkä pysy elinkeinoelämän 
osaamistarpeiden muutosten vauhdis-
sa. Tämä on haaste, jonka myös LAMK:n 
apulaisrehtori Maarit Fränti tunnistaa. 
Koulutuksen kykyä reagoida työelämän 

HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

Pj Pasi Repo Lahden Inssiforumin panee likeskustelussa Uudistuva insinööriys

L tarpeisiin olisi kyettävä sujuvoittamaan. 
Sekä ammattikorkeakoulussa että yli-
opistossa opettavan Merja Peltokos-
ken mielestä kyse on kuitenkin myös 
asenteista: heillä LUT:ssa onnistuttiin 
tarjoamaan ratkaisu Varsinais-Suomen 
insinöörialan täydennyskoulutustar-
peeseen puolessa vuodessa.

PASI REVON MIELESTÄ niin sanottuja 
kovia ammattiaineita ei ole mahdollista 
karsia insinöörikoulutuksesta nykyistä 
enempää ilman, että valmistuvien insi-
nöörien taso laskisi. Vaikka monipuoli-
suutta ja monialaisuutta korostetaan, 
on myös perustaitojen kehittämiselle 
varattava riittävästi aikaa ja resursseja. 
Tästä oltiin keskustelussa yksimielisiä. 
Opiskelijat tulisi kuitenkin saada ym-
märtämään opiskelu koko uran läpäi-
sevänä prosessina: tietojen ja taitojen 
päivittämisen on oltava jatkuvaa. IL:n 
Hannu Saarikangas kokee, että ensim-
mäisen insinööritutkinnon voisi nähdä 
yleistutkintona, jonka pohjalta opiske-
lija myöhemmin erikoistuu työelämässä 
heränneen kiinnostuksen mukaisesti.

Jatkokouluttautumisen 
mahdollisuuksia 
parannettava

AIEMPAA KOULUTUSTAAN AMK-tutkin-
nolla täydentävä Jarno Siniteräs näkee 
aikuisiällä tapahtuvassa lisäkoulutuksen 
hankkimisessa kiinnostavana, mutta 
myös haastavana, astumisen pois omal-
ta mukavuusalueelta. Siinä opettajilta 
saatu kannustus on hänen mielestään 
ollut tärkeässä roolissa. Siniteräs täy-
dentää aiempaa koulutustaan aikuis-
koulutustuen avulla. Merja Peltokoski 
toi esiin JEDI-ohjelman insinööreille tar-
joaman mahdollisuuden opiskella DI:ksi 
töiden ohella digitaalisena etäopiske-
luna. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto 
osaamisen täydentämiseen etenkin 
itsenäisille, teoreettisesti suuntautuneil-
le opiskelijoille. JEDI-ohjelman kaltaisia 
vaihtoehtoja työn ohella tapahtuvaan 
opiskeluun tulisi entisestään kehittää. 

JEDI-ohjelmassa opettava Peltokoski 
muistutti, että opettaja vastaa kysy-
myksiin ja neuvoo myös etänä – digi-
taalisesti tapahtuvan opiskelun ei siis 
tarvitse tarkoittaa opiskelijan heitteille-
jättöä. Repo muistutti, että digitaalisen 
opetuksen edunvalvonnasta on myös 
huolehdittava varaamalla opetukselle 
riittävästi resursseja. Huolestuttavin-
ta on, että digitaalista oppimateriaalia 
koskevat tekijänoikeussopimukset joko 
puuttuvat kokonaan tai ovat osin koh-
tuuttomia opettajan kannalta.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN Mervi Ka-
rikorpi toivoo opintomahdollisuuksiin 
lisää joustavuutta: tulisi panostaa myös 
suppeampiin muunto- ja lisäkoulutuk-
siin. Aina osaamisen päivittäminen ei 
vaadi kokonaan uuden tutkinnon suo-
rittamista. Saarikangas toi esiin, että 
tulisi kehittää ratkaisuja myös siihen, 
millaista koulutusta voitaisiin tarjota 
työttömäksi jääneille ja heille, joilla on 
vaikeuksia löytää ensimmäinen työ-
paikka. Ongelmana tässä on se, että 
työttömyysturvalla opiskeleminen on 
tällä hetkellä mahdotonta.

Ideoita uusiksi 
koulutuksen järjestämisen 
rakenteellisiksi ratkaisuiksi

KORKEAKOULUTUS ON PÄÄOSIN jul-
kisrahoitteista ja sen valtionrahoitus-
osuuksiin tuskin on tulossa suuria lisäyk-
siä lähivuosina. Resurssit olisi kyettävä 
käyttämään parhaalla mahdollisella ta-
valla. Huonoin mahdollinen vaihtoehto 
olisi opintosuunnitelman karsiminen.

REPO ESITTELI TOOL RY:N ratkaisueh-
dotusta, valtakunnallisen insinööri-
korkeakoulun perustamista. Se takaisi, 
että oppilaitosten ei tarvitsisi enää kil-
pailla keskenään niukoista resursseista, 
vaan yhteistyötä voitaisiin lisätä ainakin 
OPS-suunnittelun, digitaalisten kurssi-
en ja kansainvälisten suhteiden aloilla. 
Yhteistyö mahdollistaisi pitkäjänteisen 
vaikuttamistyön. Insinöörikorkeakou-
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Pj Pasi Repo Lahden Inssiforumin panee likeskustelussa Uudistuva insinööriys

lun johdossa olisi tekniikan ammatti-
laisia, jotka osaavat parhaiten arvioida 
alan tarpeet. Myös työelämäyhteistyö 
helpottuisi.

AMK-INSINÖÖRIEN nelivuotisen koulu-
tuksen lyhentäminen tyrmättiin kaik-
kien keskustelijoiden osalta. Lyhentä-
misajatuksia perustellaan usein muun 

muassa sillä, että ulkomailla insinööri-
tutkinnot ovat usein kolmivuotisia. Sys-
teemit eivät kuitenkaan ole vertailukel-
poisia, koska ulkomaisista tutkinnoista 
puuttuu kokonaan muun muassa har-
joittelujakso. Kolmivuotiseen ammat-
tikorkeakoulututkintoon siirtymisen 
vaarana on myös, että se muuttuisi ai-
noastaan siirtymäväyläksi yliopistoon. 

Myös keskusteluun osallistuneen ai-
kuisopiskelija Jarno Siniteräksen mie-
lestä nelivuotinen insinöörintutkinto on 
toimiva, mutta hänen mielestään siinä 
voitaisiin nykyistä paremmin huomioi-
da opiskelijan aiempi koulutus ja työko-
kemuksesta kumpuava osaaminen.
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LEA HEIKINHEIMO, yliopettaja, tekniikan ala, LAMK
SILJA KOSTIA, yksikönjohtaja, tekniikan ala, LAMK 
Kuvat: OONA ROUHIAINEN

Inssiforum 2017 yhteydessä 
palkittiin myös opiskelijakil-
pailun parhaimmisto. 

 oisen kerran toteutettu kilpailu toi 
esiin insinööriopiskelijoiden kunnian-
himoisia projektitöitä ja on palautteen 
perusteella tarpeellinen. Voittajajouk-
kueen työ 3D-Mallinnuskopteri edusti 
propellipäätoimintaa parhaimmillaan. 

Haasteena on saada enemmän am-
mattikorkeakouluja mukaan. 

Projektikilpailun 
lähtökohta

KILPAILUN TAVOITTEENA on tuoda esil-
le insinööriopiskelijoiden yhdessä työ-
elämän kanssa tehtyjä kunnianhimoisia 

INSSIFORUM2017 projektikilpailu

projektitöitä. Opiskelijakilpailu noudatti 
Metropolia ammattikorkeakoulun luo-
maa mallia ja kilpailutöiden raporteista 
tuli ilmetä muun muassa projektinhal-
linta, työnjako ja viestintä, pohdinta 
omasta oppimiskokemuksesta, elinkei-
noelämän arvio sekä opettajan suosi-
tus. Uutena elementtinä kilpailussa oli 
projektityön esittely “hissipuhevideona”. 

PROJEKTITYÖN TULI EDISTÄÄ jotain 
seuraavista tavoitteista: yritysten tuot-
teiden, palveluiden tai toiminnan ke-
hittäminen teknologian avulla, kilpai-
luetua tuottava energiatehokkuus ja 
ympäristöosaaminen, kiertotalouden 
edistäminen, yritysverkoston toimin-
nan kehittäminen tai yritysten kansain-
välistymisen edistäminen.

PALKINTOLAUTAKUNTAAN SEKÄ pal-
kintojen sponsorointiin osallistuivat 
tänä vuonna Teknologiateollisuus ry, 
Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus 

ry, Rakennusteollisuus ry, Insinööriliitto 
ry sekä Lahden Teollisuusseura ry. Pal-
kintolautakunnassa oli mukana myös 
ammattikorkeakoulujen sekä opiskeli-
joiden edustajat.

Kilpailun saanto 

KILPAILUUN SAAPUI 17 työtä kym-
menestä eri ammattikorkeakoulusta. 
Kilpailun taso eli erittäin kova ja pal-
kintolautakunta päätyi palkitsemaan 
seuraavat työt:

VOITTAJAJOUKKUE, 3000 EUROA sekä 
osallistuminen liittojen verkostoitumis-
stapahtumaan: 3D-Mallinnuskopteri, 
SeAMK. Riku Hietarinta, Luukas Kuusrai-
nen, Jali Kauppinen, Aki Liski, ja ohjaava 
opettaja Ismo Tupamäki. 

Perustelu (lyhennetty): Projektityö 
täyttää kaikilta osin kilpailun asettamat 
tavoitteet sekä arviointikriteerit. Se on 

T

Voittajajoukkue yhdessä ohjaavan opettajansa Ismo Tupamäen kanssa ja lisäksi kunniakirjan pokanneet opiskelijat Heikki Niemi (LAMK), 
Kimmo Koivuluoma (SeAMK) ja Jukka Tervo (XAMK).  
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opiskelijalähtöinen innovaatioprosessin 
tuotos, jonka toteuttamisessa on hyö-
dynnetty ansiokkaasti yritysverkostoja. 
Opiskelijat olivat itse keksineet aiheen 
ja saaneet kumppaneikseen kolme yri-
tystä: miniFactory Oy Ltd, SICK Sensor 
Intelligence sekä IDEAL PLM. Tällä in-
novaatiolla olisi käyttösovelluskohteita 
kaikilla eri palkintolautakuntaan osal-
listuvien liittojen aloilla. Ennen kaikkea 
työ korosti oppimisen iloa: pieni 3D-
tulostustyöprojekti kasvoi innovatiivi-
seksi tuotteeksi, jossa voidaan hyödyn-
tää yhteistyöyritysten tuotteita uusilla 
tavoilla.  

Sijat 2-4, palkintona 
verkostoitumistapahtuma: 

ILMAVERHOKOJEIDEN energiataloudel-
linen selvitys liikerakennuksissa, MAMK. 
Jukka Tervo, Mikko Turunen ja Mikko 
Pouta, ohjaavat opettajat Johanna Aro-
la, Taru Potinkara sekä Anna-Maija Oja-
pelto. 

Perustelut: ”Insinöörimäinen työ” jon-
ka raportointi oli kiitettävää. Lopputu-
loksena ryhmä tuotti Suomen Talotek-
niikka Energia Mikkeli Oy:lle selvityksen 
ilmaverhokoneiden vertailusta sekä 

tuottivat asiakkaalle käyttökelpoisia las-
kureita ilmaverhojen energiatehokkuu-
den vertailuun.

MERIVAARAN LED-VALAISIMEN jalus-
tan suunnittelu, LAMK. Miika Hänninen, 
Simo-Heikki Kokko ja Heikki Niemi. Oh-
jaava opettaja Reijo Heikkinen. 

Perustelu: Onnistunut suunnittelu-
työprojekti yritykselle. Projektissa suun-
niteltiin akkukäyttöinen operaatiova-
laisimen jalusta sairaalaympäristöön. 
Jalusta on otettu yrityksen tuotantoon.

TÄRINÄSIMULOINTIPENKKI, SeAMK, 
Kimmo Koivuluoma, Pekka Hilden, Gab-
riela Sedlmair. Ohjaava opettaja Pasi 
Junell. 

Perustelut: Lumikko Technologies 
Oy:n antama haastava projekti on to-
teutettu pakollisten opintojaksojen 
puitteissa ansiokkaasti. Erityiskiitos his-
sipuhevideosta, josta ilmeni projektin 
kulku ja tulokset viihdyttävällä tavalla. 

LISÄKSI KOLME TYÖTÄ saivat kunnia-
maininnat. Palkittuihin projektitöihin 
voi tutustua tarkemmin Inssiforum2017 
nettisivuilla http://www.lamk.fi/tapah-
tumat/inssiforum2017/Sivut/default.
aspx

Palaute 
opiskelijakilpailusta

KUN INSSIFOORUMIN palautekyselyyn 
oli vastannut 62 henkilöä, opiskelija-
kilpailua koskevaan kysymykseen oli 
saatu 45 vastausta. Näistä 35 oli selke-
ästi antanut positiivista palautetta ja 
10 palautteen sisältöä ei voida tulkita 
kilpailua vastustavaksi mutta kehittä-
vää palautetta annettiin muun muassa 
tiedottamisesta, näkyvyydestä, vaikut-
tavuudesta ja työläydestä. Myös po-
sitiivisessa palautteessa näkyvyyttä ja 
tiedottamista nostettiin esiin. 

Projektikilpailuperinnettä kannattaa 
selkeästi jatkaa ja edelleen kehittää. 
Olisi tärkeää löytää kaikista 19 insinööri-
koulutusta tarjoavasta ammattikorkea-
kouluista vastuuhenkilöt, jotka hoitaisi-
vat tiedottamisen oman korkeakoulun 
sisällä. Näin kilpailuun saadaan tulevai-
suudessa vieläkin enemmän korkeata-
soisia töitä. 

Voittajien on helppo hymyillä. Voittoisan kopterin kanssa poseeraavat Riku Hietarinta, Luukas Kuusrainen, Jali Kauppinen ja Aki Liski Seinäjoen 
ammattikorkeakoulusta.
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Insinööri (ylempi AMK) -tut-
kinnon on voinut suorittaa 
Suomessa jo yli kymmenen 
vuoden ajan ja valmistuneita 
YAMK-insinöörejä lieneekin 
jo tuhansia. Tutkittua tietoa 
valmistuneista on julkais-
tu kuitenkin varsin vähän. 
Tässä artikkelissa tarkas-
telen Inssifoorumissa 2017 
pitämäni esitelmän pohjalta 
vuonna 2016 tehdyn kyselyn 
tuloksia. 

 urun ammattikorkeakoulussa en-
simmäinen insinööri (ylempi AMK) 
-koulutusohjelma, ympäristöteknolo-
gian koulutus, käynnistyi syksyllä 2006. 
Sitä seurasivat rakentamisen (2007) 
ja teknologiaosaamisen johtamisen 
(2008) koulutukset. 

Runsaassa kymmenessä vuodessa 
pienestä alusta on kehittynyt usean 

OSMO EEROLA

koulutusohjelman jatkokoulutusväylä 
insinööritutkinnon suorittaneille. Kou-
lutusten 10-vuotisjuhlavuoden kunni-
aksi em. kolmesta koulutusohjelmasta 
valmistuneille ja heidän opinnäytetöi-
densä työpaikkaohjaajille tehtiin kyse-
lytutkimus. 

Kyselyllä selvitettiin opiskelijoiden 
näkemystä tekniikan YAMK-opinnoista, 
tekniikan YAMK-opinnäytetöiden vaiku-
tusta Varsinais-Suomen alueen yrityk-
sissä ja organisaatioissa sekä muodos-
tettiin kuvaa siitä, mihin ja miten sekä 
opiskelijat että organisaatiot haluaisivat 
YAMK-koulutusta TKI-näkökulmasta ke-
hittää. 

Kyselytutkimus 
vuosina 2006–2016 
insinööri (ylempi AMK) 
-tutkinnon Turun AMK:ssa 
suorittaneille

TUTKIMUS TOTEUTETTIIN webropol-
monivalintakysymyksinä. Kuhunkin 
väitteeseen oli seitsemän vaihtoehtoa 
asteikolla täysin samaa mieltä – täysin 
eri mieltä. Keskimmäinen vaihtoehto oli 

neutraali (ei samaa mieltä, ei eri mieltä). 
Lisäksi kyselyssä oli kysymyksiä, joihin 
voi vastata sanallisesti.

Kysely lähetettiin niille tammikuun 
2016 loppuun mennessä Turun AMK:sta 
valmistuneille YAMK-insinööreille ja hei-
dän työpaikkaohjaajilleen, joiden osoi-
tetiedot olivat tutkimuksen tekijöiden 
tiedossa. Vastaukset saatiin 62 opiske-
lijalta ja 19 työpaikkaohjaajalta. Vastaa-
jien sukupuolijakautuma ja jakautumi-
nen kolmen yllä mainitun koulutuksen 
kesken edustivat perusjoukkoa hyvin. 

Työpaikkaohjaajien vastausprosent-
ti jäi pieneksi eikä otosta voida pitää 
edustavana. 

Kyselyyn vastanneiden valmistunei-
den ikäjakauma ilmenee tällä sivulla 
olevasta kuviosta. Puolet vastanneista 
sijoittuu ikäryhmiin 35–45 vuotta, mut-
ta on huomattavaa, että tutkintoa läh-
detään suorittamaan vielä yli 50 vuoden 
iässä varsin runsaasti.

MERKITTÄVIMPINÄ SYINÄ hakeutua 
YAMK-opintoihin vastaajat mainitsivat 
uralla etenemisen mahdollistamisen 
(81 % vastauksista täysin samaa mieltä 
tai samaa mieltä), asiantuntijuuden ke-
hittymisen (80 %) sekä yleisen oppimis-
halun (67 %).  

Vastaajista 48 % työskenteli julkisella 
sektorilla, 44 % yksityisellä ja 8 % kol-
mannella sektorilla tai oli työttömänä. 
Julkisella sektorilla työskentelevät esiin-
tyvät vastanneissa lievästi yliedustettu-
na. Päällikkö- ja esimiestehtävissä työs-
kenteli 53 %, asiantuntijoina 32 % sekä 
opetustehtävissä 11 %.

Opinnot vastasivat 
odotuksia

OPINTOJAKSOT VASTASIVAT odotuksia 
parhaiten sisällön monipuolisuuden (77 
%), opetuksen tason (72 %), oppimissi-
sältöjen vaativuuden (63 %) sekä omas-
sa työssä 1–3 vuoden päästä tarvittavan 
osaamisen (60 %) osalta. 

OSMO  EEROLA  

Insinööri  (ylempi  AMK)  -‐tutkinnolla  uutta  osaamista  ja  urakehitystä    
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Kyselyyn vastanneiden insinööri (YAMK) -tutkinnon suorittaneiden ikäjakautuma (n=62) kyse-
lyn tekohetkellä.
Uralla eteneminen ja asiantuntijuuden kehittäminen motivoivat.

Insinööri (ylempi AMK) -tutkinnolla u utta osaamista ja urakehitystä
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Vastaajat katsoivat opintojen integ-
roituneen työelämätarpeisiin seuraa-
vasti: oppimissisällöt tukivat opinnäyte-
työn tekemisessä tarvittavaa osaamista 
(68 % vastauksista täysin samaa mieltä 
tai samaa mieltä), oppimistehtävät hyö-
dyttivät työelämän kehittämistä omas-
sa työyhteisössä (60 %), opintojaksojen 
sisällöt vastasivat työelämässä tarvitta-
vaa osaamista (55 %) ja työelämän ke-
hittämistarpeita (55 %). 

Opinnäytetyön tekeminen 
kehittää organisaatiota

VASTAAJAT KOKIVAT oman lähiorgani-
saationsa suhtautuneen opinnäytetyön 
tekemiseen myönteisesti (82 % vastauk-
sista täysin samaa mieltä tai samaa miel-
tä) ja katsoivat siitä olleen konkreettis-
ta hyötyä organisaatiolle (52 %) ja sen 
tekemisen vaikuttaneen myönteisesti 
organisaation kehittämiseen (51 %).  
Kaikkien vastanneiden työpaikkaohjaa-
jien (n=19) mielestä opinnäytetyöstä on 
ollut konkreettista hyötyä organisaatiol-

  

  

Kuva  2.  Insinööri  (YAMK)  -‐tutkinnon  suorittamisen  vaikutus  vastanneiden  (n=62)  palkkakehitykseen.  
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Tutkimus  oli  osa  opetus-‐  ja  kulttuuriministeriön  valtakunnallista  hanketta  YAMK-‐koulutus  vahvaksi  TKI-‐
vaikuttajaksi.  
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Insinööri (ylempi AMK) -tutkinnolla u utta osaamista ja urakehitystä

le ja 18 vastanneen mukaan tuloksia on 
hyödynnetty organisaatiossa työn val-
mistumisen jälkeen. Edelleen 15 vastan-
neen mukaan aihealueen kehittämistä 
on jatkettu edelleen työn valmistumi-
sen jälkeen. 

Opintojen vaikutukset 
opiskelijan ammatilliseen 
kehitykseen ja työuralla 
etenemiseen

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN MUKAAN opin-
not edistivät opiskelijan asiantunti-
juuden kehittymistä hyvin (84 %) ja 
edistivät myös esimiesvalmiuksien ke-
hittymistä (48 %) ja uralla etenemistä 
(44 %). 

Tutkinnon suorittamisen vaikutukset 
palkkakehitykseen ilmenevät alla ole-
vasta kuviosta. Yli puolet valmistuneista 
katsoi tutkinnon vaikuttaneen palkka-
kehitykseen ja kolmannes katsoi sen 
vaikuttaneen merkittävästi.

KIRJOITTAJA TKT OSMO EEROLA 
toimii teknologiaosaamisen joh-
tamisen yliopettajana ja insinööri 
(ylempi AMK) -koulutusten koulu-
tusvastaavana Turun ammattikor-
keakoulussa.
FM, insinööri (ylempi AMK) Heli Ka-
nerva-Lehto on suorittanut kysely-
tutkimuksen data-analyysin. 
Tutkimus oli osa opetus- ja kult-
tuuriministeriön valtakunnallista 
hanketta YAMK-koulutus vahvaksi 
TKI-vaikuttajaksi.

Insinööri (YAMK) -tutkinnon suorittamisen vaikutus vastanneiden (n=62) palkkakehitykseen.
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CDIO (www.cdio.org) on 
kansainvälinen insinööri-
kouluttajien verkosto, jonka 
perusajatuksena on kehittää 
koulutuksen työelämävastaa-
vuutta. 

 erkosto käynnistyi vuosituhannen 
vaihteessa MIT:n ja kolmen ruotsalaisen 
korkeakoulun (KTH, Chalmers, Linkö-
ping) projektina. Sittemmin toiminta 
on vakiintunut, ja nyt verkostossa on 
jäsenenä yli 120 korkeakoulua ympäri 
maailman. Suomestakin mukana on 
useita ammattikorkeakouluja – pisim-
pään verkostossa ovat olleet Turun am-
mattikorkeakoulu (2007) ja Metropolia 
ammattikorkeakoulu (2008).

CDIO-LÄHESTYMISTAPA on viitemalli 
koulutuksen kehittämiseen. Se tarjoaa 
työkalut kehittämistyön tekemiseen, 
mutta kunkin korkeakoulun/ohjelman 
on sovitettava nämä omaan konteks-
tiinsa ja lähtökohtiinsa. Keskeiset ele-
mentit CDIO-lähestymistavassa ovat 
CDIO-periaatteet ja CDIO-osaamista-
voitteet. 

Miten voitaisiin  
tehdä paremmin

CDIO-PERIAATTEITA ON yhteensä 12, ja 
ne käsittelevät koulutusta monesta eri 

JUHA KONTIO
KTT, koulutusjohtaja
Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Turun ammattikorkeakoulu
Co-Leader, CDIO European Region

Laadun kehittämistä 
itsearvioinneilla ja kan-
sainvälisellä sparrauk-
sella – työkaluna CDIO

V

näkökulmasta: koulutuksen painopis-
teet, oppimiskokemukset, pedagogiik-
ka, henkilöstön kehittäminen ja arvi-
ointi. Kustakin periaatteesta on kuvaus 
perusteluineen sekä itsearviointiasteik-
ko oman kehitysvaiheen analysointiin. 

CDIO-osaamistavoitteet kuvaavat 
CDIO-ohjelman tavoiteltavia osaamisia. 
Tavoitteet on ryhmitelty neljään osaan: 
tekninen, henkilökohtainen, tiimityö ja 
viestintäosaaminen sekä innovaatio-
osaaminen. Lisäksi laajennusosassa on 
kuvattu yrittäjyyteen ja johtamiseen liit-
tyviä osaamisia.  Kukin ohjelma voi hyö-
dyntää näitä osaamistavoitteita oman 
opetussuunnitelman rakentamisessa. 

CDIO-lähestymistavassa korostuu 
vahvasti se, miten asioita voitaisiin teh-
dä paremmin. 

Tämä on yksi esimerkki siitä, miten 
CDIO-lähestymistapa eroaa esimerkiksi 
eurooppalaisesta EUR-ACE-laatuleimas-
ta. EUR-ACE korostaa enemmän mitä-
asioita, mutta ei suoranaisesti kerro mi-
ten asiaa tulisi lähestyä. 

Toisaalta CDIO-lähestymistapa ei kata 
kaikkia EUR-ACE-alueita ja vastaavasti 
CDIO-lähestymistavassa on alueita, joi-
ta EUR-ACE ei selkeästi huomioi. 

Säännöllistä itsearviointia 

CDIO-LÄHESTYMISTAPAA käyttävät 
korkeakoulut/ohjelmat tekevät sään-
nöllisesti ns. CDIO-itsearvioinnin käyt-
täen CDIO-periaatteiden asteikkoja. 
Tyypillisesti nämä arvioinnit ovat kor-
keakoulun sisäistä informaatiota eikä 

niitä käytetä korkeakoulujen/ohjelmien 
vertailuun. Tosin useat korkeakoulut 
ovat hyödyntäneet CDIO-itsearviointi-
työtä osana ulkoisia akkreditointeja. 

Päätarkoitus CDIO-itsearvioinneilla 
on kuitenkin tuottaa korkeakoulun/
ohjelman sisäiseen kehittämiseen in-
formaatiota. Nämä itsearvioinnit sisäl-
tävät mielenkiintoista tietoa, josta toiset 
korkeakoulut/ohjelmat voisivat oppia 
ja toisaalta voisivat antaa arvokasta pa-
lautetta. 

Tätä korkeakoulujen/ohjelmien välis-
tä vuoropuhelua toiminnan kehittämi-
sessä on kokeiltu kolmessa kansainväli-
sessä projektissa. Projektin aikana kukin 
mukana oleva ohjelma laati itsearvioin-
nin ja toimitti sen ohjelmaa kuvaavilla 
raporteilla laajennettuna toisen korkea-
koulun ohjelmalle, joka toimi vastaavas-
ti. Tämän jälkeen molemmat vierailivat 
toistensa luona käyden itsearvioinnin 
keskeisiä huomioita lävitse sparrauksen 
tapaisesti. 

Käytännössä siis vierailijan tehtävä oli 
tunnistaa hyviä ja toimivia käytäntei-
tä sekä löytää myös uusia näkökulmia 
toiminnan kehittämiseksi kriittisen ys-
tävän roolissa. Sparrausvierailun päät-
teeksi kirjattiin keskeiset havainnot tii-
viisti 1–2 sivun kokonaisuuteen. 

Sparraus  
kehittää itsearviointia

NÄMÄ KOLME SPARRAUSTA hyödyn-
tänyttä projektia osoittivat selkeästi 
itsearvioinnin laadukkuuden ja huolel-
lisuuden parantuvan tiedossa olleen 
sparrauksen ansiosta. Kaikki mukana 
olleet ohjelmat ovat kiitelleet oppimista 
toisten ratkaisuista ja vahvuuksista sekä 
saamistaan arvokkaista havainnoista 
kriittisiltä ystäviltään. 

Myös prosessin keveys verrattuna pi-
dempiin akkreditointiprosesseihin sekä 
saatu välitön palaute koettiin sparraus-
toiminnan vahvuuksiksi. Luonnollisesti 
myös sparraus kansainvälisten kump-
paneiden kanssa vahvisti toiminnan 
vaikuttavuutta. 

Vahvasti positiiviset kokemukset ovat 
ainakin meidät Turun ammattikorkea-
koulussa pistäneet pohtimaan ratkaisu-
ja sparraustoiminnan jatkamiseksi pro-
jektien päättymisen jälkeenkin. Ehkäpä 
muillakin on samanlaisia ajatuksia?
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EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer) 
on eurooppalainen insinöörikoulutuksen 
laatuleima, jota voivat myöntää hyväksytysti 
EUR-ACE-viitekehyksen mukaiset arvioin-
titoimijat. Akkreditointi kohdistuu yhteen 
tutkinto-ohjelmaan kerrallaan ja soveltuu 
niin alemman kuin ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon ohjelmille.

 uomessa laatuleiman on voinut jo muutaman vuoden 
ajan saada läpäisemällä Kansallisen koulutuksen arviointi-
keskuksen, Karvin, tekemän tekniikan tutkinto-ohjelman 
akkreditoinnin. Tätä ennen se on ollut mahdollista muiden 
kansainvälisesti palveluita tarjoavien eurooppalaisten arvi-
ointitoimijoiden kautta. 

TOUKO APAJALAHTI, Karvi
KATRIINA SCHREY-NIEMENMAA, Metropolia

EUR-ACE-akkreditointi insinöörikou-
lutuksen tutkinto-ohjelmille

S

sidosryhmien tarpeita? Toimiiko ohjelma siten, että opiskelijat 
saavuttavat osaamistavoitteet? 

EUR-ACE-viitekehys jakaantuukin vastaavasti kahteen 
osaan: ohjelmatason osaamistavoitteisiin ja ohjelman toi-
mintaa koskeviin vaatimuksiin. Karvi on luonut viitekehyksen 
pohjalta oman akkreditointimallinsa.

Viiteosaamistavoitteet kuvaavat ne tiedot, taidot ja kompe-
tenssit, jotka opiskelijoiden tulisi tutkinnossaan saavuttaa. Ne 
on kuvattu tekniikan alalle yleisesti, ja akkreditoinnissa niitä 
tulkitaan aina ohjelman ala huomioiden. 

Karvin mallissa viiteosaamistavoitteet on koottu viiden ot-
sikon alle: 1) tieto ja ymmärrys, 2) insinööritaito (analyysi- ja 
suunnittelutaidot sekä käytännön taidot), 3) tutkimus ja tie-
donhaku, 4) poikkitieteellinen osaaminen sekä 5) viestintä- ja 
ryhmätyötaidot. 

Tutkinto-ohjelmien toimintaa tarkastellaan Karvin akkredi-
toinneissa neljän osa-alueen kautta:

- tutkinto-ohjelman suunnittelu
- koulutuksen toteutuminen: millä tavoin koulutus 

mahdollistaa osaamistavoitteiden saavuttamisen ja 
osaamisen näyttämisen 

- henkilöstöresurssit, oppimisympäristöt ja muut re-
surssit

- laadunhallinta, eli miten, ja mihin tietoon pohjautuen 
tutkinto-ohjelman laatua seurataan ja kehitetään.  

AKKREDITOINNIN TOTEUTTAA KARVIN nimittämä nelihenki-
nen kansainvälinen arviointiryhmä. Tutkinto-ohjelma laatii 
akkreditoinnin taustaksi itsearvioinnin ja lisäksi arviointiryh-
mä vierailee korkeakoulussa. 

Karvin tekniikan korkeakoulutuksen toimielin päättää lop-
putuloksesta arviointiryhmän raportin pohjalta. Lopputulok-
sena ohjelma joko akkreditoidaan, akkreditoidaan ehdollises-
ti tai koulutusohjelma ei läpäise akkreditointia. 

Hyväksytty akkreditointi ja laatuleima ovat voimassa kuusi 
vuotta. Tarkemmin yksityiskohtiin voi tutustua Karvin verkko-
sivuilta (https://karvi.fi/korkeakoulutus/tekniikan-alan-koulu-
tusohjelma-arvioinnit/).

Opiskelijat arvostavat  
EUR-ACE-laatuleimaa [1]

KEVÄÄLLÄ 2016 METROPOLIA insinööriopiskelijat tekivät in-
novaatioprojektinaan selvityksen EUR-ACE- laatuleiman hyö-
dyistä ja haitoista opiskelijoiden näkökulmasta.

  

EUR-ACE akkreditoinnin logo

TAVOITTEENA ON TUKEA LAADUN kehittämistä tekniikan alan 
ohjelmissa ja lisätä tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta. 
Eurooppalainen laatuleima voi myös helpottaa kansainvälistä 
yhteistyötä sellaisten maiden kanssa, joissa tutkinto-ohjelmi-
en akkreditoinnit ovat pakollisia tai yleisiä. 

EUR-ACE-akkreditoituja ohjelmia on yhteensä noin 2700. 
Eniten niitä on Saksassa, jossa yli 700 ohjelmaa on akkreditoi-
tu. Muita isoja akkreditointimaita ovat Ranska, Venäjä, Turkki, 
Iso-Britannia ja Irlanti. Suomessa akkreditoituja ohjelmia on 
tällä hetkellä 14.

EUR-ACE-AKKREDITOINTI PELKISTYY kolmeen peruskysymyk-
seen: Kattavatko tutkinnon osaamistavoitteet akkreditoinnin 
viiteosaamistavoitteet? Vastaavatko tavoitteet tunnistettuja 
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SELVITYKSESSÄÄN OPISKELIJAT päätyivät suosittele-
maan leiman hankkimista. Leiman hyödyiksi opiskelijat 
listasivat seuraavat seikat:

- houkuttelee hyviä hakijoita tutkinto-ohjelmaan 
sekä Suomesta että ulkomailta 

- EU/ETA alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoil-
le toimii osoituksena ohjelman korkeasta laadus-
ta

- parantaa uskottavuutta myös teollisuuden ja 
muiden yhteistyökumppanien suuntaa helpot-
taen opiskelijoiden työnsaantia, harjoittelua ja 
yhteistyöprojekteja

- kannustaa ja opastaa tutkinto-ohjelmaa jatku-
vaan kehittämiseen 

- houkuttelee hakeutumaan opettajiksi kokeneita 
henkilöitä

HAITTAPUOLIKSI LEIMAN HANKKIMISESTA opiskelijat lis-
tasivat seuraavat seikat:

- dokumentointityö vie aikaa henkilöstöltä
- akkreditointi maksaa
- onko vaara, että leima johtaa vain tiettyjen asioi-

den kehittämiseen?

LOPPUPÄÄTELMÄNÄ OPISKELIJAT näkivät hyvänä, että 
tutkinto-ohjelmat hakisivat EUR-ACE- akkreditointia ja 
sitä kautta ryhtiä ja näkyvyyttä kehittämistyölle sekä to-
distusaineistoa tutkinto-ohjelman laadusta ulkopuolisil-
le.
[1]  Berg, P, Savolainen S, Liljasto, N. Is the EUR-ACE Ac-

creditation Worth Implementing? A student view. 
44th SEFI Conference, 12-15 September 2016, Tam-
pere, Finland

EUR-ACE laatuleiman vaikutuksia [1]

MIKA BILLING, VAMK
SAKARI KOIVUNEN, TUAMK
JERE SIIVONEN, TAMK

Yhteistyöllä 
potkua robotiikan 
koulutukseen

S
MoRo-hanke toivottaa tulevaisuuden tekno-
logiat ja toimintatavat tervetulleiksi.

 uomen hallitus on linjannut robotiikan olevan keskei-
nen osa digitalisaation kärkihanketta. Vaasan, Tampereen ja 
Turun ammattikorkeakouluissa käärittiin välittömästi hihat ja 
ryhdyttiin nostamaan robotiikkakoulutuksen tasoa yhdessä. 

Rahoitusta tekemiseen haettiin ja saatiin Euroopan alueke-
hitysrahastosta Pohjanmaan liiton kautta. Modernin robotii-
kan koulutusyhteistyöhanke, tuttavallisemmin MoRo, käyn-
nistyi 1.4.2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. 

Osaamistarve ja taustat 

OPPILAITOKSILLA ON TARVE vastata alueidensa työelämän 
vaatimuksiin teknologian kehityksen keskellä. Digitalisaatio, 
robotisaatio ja teollinen internet tuovat sekä uusia mahdolli-
suuksia että haasteita niin opetukseen kuin teolliseen tuotan-
toonkin. Samaan aikaan opetusresurssit pienenevät ja tekno-
logiat monimutkaistuvat. 

Näihin haasteisiin on vastattava resurssitehokkaasti. Oppi-
laitosten välisellä yhteistyöllä voidaan ottaa haltuun modernit 
robottiteknologiat kattavammin, kun kukin osatoteuttaja tuo 
oman osaamisensa vahvuusalueet muidenkin käyttöön. Sa-
malla opiskelusisällöt monipuolistuvat ja syntyy konkreettista 
yhteistyötä eri korkeakoulujen välillä. 

MoRo-hanke vastaa kolmen tahon tarpeisiin robotiikan 
alalla: opettajilla tulee olla alan viimeisin tieto voidakseen siir-
tää tietoaan eteenpäin, opiskelijoilla on oltava viimeisin tieto 
siirtyessään työelämään ja yrityksillä on tarve osaavaan työ-
voimaan. 

MoRo-hankkeen tavoitteet 

MORO-HANKKEEN KESKEISIMMIKSI tavoitteiksi kirjattiin ny-
kyaikaisen robotiikan osaamistason nosto oppilaitoksissa ja 
yrityksissä sekä uuden robottiteknologian käyttöönottokyn-
nyksen madaltaminen. Tavoitteena on myös lisätä oppilaitok-
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sien välistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista sekä kehittä-
mistä yhdessä työelämän kanssa.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeelle hankittiin yhteis-
käyttöön ABB:n vuorovaikutteisen robotin YuMi:n ja luotiin 
menettelytavat sen yhteiskäyttöön. Lisäksi heti hankkeen 
alussa rakennettiin kaikille avoin morohanke.fi-verkkoalusta, 
jonne koostetaan hankkeen tuottama materiaali sekä viestin-
tää hankkeen etenemisestä ja tapahtumista. 

Jakamisen kulttuuri ja työtapa MoRossa 

YKSI AMMATTIKORKEAKOULU ei voi realistisesti hallita kaik-
kea teollisuusrobotiikkaan liittyvää osaamista, joten on hyvä 
vahvistaa yhteistyötä ja osaamisen jakamisen kulttuuria. Se 
on ainoa tapa vastata työelämän monipuolistuviin osaamis-
vaatimuksiin rajallisin resurssein. 

Työtapa projektissa on alusta alkaen ollut raikkaan avoin. 
Projektin alussa toteuttajat kokoontuivat saman pöydän ää-
relle, jakoivat avoimesti kaikki koulutusmateriaalinsa virhei-
neen, puutteineen ja vanhanaikaisuuksineen. Välittömästi 
huomattiin, miten samankaltaisten ongelmien parissa kukin 
tahoillaan on pyörinyt ja miten paljon tietojen jakamisesta tuli 
lisävauhtia jokapäiväiseen työhön. Jokainen oli myös lähesty-
nyt teemaa vähän eri tulokulmista, alueen teollisuudesta ja 
omasta taustastaan johtuen. 

Kun aiemmat tehdyt materiaalit oli jaettu, alkoi uuden oppi-
materiaalin tuottaminen. Osaaminen hahmoteltiin ensin kä-
sitekarttana, joka jaettiin tarkemmin osaamiskokonaisuuksiin 
ja näille mietittiin sopiva formaatti. Osa opetuksesta on tarkoi-
tus käydä harjoitustöinä, osa opasvideoina ja osa tekstimuo-
dossa. Tätä kokonaisuutta lähdimme yhdessä työstämään. 

Työ etenee joutuisasti. Tiimi tapaa kerran viikossa Skypen 
välityksellä ja ongelmat saadaan ratkottua tällä tavoin välittö-
mästi. Myös opetuksessa ja yritysprojekteissa esille nousseet 
haastavat kysymykset voidaan viikoittain käsitellä yhdessä. 

Jatkosuunnitelmat 

HANKKEESSA ALOITETULLE työlle on ehdottomasti tilausta 
vastaisuudessakin. Robotiikka on keskeinen osaamisalue, 
joka yhdistää eri alojen insinöörejä. 

Suomella ei ole varaa jäädä alan osaamisessa ja kehityk-
sessä jälkeen. Systemaattisella yhteistyöllä on mahdollisuus 
merkittävästi parantaa oppilaitosten välistä verkostoitumista 
ja opiskelijoiden valmiuksia hankkia yhä syvällisempää robo-
tiikan osaamista. 

Jatkohankkeen valmistelu on jo käynnissä ja kaikkia robo-
tiikkaa kouluttavia tahoja kutsutaan mukaan. MoRo-hank-
keen verkkosivujen kautta voi olla yhteydessä ja osallistua 
valmistelutyöhön.

Lisätietoja hankkeen päätoimijoilta ja kotisivuilta: www.moro-
hanke.fi

Muistot vain jää
KESÄN 2016 ALUSSA TULI TIETO, että työkaverimme 
Tuomo Rantala oli kuollut. Tuomon lähdön hetki oli 
20.6.

Tuomo oli syntynyt 24.1.63 Sonkajärvellä. Perhe muut-
ti Sodankylään Tuomon ollessa pieni poika. Harrastuksia 
oli jo tuolloin jalkapallon ja shakin pelaaminen. Ns. kun-
toiluun liittyvät harrasteet olivat perheen koiran hoita-
minen ja syksyisin marjastus. Ahkerana marjastajana 
Tuomo hankki tuloillaan itselleen mm. polkupyörän. 

Ylioppilas Tuomosta tuli vuonna 1981. Opintoja jat-
kettiin Oulun yliopistossa aineena sähkötekniikka.  
Diplomi-insinööriksi Tuomo valmistui 1989. Hän jatkoi 
yliopistossa tutkijana ja valmistui tekniikan lisensiaatiksi 
1993. Tekniikan tohtori Tuomosta tuli 1997 ja fysikaali-
sen elektroniikan dosentti 1999.

Kajaaniin Tuomo muutti perheineen 1999. Perhee-
seen kuuluvat vaimo Johanna sekä pojat Teemu ja Jan-
ne. Kajaanin ammattikorkeakoulun lehtorina Tuomo toi-
mi vuodet 1999 - 2016.

VIIME VUOSINA JALKAPALLON EROTUOMARIN toimi-
en lisäksi Tuomon harrastuksiin kuuluivat seuratanssit, 
uinti, kuntoilu ja tietovisailu. Kajaanin Toolin sihteerinä 
Tuomo oli monta vuotta sekä vuosien ajan OAJP halli-
tuksessa edustajana.

Työkaverina Tuomo oli aina valmis kuuntelemaan 
muiden murheet ja omalla tavallaan aukaisi uusia näkö-
kantoja aiheisiin. 

Opettajana hän oli rauhallinen ja luotettava. Jos hänen 
opissa ei oppinut, niin ei sitten missään.

Tuomoa jäivät kaipaamaan Johannan ja poikien sekä 
äidin lisäksi työkaverit ja tuttavat.

ARJA SIRVIÖ
työkaveri 16 vuoden ajalta
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Savonia-amk:n konetekniikan lehtorit Anssi Suhonen ja Tatu 
Westerholm ottivat haltuun keväällä 2017 jättihaasteen. Toi-
sen vuoden konetekniikan opintoihin kuuluva TKI-projekti 
(5 op) kääntyi massiiviseksi kolmen koulutusalan yhteisto-
teutukseksi. 

IRENE HYRKSTEDT 
Kielten ja viestinnän lehtori, opintojen ohjaaja

Projekteja kuin keskisuuressa 
yrityksessä – konetekniikan TKI-
projekti uudella toimintamallilla 
Savoniassa

 ukaan projektiin lähtivät 
myös palveluliiketoiminnan lehtori Päi-
vi Vestala ja muotoilun lehtori Hannu 
Oksanen. Muutama muukin kollega 

M toimi apukäsinä varsinaisessa ohjaus-
työssä, tarpeen mukaan. Viestinnän 
tunneilla kerrattiin ennakoiden projek-
tidokumentaation laatimista, vuorovai-

kutuksen roolia projektityössä, ja arvi-
oitiin ja ennakoitiin sekä valmiuksia että 
mahdollisia haasteita ja niistä selviyty-
mistä tiimityöskentelyssä.

NOIN 160 OPISKELIJAA jaettiin pro-
jektissa 30 tiimiin. Joka tiimissä oli niin 
konetekniikan, liiketalouden kuin muo-
toilun opiskelijoita, sekä suomalaisia 
että kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-
opiskelijoita. Projektin työkielestä tuli 
näin luontevasti englanti. 

Opiskelijat ratkoivat pohjoissavolai-
silta yrityksiltä (mm. Ponsse, Normet, 

Kick-offia käynnistelemässä helmikuussa 2017.
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Newcontrol, Kuopion kaupunki, Eikala, 
Ahosilta ja Ecla Water Finland) tulleita 
14:ää toimeksiantoa. Pari tiimiä toteut-
ti toimeksiantoaan etätyöskennellen 
yhdessä hollantilaisten Windesheimin 
korkeakouluopiskelijoiden kanssa. 

 
PROJEKTIN KICK-OFF järjestettiin pro-
jektiviikkoa edeltävällä viikolla. Kick-
offissa esiteltiin toimintatavat sekä 
projektiviikon aikataulu. Liiketalouden 
opiskelijat valmistelivat kick-offiin toi-
meksiannoista esittelyt, joiden perus-
teella tekniikan ja muotoilun opiske-
lijat valitsivat itselleen mieluisimman 
aiheen. 

Projektityöskentely käynnistyi inten-
siivisellä projektiviikolla, jolloin koko 
viikko, maanantaista perjantaihin, kes-
kityttiin ideoimaan erilaisia konsepteja 
toimeksiantojen mukaisesti. 

Opiskelijat kävivät yrityksissä, tapasi-
vat ja keskustelivat yritysten henkilös-
tön kanssa saadakseen lisätietoa kon-
septoinnin tueksi. 

Keskiviikkona oli työskentelyn väli-
katsaus. Viikko päättyi perjantaina mes-
suihin, jossa opiskelijat esittelivät omilla 
ständeillään aikaansaannoksensa niin 
toisilleen, toimeksiantajille kuin Savo-
nian henkilöstöllekin. Siihen mennessä 
oli syntynyt monia uusia ja erittäin hy-
vää palautetta toimeksiantajilta saa-
neita konsepti-ideoita eri tuotteille ja 
palveluille – esimerkiksi kansainvälisen 
ilmailuliikenteen standardit täyttävä 
taitettava koirankuljetushäkki, erilaisia 
layoutsuunnitelmia, kylmäsavustuslaa-
tikko, nuorten jääkiekkoilijoiden tark-
kuusharjoitteluun soveltuva laite sekä 
ideat, miten kehittää lipunmyyntiä Kuo-
pion joukkoliikenteelle tai sähköpyöri-
en lainausjärjestelmää osana joukkolii-
kennettä.

TIIVIS PROJEKTIVIIKON aikataulu sekä 
uudella tavalla kootut tiimit aiheuttivat 
toki monenmoista sekaannusta ja tie-
donkulun haastetta, mutta, loppujen 
lopuksi, opiskelijoiden kokemus työs-
kentelystä oli erittäin myönteinen. 

Aitoja yritysmaailman toimeksiantoja 
arvostettiin, samoin kuin mahdollisuut-
ta ja luottamust, olla itse suoraan yhte-
ydessä toimeksiantajiin. Positiivisena 
kokemuksena nähtiin eri alojen opiske-
lijoiden yhteistyö ja eri kulttuuritaustais-
ten opiskelijoiden kanssa työskentely. 

Moni tekniikan opiskelijan kommen-
toi projektiviikon jälkeen ymmärtävänsä 
nyt, miten tärkeää on tuoda aktiivisesti 
esiin omat mielipiteensä konseptoinnis-
sa ja vaikuttaa siten suoraan lopputu-

lokseen. 3D-suunnittelutaitojen käyttö 
aidoissa toimeksiannoissa koettiin ar-
vokkaana ja se nähtiin yhtenä taidoista, 
jonka opiskeluun löytyy nyt motivaatio-
ta entistä enemmän. 

Kokemukset englanniksi työskente-
lystä tuntuivat innostavan, mutta myös 
tarve kehittää suullista kielitaitoa ja 

Projektiviikon päättivät messut, joissa konsepti-ideoita esiteltiin toimeksiantajille, muille tii-
meille ja Savonian henkilöstölle.

erityisesti tekniikan sanaston hallintaa 
nousi kommenteissa esiin. 

PROJEKTIVIIKON JÄLKEEN työskentely 
jatkui ja opiskelijat jatkoivat ideoiden 
viemistä kohti konkretiaa. Tavoitteena 
on saada toteutukset yritysten käyttöön 
ennen lukuvuoden päättymistä.

Tutustu TOOL ry:n uusiin nettisivuihin 

www.tool.fi 
ja tykkää TOOL ry:n 
Facebook-sivusta!
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V

Vi vill här ställa frågan: Vart är ingenjörsut-
bildningen på väg? Det verkar som om ord 
och handling inte sammanfaller och att man 
på regeringshåll valt att nedprioritera ingen-
jörsutbildningen. Alternativet är att regerin-
gen inte förstår vilka effekter fördelningen 
av sparåtagandena medfört och vad det kom-
mer att resultera i.

 i förstår att alla måste bidra till sparandet i statsfinanser-
na, men vi anser att det måste finnas en rimlighet och balans 
i fördelningen av sparåtgärderna. Vi vågar dessutom påstå att 
Finlands export, innovationsförmåga och konkurrenskraft är 
starkt beroende av ingenjörerna och deras kompetens. In-
genjörerna utbildas i yrkeshögskolor och utgör den stora ar-
betskraftsvolymen inom industrin, samt utgör en stor del av 
arbetskraften inom tillämpad forskning och inom produkt-, 
process- och kvalitetsutveckling. Yrkeshögskoleutbildningen 
är till sin karaktär industrinära och producerar dessutom hela 
tiden unga företagare som vågar satsa på nya idéer.

DET ÄR I DAGSLÄGET SVÅRT ATT FÅ uppmärksamhet och 
skapa förståelse för problemet då mediebevakningen så 
tungt ligger på vårdreformen. Vi anser dock att det är dags att 
någon på regeringshåll inser vad som håller på att ske med 
yrkeshögskoleutbildningen och ingenjörsutbildningen. En 
granskning av regeringens mål gällande högskoleutbildning 
ger vid handen att betoningen ligger på konkurrens-och att-
raktionskraft och att utbildningen ska vara smidig i att stöda 
kompetensbehov. Regeringsprogrammet lovar ett ledande 
land inom utbildning, kompetens och modernt lärande. Man 
vill utveckla innehåll i studier, lärarkompetens och dra nytta 
av digitaliseringsmöjligheter. Dessutom ska vi ta väl hand om 
grupper med särbehov och förbättra deras sysselsättnings-
möjligheter. 

VI VILL PÅTALA ATT DET RÅDER EN KRAFTIG obalans i fördel-
ningen av resurserna. I Finland har vi på yrkeshögskolenivå 50 

LEIF ÖSTMAN

Nödrop gällande 
ingenjörsutbildningen

% mera undervisning/vecka och lärare med kontaktundervis-
ning ”i klass” jämfört med övriga Europa. Detta kan ju låta som 
att det är ytterst effektivt, men de facto så förutsätter under-
visning att läraren förbereder sig och sätter sig in i ny teknik 
och vetenskapliga rön, för att inte tala om digitalisering som 
inte sker utan extra insats. Om vi alla antas arbeta ”normala” 
arbetsveckor leder detta till att vi i Finland i motsvarande min-
dre grad sätter oss in ny teknik och kunskap. Finansieringsmo-
dellen som införts tvingar högskolorna att öka gruppstorle-
karna, minska specialiseringsmöjligheterna samt till att se till 
att lärarna undervisar mera och flera kurser. Det finns ingen 
annan lösning än större produktion.

YRKESHÖGSKOLEREFORMEN OCH DEN därtillhörande finan-
sieringsreformen har faktiskt varit mycket framgångsrik. Det 
utbildas numera fler fackmän på kortare tid med betydligt 
mindre pengar än förut. Det är dock klart att detta samtidigt 
skett på bekostnad av kompetensutveckling och konkurrens-
kraft. Eftersom alla utbildningar är utsatta för samma sparkrav 
sker ingen stor förändring i konkurrenskraft mellan studeran-
den. Däremot är det ju klart att på det internationella planet, 
där bl.a. länder som Korea och Kina satsar stort på utbildning, 
kommer det att ske en förskjutning som främst kommer att 
märkas inom exportindustrin. Den har inte råd att rekrytera 
enligt önsketänkande, utan arbetar på den internationella 
marknaden och satsar där kompetens finns.

VI VILL ÄNNU PÅPEKA ATT DET FINNS EN RISK i de struktu-
rella förändringar som är på gång inom högskolevärlden på 
olika håll i Finland. Vi motsätter oss inte samarbetet med uni-
versiteten men vill betona att man måste ha förståelse för yr-
keshögskolornas roll i den duala modellen. Ungdomarna är 
idag målmedvetna och vill ut i arbetslivet. De vill lära sig de 
kompetenser som behövs, vilket har varit yrkeshögskolornas 
specifika roll i jämförelse med den forskningsorienterade roll 
universiteten traditionellt haft. De nuvarande riskerna är dels 
att den autonomi som finns har politiserats och alla jagar efter 
inflytande och resurser, dels att industrins kompetensbehov 
börjar tolkas av politiska intressen. Det är också klart att uni-
versiteten, där man har en annan syn på grundutbildningen 
och en klar brist på finansiering, tenderar att bli huvudman 
med större möjlighet att dirigera yrkeshögskolornas verksam-
het framöver.
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A rvoisat kuulijat. Nimeni on 
Onni Orakas ja edustan uudenlaista ra-
kennusliikettä nimeltä  Tattitalot Oy. 

Kuten me kaikki tiedämme, raken-
tamista on arvosteltu viimeiset vuosi-
kymmenet kehnosta laadusta, lähinnä 
valmistumisen jälkeisistä sieni- ja ho-
meongelmista.

Me olemme kääntäneet tämän on-
gelman haasteeksi ja selättäneet sen 
perusteellisesti. Me emme pyri ennalta 
arvaamattoman rakennuksen tekemi-
seen, vaan valmistamme takuutyönä 
asuntoja, kouluja, konttoreita ja vaikka-
pa kokonaisia teknologiakyliä hallittuun 
sienipitoisuuteen. 

Yrityksemme hallitsee siis täydellisesti 
sienirakentamisen ja antaa asiakkailleen 
siitä koituvan hyödyn sataprosenttises-
ti. Meidät on myös sertifioitu ainoana 
tämän toimialan yrityksenä maailmassa.

Hyvät kuulijat. Pankaas miettien, mil-
laiset mahdollisuudet teille tarjoutuu, 
kun päätätte rakennuttaa perinteisen 
hometalon sijasta uuden takuusieni-ta-
lon! Teidän ei tarvitse jännittää, milloin 
kullannuput alkavat pärskiä nuhaneni-
ään tai milloin silmät vuotavat kuin ve-
näläisen keittiön hana.

Voitte aivan huoletta aloittaa uuden, 
elämyksellisen elämän. Tiedätte ihan 
tarkalleen, millainen aamu ja päivä on 
tulossa, kun päädytte hankkimaan Tat-
titalojen takuutalon. Kun istutamme ta-
lon täyteen todellisia arvosieniä, home-
sienille ei yksinkertaisesti jää tilaa. Siinä 
ideamme ydin yksinkertaisuudessaan.

Samalla voitte rakentaa elämään-
ne aivan uuden tulevaisuuden kokki-

harrastuksiinne tai jopa työurallanne. 
Saatte joka päivä kerätä valitsemaanne 
sienisatoa olohuoneen nurkista, vaa-
tekomerosta ja kylpyhuoneen seinien 
vieriltä. Puhtaita, parasta a-luokkaa ole-
via sieniä, jotka voitte toimittaa samana 
aamuna lähikauppiaalle edelleen mark-
kinoitaviksi tai valmistaa päivän pääate-
riaksi.

Valittavananne on kymmeniä sieni-
lajikkeita, kunkin maun ja harrastunei-
suuden mukaan. Näin aluksi tarjoamme 
itiölajikkeita herkku-, voi- ja punikkita-
teille, korvasienille, kelta- ja suppilovah-
veroille, lampaankäävälle, viiruvalmus-
kalle, hallavahakkaille ja lähes kaikille 
maassamme esiintyville, syöntikelpoi-
sille rouskuille. 

Varsinaisia myrkkysieniä emme tois-
taiseksi ole istuttamassa rakenteisiin, 
vaikka lääketeollisuus tuntuu olevan 
kovasti kiinnostunut sen lajin kasvus-
toista.

Tulossa on eksoottisempaakin tar-
jontaa. Esimerkiksi japanilaisperäinen 
Matsutake on tulossa valikoimaamme 
ensi vuoden alussa. Harkitsemme myös 
kovin harvojen sienestäjien tuntemaa, 
punaisia pisaroita tuottavaa karvasora-
kasta kodin koristeeksi.

Tuotekehittelymme selvittää parhail-
laan, onko mahdollista löytää sopiva pe-
susienilajike kylpyhuonekasvatukseen. 
Pakurista olemme jo tehneet koeistu-
tukset ja se näyttäisi viihtyvän mainiosti 
useammissakin sisäpaneelilaaduissa.

Koulurakentamiseen sienitalomal-
listomme tuo aivan kouriin tuntuvia 
etuisuuksia. Suunnittelemme opetus-

henkilöstön kanssa tilat niin, että eri 
luokka-asteille on opetussuunnitelman 
mukaan mahdollista tutustua erilaisiin 
sienilajikkeisiin, niiden elinympäristöön, 
mahdollisiin tuholaisiin ja sienien kans-
sa viihtyviin toisiin kasveihin.

Myös keittiöhenkilökunta suorastaan 
riemastuu, kun saa tietää, että lounas-
tarpeet saadaan aivan nurkan takaa tai 
jopa hellan kulmalta. Lähiruoka-aate 
saa aivan uuden ulottuvuuden.

Yrityksemme visiot eivät suinkaan 
pysähdy tähän. Pitemmän ajan strate-
giassa on kehitellä sieniaiheen ympä-
rille tapahtumapuistoja, ympärivuotisia 
sienikasvattamoita palstaviljelyn peri-
aatteen pohjalta ja jopa sienitaloyhdys-
kuntia ja -hotelleja matkailukeskuksiin. 
Vientisuunnitelmatkin ovat pitkällä, 
rahoitushankkeita on valmisteltu Team 
Finlandin kanssa.

Kerrottakoon lopuksi sellainen pieni 
salaisuus, jota emme vielä muualla ole 
paljastaneet. Viime kuukausien kohu 
huokosbetonista on itse asiassa meidän 
innovaatio. Kehittelimme parin betonin 
valmistajan kanssa aivan uudenlaista 
betonilaatua, jota voisimme tehokkaas-
ti käyttää sienikasvatuksen alustana. Se 
ei toistaiseksi ole tuotannossa, mutta 
harmiksemme joku kaistapää käytti 
reseptillämme valmistettavaa betonia 
siltojen ja kerrostalojen tekemiseen su-
rullisin seurauksin.

Sienimuhennosta nautiskellen
VELI PITKÄKORVA

Sienirakentaja
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Suomen teillä kulkee ju-
tun kirjoittamisen hetkellä 
26 poikkeusluvan saanut-
ta yli 76 tonnista ja/tai yli 
25,25-metristä rekkaa ja 
lisää tulee kesän kuluessa 
useita. Suurin jäteistä on 33 
metriä pitkä ja 13-akselinen 
puutavara-auto ja se on lajis-
saan Euroopan järein. Koko-
naispainoa löytyy juhlavat 
104 tonnia. Näitä valtavia 
rekkoja kutsutaan nimel-
lä high capacity transport 
(HCT). 

 yseiset jättiläiset ovat osa eri-
laisia kokeita ja tutkimuksia.

Perimmäinen tarkoitus on saada sel-
ville, voidaanko Suomen logistiikan kil-
pailukykyä parantaa totuttua suurem-
milla rekoilla ilman niiden aiheuttamia 
haittoja liikenteelle tai tieverkostolle. 
Menossa  on useampia tutkimusprojek-
teja. Mukana ovat Trafin kanssa Oulun 
yliopisto, Aalto-yliopisto ja Lappeenran-
nan teknillinen yliopisto LUT sekä Met-
säteho ja joukko kuljetusliikkeitä.

”KOKEILUISTA SAADAAN ainutlaatuista 
tutkimustietoa tulevaisuuden maantie-

KAUKO KALLIO
Kuvat: JURI LAURILA

Jättirekat tulevat

K

kuljetusten kehittämiseen”, valottaa Tra-
fin  liikennekelpoisuusyksikön päällikkö 
Otto Lahti  näiden jättiläisten olemassa 
olon tarvetta.

Kyseessä ei ole siis kilpailu siitä, ke-
nellä on pisin tai raskain rekka, vaan 
menossa on rohkeita kokeiluja siitä, 
miten saadaan mahdollisimman paljon 
hyötykuormaa suhteessa energiankulu-
tukseen ja tiekuormituksiin liikennetur-
vallisuudesta tinkimättä. 

Jättirekat kuljettavat erilaista kappa-
letavaraa, kemian teollisuuden tuottei-
ta, kontteja ja puutavaraa eri puolilla 
Suomen tiestöä. 

Turvallisuus kunnossa, 
reititys tarkoin suunniteltu

”HCT-REKAT AJAVAT tarkkaan ennalta 
suunniteltuja reittejä. Pienimmät liiken-
neympyrät ja siltojen painorajoitukset 
voivat estää joidenkin reittien käyttämi-
sen. Maanteillä testaavat HCT-ajoneuvot 
eivät juuri rasita tiestöä, koska rekkojen 
määrä on vähäinen ja niiden liikennöin-
tireitit on rajattu tarkkaan”, tarkentaa 
Trafi tutkimuksen yksityiskohtia.

Painorajoitteisilla silloilla voidaan 
ajaa esimerkiksi Ruotsissakin kokeil-
lulla tavalla asentamalla sillalle omat 
liikennevalot, joita ohjataan jättirekan 
ohjaamosta. Valoilla estetään muun lii-
kenteen pääsy sillalle samaan aikaan, 
kun rekka on sillalle tulossa. Näin sillan 
kokonaiskantavuutta ei ylitetä ja jätti-
rekka voi ajaa sillan keskilinjaa, jolloin 

sillan kuormitus on tasainen molemmin 
puolin. Näin on tehty muun muassa 
Jeesiöjoen sillalla Sodankylässä. Ja sys-
teemi pelaa.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
vastaa HCT-rekkojen reittien sopivuu-
desta alueellisten tienpitäjien kanssa ja 
myöntää ajoneuvokohtaiset poikkeus-
luvat. Myös liikenneviraston väyläomai-
suuden hallinnan johtava asiantuntija 
Vesa Männistö kertoo, että suurten 
rekkojen kokeilujen ei ole todettu ole-
van uhka tiestön kunnolle. 

YLI 25,25 METRIÄ PITKÄT suuren kapasi-
teetin testikäytössä olevat yhdistelmät 
on merkitty yhdistelmän perään kiinni-
tetylle ”PITKÄ KULJETUS”-kyltillä. 

Pitkät yhdistelmät saavat liikennöidä 
ainoastaan ennakkoon tarkastetuilla 
reiteillä, ja niiden nimetyt kuljettajat 
ovat harjoitelleet yhdistelmien käyttöä 
suljetulla alueella ennen liikennöinnin 
aloittamista. 

Reilu 5 metriä totuttua rekkaa pidem-
män yhdistelmän ohittaminen 20 kilo-
metrin tuntinopeuserolla kestää sekun-
nin pidempään. Tämä on hyvä muistaa, 
kun lähtee ohittamaan tunnuksella va-
rustettua yhdistelmää.

Jättirekka  
kiinnostaa tutkijoita

JÄTTIREKAN LIIKENTEESEEN tulo kiin-
nostaa tutkijoita. Aalto-yliopistolla ja 
Oulun yliopistolla on sormensa pelissä. 

Jättiläinen taittuu nöyrästi 
normaaleissa kiertoliittymissä.
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Myös Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto LUT ja yhdistelmien valmistajat 
tekevät Tekes-rahotteista tutkimusta, 
jossa tutkitaan HCT-yhdistelmien kulje-
tustekniikkaa ja logistiikkaa. Näissä tut-
kimuksissa on mukana ainakin UPM:n 
hakkeen kuljetukseen käytettäviä jätti-
läisiä eri reiteillä.

”Jättirekkatutkimus on meille varsin 
ainutlaatuinen, merkittävä ja mielen-
kiintoinen kohde”, sanoo Oulun tekun 
yliopettaja ja Oulun yliopiston auto- ja 
työkonetekniikan professori Mauri 
Haataja, joka vetää tutkimusprojektia. 
Hänen mukaansa tutkijoita kiinnostaa 
raskaan ajoneuvon käyttäytyminen lii-
kenteessä ja erilaisissa ajo-oloissa. 

Esimerkiksi Lapissa puutavaraa aja-
vaan, Mauri Haatajan suuren mielen-
kiinnon kohteena olevaan Ketosen jät-
tirekkaan, siihen Euroopan suurimpaan, 
on asennettu monelaista etälähetintä 
ja anturia, joilla tieto kulkee reaaliajassa 
autosta tutkijalle.

”Aiemmin simuloidut tulokset näyt-
tävät korreloituvan hyvin käytäntöön. 
Osasimme jo odottaa, että ajoneuvoyh-
distelmä sopeutuu ja sopii tänne hyvin”, 
vakuuttaa Haataja.

”Jättirekan tulo Lappiin on herättä-
nyt paljon mielenkiintoa ja keskustelua. 
Kokeilulla on sekä kannattajansa että 
vastustajansa”, kuvaa Mauri Haataja tes-
titilannetta ja jatkaa: ”Mitään isompaa 
vastustusta ei ole ollut eikä ole syytä 
ollakaan.” Hän lupailee tutkittua yhteen-
vetoa myös siitä, mitä muut tiellä liikku-
jat ajattelevat noista jättirekoista.

UUSIEN HCT-REKKOJEN (High Capacity 
Transport) vaikutusta liikenteen suju-
vuuteen on tutkittu myös Aalto-yliopis-
tossa. Jättirekkoihin asennetut kamerat 
ovat tarkastelleet muiden tienkäyttäjien 
käyttäytymistä jättirekkojen läheisyy-
dessä.

Suuria eroja verrokkeina olleisiin nor-
maalikokoisiin ajoneuvoyhdistelmiin 
ei ole havaittu. Ohitusaikojen ero on 
pysynyt oletettua pienempänä eivätkä 
pidemmät ajoneuvoyhdistelmät ole ai-
heuttaneet teillä jonotustilanteita taval-
lisia rekkoja enempää.

Yrittäjien kokemuksia

KETOSEN KULJETUKSEN toimitusjohta-
ja Risto Ketonen kertoo, että jättirekka 
on selviytynyt Suomen haastavista tal-
violosuhteista kiitettävästi.

”Auto on ajanut talvella päätietä, vaik-
ka se on ollut helkatin liukas. Perävaunu 
on jouduttu jättämään kyydistä yhden 

ainoan kerran, koska oli niin liukasta, 
että muutkin autot joutuivat pysähtele-
mään”, kuvaa Ketonen ison rekan ajoko-
kemuksia.

”Kiinni auto ei ole jäänyt kertaakaan, 
ja risteyksissäkin se kulkee aivan niin 
kuin muutkin tavara-autot”, toteaa hän 
auton selviytymisestä talviajossa ja ris-
teyksissä

”Noin seitsemän metriä perinteisiä 
täysperällisiä pidempi rekka ei ole ai-
heuttanut hankaluuksia liikenteessä. 
Eipä sitä lisäpituutta juuri huomaa. 
Ajaminenhan on aina samanlaista. Hie-
man pidempi ja raskaampi tämä on, ja 
kulkeminen vähän hitaampaa. Vähän 
enemmän saa pitää autoa silmällä, eikä 
sitä pidä päästää ihan valloilleen”, kuvaa 
Ketosen jättirekan kuljettaja Aki Suora-
niemi kokemuksiaan. 

YLEISESTI OTTAEN NOIN puolet kuljet-
tajista oli vastauksissaan sitä mieltä, että 
pystyisi ajamaan HCT-yhdistelmällä sa-
moihin kohteisiin kuin normaalilla 25,25 
metrin pituisella yhdistelmällä. 

Lopuista vastauksista valtaosassa kul-
jettajat joko totesivat, että eivät pystyisi 
ajamaan kaikkiin kohteisiin tai että yh-
distelmä olisi katkaistava ja ajettava pe-
rävaunu kerrallaan. 

Tällaisiksi hankaliksi paikoiksi mainit-
tiin markettien ja kauppojen pihat, jot-
kut kaupan keskusliikkeiden varastot, 
tavaraliikenneterminaalit ja purkupai-
kat sekä pienemmät metsätiet. 

Säästöä monella tavalla

”NÄILLÄ 104-TONNAREILLA polttoai-
neen kulutus kuljetettua tonnia kohden 

on huomattavasti pienempi kuin näissä 
pienemmissä yhdistelmissä. Se tarkoit-
taa, että myös hiilidioksidipäästöjä on 
samassa suhteessa vähemmän”, kertoo 
Metsähallituksen kehittämisasiatuntija 
Ari Siekkinen.

Siekkisen mukaan jättiyhdistelmä 
kuluttaa 15–20 prosenttia vähemmän 
polttoainetta kuin 76-tonniset. Nekin 
puolestaan kuluttavat vähemmän kuin 
vanhan malliset 60-tonniset, joita Met-
sähallituksen ajoissa on edelleen muu-
tamia. Jättirekkoja mahdollisesti ote-
taan vakituiseen käyttöön lähivuosina.

Metsähallituksen kehittämisasiatunti-
ja Ari Siekkinen kertoo, että erityispitkät 
yhdistelmäajoneuvot voivat olla vas-
taus kuljetusliikenteen haasteisiin.

”Meillä on täällä Suomessa pitkät kul-
jetusmatkat. Jos Lappia ajatellaan, niin 
matkat ovat vielä keskivertoa pidempiä. 
Teollisuus on keskittäytynyttä, mutta 
puut ovat hajallaan ympäri maata”, Siek-
kinen kertoo ja jatkaa: ”Suomessa keski-
määräinen kuljetusmatka on noin 100 
kilometriä, Lapissa 250. Keski-Euroopas-
sa vastaava luku on vain 49 kilometriä.”

JÄTTIREKALLA PUUTA saadaan kuljetet-
tua kerralla noin puolitoistakertainen 
kuorma tavallisiin ajoneuvoyhdistel-
miin verrattuna. Samalla polttoaineen-
kulutus pienenee kuljetettua tonnia 
kohden, ja päästöt vähenevät samassa 
suhteessa.

Jättirekat tuovat säästöjä myös hen-
kilöstökustannuksissa, sillä suuremmat 
kuormat vähentävät liikenteessä ole-
vien rekkojen määrää. Kuljetusajojen 
harventuminen näkyy myös tieturvalli-
suudessa.

Keulasta ei jättiläisiä tunnista, mutta takana niissä on teksti ”Pitkä kuljetus”, jotta ohittaja 
osaa varautua normaalia pitempään ohitukseen.
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Oletko ihmetellyt, miksi 
lapsesi oppii kieltä kuin 
huomaamattaan pelatessaan 
englanninkielisiä tietokone-
pelejä? 

 yös Kajaanin ammattikorkea-
koulun (KAMK) kieltenopettajat ovat 
havainneet, miten hyvin pelialan opis-
kelijat käyttävät englantia suullisissa ja 
kirjallisissa tehtävissään. Moni heistä on 
pelannut englanninkielisiä tietokone-, 
lauta- tai roolipelejä pienestä saakka. 

Tehokkaan kielenoppimisen tuke-
miseen on monta lähestymistapaa ja 
pedagogista ratkaisua. Yksi keino on 
vahvistaa opiskelijoiden sitoutumista 
opetussuunnitelman tavoitteisiin pe-
lielementtejä käyttämällä. Ne voivat olla 
ongelmien ratkaisemista tietyn tavoit-
teen, voiton tai vaikeamman tason, saa-
vuttamiseksi, mutta myös kilpailua tai 
visailua, leikillisyyttä ja valinnaisuutta. 

Prosessi, jossa opettaja käyttää pelilli-
siä elementtejä tai pelisovelluksia oppi-
misen edistämiseen, tunnetaan laajem-
min pelillistämisenä. 

Suullista ja kirjallista vuorovaikutus-
ta edistävänä menetelmänä se sovel-
tuu erinomaisesti kielen opiskeluun ja 

KAISA ENTICKNAP-SEPPÄNEN
KIRSI KORKEALEHTO

Pelin kautta iloa ja vaihtelua 
kielten opiskeluun

työelämätilanteiden simulointiin. Läh-
tökohtana ovat erityisesti myönteiset 
oppimiskokemukset, innostaminen 
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön 
sekä motivaation kasvattaminen 

PELILLISIIN ELEMENTTEIHIN voi myös 
kuulua perinteisiä ja uusia, digitaalisia 
tapoja harjoitella toivottua kompetens-
sia. 

Mobiilioppiminen ja opetustekno-
logia kannustavat opiskelijoita kehit-
tämään tulevaisuuden kykyjä, kuten 
medialukutaitoa sekä jaettua asiantun-
tijuutta. 

Pelillistämistä käytettäessä opetta-
jasta tulee enemmän oppimisprosessin 
ohjaaja, jolloin opiskelijoiden itsesäätöi-
nen oppiminen ja vastuu omasta oppi-
misesta korostuvat. Oppimistehtävien 
ja pelien tarkoituksenmukaisella suun-
nittelulla yhteisöllinen oppiminen on 
tavoitteellista, hauskaa ja positiivista. 
Pelillistäminen antaa näin lisäarvoa op-
pimiskokemukselle.

KAMK:N ENGLANNIN KIELEN opettaja 
Kaisa Enticknap-Seppänen osallistui 
oppimispeli-ideallaan Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskuksen rahoittamaan Si-
mulaattori- ja peliosaaminen opetuksen 
kehittämisessä SIMPPELI-hankkeeseen, 
joka on tarjonnut yhdeksälle KAMK:n 
opettajalle koulutusalaan katsomatta 

tilaisuuden tarttua opetuksellisen pe-
lisovelluksen suunnitteluun ja toteutta-
miseen kokeneen pelitiimin tukemana. 

Tässä tapauksessa tarkoituksena oli 
suunnitella ja kehittää peli, jonka avul-
la matkailualan opiskelijat saavat paitsi 
rohkeutta puhua englantia myös omak-
suvat opastamiseen liittyvää asiakas-
palveluenglantia. Ideasta jalostui Goofy 
Guide Game Show -peli, jonka ensim-
mäisen vuosikurssin opiskelijat testa-
sivat suorittaessaan perusopintoihin 
kuuluvan kielikurssin Basics of Tourism 
English. 

PELISSÄ KAKSI JOUKKUETTA kisailevat 
toisiaan vastaan seuratessaan hapuile-
van animoidun oppaan työskentelyä ja 
englannin puhumista, kun hän opas-
taa matkailijaryhmäänsä moninaisissa 
tilanteissa. Joukkueiden tehtävänä on 
päätellä, missä tilanteissa opas toimii 
parhaiten arvioimalla hänen asiakas-
palvelussa käyttämäänsä viestintää ja 
toimintaa. Jokaisesta tilanteesta laadit-
tiin neljä animaatiota, jotka opiskelijat 
siirtävät paremmuusjärjestykseen kan-
nettavilla päätelaitteilla.

Pelaamisen aikana joukkueen jäseniä 
kannustettiin puhumaan keskenään, 
mutta vain englanniksi. 

OPISKELIJARYHMÄN PELISTÄ antama 
palaute oli positiivista: peli toi vaihtelua 
ja iloa perinteiseen opetukseen sekä 
motivoi ja sitoutti pelaajat oppimistilan-
teeseen. Se myös harjaannutti pelaajien 
kuullun ymmärtämistä ja suullista kieli-
taitoa sekä heidän tietojaan matkaop-
paan työstä, asiakaspalvelusta ja asia-
kaspalvelussa käytettävästä englannin 
kielen sanastosta. 

Saman suuntaisia vaikutuksia on huo-
mattu hyödynnettäessä opetusteknolo-
giaa, tabletteja ja älypuhelimia luokassa 
tapahtuvassa kielten opetuksessa ja op-
pimisessa. 

Tällä tavoin opiskelijat osallistetaan 
mielekkäästi ja heistä tulee aktiivisia 
tekijöitä, oman oppimisensa omistajia 
passiivisen kuuntelun sijaan.

M
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KAISA ENTICKNAP-SEPPÄSEN havaintojen mukaan joukku-
een jäsenet keskustelivat keskenään englanniksi peliä pela-
tessaan. Vaikka useampi pelaaja oli sitä mieltä, ettei heidän 
suullinen englannin kielitaitonsa kehittynyt merkittävästi 
pelin aikana, raportoi osa kuitenkin puhuvansa englanniksi 
enemmän kuin tavallisessa luokkatilanteessa. 

Tästä voidaan päätellä, että tarve edetä pelissä ja keskus-
tella sen ratkaisuista loi joillekin osallistujille turvallisen mah-

dollisuuden puhua joukkueen sisällä englantia. Syynä tähän 
voi olla pelaamisen rajallinen aika sekä pelin tuoma into, joka 
siirtää opiskelijoiden fokuksen kieliopin ja ääntämisen oikeel-
lisuuden huolehtimisesta varsinaiseen viestintään. 

Kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä täydellisen kieliopin 
ja ääntämisen vaatimuksen sijaan merkittävämpää on vuoro-
vaikutus ja perusviestin antaminen, vastaanottaminen sekä 
ymmärtäminen. 

HANKKEIDEN PUITTEISSA tapahtuvat pienimuotoiset peliko-
keilut sekä kielten opettajien omat pelillistämis- ja sovellusko-
keilut tuottavat opettajille, muulle henkilökunnalle ja opiske-
lijoille osaamista luovien ratkaisujen toteuttamisessa. 

Goofy Guide Game Show -kokeilun tuloksena syntyi peli, 
jonka suunnitteluun osallistui kielten opettaja, opiskelijat ja 
pelialan ammattilaisia. Näin myös saatiin matkailualan ensim-
mäisen ja osin toisen vuosikurssin opiskelijat osallisiksi oman 
oppimisen pelillistämiseen sekä KAMK:n strategian toimin-
nalliseen toteuttamiseen.

Kirjoittajat ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun kielten lehtorei-
ta, jotka tutkivat koulutusteknologian ja pelillistämisen hyödyn-
tämistä kieltenopetuksessa.

Uusi työeläkkeitä koskeva 
lainsäädäntö tuli voimaan 
1.1.2017 alkaen. 

 yöeläkkeiden alaikäraja nousee 
asteittain 65 vuoteen. Vuonna 1954 ja 
sitä ennen syntyneillä alaikäraja säilyy 
63 vuodessa. Vuonna 1955 syntyneillä 
alaikäraja nousee kolme kuukautta, 
vuonna 1956 syntyneillä kuusi kuu-
kautta jne. Vuonna 1962 ja sen jälkeen 
syntyneillä alaikäraja on 65 vuotta. 

Aiemman lain mukaan työeläkkeel-
le siirtymisen yläikäraja oli 68 vuotta. 
Vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 
se säilyy ennallaan. Vuonna 1958–61 
syntyneillä se nousee 69 vuoteen ja 
sen jälkeen syntyneillä 70 vuoteen.

ELÄKETTÄ KERTYY KOKO TYÖURASTA 
17-vuotiaasta alkaen. 17-vuotiaana 
alkaa työeläke kertyä vain, jos on tällä 
hetkellä 17 tai nuorempi.

Korotettu ja ns. superkarttuma 
poistuvat. Niiden tilalle tulee ns. lyk-

käyskorotus. Jos jatkaa työssä yli oman 
alaeläkeikärajan, jokainen lykätty kuu-
kausi kasvattaa alaeläkeikärajalla las-
kettua eläkettä 0,4 % normaalin pro-
sentuaalisen kertymän lisäksi. Lasketun 
eläkkeen määrää leikataan elinaikaker-
toimella. Se vahvistetaan kullekin ikä-
luokalle erikseen.

OSA-AIKAELÄKE KORVATAAN osittaisel-
la varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Sitä 
voi ottaa joko 25 % tai 50 %. Perustaso 
lasketaan edellisen vuoden loppuun 
mennessä kertyneestä työeläkkeestä, 
josta otetaan joko 25 tai 50 %. Eläkkee-
seen tehdään varhennusvähennys kaa-
valla: omasta alaeläkeikärajasta varhen-
netut kuukaudet kertaa 0,4 %. Lisäksi 
eläkettä leikataan elinaikakertoimella. 

Osittaiselle varhennetulle vanhuus-
eläkkeelle jääminen ei rajaa mitenkään 
työssäoloa; voi jatkaa kokoaikatyös-
sä, osa-aikatyössä tai olla pois työstä. 
Mahdollisesta osa-aikatyöstä on sovit-
tava työnantajan kanssa. Sopiminen 
edellyttää kummankin hyväksyntää, eli 
työnantaja voi kieltää osa-aikatyön te-
kemisen.

Ansiotulo kasvattaa työeläkettä var-
sinaiselle eläkkeelle jääntiin saakka. 
Lykkäyskorotusta voi kuitenkin saada 
vain siltä osin kuin eläkettä ei ole var-
hennettu.
Varhennetun osittaisen vanhuuseläk-
keen valinta on lopullinen. Sitä ei voi 
jälkeenpäin muuttaa. Jos tällainen 
henkilö jatkaa alaeläkeikärajan jäl-
keen, hänelle kertyy lykkäyskorotus- 
ta siltä osin, kun hän ei ole varhenta-
nut eläkettä: eli jos on ollut esimerkik-
si 50 %:n varhennus, lykkäyskorotus 
on 50 %.

AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJAT 
ovat vuosityöaikajärjestelmässä, joka 
sisältää vapaajaksojärjestelmän. Va-
paajaksoja ei ansaita, eikä myöskään 
pitämättä jääneitä vapaajaksoja kor-
vata. Jos opettaja jää eläkkeelle esi-
meriksi toukokuussa, hän menettää 
palkallisen kesävapaajaksonsa. 

Tästä järjestelmästä on mielekästä 
jäädä eläkkeelle palkallisen kesäva-
paajakson jälkeen, esimerkiksi 1.8. al-
kaen.

MARKKU PERTTUNEN, työmarkkina-asiamies OAJ

Uusi työeläkelainsäädäntö poikkeaa 
aikaisemmasta oleellisesti

T
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Kansainvälistyminen ja verkostoituminen 
ovat nykymenon avainsanoja kaikilla aloilla, 
myös musiikissa. 

 evyen musiikin parissa olemme tottuneet tähän 
vuosikymeniä, samoin klassisessa musiikissa aina Sibeliuksen 
ajoilta. Ehkäpä hieman vähemmän kuunnellun ja tunnetun 
musiikinlajin, kamarimusiikin bisnes on pysynyt varsin tiukas-
ti kotimaan kamaralla. Sekin on nyt muuttumassa globaaliksi. 
Näin nähtiin ja kuultiin viime kesänä ja päättyneenä talvena 
Kuhmon kamarimusiikin parissa.

Kuhmon heinäkuun kamarimusiikkitapahtumalla on oma, 
uusi teema joka kesä. Viime kesän kaksiviikkoinen kulki maa-
ilmankylä-teeman koukeroissa. Se tarkoittaa tapahtuman tai-
teellisen johtajan Vladimir Mendelssohnin mukaan sitä, että 

kulttuurin maailmassa tarkastelemme maailmaa hyvin laajas-
ti, vaikkapa avaruusluotaimen näkökulmasta tai sivilisaation 
koko historian matkalta uskontoineen, ideologioineen, kärsi-
myksineen, iloineen ja sankareineen.

”Sillä hetkellä, kun lahjakkaan säveltäjän, runoilijan, taide-
maalarin tai filosofin kynä koskettaa paperia, koko maailman-
kaikkeus värähtää – niin vaimeasti, että se voidaan mitata 
vain erikoispiirturilla Atlantiksen majakan alta”, kuvaa Vladimir 
Mendelssohn viime kesän tapahtumaa tervehdyssanoissaan.

Alkavan kesän teema jatkaa tapahtuman globaalia ilmettä 
laajentaen katselukulmaa kauas avaruuteen teemalla  ”Lento 
tyhjyyteen”.

”Mahdollisille muille sivilisaatioille toimitettu oman elä-
mänmuotomme viesti on tallennettu cd-levylle, joka on lähe-
tetty matkustamaan linnunradan ulkopuolelle toiveissa, että 
joku siihen mahdollisesti joskus törmää. Tai sitten ei törmää 
koskaa – mitä väliä”, toteaa Mendelssohn.

”Tuolle CD:lle on kuvien, puheiden, luontomme eri äänien 
ohella tallennettu myös musiikkia, muun muassa  Beethove-
nin Cavantina kvartetosta op. 130 ja Srravinskyn Kevätuhri”, 
täydentää Mendelssohn maailmanlaajuisen näkökulmansa 
käsitystään musiikin osalta.

Nuorten esiinmarssi maailmankylässä

KUHMON KAMARIMUSIIKIN toiminnanjohtaja Sari Rusa-
nen toi viime kesän tapahtuman yhteydessä esiin myös sen 
näkökulman, että nuorten muusikoiden mukaan ottaminen 
kamarimusiikin ammattilaisten joukkoon mahdollistaa kor-
keatasoisen tapahtuman jatkumon maailmankylän hengessä 
ja nuorten laadukkaan kehittymisen kansainvälisten ammat-
tilaisten kanssa yhteisessä verkostossa.

Nuoret kamarimuusikot -ohjelma kehitettiin viisi vuotta sit-
ten valitsemalla joukkoon 15 nuorta. Viime vuonna käynnis-
tyneeseen ohjelmaan etsittiin jälleen uusia tulijoita julkisella 
haulla. Halukkaita oli kaikkien yllätykseksi yli sata nuorta, in-
nokasta ja osaavaa muusikkoa.  Koesoittojen perusteella taso 
oli niin huikea, että 15 uuden nuoren sijasta päätettiin jouk-
koa täydentää 30 nuorella muusikon alulla.

Taiteellisen johtajan Vladimir Mendelssohnin mielestä hyväksi 
kamarimuusikoksi voi kehittyä vain soittamalla mahdollisim-
man monessa kokoonpanossa ja mahdollisimman monen-
laista repertuaaria. Siksi uutta joukkoa halutaan ottaa suureen 
kamarimusiikkitapahtumaan, koska siellä edellä mainitut har-
joitusmahdollisuudet realisoituvat.

Itse lisäisin edellisiin näkökulmiin kehittymisen polulla sen, 
että Kuhmon esiintyvien, maailman ehdotonta huipputasoa 
olevien muusikoiden kanssa soittaminen antaa nuorille muu-
sikoille sitä intoa ja esimerkkiä, jolla noustaan alansa huippu-
jen joukkoon. 

KAUKO KALLIO

Kansainvälistä tiimityötä 
kulttuurin saralla

K
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Maailmankylästä maailmalle

JO VUOSIEN AJAN KUHMON kamarimusiikkia on soitettu 
muuallakin kuin Kuhmossa heinäkuussa. Tapahtumia on jär-
jestetty perinteisesti heinäkuussa lähikohteisiin täydentä-
mään Kuhmon ohjelmaa, mutta jo vuosien ajan on järjestetty 
myös talvisia musiikkipäiviä sekä Kuhmossa että muuallakin 
Suomessa.

Viime helmikuussa toteutui ensimmäinen todellinen mur-
tatuminen kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Kuhmo meni 
Kumhon vieraaksi Koreaan Suomi 100-vuotistunnuksen alla.

Kuhmon Kamarimusiikki soi ensi viikolla Etelä-Koreassa 
Soulissa yhteistyössä Kumho Asiana Cultural Foundationin 
kanssa. ”Vihdoinkin toisiaan nimeltään muistuttavat toimijat 
Kumho ja Kuhmo saadaan yhteen ja vieläpä samassa kamari-
musiikin genressä”, iloitsi Kuhmon Kamarimusiikin toiminnan-
johtaja Sari Rusanen alkutalvesta. 

Yhteistyökonsertteja oli neljä ja niiden suunnittelusta vas-
tasi Kuhmon Kamarimusiikin taiteellinen johtaja Vladimir 
Mendelssohn. Mendelssohn nimesit konsertit kesän Kuhmon 
mallin mukaan. Tarjolla olivat konsertit Sibeliuksen ajoilta, Yö 
Pariisissa, Tuttuja barokin ajalta ja Wieniläisiä tähtihetkiä. 

Kun KANSA, MEDIAT ja poliitikot huutavat viennin edistämi-
sen perään taloutemme pelastamiseksi, teki Kuhmon väki 
uuden aluevaltauksen muusiikin kautta. Vaikka se tuskin pe-
lastaa kansantalouttamme kovinkaan merkittävästi, on se ai-
van hatun noston arvoinen temppu. Ei se ainakaan vähennä 
maamme tunnettuutta Korean niemimaalla. 

Itse asiassa mukana tapahtuman järjestämisessä oli muka-
na myös matkailullinen aspekti, sillä konsertit olivat osa Wild 
Taigan, Kuhmo–Suomussalmi-alueen, Aasiaan kohdistuvaa 
matkailuhanketta. Kuhmon Kamarimusiikki ja Wild Taiga ovat 
olleet mukana kehittämässä yhteistyössä Visit Finlandin kans-
sa muun muassa kulttuuri- ja luontopainotteisia stopover-
tuotteita, joilla saadaan Finnairin suorilla lennoilla Euroop-
paan tulevat viettämään aikaa myös Kainuussa.  Uusvientiä 
musiikin alueella, sanoisin. Toivotaan menestystä kansainvä-
lisellekin toiminnalle.

Milloin koittaa aika, jolloin markkinointimatkoilla kohtaavat 
niin politiikan, tekniikan, kaupan, matkailun kuin kulttuurin 
edustajat? 

Taiteellinen johtaja maestro Vladimir Mendelssohn kuvaa kaksiviik-
koisen tapahtuman luonnetta ja tarjontaa

Oheisohjelmaakin löytyy

KAMARIMUSIIKIN LOMASSA tarjoillaan vuosittain muutakin 
kulttuuria ympäri Kuhmon keskustaa ja hieman etäämpänä-
kin. Musiikkikeskuksen Avanti-kahvilan pihapiirissä Salakama-
rissa esiintyi viime kesänä jo lähes perinteiseksi muodotunut 
Topi Mikkola Rosa Liksomin monologien kimpussa.

Myös kuvataide istuu kesäiseen maisemaan konserttien vä-
liajoilla ja iltapuhteina ihailtavaksi kuin nenä päähän. 

Viime kesän huippuvieraiksi yhteisnäyttelyn muodossa oli-
vat valikoituneet omien tyyliensä maailman kansalaiset, kuva-
taiteilijat Inari Krohn ja Ilkka Väätti. Inari Krohn on imenyt 
vaikutteensa niin Kustavin mökin maastosta kuin opiskelu- ja 
asuinympäristöistään ympäri maailmaa. Krohnin työt ovat 
pääosin pieniin yksityiskohtiin pureutuvaa grafiikkaa ja ne 
purivat myös meikäläisen silmään.

Ilkka Väätti puolestaan hakee aktiivisesti vaikutteita te-
oksiinsa historiasta, uskonnoista sekä idän mystiikasta, ra-
kenteista ja kulttuurista yleensäkin. Esillä olleet maalaukset 
olivat äärimmäisen yksinkertaistettuja, geometrisia teoksia, 
sanoisinko peräti insinöörimäisiä. Aikanaan Väätti kuvaili it-
seään pystymetsäekumeenikoksi erään ison työnsä jälkeen, 
mitä sitten sillä tarkoittikaan.

Tänä kesänä Kuhmon Kamarimusiikin yhteydessä järjeste-
tään suomalaista kalustemuotoilua esittelevä näyttely. Näyt-
telyssä nimeltä 4DESIGN on uusia kalusteita neljältä kansain-
välisesti tunnetulta ja palkitulta suunnittelijalta. Mukana ovat 
professorit Yrjö Kukkapuro ja Jouko Järvisalo sekä sisustus-
arkkitehdit Kaarle Holmberg ja Kimmo Varjoranta. Näyttely 
on Kuhmon Kamarimusiikkikeskuksen Galleriassa 10.−22.7.

Toiminnanjohtaja Sari 
Rusanen riemuitsee 
erinomaisesti sujuneesta 
lippujen ennakkomyyn-
nistä
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 urinko paistaa kirkkaalta tai-
vaalta ja maaliskuinen muutaman as-
teen pakkanen tuntuu raikkaalta, kun 
parikymmentä Karelia-ammattikorkea-
koulun tulevaa talotekniikan insinööriä 
aloittaa vierailunsa erityislaatuisella työ-
maalla Joensuussa.

Ryhmän edessä kohoaa Pohjois-Kar-
jalan ensimmäinen yli kaksikerroksinen 
puukerrostalo. Karjalaisen Kulttuurin 
Edistämissäätiön rakennuttama ja ra-
hoittama 6-kerroksinen asuinkerrosta-
lo on jo niin pitkällä, että ensimmäiset 
vuokralaiset pääsevät muuttamaan vas-
tavalmistuneisiin asuntoihin kesäkuun 
alussa. 

Rakennuttajainsinööri ja projektipääl-
likkö Petteri Elonen toivottaa opiske-
lijat tervetulleeksi kypärä ja keltainen 
huomioliivi päällään. Rakentajien työ-
päivä on jo päättynyt, joten vierailijat 
eivät turvavarusteita tarvitse. 

Talo täynnä ekologisia 
ratkaisuja

OPISKELIJAT KUUNTELEVAT tarkasti, 
kun Elonen käy pihamaalla läpi raken-
nustyömaan vaiheita. Tekniset faktat 
kiinnostavat ja Elonen heittää väliin 
myös käytännön vinkkejä siitä, miten 
esimerkiksi väestönsuojan vesipisteen 
kanssa kannattaa toimia. Suurin osa 
talotekniikasta on jo piilossa, mutta Elo-
nen kehottaa kysymään kaikesta mieltä 
askarruttavasta vierailun aikana.

– Kaikki puukerrostalot Suomessa 
ovat pilottikohteita. Aina on kehitet-
tävää ja hyviä innovaatioita kaivataan, 
Elonen toteaa ryhmälle.

VARSINAISEN ESITTELYKIERROKSEN 
aluksi tarkastetaan väestönsuoja ja vil-
kaistaan sähköpääkeskusta ja hissikui-
lua. ”Rinkulahuoneeksi” Elonen kutsuu 
sprinklerihuonetta, johon mahtuu vain 
osa opiskelijoista kerrallaan. Joku nap-
saisee kännykällä valokuvan talon kau-

Teksti: KIRSI TASKINEN

Puukerrostalo ihastutti  työelämään tutustuvia opiskelijoita Joensuussa

A niisti kuvioidusta ulkoseinästä odotta-
essaan vuoroaan.

Paljon on valmiina, mutta tekemistä-
kin riittää vielä. Rappukäytävässä huo-
mio kiinnittyy puisiin portaisiin ja latti-
oihin. Pintasilaukseksi on tulossa vielä 
puupohjainen linoleumi-matto.

– Se on yksi esimerkki siitä, että py-
rimme kaikessa mahdollisimman ekolo-
gisiin ratkaisuihin, Elonen huomauttaa.

– Kerroitko jo, että tämä on Joensuun 
energiatehokkain asuinkerrostalo, heit-
tää väliin Karelia-ammattikorkeakoulun 
Mikko Matveinen, joka on mukana 
puukerrostaloprojektiin liittyvässä kehi-
tyshankkeessa.

Valmiit tilaelementit 
tehtaalta

KIERROS JATKUU ensimmäisessä asuin-
kerroksessa, jossa huoneistot ovat siinä 
kunnossa, johon ne ovat tilaelement-
tien asennuksen jälkeen jääneet. Vie-
railijoita hämmästyttää huoneistojen 

valmis ulkonäkö. Yksiöt on nostettu 
paikoilleen valmiina ja kolmiot kahtena 
eri lohkona, jotka on yhdistetty toisiinsa 
paikan päällä. 

– Mitä enemmän jää työmaalle teke-
mistä, sitä enemmän lähtee katteesta 
pois, perustelee Elonen tilaelementtien 
valmistusta mahdollisimman pitkälle 
tehtaalla.

Opiskelijoiden huomio kiinnittyy 
sprinklereihin, joita näkyy eri puolilla 
asunnossa. Pian kuullaan, että verho-
tangon paikkakin on mietitty sen mu-
kaan, milloin verho voi olla sprinkleri-
putken edessä ja milloin ei. 

– Rakentamisessa pitää miettiä ko-
konaisuutta. Eri urakoita ei pidä tehdä 
irrallaan toisistaan, vaan tarvitaan hyvä 
konsensus eri suunnitteluvaiheiden vä-
lillä ja toteuttamisessa, Elonen opastaa 
tulevia ammattilaisia.

TYYLIKKÄÄT NÄKYVILLÄ olevat puuele-
mentit seinillä, ikkunanpielissä ja par-
vekkeella tekevät selvästi vaikutuksen. 
Kolmiossa huomataan myös Suomen 
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Puukerrostalo. Kuva: Mikko Matveinen
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ensimmäinen puukerrostalossa nä-
kyvissä oleva kantava CLT-seinä.

– Onhan tämä jännää, puurakenta-
minen on niin uutta, kommentoivat 
opiskelijat kierroksen päätteeksi.

Lähes kaikki ovat jo poistuneet pai-
kalta, kun Elonen huomaa, että katol-
la olevat aurinkopaneelit jäivät koko-
naan esittelemättä. Puukerrostalossa 
riittää niin paljon yksityiskohtia, että 
kaikkia ei aina muista mainita.

Ainutlaatuinen 
mahdollisuus 
opiskelijoille

VIIMEISTEN JOUKOSSA paikalta pois-
tuu myös Karelia-ammattikorkea-
koulun talotekniikan opinto-ohjaaja 
Johanna Luostarinen. Hän on järjes-
tänyt puukerrostalovierailun yhteis-
työssä Work Smart – Älykkäästi Töihin 
-hankkeen kanssa. 

– Work Smart tukee pohjoiskarja-
laisten toisen asteen opiskelijoiden 
ja ammattikorkeakoululaisten työllis-
tymistä, joten tällainen vierailu sopii 
toimintaamme erittäin hyvin, sanoo 
hankkeen projektipäällikkö Jari Ui-
monen tyytyväisenä.

Vierailu paikan päällä aidossa ra-
kennuskohteessa tuo myös opinto-
ohjaaja Luostarisen mukaan lisä-
maustetta opintoihin.

– Oppaamme osasi oivallisesti ker-
toa opiskelijoille kohteessa tehdyistä 
erityisratkaisuista. Kohde on hyvä 
esimerkki kehittämistyöstä, jota teh-
dään monien ammattilaisten yhteis-
työnä, hän kiittelee.

– Lisäksi tämä kerrostalo on uniik-
kitapaus. Työmaakohde on herättä-
nyt laajaa kiinnostusta ja on hienoa, 
että opiskelijat pääsevät näkemään 
erilaisen ja uudenlaisen kohteen jo 
opiskelujensa aikana.

Opiskelijavierailun kohteena 
asunto-osakeyhtiö Joensuun 
Pihapetäjä
•	 Joensuun	ensimmäinen	6-kerroksinen	puukerrosta-

lo
•	 Omistaja	Karjalaisen	Kulttuurin	Edistämissäätiö
•	 Rakennusaika	8/2016–6/2017
•	 Runko	massiivipuinen	CLT-rakennuslevy
•	 Talo	 varustettu	 paloturvallisuusmääräysten	mukai-

sesti sprinklerein
•	 Energiatehokkuutta	 lisäävät	 aurinkopaneelit	 sekä	

jäteveden ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotto
•	 Rakentamiseen	 kytkeytyy	 Energiatehokas	 puuker-

rostalo EAKR -hanke, joka tuottaa tutkimustietoa ja 
vahvistaa puurakentamisen osaamista
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Karelia-ammattikorkeakoulun talotekniikan 
insinööriopiskelijat pääsivät tutustumaan 
Joensuun ensimmäiseen puukerrostaloon. 
Kuva: Salla Anttila

As Oy Joensuun Pihapetäjä on koottu tilaele-
menteistä, joissa kantavana runkona toimii 
massiivipuinen CLT-rakennuslevy. Kuva: Salla Anttila
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Tämä artikkeli aloittaa 
kolmen artikkelin sarjan 
teemalla ”Opiskelijana am-
mattikorkeakoulussa teknii-
kan alalla”. Ensimmäinen 
osa ”Teknologiaopiskelijaksi 
ammattikorkeakouluun” 
käsittelee opiskelijoiden poh-
jakoulutusta, lähtötaitoja, 
opiskelijavalintaa ja pääsy-
kokeita. Toisen osan aiheena 
ovat opiskelijalle luonteen-
omaiset oppimistyylit, ja 
olen nimennyt sen otsikolla 
”Miten minä opin?” Kolmas 
osa ”Insinöörikoulutuksen 
monet muodot” käsittelee 
erilaisia koulutustoteutuksia 
ja matematiikassa käytettyjä 
tukitoimia.

 akutulokset ammattikorkea-
kouluihin on kevään 2017 osalta juuri 
julkaistu. Ammattikorkeakouluun tek-
niikan ja liikenteen alalle suuntautuvien 
ensisijaisten hakijoiden määrä on las-
kenut tasaisesti ikäluokan pienentyes-
sä (ks. Opetushallinnon tilastopalvelu 
Vipunen, https://vipunen.fi/fi-fi/amk/
Sivut/Hakeneet-ja-hyv%C3%A4ksytyt.
aspx). Näiden tietojen perusteella on 
piirretty kuva 1.

MISTÄ NÄMÄ NUORET tulevat? Mikä on 
heidän pohjakoulutuksensa? Vuoden 
2016 syksyn aikana selvitin tätä asiaa 

ANNE RANTAKAULIO

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa tekniikan alalla, OSA 1

Teknologiaopiskelijaksi 
ammattikorkeakouluun

Jyväskylän ammattikorkeakoulun teol-
lisuustekniikan ja logistiikan näkökul-
masta. Havaitsin, että pohjakoulutus 
riippui koulutusalasta: energiatekniikan 
opiskelijoista lukiopohjaisia oli 70 %, 
kun taas rakennustekniikan opiskelijois-
ta noin puolet oli lukiopohjaisia ja puo-
let ammatillista väylää tulleita. Muut 
koulutusalat olivat näiden kahden ääri-
pään väliltä.

Pohjakoulutus ei kuitenkaan kerro 
kaikkea. Mitä opiskelijat ovat edellisen 
vuoden aikana tehneet? Samasta läh-
teestä löytyneiden tietojen avulla voi 
piirtää kuvan 2 vuoden 2014 tiedoista. 

Hiukan yllättävää kuvassa 2 on se, 
että suoraan koulusta opintoihin on 
hakenut vain 40 % opiskelijoista. Miten 
tämä vaikuttaa opiskelijoiden pääsy-
koemenestykseen?

Pääsykokeet vaihtelevat vuosittain 
sen verran paljon, että eri vuosien piste-
määriä ei ole mielekästä suoraan verrata 
toisiinsa. Olemme pitäneet Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa samaa mate-
matiikan lähtötasotestiä tekniikan alan 
uusille opiskelijoille useiden vuosien 
ajan. Osasivatko opiskelijat matematiik-
kaa aiemmin enemmän kuin nykyään? 
Lähtötasotestin maksimipistemäärä on 
20 pistettä.

KUUDEN VUODEN AJALTA piirretty pyl-
väsdiagrammi (kuva 3) näyttää mate-
maattisen osaamisen muutoksen. Kun 
vuosittaisen satunnaisvaihtelun sul-
kee pois vertaamalla ryhminä vuosien 
2011–2013 pistemääriä vuosien 2014–
2016 pistemääriin, vedenjakajana näyt-
täisi olevan 11,5 pistettä. Kolmena viime 
vuonna paremman pistemäärän saa-
neiden osuus on pienentynyt selvästi. 
Uusimmat PISA- ja TIMMS-tutkimukset 
eivät ennusta parempaa tulevaisuutta 
lähivuosina. 

Mitä me voimme tehdä?

KESÄLLÄ 2015 KOKEILIMME JAMKin 
Teknologiayksikössä ammatillista väy-
lää opiskeleville matematiikan en-
nakkotehtäväpakettia Starttimatikka. 
Palaute ennakkotehtäväpaketista oli 
hyvin positiivinen, ja sitä pidettiin tar-
peellisena.  

Vaikka se ei ratkaissut kaikkia syksyn 
työn käynnistymisongelmia, ennakko-
tehtävän kautta opiskelija oli jo orien-
toitunut opiskeluun eri tavalla kuin ai-
emmin. 

KEVÄÄN 2016 AIKANA rakensimme 
yhteistyössä hyvinvointialan matema-
tiikan opettajan Niilo Kuokkasen ja lii-
ketalouden matematiikan opettajan 
Teemu Laitisen kanssa MathMarket-
kokonaisuuden Omalle Polulle Korkea-
kouluun -hankkeessa. Tämä opintojak-
so oli kokonaan virtuaalinen, ja se sisälsi 
videoita, harjoitustestejä ja hyväksyttyä 
suoritusta mittaavat ajokorttitestit.

Opiskelija teki MathMarketissa mate-
riaalin osan Ajokortti ykkönen riippu-
matta siitä, mille alalle hän oli tulossa. 
Materiaalin osa Ajokortti kakkonen oli 
alakohtainen mutta yhtä lailla pakolli-
nen. 

Pilotoinnissa MathMarketia käytettiin 
kesällä 2016 JAMKin teknologiayksikön 
teollisuustekniikan tutkinto-ohjelmiin 
valittujen, ammatillista väylää tulleiden 
opiskelijoiden ennakkotehtävänä (55 
opiskelijaa). Koska työtila oli avoinna 
kaikille valituille opiskelijoille, sen pystyi 
tekemään myös kohderyhmän ulko-
puolinen opiskelija. 

Palautekyselyyn vastasi 66 opiskeli-
jaa. Opiskelijapalautteen perusteella 
tehtäviä oli sopiva määrä ja tehtävät 
olivat vaikeustasoltaan sopivia. Videoita 
katsottiin tarvittaessa. Pelit eivät kiin-

H
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nostaneet, koska yleinen arvaus opiske-
lijoilla oli, että niistä ei olisi ollut hyötyä.

Ennakkotehtävää pidettiin hyvin tar-
peellisena (94 %). Vain 6 % opiskelijoista 
piti ennakkotehtävää melko turhana. 
Kukaan ei pitänyt sitä täysin tarpeetto-
mana. 

TÄLLAISILLE SIIRTYMÄVAIHEEN opin-
noille on siis iso tarve. Voitaisiinko tähän 
tarpeeseen vastata yhteistyössä eri am-
mattikorkeakoulujen kesken?

Kuva 3. Jyväskylän ammattikorkeakoulun tekniikan alan uusien opiskelijoiden matematiikan lähtötaso.

Tekniikan  ja  liikenteen  ala
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Kuva 1. Ammattikorkeakouluhakijat 2015 – 2017. 

Kuva 2. Opiskelijaksi hakeneiden edellinen vuosi.
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Toista sataa lasta ja nuorta 
aina päiväkodista lukioon 
esitteli luonnontieteellis-
matemaattisia projektejaan 
StarT-festareilla Skinnarilan 
kampuksella huhtikuussa. 
Tulokset yllättivät paatu-
neimmankin opettajan.

 tarT on LUMA-keskus Suomi 
-verkoston monialaisten oppimiskoko-
naisuuksien toteuttamista tukeva toi-
mintamalli (http://start.luma.fi/). Festa-
reiden järjestäjä LUMA-keskus Saimaa 
on Saimaan ammattikorkeakoulun ja 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
yhteisorganisaatio ja kuuluu osana 
LUMA Suomi-verkostoon.

PÄIVI PORRAS

StarT: Nuorta energiaa ja luovuutta
Festarin projektien teemoja olivat 

muun muassa Arjen matematiikkaa, 
Hyvinvointi, Luonto ja ympäristö, Ohjel-
mointia ja robotiikkaa, Teknologia ym-
pärillämme ja Tähdet ja avaruus. Vain 
6–12-vuotiaille oli teema Tämä toimii: 
Liikkuva lelu.

PROJEKTIEN KANNUSTIMENA oli tie-
tenkin maine ja kunnia sekä oppimisen 
ilo.  Parhaat tähtitiimit palkittiin kutsul-
la StarT-gaalaan toukokuussa. Kutsu 
sisältää mahdollisuuden osallistua LU-
MA-päiville ja vierailun muun muassa 
Heurekaan. Lisäksi heille luovutetaan 
rahastipendi. 

Nyt jo lienee selvää, että tuomareiden 
tehtävä oli kaikkea muuta kuin help-
po, kun teemoja sekä lähestymistapoja 
oli monia. Tuomareina toimivat Virpi 
Junttila (LUMA-keskus Saimaan joh-
taja), Outi Haatainen (StarT-projektin 

vetäjä), Anneli Pirttilä (Saimaan amk:n 
rehtori), Tuomas Hannikainen (Voisal-
men koulun apulaisrehtori) sekä Saku 
Laapio (TEK). 

AAMUPÄIVÄLLÄ PROJEKTEJAAN esit-
telivät päiväkotilapset ja alakoululaiset. 
Kun lapsille annetaan mahdollisuus 
tutkia ja miettiä, voi lopputulos yllät-
tää paatuneimmankin tapoihinsa kan-
gistuneen opettajan. Päiväkotilasten 
henkilökohtaiseksi ohjaajaksi nimetty 
rakennustekniikan opiskelija tuli jossain 
vaiheessa kommentoimaan minulle 
näin:

”Kun lapset tulivat kertomaan minulle 
sadeveden suodattumisesta maaker-
rosten läpi pohjaveteen käyttäen kaik-
kia hienoja termejä, niin ei pitäisi kyllä 
luokkakavereilla olla syytä valittaa ko. 
ammattikurssin aiheiden olevan liian 
vaikeita.”

S

Päiväkoti Satulinnan eskarilaiset esittelemässä projektiaan LUMA-keskus Saimaan johtajalle Virpi Junttilalle. Kuvaaja Jouni Ikonen

Kaukaan koulun voittoisa Kuularata kiin-
nosti myös muita festareille osallistuneita.
Kuvaaja Leena Ikonen
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Samainen ohjaaja oli vienyt lapset 
jossain vaiheessa päivää katsomaan ra-
kennustekniikan laboratoriota. Paikalla 
olleet opiskelijatoverit olivat kuulemma 
saaneet aikamoisen kysymystulvan nis-
kaansa yrittäessään työskennellä pro-
jektiensa parissa. 

TÄMÄ TOIMII -SARJAN LELUT olivat 
tuomareiden mielestä omaperäisiä ja 
hyvin toteutettuja. Voittajaksi valikoitui 
Kaukaan koulun 3.-luokkalaisten teke-
mä Kuularata. Tuomareiden mielestä 
Kuularata oli hyvä kokonaisuus ja se piti 
pelaajan mielenkiinnon yllä. Lisäksi se 
vaikutti osittain syrjäyttäneen luokka-
laisten keskuudessa myös kännykkäpe-
lit eivätkä tuomaritkaan olisi malttaneet 
siirtyä eteenpäin.

Lasten ja nuorten sarjoissa kumpikin 
voittajajoukkue oli tehnyt lautapelin. 
Lasten sarjan voittaja oli Savonlinnan 
Mertalan koulun 6.-luokkalaisten teke-
mä Afrikka-lautapeli, joka kuului tee-

Ulkoilmateatterisesityksessä  
useita näytelmäpaikkoja

Monilla paikkakunnilla Suomessa toteutetaan vuosittain 
pääsiäisvaellus. Näin Muuramessakin, jossa monikymmenpäi-
nen vapaaehtoisten joukko osallistui tapahtuman toteutuk-
seen. 

Näytelmäpaikkoina olivat tori, ehtoollispöytä, rukouspaik-
ka, Pilatuksen talo, Golgata ja Jeesuksen hauta. 

JAAKKO VIITALA

Jeesus opetuslapsineen ja äiteineen, sotilaat, kuorot, to-
rikauppiaat ja esittäjät eläytyivät täysillä uppotuen tapahtu-
miin. Jotkut näyttelijät kertoivat, että tuntui todella pahalta 
huutaa osana kansaa roolin mukaisesti ”syyllinen”, kun mie-
luummin olisi halunnut huutaa opetuslasten tavoin ”syytön”.

Iltavalistuksessa toteutetun päivän viimeisen erityksen kat-
sojat kokivat erityisen tunnelmallisena, säväyttävänä ja pu-
huttelevana.

Tällainen ulkona ja sisällä useilla paikoilla toteutettu näy-
telmä soveltuisi mukavasti joihinkin muihinkin aiheisiin kuin 
pääsiäisvaellukseen.

maan Luonto ja ympäristö. Tuomarit 
pitivät erityisesti siitä, että peliä oli tes-
tattu ja kehitelty sekä sitä tykkäsivät pe-
lata myös vanhemmat ja toisten luokki-
en oppilaat.  

Nuorten sarjan voittajajoukkueen 
Vuoksenniskan koulun Suomi-lautapeli 
kuului Hyvinvointi-teemaan. Suomi-
lautapeli oli tuomareiden mielestä hel-
posti laajennettavissa/täydennettävissä 
ja komean toteutuksen myötä aivan 
tuotantokelpoinen.

OPETTAJATIIMEILLE suunnatussa Hyvä 
käytänne -sarjassa palkittiin yksi lasten 
sarjan opettajatiimi sekä vastaavasti 
yksi nuorten sarjan opettajatiimi. Las-
ten sarjan voittajana palkittiin Päivä-
koti Satulaiva. Päiväkodissa on vahvat 
perinteet yhteisöllisyyden ja oppijaläh-
töisyyden toteuttamisessa. Jokaiselle 
lapselle mahdollistetaan onnistumisen 
elämykset sekä tutkimukset oman kiin-
nostuksen mukaisesti. Yhteisölliseen 

toimintaan on saatu mukaan myös van-
hemmat. 

Nuorten sarjassa voittajaksi valikoitui 
Rantakylän koulun LUMA LAB-projekti.

KOSKA HYVIÄ PROJEKTEJA oli niin pal-
jon, palkittiin muutama projekti URSAn 
lahjoittamilla palkinnoilla sekä Etelä-
Karjalan Säästöpankkisäätiön avusta-
mana tiederetkillä Skinnarilan kampuk-
selle. Kaikille palkituille projekteille oli 
yhteistä tiimiläisten innostus ja monien 
aiheiden yhdistely samaan teeman. 
Monta hyvää projektia jäi ikävä kyllä 
palkinnoitta, koska projektin video ei 
ollut käytettävissä, ja oli edellytys palkit-
semiselle. 

Parhaiten menestyivät lasten ja nuor-
ten omasta mielenkiinnosta toteutetut 
projektit. Joissakin tapauksissa opettaja 
oli antanut teeman mutta tiimiläisillä oli 
sen jälkeen vapaat kädet aiheen käsitte-
lylle. 
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