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 PÄÄKIRJOITUS

Isot teollisuusliitot ovat 
huolissaan koulutuksen laadusta

       lokuun lopulla, ennen budjettiriiheä, teollisuusliitot toi-
vat julki arvostelunsa koulutuksen lisäleikkauksia kohtaan. 
Suurten vientiliittojen mukaan lisäleikkaukset heikentävät 
suomalaisten yritysten viennin tulevaisuuden näkymiä. 
Metsäteollisuus, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus 
vetosivat hallitukseen, ettei se tekisi valtionvarainministeri-
ön esittämiä lisäleikkauksia koulutukseen ja tutkimukseen.

Vientiteollisuuden yritykset tarvitsevat menestyäkseen 
osaavia insinöörejä. Maailmanlaajuinen kilpailu ja uudet tek-
nologiat nostavat tarvittavan osaamisen tasoa. Tämän vuok-
si koulutuksen laadusta ei voida tinkiä vaan koulutukseen ja 
tutkimukseen on osoitettava riittävät resurssit, tiedotteessa 
todetaan. 

Opetushenkilöstö alkaa olla väsynyttä

TOOLIN YHÄ KASVAVA HUOLI ON OPETTAJIEN jaksaminen. 
Lisääntynyt opetustyö on ammattikorkeakouluissa kaadettu 
yhä pienemmän opettajajoukon hartioille. Yt-menettelyjen 
kautta toteutetut irtisanomiset ovat nakertaneet henkilös-
tön luottamusta siihen, että tekemällä oma työ hyvin työ-
paikka olisi turvattu. 

Oman osaamisen kehittämiseen ja yritysyhteistyöhön 
käytettävä työmäärä on vähentynyt huomattavasti. Insinöö-
rikouluttajien ammattitaidon ylläpitäminen, viimeisimpien 
teknologioiden käyttöönotto ja näiden tietojen ja taitojen 

huomioiminen opiskelijoiden valmenta-
misessa työelämään ei tahdo enää onnis-
tua työajalla.

Opettajien opetustyömäärä on lisäänty-
nyt viime vuosina erityisesti leikkausten ja 
rahoitusmallin johdosta räjähdysmaisesti. 
Kiireessä ja opetuksen rahoitusmittarivel-
voitetta täytettäessä insinöörikoulutuk-
sesta on tullut tutkinto- ja pistetehtailua.

Nyt tarvittaisiin työrauhaa

VÄITE, ETTÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN asema olisi vakiin-
tunut, on epätosi. Ammattikorkeakoulut eivät ole saaneet 
reilun kahdenkymmenen vuoden olemassaoloaikanaan 
kehittyä rauhassa, vaan niitä on valtio-ohjauksessa vuosia 
uudistettu ja leikattu harkitsemattomasti. Minkäänlaista 
työrauhaa ei ole ammattikorkeakouluihin saatu. Nyt viimein 
olisikin aika saada työrauha ja antaa ammattikorkeakoulu-
jen toteuttaa tehtäväänsä.

Viimeiset pari vuotta on ollut menossa ns. korkeakoulujen 
rakenteellinen kehittäminen, minkä johdosta on nähtävissä, 
että yliopisto-ammattikorkeakoulun sateenkaaren päässä ei 
ole kulta-aarretta, vaan itsenäisen ammattikorkeakoulun ja 
duaalimallin loppu. Tämän seurauksena myös nelivuotinen 
insinöörikoulutus uhkaa muodostua kolmivuotiseksi yliopis-
ton kandikoulutukseksi. Tampereella, Lapissa ja Lappeen-
rannassa ollaan tässä työssä eturintamassa.

Ammattikorkeakoulujen reaalituloja on leikattu vuodesta 
2011 alkaen noin 21 %. Viimeisin leikkaus toteutettiin hal-
lituksen vedättäessä Kilpailukykysopimuksen vastaisesti 
ammattikorkeakouluista budjettiriihessä ylimääräiset 7 mil-
joonaa euroa aikaisemmin päätettyjen leikkausten päälle. 
Tämän päälle opetukseen on tulossa vuoden 2017 alusta 
nk. strategiarahaleikkaus, joka vastaa n. 55 miljoonaa euroa.

Asiakas odottaa maakunnissa veitsi kurkulla, mistä parturi 
leikkaa seuraavaksi, kun kaikki leikattavissa oleva on jo viety. 
Tämä kuvaa hyvin insinöörikoulutuksen tilannetta ammatti-
korkeakouluissa. 

TOOLin näkemys on, että ammattikorkeakoulujen jätti-
mäisiä kiinteistökustannuksia on saatava pienemmiksi il-
man, että opetus, tutkimus ja kehittämistyö kärsivät. Tämä 
ei ole edes kovin vaikeaa. Ammattikorkeakoulujen hallituk-
sen edustajien on aidosti alettava ajamaan ammattikorkea-
koulujen eikä omistajakuntien etuja. Toistaiseksi hallituksis-
sa puolustetaan korkeiden kiinteistökulujen markkinoita, 
ja leikkaus tehdään opetuksen kustannuksella. Toisin kuin 
opetusministeriö on halunnut, koulutuksesta on tehty leik-
kausten maksumies.

Emme pysty enää takaamaan insinööri-
tutkinnolle kilpailukykyistä laatua

TILASTOJEN VALOSSA SUHTEELLISESTI ENITEN on leikattu 
insinöörikoulutuksesta. Mitä mieltä mahtavat vientiliitot 
olla siitä, jos lopetettaisiin suomalainen insinöörikoulu-
tus ammattikorkeakouluissa ja laskettaisiin se yliopistojen 
3-vuotiseen koulutuskainaloon? Nyt kuntien omistuksessa 
insinöörikoulutus on haudattu elävältä leikattuna odotta-
maan loppuansa. 

TOOL on useiden vuosien ajan todennut ammattikor-
keakoulutasoisen insinöörikoulutuksen rahoituksen laskun 
ja alenevan opettajamäärän vaikuttaneen valmistuneiden 
insinöörien laatuun. TOOL ainoana opetusalan liittona puo-
lustaa isojen teollisuusliittojen rinnalla viennille tärkeää insi-
nöörikoulutusta. Vetoamme päättäjiin insinöörikoulutuksen 
resurssien lisäämisen puolesta. Vain riittävän opettajamää-
rän avulla voidaan turvata vientiteollisuudelle elintärkeä 
insinööritutkinnon laatu. Sopiva opettajamäärä on kansain-
välisten vertailujen mukaan yksi opettaja kymmentä opis-
kelijaa kohden, nyt se on keskimäärin 1:30 ja vastaavasti 1. 
vuosikurssin opettajilla 1:45.

Koska emme insinöörien kouluttajina enää pysty olemas-
sa olevin resurssein takaamaan insinööritutkinnolle riittävää 
laatua, olemme esittäneet syvenevän laatuongelman ratkai-
suksi vahvan ja valtakunnallisen insinööriammattikorkea-
koulun perustamista.

TOOL JUHLII seitsemättä ja Toolilainen neljättä vuosikym-
mentä Helsingissä 18.11.2016.
Tervetuloa juhlimaan, ja voimia alkaneeseen lukuvuoteen!

E

”Emme enää pysty 
olemassa olevin 
resurssein takaa-
maan insinööritut-
kinnolle riittävää 
laatua.”
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LEDAREN

     slutet av augusti, �öre budgetmanglingen, presente-slutet av augusti, �öre budgetmanglingen, presente-
rade industri�örbunden sin kritik mot tilläggsnedskärning-
arna inom utbildningen. Enligt de stora export�örbunden 
�örsvagar tilläggsnedskärningarna �ramtidsutsikterna �ör 
de finländska �öretagens export. Skogsindustrin, Kemiindu-
strin och Teknologiindustrin åberopade regeringen att inte 
genom�öra de tilläggsnedskärningar inom utbildning och 
�orskning som finansministeriet �öreslagit. Exportindustrins 
�öretag behöver kunniga ingenjörer �ör att nå �ramgång. 
Den globala konkurrensen och nya teknologier höjer nivån 
på det behövliga kunnandet. Där�ör kan man inte pruta på 
utbildningens kvalitet, utan man bör satsa tillräckliga resur-
ser på utbildning och �orskning konstateras i notisen.

Undervisningspersonalen börjar vara 
uttröttad

TOOLS ALLT STÖRRE ORO ÄR LÄRARNAS ORK i arbetet. Det 
ökade undervisningsarbetet har i yrkeshögskolorna skjutits 
på en allt krympande skara lärare. Uppsägningarna via sam-
arbets�örhandlingar har naggat i kanten  personalens tro på 
att ett välut�ört eget arbete skulle säkra arbetsplatsen. 

Arbetsmängden att utveckla sig själv och arbetslivskon-
takter har minskat drastiskt.  Numera vill det inte lyckas att 

på arbetstid upprätthålla yrkeskunskapen 
hos ingenjörsutbildarna, ta i bruk de senaste 
teknologierna och applicera dessa på att �ör-
bereda studerande �ör arbetslivet.

Lärarnas undervisningsarbetsmängd 
har ökat explosionsartat de senaste åren 
särskilt pga nedskärningarna och fi-
nansieringsmodellen. I hast och �ör att 
upp�ylla finansieringsmätarnas krav 
har ingenjörsutbildningen blivit en  
�abrikation av examina och studiepoäng.

Nu skulle det behövas arbetsro

PÅSTÅENDET ATT YRKESHÖGSKOLORNAS status skulle ha 
stabiliserats är osant. Yrkeshögskolorna har inte under sin 
drygt 20-åriga existens �ått utvecklas i �red, utan de har un-
der statskontroll i åratal �örnyats och beskurits oe�tertänk-
samt. Man har inte �ått någon som helst arbetsro. Senast nu 
vore det äntligen dags att �å arbetsro och låta yrkeshögsko-
lorna �ull�ölja sitt uppdrag.

De senaste två åren har det pågått den sk. strukturella 
utvecklingen av högskolorna, varav synes att det inte finns 
någon guldskatt i ändan av universitets-yrkeshögskolornas 
regnbåge utan slutet på den självständiga yrkeshögskolan 
och dualmodellen. Som en �öljd av detta hotar den �yraåriga 
ingenjörsutbildningen också att bli en treårig kandidatut-
bildning. I Tammer�ors, Lappland och Villmanstrand är man 
i �rontlinjen med detta arbete.

Yrkeshögskolornas realinkomster har beskurits sedan år 
2011 med ca 21%. Den senaste nedskärningen genom�ör-
des då regeringen emot Konkurrenskra�tsavtalet drog bort 
7 miljoner euro extra av yrkeshögskolorna vid budgetmang-
lingen utöver de redan tidigare beslutade nedskärningarna. 
Ovanpå detta kommer �ör undervisningens del år 2017 en 
sk. strategiresursnedskärning, som motsvarar ca 55 miljoner 
euro. Kunden väntar i landskapen med kniven på strupen 
var barberaren skär härnäst, när allt nedskärningsbart redan 
har tagits bort. Detta åskådliggör väl situationen �ör ingen-
jörsutbildningen i yrkeshögskolorna.

TOOLs åsikt är att yrkeshögskolornas enorma �astighets-
kostnader måste �ås ned utan att undervisningen, �orsk-
ningen och utvecklingsarbetet lider. Detta är inte ens sär-
skilt svårt. Yrkeshögskolornas styrelsemedlemmar måste på 
riktigt börja �öra yrkeshögskolornas och inte ägarkommu-
nernas sak. Tillsvidare �örsvaras i styrelserna marknaderna 
�ör höga �astighetskostnader, och nedskärningen sker på 
bekostnad av undervisningen. I motsats till vad undervis-
ningsministeriet har velat, har utbildningen blivit nedskär-
ningarnas finansiär.

Vi kan inte längre garantera 
konkurrenskraftig kvalitet hos 
ingenjörsexamen

I SKENET AV STATISTIKEN HAR MAN RELATIVT sett skurit 
mest i ingenjörsutbildningen. Vad skulle de stora export�ör-
bunden tänka om  man skulle upphöra med ingenjörsut-
bildningen i yrkeshögskolorna och lämna den i �amnen på 
universitetens 3-åriga utbildning? Nu har ingenjörsutbild-
ningen i kommunalt ägo begravts levande stympad �ör att 
vänta på slutet.

TOOL har i flera års tid konstaterat hur resursminskningen 
och den nedåtgående mängden lärare påverkat kvaliteten 
hos de nyblivna ingenjörerna. TOOL är det enda �örbundet 
inom utbildningssektorn som vid sidan av de stora industri-
�örbunden �örsvarar den �ör exporten så viktiga ingenjörsut-
bildningen. Vi åberopar besluts�attarna att öka ingenjörsut-
bildningens resurser. Endast med tillräckligt stor lärarresurs 
kan man garantera kvaliteten hos de �ör exportindustrin vik-
tiga ingenjörerna. En lämplig kvot studerande per lärare är 
10 i internationella jäm�örelser, nu är den i medeltal 30 och 
�ör �örstaårskursens lärare 45.

Då vi inte längre som utbildare av ingenjörer med tillgäng-
liga resurser kan garantera tillräcklig kvalitet hos ingen-
jörsexamen, har vi �öreslagit en stark och riksom�attande 
ingenjörshögskola  som lösning på det alltmer tilltagande 
kvalitetsproblemet.

TOOL FIRAR SITT sjunde och Toolilainen sitt fjärde årtionde i 
Helsing�ors 18.11.2016.
Välkommen att fira, och kra�ter till det påbörjade läsåret!

De stora industriförbunden är oroade 
över utbildningens kvalitetI

”Vi kan inte 
längre med 
nuvarande re-
surser garantera 
tillräcklig kvalitet 
hos ingenjörse-
xamen.”
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    hailen uutta robotti-imuriani! Sen 
toimista voisivat jopa työntekijät, esi-
miehet ja organisaatiot ottaa oppia.

KUN SEN ON AIKA LÄHTEÄ TÖIHIN, se 
herää oitis ja kajauttaa ilmoille reippaan 
laulun lurautuksen. Hetken se miettii, 
mihin lähtisi, ja sitten mennään oike-
aan suuntaan reippaasti, huolellisesti ja 
määrätietoisesti. 

Joskus kovin korkean esteen takia on 
ponnisteltava niin, että melkein lata-
us loppuu, mutta kyllä se aina pääsee 
minne haluaa. Se on nimittäin niin fiksu, 
että kun se on uupumaisillaan, se sääs-
tää sen verran virtaa, että pääsee lön-
köttelemään kotiinsa latauspisteeseen 
lepäämään ennen totaalista sammu-
mista. Levon jälkeen taas jaksaa.

Jos se eksyy, se ei säntäile suin päin 
vaan pysähtyy ja harkitsee ja ilmoittaa: 
”Odota, tarkistan missä olen.”

TÄNÄ VUONNA myös Tool ja Toolilainen 
tietävät missä mennään: toinen juhlii 
70-vuotissyntymäpäiväänsä, toinen ne-
likymppisiä. Toolin kymmenestä viime 
vuodesta ja Toolilaisen koko olemassa-
oloajasta voit lukea tämän lehden Juh-
laliitteestä. 

Toivottavasti myös seuraavat kymme-
nen vuotta ovat määrätietoista menoa 
eteenpäin!

MIRKA AIRESVUO
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TOOLin hallitus tapasi 
OAJ:n johtoa 1.–2.9. Porkka-
lassa Villa Hummerheimissä. 
Tavoitteena oli kartoittaa 
edunvalvonnan linjaa ja kes-
kustella, mitä parannuksia 
yritetään saada jo lähitule-
vaisuudessa aikaiseksi. 

              eskustelut sattuivat melko 
hektiseen aikaan ja Olli Luukkaisen pu-
helimessa olikin ensimmäisenä päivänä 
muistijälki noin 50 median soitosta. Ta-
paamisessa hallitus sai yleiskatsauksen 
kikyyn ja siihen, mitä se merkitsee eri 
osapuolille.

Hallitus tapasi OAJ:n johtoa
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SAMPSA KUPARI

OPETTAJA/OPPILAS-SUHDETTA pidet-
tiin huonona ja tämän kehittämistä on 
syytä edistää. Nykyinen tekniikan suhde 
yli 30 ei ole opetuksen tason kannalta 
mitenkään järkevä. 

Tutkinnon tasoista on syytä selvittää, 
millainen suomalainen taso on kilpai-
lijamaissa. Tämä ei ole oikein selkeästi 
tiedossa. 

OPETUKSEN MÄÄRÄ ON ERITTÄIN ras-
kas nykyisessä systeemissä. 24 tuntia 
viikossa tarkoittaa 768 
tuntia vuodessa, joka 
on moneen Keski-
Euroopan maahan 
nähden kaksinkertai-
nen. Tämän ylittävän 
määrän tulisi ehdot-
tomasti olla korkeam-
man korvauksen pa-
rissa – jos työsuojelu 
edes sellaista määrää voi sallia. Tällainen 
kuormitus vaikuttaa opetuksen laatuun 
ja tietysti myös opettajien jaksamiseen. 
Karmeimmillaan opettajilla saattaa olla 

jopa 35 oppituntia viikossa. Yliopisto-
lehtoreilla opetusta on alle 400 tuntia 
vuodessa, joten toolilaisia ei kohdella 
yhdenvertaisesti. Jos yhdistytään yli-
opistojen kanssa, tämä tulee varmasti 
aiheuttamaan ongelmia. 

Myös se, että lehtorit ja yliopettajat 
tekevät käytännössä samaa työtä, mut-
ta jälkimmäiset saavat selvästi parem-
paa palkkaa, ei ole lainkaan oikeuden-
mukaista. Insinööriopetusta antavien 
tulisi saada kaikki yliopettajan palkkaa.

35 SIDOTTUA VIIKKOA ymmärretään 
kohtalaisesti, ja viisi viikkoa on aikaan ja 
paikkaan sitomatonta. Kuitenkin 35 vii-
kon jaksoon kuuluu vielä 400 tuntia ai-
kaan ja paikkaan sitomatonta työtä; tätä 
käytännössä työnantaja ei kunnioita 
lainkaan vaan olettaa opettajan olevan 
joka hetki tavoitettavissa kuin palokun-
ta. Näiden tuntien, jotka tarkoittavat 50 
työpäivää, sijoittelun tulisi olla etukä-
teen sovittavissa eikä katsottavissa jäl-

keenpäin mihin nyt 
sattuivat jäämään. 

Yleensä TOOLin 
jäsenistö on ylitun-
nollista ja he tekevät 
paljon ylimääräistä 
ilmaista työtä, mikä ei 
tietysti ole kenenkään 
etu.

Opettajina toimi-
vat eräissä laitoksis-

sa muutkin kuin opettajat, ja tämä voi 
heijastua pahimmillaan lomautuksina, 
mikä ei missään nimessä ole asianmu-
kaista.

INSINÖÖRIAMMATTIKORKEAKOULUA 
pidettiin erittäin kehityskelpoisena aja-
tuksena. Nykyisessä systeemissä ei enää 
voida taata tutkinnon laatua, mutta täl-
laisella järjestelyllä olisi mahdollisuus 
päästä tehokkaampaan ja taloudelli-
sempaan organisointiin. Asiaa on esitel-
ty ministeriössä, jossa se sai positiivisen 
vastaanoton. 

Yhteistyötä voidaan edelleen tehdä 
muiden oppilaitosten kanssa vaikka or-
ganisaatiot ovat erillään. Ajatus voi he-
rättää kysymyksiä, mitä tapahtuu paik-
kakunnilla, joista koettaisiin tekniikan 
opetuksen lähtevän pois. Näin ei suin-
kaan tarvitse tapahtua vaan organisaa-
tio voi pitää nykyiset yksiköt sisällään, 
mutta hallinnointi tapahtuisi tekniikka-
orientoituneesti, mikä palvelisi suoma-
laista teollisuutta ja taloutta parhaalla 
mahdollisella tavalla.

NEUVOTTELUPÄIVÄT KOETTIIN hyödyl-
lisiksi ja niitä on tarkoitus jatkaa esimer-
kiksi kerran vuodessa, jolloin voidaan 
päivittää edunvalvonnan tähtäimet ja 
peilata niitä käytännön mahdollisuuk-
siin.

”Yleensä TOOLin jäsenistö on 
ylitunnollista ja he tekevät 
paljon ylimääräistä ilmaista 
työtä, mikä ei tietysti ole 
kenenkään etu.”
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JAAKKO VIITALA

E

Toolilainen-lehden toimi-
tuskunta kouluttautui ja 
laajensi mediaosaamistaan 
vierailemalla Europarlamen-
tissa Brysselissä tutustuen 
parlamentin toimintaan sekä 
europarlamentaarikko Han-
nu Takkulan ja YLE-kirjeen-
vaihtaja Maria Stenroosin 
työhön.

MEP Hannu Takkula

     U:n koulutusasioita hoitelee kult-
tuuri- ja koulutusvaliokunta CULT, jos-
sa varsinaisena jäsenenä 10 vuotta on 
toiminut ja nyt varajäsenenä ahkeroi 
europarlamentaarikko Hannu Takkula. 
Valiokunnassa varajäsenellä ovat lähes 
samat oikeudet kuin varsinaisella jäse-
nellä. 

Takkula on kansainvälisen kaupan 
valiokunnan ja suhteista Yhdysvaltoihin 
vastaavan valtuuskunnan jäsen sekä 
maatalous- ja aluekehitysvaliokunnan 
varajäsen. Opettajana Hannu on ai-
koinaan toiminut kolme vuotta. MEP 
Hannu Takkula on toiminnan mies, joka 
edustaa maatamme esimerkillisesti ja 
hoitaa työnsä perusteellisesti, rehdisti ja 
ahkerasti. 

Päivät ovat työntäyteisiä koostuen 
komission, valiokuntien, valtuuskuntien 
ja poliittisten elinten kokouksista, osal-
listumisista eri kon�erensseihin, neuvot-
teluihin ja vastaaviin tilaisuuksiin. Usea 
avustaja jakaa Hannun työtaakkaa.

EU:n koulutuspolitiikkaa

EUROPARLAMENTAARIKKO Hannu Tak-
kula kertoi yleisesti ottaen EU:ssa olta-
van erityisesti kiinnostuneita sektoreis-
ta, joissa liikkuu raha tai on kulttuuria; 
täten koulutuspolitiikka jää usein vähäl-
le huomiolle.

Hannu Takkula summaa EU:n pää-

sääntöisesti antavan jäsenmaittensa 
itse hoitaa koulutuspolitiikkansa antaen 
jäsenmailleen suosituksia koulutusyh-
teistyöhön. EU:ssa koulutusta toki ke-
hitetään ja harmonisoidaan mm. pyrki-
myksillä saada eri EU-maiden tutkintoja 
keskenään vertailukelpoisiksi vapaan 
työvoiman liikkuvuuden turvaamiseksi.

Komissiossa yritetään myös saada yh-
tenäinen linja EU:n ulkopuolisista mais-
ta tuleville jo kotimaassaan tutkinnon 
suorittaneille ”mitä lisää pitäisi suorit-
taa, jotta saisi ko. EU-maassa tutkinnon”. 
Yleisperiaatteeksi on muodostunut, 
että kukin jäsenmaa saa itse ratkaista 
vastaavuudet.

EU:ssa on pyritty myös helpottamaan 
muun kuin tutkintokoulutuksen kaut-
ta saatuja muodollisten pätevyyksien 
osaamisia ja taitoja eli AHOTeja.

Laadukkaalla opetuksella EU saa jat-
kuvasti tarvitsemaansa pätevää ja laa-
dukasta työvoimaa.

Europarlamentissa pitkän tähtäimen 
tavoitteena on saada yhteinen koulu-
tuksen arviointineuvosto. 

Vierailu Europarlamentissa

Sampsa Kupari, Heini Hietikko, Mirka Airesvuo, Jaakko Viitala, 
Jukka Kurenniemi ja Kauko Kallio parlamenttirakennuksen edessä.
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Jäsenmaiden välisiä eroja

Yleisesti ottaen jäsenmaiden koulutus-
rahoituksissa on suuria eroja. Useimmis-
sa EU-maissa rahoitus pienenee, mutta 
on myös maita – kuten Puola ja Liettua 
– jotka satsaavat entistä enempi kou-
lutukseen. Rahoituksen pienentyessä 
yleisiä suuntauksia ovat olleet kontak-
tiopetuksen määrän väheneminen ja 
verkko-opetuksen lisääntyminen.

Useissa EU-maissa opettajan työtä ei 
arvosteta ja täten opettaja ei palkallan-
sa elä. Esimerkiksi Romaniassa opetta-
jan kuukausipalkka on vain 350 euroa, 
mikä on niin vähän, ettei auta muu kuin 
toimia iltaisin pitsalähettinä tai vastaa-
vissa töissä, jotta pystyy kutsumusam-
mattiaan harjoittamaan. 

Näkemyksiä 
insinööriammatti-
korkeakoulusta 

Mahdollista insinööriammattikorkea-
koulua arvioidessaan Hannu Takkula 
näki hyvin tärkeänä vahvuutena insi-
nöörikoulutuksen johdon ymmärtävän 
oleellisesti opetukseen liittyvien labora-
torioiden tärkeyden ja niiden edelleen 
kehittämisen. Laboratorioiden kautta 
teollisuuden kanssa yhteistyö oleellises-
ti lisääntyisi, monipuolistuisi ja samalla 
liittyisi entistä suuremmaksi osaksi ope-
tusta. 

Näkemyksiä maamme 
koulutuksesta

LOPUKSI MEP HANNU TAKKULA kertoi 
kaksi ajatusta pohdittavaksemme. 

Takkula kertoo useissa Round Table 
Discusseneissa ja vastaavissa tapaa-
misissa pohditun, että miksi tekniikan 
osaamisessa Suomen ohitse on mennyt 
usea Kauko-Idän maa. 

Toisaalta olemmeko liiankin itseriit-
toisia ajatuksin ”meillä on paras opet-
tajien osaamistaso; meillä on toisille an-
nettavaa, mutta emme tarvitse muita”.

Takkulan näkemyksen mukaan Suo-
men koulutusjärjestelmä on tärkeässä 
roolissa luomassa maallemme tulevai-
suudennäkymiä esimerkiksi 30 vuoden 
päähän.

Euroopan parlamentti 

          uroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, jonka 
jäsenet eli mepit (MEP  = Member o� the European Parliament) valitaan joka 
viides vuosi suorilla ja kansallisilla vaaleilla edustamaan maataan EU:n lain-
säädäntötyössä ja varmistamaan EU:n muiden toimielinten toiminnan demo-
kraattisuuden. 

Vuoden 2014 vaaleilla valittiin 28 jäsenmaan väkiluvun mukaisesti 751 jä-
sentä, joista 13 edustaa Suomea. Edustajat eivät ole ryhmittyneet jäsenmait-
tain vaan europuolueiden mukaisiin europarlamenttiryhmiin.

Parlamentti kokoontuu kahdessa paikassa eli Belgian Brysselissä ja Ranskan 
itsekkäästä vaatimuksesta kerran kuukaudessa myös Strasbourgissa. 

EU:n perussopimuksia on vuosien varrella muutettu ja näin parlamentti on 
saanut merkittävästi lisää lainsäädäntö- ja talousarviovaltaa määrittelemään 
Euroopan yhdentymisen etenemistä. 

Parlamentti pyrkii toiminnassaan edistämään demokratiaa ja ihmisoikeuk-
sia sekä Euroopassa että muualla maailmassa.

Erinomainen vaikutuskanava kansalaisille on olla suoraan yhteydessä kehen 
EU:n MEP:iin tahansa. 

Komissaarit ja Euroopan komissio

KOMISSAARIT MUODOSTAVAT YHDESSÄ KOMISSION puheenjohtajan kanssa 
Euroopan komission, joka on yksi EU:n toimielin. Komissaari on Euroopan ko-
mission jäsen. Jokainen Euroopan unionin jäsenmaa valitsee oman komissaa-
rinsa, joita tällä hetkellä on 28. 

Jokaisella komissaarilla on vastuualueena oma pääosasto, joka vastaa valti-
oiden ministeriötä.

E

Europarlamentin esittely
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T  yö Ylen kirjeenvaihtajana Brysselissä 
on hieman hektisempää kuin neljästi 
vuodessa ilmestyvässä järjestölehdessä. 
Maria Stenroos on töissä tai vähintään 
työvalmiudessa vuorokauden ympäri 
koko kaksivuotisen pestin ajan – lomia 
lukuun ottamatta. Ei siis ihme, että vii-
me joulukuussa hän harkitsi lopetta-
mista. Viikon joululoman jälkeen mieli 
kuitenkin muuttui ja hän jatkaa kauden 
loppuun asti. Perhe sen sijaan lähti Suo-
meen puolentoista vuoden Brysselissä 
olon jälkeen.

Mitä työ sitten pitää sisällään? Me tv:n 
katsojat näemme lähinnä vain rapor-
tointia uutislähetyksessä.

”Luen lehtiä, seuraan Twitteriä ja 
haastattelen lähteitä. Koska kaikkea ei 
voi seurata, olen päättänyt keskittyä 
kriiseihin enkä vaikkapa lakien valmis-
teluun. Huippukokoukset ovat tietysti 
automaattisesti aina uutisia. Olen yh-
teydessä suomalaisiin poliitikkoihin ja 
luon kontakteja, sillä virallisen tiedon 
varassa ei voi olla. Se menee niin, että 
kun jotkut tietää, kuka olen, he kerto-

MIRKA AIRESVUO

Maria Stenroos 
toimituskunnan 
tentattavana

vat minulle jotakin ja sitten minä kerron 
heille jotakin”, Maria Stenroos kertoo 
kulissien takaisista pelisäännöistä.

KUN NÄEMME Maria Stenroosin ra-
portoivan iltauutisissa, hän on yleensä 
etukäteen kirjoittanut rungon tai hän 
vastaa kysymyksiin, jotka on etukäteen 
saanut. Mutta kun on aito uutistilanne, 
lähetykseen ei ehdi valmistautua.

”Esimerkiksi terroristi-iskuista uuti-
sointi oli koko ajan suoraa lähetystä.”

KUN MARIALLA TULEE SYKSYLLÄ kaksi 
vuotta Brysselissä täyteen, hän siirtyy 
Suomeen politiikan toimitukseen. Hä-
nen seuraajakseen on kova kilpailu.

”Täällä ei saa olla ujo eikä kovin har-
kitsevainen, ja täällä vaaditaan hyvää 
kuntoa. On osattava tehdä juttuja tele-
visioon, radioon ja nettiin.”

Pikainen juttutuokiomme parlamen-
tin kahviossa venähti kuin huomaamat-
ta kolmen vartin mittaiseksi ja Marian 
on kiirehdittävä seuraavaan tapaami-
seen.

Ministerineuvosto

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO eli 
ministerineuvosto koostuu jäsenvalti-
oiden hallitusten edustajista.

EU:n lainsäätäjät

EUROOPAN PARLAMENTTI, komis-
sio ja ministerineuvosto laativat EU:n 
lainsäädännön eli hyväksyvät ja muut-
tavat säädösehdotuksia ja päättävät 
EU:n talousarviosta. 

Parlamentti valvoo komission ja 
muiden EU:n elinten työtä ja tekee yh-
teistyötä EU-maiden kansallisten par-
lamenttien kanssa huomioiden niiden 
näkemykset.

Pysyvät, väliaikaiset ja 
tutkintavaliokunnat

PARLAMENTIN TÄYSISTUNTOJEN val-
mistelua varten MEPit toimivat pysy-
vissä valiokunnissa, jotka ovat erikois-
tuneet tiettyihin aloihin. 

Parlamentissa on 20 valiokuntaa, 
joissa on 25–71 jäsentä. Jokaisella 
valiokunnalla on puheenjohtaja, pu-
heenjohtajisto ja sihteeristö. Valiokun-
tien poliittinen kokoonpano vastaa 
täysistunnon kokoonpanoa.

Valiokunnat laativat, muuttavat 
ja hyväksyvät säädösehdotuksia ja 
valiokunta-aloitteisia mietintöjä. Ne 
käsittelevät komission ja neuvoston 
ehdotuksia ja laativat tarvittaessa mie-
tintöjä, jotka esitellään täysistunnossa.

Parlamentti voi lisäksi asettaa eri-
tyiskysymyksiä käsitteleviä väliaikaisia 
valiokuntia sekä tutkintavaliokuntia, 
jotka selvittävät unionin oikeuden 
loukkaamista tai puutteellista sovel-
tamista

Valtuuskunnat ja 
poliittiset elimet

EUROOPAN PARLAMENTIN kansainvä-
lisiä yhteyksiä kehittävät ja ylläpitävät 
valtuuskunnat, jotka omalta osaltaan 
parantavat Euroopan unionin asemaa 
ja näkyvyyttä maailmassa.

Parlamentissa on myös erilaisia 
poliittisia elimiä, jotka vastaavat par-
lamentin toiminnan ja lainsäädäntö-
työn suunnittelun organisoinnista, 
parlamentin säännöistä sekä hallinto-, 
talous-, henkilöstö- ja organisaatioky-
symyksistä.
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Pääjuhla 
Aika Perjantai 18.11.2016 klo 13.00–15.30
Paikka Juhlasali, Metropolia ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, Helsinki

Tilaisuus on avoin ainoastaan TOOLin jäsenille ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenet ilmoittautuvat TOOLin nettisivuilla 
olevan linkin kautta ja ilmoittautuminen on suoritettava viimeistään 3.11. 
Täytäthän ilmoittautumislomakkeen vain yhden kerran. Mikäli ilmoittau-
tumiseesi tulee myöhemmin muutos tai sinulla on kysyttävää, pyydämme 
olemaan yhteydessä toimistolle: tool@tool.fi

TOOLin jäsenille on tehty kiintiövaraus juhlapaikan lähellä sijaitsevasta 
hotellista Radisson Blu Aleksanteri ajalle 18.-19.11. Hotelliyö on jäsenille 
omakustanteinen 
(1 hh 110 €, 2 hh 125 €). Voit varata hotelliyön sähköpostitse osoitteesta 
reservations.finland@radissonblu.com tai puhelimitse 020 1234 700. 
Mainitse varausta tehdessäsi kiintiön nimi TOOL ry 70 vuotta. 
Kiintiövaraus on tehtävä viimeistään 3.11.

Ohjelma

TERVETULOPUHE
Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola
Metropolia ammattikorkeakoulu

PUHE
Puheenjohtaja Pasi Repo, TOOL ry

JUHLAPUHE
Pääministeri Juha Sipilä

ELINKEINOELÄMÄN TERVEHDYSPUHE
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

KATSAUS JUHLAJULKAISUUN 2006–2016 
Esko Pöllänen, emeritus puheenjohtaja, TOOL ry ja 
Mirka Airesvuo, päätoimittaja, Toolilainen

LIITON KUNNIAJÄSENYYS
Puheenjohtaja Pasi Repo ja 
varapuheenjohtaja Sampsa Kupari, TOOL ry

KAKKUKAHVIT
Juhlaisäntänä ja juontajana toimii
Puheenjohtaja Jarno Varteva, TOOL Metropolia

MUSIIKISTA pääjuhlassa vastaa Hummeripojat

TOOL ry 70 vuotta
                              Toolilainen-lehti 40 vuotta

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Iltajuhla
Aika Perjantai 18.11.2016 klo 18.00–  
Paikka Juhlasali, Metropolia ammattikorkeakoulu 
 Bulevardi 31, Helsinki

Ohjelma

Aperitiivi ja flyygelimusiikkia alkaen klo 18.00 

Buffet-illallinen klo 19.00

PUHEET
Sture Fjäder, puheenjohtaja, Akava
Pasi Pesonen, järjestöjohtaja, OAJ
Mervi Karikorpi, apulaisjohtaja, Teknologiateollisuus
Jarno Välinen, puheenjohtaja, IOL

MUSIIKKIESITYKSISTÄ iltatilaisuudessa vastaavat 
Retuperän VPK ja Juha Kopu
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SAMPSA KUPARI

Millaisia ovat luottamusmiehen tyypillisimmät tehtävät, 
Ilkka Loukola Seinäjoen ammattikorkeakoulusta?

TYYPILLISIMPIÄ LUOTTAMUSMIEHEN tehtäviä ovat meillä 
erilaisissa työnantajan työryhmissä työskenteleminen sekä 
yhteistoiminta-asiat työnantajan kanssa - ja tässä tapaukses-
sa en tarkoita irtisanomisia, vaan osallistumista päätöksente-
koon myös positiivisissakin asioissa. Tietysti jäsenistön neu-
vonta erilaisissa asioissa on yksi tärkeimmistä tehtävistä.

Oletko joutunut yt-neuvotteluihin ja onko niissä tarkoi-
tuksensa mukaisesti ollut mahdollisuus aidosti vaikuttaa 
työpaikkojen säilymiseen?

MEILLÄ AMMATTIKORKEAKOULULLA YT-neuvotteluja käytiin 
muutama vuosi sitten ja valtaosa niistä johtui koulutuksien 
(metsäinsinööri ja rakennuskonservaattori) lopettamisista. 
Nämä päätökset tulivat ministeriöltä, joten neuvotteluissa ei 
ollut paljon neuvoteltavaa. Opetushenkilöstöltä työt loppui-
vat, kun koulutuskin loppui. Tekniikan yksikön osalta ei ole 
tarvinnut mennä henkilöstön vähentämiseen eikä tällä het-
kellä ole näköpiirissäkään irtisanomisia. Tosin rahoitusneuvot-
telut ensi vuodelle ministeriön kanssa ovat vielä kesken…

Millaisin ratkaisun erilaisia kiistatilanteita on hoidettu? 
Millaisin esityksiin ei tule missään nimessä suostua?

KIISTAT ON HOIDETTU paikallisesti neuvotellen. Yhteistyö 
työnantajan kanssa on sujunut hyvin ja kaikessa on pelattu 
”avoimin kortein”, mikä on tuonut luottamusta osapuolten 
välille. Tuntuu, että ollaan aidosti kiinnostuneita myös työn-
tekijöiden ajatuksista päätöksenteossa. Tämä yhteistyö on pa-
rantunut osakeyhtiö-muutoksen myötä.

Koetaanko opettajan opetustuntimäärät kohtuullisiksi? 
Miten työajan seuraaminen olisi järkevintä hoitaa?

OPETUSTUNTIMÄÄRÄ ON kohtuullinen varmaan kaikilla, mut-
ta ongelmana on niiden epätasainen jakautuminen lukuvuo-
den aikana. Koska meillä tekniikassa aikuisopetus painottuu 
viikonvaihteeseen eli torstai- ja perjantai-illoille sekä lauantail-
le, niin pitkät työpäivät (pahimmillaan klo 8-21) ja kuusipäiväi-
nen työviikko koetaan raskaaksi.

Työajan seuraamisessa parasta olisi yksi järjestelmä. Nyt 
meillä projekteissa työskentelevät joutuvat kirjaamaan tun-
tinsa sekä projektille että muuhun seurantaan erikseen ja eri 
paikkaan.

Meillä opetuksen osalta ei seurantaa ole pakko tehdä, vaan 
ne ovat ns. urakkaluonteisia töitä, joissa on annettu tietty tun-
timäärä opintopistettä kohden. Itse olen kehottanut seuraa-
maan myös opetusta, koska jos opetus ylittyy, pitää jokaisen 

Toolilaisien luottamusmiesten/paikallisyhdistyksien 
puheenjohtajien haastattelusarja

Ilkka Loukola

Ilkka Loukola on rakennustekniikan lehtori, 
tekniikan yksikön luottamusmies ja Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun varapääluottamusmies.
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miettiä, mitä pitäisi tehdä toisin, että pysyttäisiin annetuis-
sa tunneissa. Toiveena olisi, jos vaikka Peppi-järjestelmään 
saataisiin toimiva työajan seuranta.

Mitä TOOL voisi tehdä järjestäytymisasteen kohotta-
miseksi? Miten TOOL voisi palvella paremmin jäseni-
ään? Parantaako OAJ edunvalvontaamme?

MEILLÄ TOOLIN JÄRJESTÄYTYMISASTE on aika hyvä (n. 85 
%) ja varmasti osasyynä on oman yhdistyksemme pyrki-
mys järjestää kaikille sopivia tilaisuuksia. 
Edunvalvonnassamme OAJ:ssä tuntuu, että hukumme 
sinne suureen massaan, eikä tekniikan alan asioita siellä 
juurikaan ajeta eteenpäin. Tämä tuntuu esimerkiksi palk-
kauksessa. Nykyään on todella vaikea saada uusia opet-
tajia tekniikan yksiköihin, vaikka tässä taloustilanteessa 
luulisi niitä löytyvän, koska palkka on pysynyt meillä jo 
vuosia samana, kun taas yksityisellä sektorilla palkat ovat 
nousseet reaalisesti.

Paikallinen vai valtakunnallinen sopiminen?

MONISSA ASIOISSA valtakunnallinen sopiminen on pa-
rasta: esimerkiksi palkkaus ja työaika. Joissakin asioissa 
kuitenkin soveltamista ja joustamista voitaisiin tuoda pai-
kalliselle tasolle.

Miten voisimme itse vaikuttaa tehokkaammin edun-
valvontaamme?

JOKAISEN JÄSENEN KANNATTAA olla aktiivinen ja tuoda 
omia ajatuksiaan esille luottamusmiehelle tai muille TOO-
Lin aktiiveille ja sitä kautta yhdessä kehittää edunvalvon-
taamme ja myös miettiä tulevia tavoitteitamme neuvot-
teluissa.

Miten mahdollisesti perustettava insinööriammatti-
korkeakoulu voisi vaikuttaa edunvalvontaan?

EN OIKEIN USKO, että insinööriammattikorkeakoulu on 
realistinen. Se olisi liian hajanainen hallittavaksi, kun pyri-
tään yhtenäisiin kampuksiin. Esimerkiksi meillä Seinäjoel-
la yksi kampus on tosiasia parin vuoden sisällä ja varmasti 
parhaiten meidän asioita voidaan hoitaa tämän kampuk-
sen sisällä monialaisessa ammattikorkeakoulussa.

Se, että insinöörikoulutus ja esimerkiksi tradenomikou-
lutus on ministeriön taholta arvioitu hinnoiltaan yhtä kal-
liiksi, saattaa tulevaisuudessa johtaa siihen, että Suomessa 
kannattaa kouluttaa vain tradenomeja, joita on halvempi 
kouluttaa. Ehkä ministeriön suuntaan  kannattaa tehdä 
työtä, että järki siinä voittaisi.

Vapaa sana:

YHDISTYKSEMME TOOL Seinäjoen tarkoituksena on pa-
lauttaa TOOL-päivät takaisin kalenteriin. Toivottavasti 
saamme tarpeeksi tulijoita sekä tutustumaan uusiin labo-
ratoriotiloihimme että keskustelemaan mielenkiintoisista 
asioista ja tietenkin tutustumaan muissa tekniikan yksi-
köissä työskenteleviin kollegoihin. Eli tervetuloa Seinäjo-
elle 17.–18.5.2017!

MIRKA AIRESVUO

Lappeenrannassa edetään 
nyt nopeasti
Etelä-Karjalassa on tavoitteena, että 
vuoden 2018 alussa aloittaa toimin-
tansa LUT-konserni: korkeakoulukes-
kittymä, jossa ammattikorkeakoulu 
eli college toimii yliopiston akateemis-
ten yksiköiden eli schoolien rinnalla.

 itä varten Saimaan ammattikorkeakoulu 
Oy:n omistus siirretään nykyisiltä omistajiltaan eli 
Etelä-Karjalan kunnilta ja Lappeenrannan teknillisel-
tä yliopistolta eli LUT:lta kokonaan LUT:lle.

Tarkoitus on muuttaa yhdeksän kunnan noin 22 
miljoonan euron osakeomistus pääomalainaksi. So-
pimukseen on kirjattu ehto, että Saimaan ammatti-
korkeakoulu Oy:n omistus palaa nykyisille omistaja-
kunnille, jos yliopisto yrittää myydä osakkeet ilman 
kuntien suostumusta tai jos ammattikorkeakoulun 
juridinen olomuoto muuttuu.

Uuteen konserniin yhdistetään molempien kor-
keakoulujen hallinto ja tukipalvelut. Kielikeskuksia 
koskeva lainsäädäntö muuttui elokuussa, joten kiel-
tenopetus järjestetään tulevaisuudessa yhteisesti. 

Yliopisto vastaa konsernissa edelleen tieteellisestä 
tutkimuksesta ja ammattikorkeakoulu tekee sovelta-
vaa tutkimusta. Molemmat korkeakoulut tuottavat 
jatkossakin niille annettujen tutkinto-oikeuksien 
mukaisia tutkintoja. 

Nyt odotetaan vielä, miten omistajakunnat vastaa-
vat pyyntöön luopua osakkeistaan. Omistajajärjeste-
lyjä ei myöskään tehdä ennen kuin on sovittu kunta-
työntekijöiden lisäeläkkeiden säilymisestä.

S
Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston logoilla koristeltua kihlajaiskakkua tarjottiin ammatti-
korkeakoulun avajaisissa syyskuussa.
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Millaisia ovat luottamusmiehen tyy-
pillisimmät tehtävät, pääluottamus-
mies Marja-Sisko Luode Kymen am-
mattikorkeakoulusta?

TYYPILLISIMPIÄ LUOTTAMUSMIEHEN 
tehtäviä ovat erilaiset sopimusristiriidat 
työnantajan ja yksittäisten opettajien 
välillä – sekä tietysti yt-neuvottelut, joita 
onkin sitten riittänyt. 

Oletko joutunut yt-neuvotteluihin ja 
onko niissä tarkoituksensa mukai-
sesti ollut mahdollisuus aidosti vai-
kuttaa työpaikkojen säilymiseen?

YT-NEUVOTTELURUMBA, missä on tar-
koitus sopeuttaa (lue: vähentää) hen-
kilökunnan määrää, alkoi Kyamkissa 
vuoden 2011 lopussa, eikä loppua ole 
näkyvissä uusien leikkausten vuoksi. 
Neuvottelujen kohteena ovat olleet 
lähes kaikki henkilöstöryhmät, mutta 

Toolilaisien luottamusmiesten/paikallisyhdistyksien 
puheenjohtajien haastattelusarja

Marja-Sisko Luode
opetuspuolen vähennyspaineita ovat 
lisänneet merkittävästi lakkautetut kou-
lutukset sekä Kotkassa että Kouvolassa. 
Ns. normaalit yt-kokoukset kuuluvat 
luonnollisesti luottamusmiehen arkeen 
joka tapauksessa. 

Usein yt-neuvotteluissamme on vää-
jäämättömästi nousut esiin ajatus, että 
työnantaja on näyttänyt tehneen rat-
kaisunsa jo etukäteen ja neuvotteluissa 
täytetään vain yt-lain mukaiset aikara-
jat, on sitten kyse ollut opettajista tai 
muista työntekijäryhmistä. Kyamkissa 
meillä on onneksi toimiva yhteistyö 
JHL:n ja Jytyn edustajien kanssa, joten 
taustatuki on toiminut molemmin puo-
lin.

Käymme myös yhteisiä yt-neuvotte-
luja Mamkin, Kyamkin ja Xamkin edus-
tajien kanssa, ja tällä hetkellä syksyn 
2016 aikana teemme uudet luottamus-
miessopimukset Xamkiin, joka aloittaa 
toimintansa 1.1.2017. Työnantajalla on 

selkeä halu vähentää luottamusmiehiä 
radikaalisti ja samalla antaa minimitun-
nit, tosin työehtosopimuksen puitteis-
sa. Sopimustekstithän muun muassa 
luottamusmiesresursseista ovat ajalta, 
jolloin ei tunnettu jättioppilaitoksia.

Millaisin esityksiin ei tule missään ni-
messä suostua?

KENENKÄÄN EI TARVITSE SUOSTUA 
työnantajan yksipuolisiin esityksiin 
oman ansiotasonsa tiputtamiseen tai 
työtuntien vähentämiseen. Liian usein 
jätetään käyttämättä esimerkiksi kou-
luttamisvelvoite, vaikka yt-laki siihen 
velvoittaa.

Koetaanko opettajan opetustunti-
määrät kohtuullisiksi?

TUNTIRESURSSIEN JATKUVA vähen-
täminen näkyy suurempina opetus-
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”Kesällä lataan akkuja rakkaan 
salibandyharrastuksen kesälajeilla 
eli Leivonmäellä suosählyn SM-ki-
soissa Keräilyerä-joukkueen kanssa. 
Talvella sitten tosissaan salibandya 
Suomen salibandyliiton sarjoissa 
Myllypuron Pauhussa sekä N35 SM-
sarjaa Keräilyerän joukkueessa.” 
Marja-Sisko Luode (kuvassa toinen 
oikealta) toimii liikunnan lehtorina 
Kymen ammattikorkeakoulussa.

ryhminä, massaluentoina sekä vir-
tuaaliopetuksen ja opiskelijoiden 
omatoimisten tehtävien lisääntymi-
senä. Uudet säästöt ja Kiky-sopimus 
lisäävät luonnollisesti opettajien 
työkuormaa. 

Käytännössä siis samalla opet-
tajan tuntimäärällä koulutetaan 
suurempia joukkoja, tosin toden-
näköisesti kaikissa oppilaitoksissa. 
Osa opiskelijoista selviytyy tälläkin 
järjestelmällä hyvin, mutta osalle lä-
hituntien vähentyminen ja ohjauk-
sen/tuen puute aiheuttaa haastei-
ta. Opettajille tämä taas aiheuttaa 
lisääntyvää henkistä kuormitusta, 
koska tavoite säilyttää laadukas 
opetus ja saada opiskelijat valmis-
tumaan ajallaan on luonnollisesti 
tärkeää. 

Miten mahdollisesti perustetta-
va insinööriammattikorkeakoulu 
voisi vaikuttaa edunvalvontaan?

UUSI insinööriammattikorkeakou-
luhan profiloituisi nimenomaan 
teknologiaan ja tuotteistamiseen, 
joten kaikilla kyseisen oppilaitok-
sen opettajillakin olisi selkeämpi 
yhteinen päämäärä. Uskon, että 
järjestäytymisaste nousisi ja toden-
näköisesti myös edunvalvonta olisi 
helpompaa. Menetetäänkö samalla 
jotain synergiaetuja nykyiseen ver-
rattuna, on tietysti pohdittava tark-
kaan.

TOOLIN VALTUUSTON JÄSEN, rakennus-
tekniikan lehtori Timo Sihvo menehtyi 
kesälomalla vaellus- ja kalastusmatkalla 
Norjan Lapissa. Onnettomuus tapahtui 
Timon 49-vuotissyntymäpäivänä.

Meille työkavereille oli järkytys palata 
kesän jälkeen työpaikalle, jossa Timon 
paikka on tyhjä. 

Timon positiivinen asenne, kekseliäi-
syys ja sydämellisyys pelastivat monta 
kertaa päivämme. Hänellä oli nimittäin 
taito löytää kollegojen ongelmiin jokin 
aivan uudenlainen näkökulma ja ratkai-
su – ja sitten hän lähti hymyillen ja pon-
nari heiluen kohti uusia haasteita. 

Opettajana hän oli erittäin pidetty, 
koska häntä oli opiskelijoiden helppo 
lähestyä ja koska hän oli niin monitai-
turi: hän opetti rakennustekniikka ja tie-
totekniikkaa, ohjasi opinnäytetöitä, oli 
mukana projekteissa, veti korttikoulu-
tuksia, suunnitteli taloja ja kaiken tämän 
ohella kouluttautui itsekin jatkuvasti.

TIMO OLI AKTIIVINEN ay-ihminen. Hän 
toimi TOOLissa sekä valtakunnan tasol-
la että Lappeenrannan paikallisyhdis-
tyksessä. Hän oli mukana myös OAJ:n 
Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat 
ry:ssä. Työpaikallaan Timo oli varapää-
luottamusmies.

Kalamiehen viimeinen vaellus

TIMO ASUI AIVAN SAIMAAn rannalla ja 
kalasti läpi vuoden. Kun häneltä Tooli-
laisen kollega-haastattelusarjassa kysyt-
tiin, pidätkö kalastamisesta, hän vastasi 
näin: 

”Pidän” on aika mieto ilmaus, oikeas-
taan elän siitä! Kalastuksessa parasta 
taitaa olla se, että saan päivittäin olla 
järvellä ihastelemassa veden ja valon 
leikkejä.

Toolilaiseen Timo valokuvasi ja kirjoit-
ti paljon. Hänellä oli myös blogi. Näin Ti-
mon runo Merihevosesta Demetriuksen 
blogissa päättyy:  

Minä tahtoisin olla merihevonen. 
Lelluisin ulapalla 

Andromedan silmien alla. 
Yhtyisin aamulauluun valaiden ja 

seireenien kuoron kanssa. 
Kisailisin Valon, Veden ja 

Tuulen kanssa.
 Joskus, joskus kurkistaisin 

pinnalle ihmetellen ihmisten 
maailman valoja ja palaisin 

harjaani puistellen syvyyksiin.

TOOL LAPPEENRANTA
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Ammattikorkeakoulukenttä on voimakkaassa muutoksessa. 
Taloudellinen tilanne edellyttää säästöjä ja duaalimallista 
ollaan luopumassa esimeriksi Tampereen suunnalla? Voi-
makkaan turbulentissa tilanteessa on tärkeää tavata kollego-
ja eri puolelta Suomea. Tähän tarpeeseen vastaamaan ovat 
sähkötekniikan opettajat kokoontuneet keväisin yhteen jo 
toistakymmentä vuotta. 

JUHA KORPIJÄRVI, MIKKELIN AMK

Sähkö- ja automaatiotekniikan 
opettajat tapasivat Mikkelissä

PÄIVIEN PÄÄTEEMA OLIKIN juuri kolle-
goiden tapaaminen ja yhdessä haas-
telu, mutta toki ajankohtaista ohjel-
maakin oli. Vauhdikkaan ja filosofisen 
avauksen päivillemme antoi tulevan 
Kaakkois-Suomen amk:n kehitysjohta-
ja Kalevi Niemi, joka muistutti sähkön 
asemasta menneissä ja tulevissa yhteis-
kunnissa. Anakronismi liittyi ystäväm-
me V.I.Leninin lausumaan takapajui-
sessa Neuvosto-Venäjässä: ”Sosialismi 
tarkoittaa sähköistämistä”, joka luonnol-
lisesti oli innoittamassa ajatustemme 
lennokkuutta. 

Koska sosialismi on menneisyyttä jo 
Venäjälläkin ja sähkökin on jo liki kaik-
kien saatavilla, olikin seuraava teema 
luontevasti sähkönjakelun luotetta-
vuus. Tätä oli avaamassa Mikkelin oma 
poika yliopettaja Juha Korpijärvi. Mik-
kelissä on jo pitkään tutkittu näitä tee-

T

Sähkö- ja automaatiotekniikan opettajat eri puolilta Suomea tapasivat tänä vuonna Mikkelissä. 

   oissa vuonna Seinäjoella lupautuivat 
mikkeliläiset ottamaan vastuun vuoden 
2016 päivistä. Mikkelin väelle tilaisuus 
olikin viimeinen, joka voidaan vielä 
järjestää Mikkelin ammattikorkeakou-
lun isännöimänä. Ensi vuoden alusta 

toimintaamme jatkaa uusi �uusio-am-
mattikorkeakoulu XAMK eli Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu, jonka 
siis muodostavat mikkeliläiset ja kotka-
laiset yhdessä, Savonlinnaa ja Kouvolaa 
unohtamatta.
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moja TEKES-rahoitteisissa projekteissa. 
Pääpaino esityksessä oli kuitenkin pro-
jektien tuloksena syntyneen sähkönja-
kelun luotettavuutta simuloivan ohjel-
miston demossa. Ohjelmistolla saadaan 
laskettua verkkoinvestointien luotetta-
vuutta ja kannattavuutta nimenomaan 
sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutu-
van haitan näkökulmasta. Ohjelmistoa 
ollaan mielellään myymässä asevelihin-
taan naapuri-amkeillekin, mikä tässä si-
vumennen mainittakoon.

YLIOPETTAJA SEPPO JANHONEN luen-
noi opetuksen pelillistämisestä. Nyky-
polvi on vähemmän tottuneita pänttää-
miseen ja laskemiseen 
kuin jo yli viisikymp-
pisten ikäluokka. Sen 
sijaan tietokoneet ja 
pelaaminen ovat sitä-
kin tutumpia. Näistä 
teemoista syntyykin 
uusia näköaloja myös 
pedagogiikan puolel-
le. Seppo olikin laati-
nut pelialustoja, joilla 
kätevästi pääsee käsiksi teoreettisen 
sähkötekniikan ilmiöihin. Ja mikä paras-
ta, ohjelmistot ovat kaikkien saatavissa 
ilmaiseksi. 

Iltajuhlassa musisoi mikkeliläisten opettajien insinöörikvartetti. Vasemmalta oikealle: tietoliikennetekniikan lehtori, II-tenori Osmo Ojamies, 
sähkötekniikan yliopettaja, I-tenori Juha Korpijärvi, tietoliikennetekniikan lehtori (eläkkeellä) II-basso Martti Susitaival ja materiaalitekniikan 
yliopettaja, I-basso Tapio Lepistö.

”Seppo on laatinut pelialus-
toja, joilla kätevästi pääsee 
käsiksi teoreettisen sähkö-
tekniikan ilmiöihin. Ja mikä 
parasta, ohjelmistot ovat 
kaikkien saatavissa ilmaiseksi.”

Seppo osasi hauskasti siivittää esi-
tystään erilaisilla havainnoilla oppimis-
strategioista ja tunteista. Miehellä on 
kuulemma käsittelyssään vain kaksi 
tunnetta. Joko tuntuu hyvältä tai pahal-
ta. Mutta erittäin pitkälle edenneiden 
ja tunteitaan vuosikausia käsitelleiden 
miesten tunneskaalaan kuuluu lisäksi 
tunteet erittäin hyvä tai erittäin paha. 
Tämä antoi paljon ajattelemisen aihetta 
miesvaltaiselle kuulijakunnalle.

LIIKEYRITYKSET ABB JA FESTO olivat 
lähettäneet paikalle vaikuttavan asian-
tuntijajoukon, joka avasi meille älykkäi-
den sähköverkkojen, väyläratkaisujen ja 

Teollisuus 4.0:n saloja. 
Tulevaisuutemme on 
siis älykäs ja verkottu-
nut eikä perusopetta-
jakaan voi enää edetä 
vanhojen kalvojen/
diojen avulla. Siinä 
määrin vilkasta tulee 
kehitys tulevaisuudes-
sa olemaan.

ILTAOHJELMANA OLI luonnollisesti 
aterioimista Mikkelin amk:n opetusra-
vintolassa. Housebändinä toimi mik-
keliläisten opettajien muodostama 

insinöörikvartetti, isänmaallisia ja sere-
nadeja sisältämine ohjelmineen. 

Loppuilta vietettiin karaoken parissa. 
Päivien osallistujista löytyikin loistavia 
karaokelaulajia. Tässä erityisesti kun-
nostautuivat Jyväskylän ja Tampereen 
edustajat, mutta toki laulun lahjaa oli 
jaettu ripauksittain muuallekin ympäri 
Suomenniemen.

PERINTEISESTI NEUVOTTELUPÄIVIEN 
kakkospäivä vietetään ekskursioiden 
merkeissä.  Vain pari viikkoa ennen 
päivien alkua teki ekskursioisäntämme 
yllättävän oharin ja korvaavaksi ohjel-
maksi oli saatu luennot UPM Pelloksen 
tehtaiden johtajalta sekä paikallisen 
HiTech-firman MIPROn edustajalta.

PÄIVIEN PÄÄTÖKSEEN oli tuleva XAMK:n 
tekniikan johtaja Matti Koivisto vielä 
kehittänyt ”Haluatko miljonääriksi”-
visailun. Sitähän me kaikki toki halu-
amme, mutta miljoonatuloja toivoen 
oli kuitenkin hyvä tyytyä normipalkan-
nauttijan hyvin ansaitun kesäloman 
odotteluun. Yhteisesti totesimme neu-
vottelupäivien olleen virkistävä ko-
konaisuus ja jäämme odottelemaan 
seuraavaa yhteistä tapaamista Kemi-
Tornion suunnalla.
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KAUKO KALLIO

Taksi Suomessa 110 vuotta

K          un järjestömme TOOL perustettiin, oli Suomessa hur-
jasteltu taksiautoilla jo 40 vuotta. Eli täsmälleen yhtä monta 
vuotta kuin lehtemme Toolilainen nyt täyttää. Aikamoinen 
sattumien matemaattinen yhtälö!

Ensimmäinen suomalainen taksi lähti liikenteeseen Helsin-
gissä vuonna 1906, kun Gustav Wilhelm Orraeus sai helmi-
kuussa maistraatilta luvan ”saada käyttää automobilia yleisön 
palvelukseen”. Samana vuonna vuokra-autolupa annettiin 
myös oululaiselle työmiehelle William Nybergille.

Suomessa on keskimäärin yksi taksi 530 asukasta kohden. 
Noin 9 500 taksiyrittäjällä eli taksiliikenneluvan haltijalla on 
noin 10 000 taksiautoa. Tavallisimmin liikenneluvan haltija on 
siis yhden auton omistaja. Autoista noin 55 % toimii kaupun-
geissa ja 45 % maaseudulla. 

Suomessa on väkilukuun suhteutettuna eniten takseja kai-
kista Pohjoismaista. Esimerkiksi Tanskaan verrattuna Suomes-
sa on takseja tuplamäärä. Euroopan mittakaavassa taksitiheys 
on Suomea suurempi vain Irlannissa ja Hollannissa.

Taksien merkkikirjavuus on vaihdellut varsin maltillisesti. 
Sodan jälkeen kun autojen tuonti oli tarkoin säädeltyä, ylei-
nen merkki oli venäläinen Pobedam ja hieman myöhemmin 
Volga. Olipa naapurissani jopa ”piikkinokka”-Mossekin aika-
naan taksikäytössä. Kun tuonti vapautui, Mersut valtasivat 
nopeasti tolppajonot.

Taksiautoista on edelleen eniten Mersuja. Automalleista yk-
könen on Mersun E-sarja, kakkonen Volvo V70 ja kolmosena 
taas Mersu eli Sprinter-mallisto. Nelosena tulee Fordin Mon-
deo.

Taksiluvat myöntää ELY-keskus. Lupa myönnetään joko 
henkilöautolle tai esteettömyyttä koskevat vaatimukset täyt-
tävälle henkilöautolle. Luvan hakijan tulee olla oikeustoimi-
kelpoinen, hyvämaineinen ja ammattitaitoinen. Hänen on 
myös kyettävä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. 

Viime aikoina mm. ministeri Berner on esittänyt muutoksia 
lupakäytäntöön. Aika näyttää, ajellaanko joskus meilläkin vil-
limmillä luvilla ja Uber-hengessä.
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Kuvat: Kauko Kallio
kuvattu Oulun Automuseon näyttelyssä Taksi 110 v.
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Taksi Suomessa 110 vuotta
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Oulun ammattikorkeakoulun 
(Oamk) konetekniikan osasto 
on saanut yhdysvaltalaiselta 
Gene Haas -säätiöltä 17 500 
dollarin eli noin 15 500 eu-
ron apurahan koulutuksen 
kehittämiseen. Apurahan 
myöntämisen kriteereinä 
olivat muun muassa kone-
tekniikan tuotantotekniikan 
koulutuksen eteen tehty ke-
hitystyö ja apurahan käyttö-
tarkoitus. Suomalaisia apura-
han saajia oli Oamkin lisäksi 
ainoastaan Pohjois-Karjalan 
ammattiopisto. 

   amk:n saama apuraha käytetään 
laboratorioympäristön visualisoinnin 

JUKKA SÄKKINEN

Laboratorioympäristön 
visualisointi amerikkalaisella 

apurahalla

O

kehittämiseen mm. viemällä kamera-
järjestelmä työstökoneiden lastuamis-
tilaan. Näin lastuamistapahtumaa voi 
seurata laboratorion 55” televisioruu-
dulta. Lisäksi apurahalla avustetaan 2. 
vuosikurssin konetekniikan opiskelijoi-
den opintomatkaa Saksan valmistavan 
teollisuuden yrityksiin.   

KONETEKNIIKAN OSASTO TEKEE tiivistä 
yhteistyötä alan yritysten kanssa. Uu-
den ympäristön kat-
tava ja nykyaikainen 
konekanta on laa-
jentanut yrityksille 
tehtävää palvelutoi-
mintaa valmistuspal-
veluihin ja koneen-
suunnitteluun. 

Yritysyhteistyö on 
laajaa, ja kumppa-
neita on ollut Sodan-
kylästä Helsinkiin. 
Yhteistyötä on tehty muun muassa 
Sähkö-Rantek Oy:n, Conlog Oy:n, John 
Deere Forestry Oy:n sekä Ponsse Oyj:n, 
Genelec Oy:n, Planmeca Oy:n, Agco 

Oy:n (Valtra) sekä lukuisten muiden 
Suomen johtavien teollisuusyritysten 
kanssa.

Visio ympäristön 
luomiseksi

JOHTOAJATUKSENA OAMK:N kone-
tekniikan laboratorioympäristön ke-
hittämisessä on ollut luoda ympäristö, 

jossa voidaan laaja-
alaisesti valmistaa 
prototyyppejä eri-
laisista materiaa-
leista. Ympäristön 
avulla tulevat ko-
neensuunnittel i-
jat voivat kehittää 
suunnitteluosaa-
mistaan, kun suun-
nitelmat voidaan 
aidosti todentaa 

prototyyppien valmistamisen ja testaa-
misen kautta: Saavutettiinko suunnit-
telun tavoitteet ja toimiiko prototyyppi 
suunnitellusti?  

Apurahan luovutusti-
laisuudessa Gene Haas 
-säätiön edustaja Simon 
Vanmaekelbergh (oikeal-
la), Oamk:n Lehtori Jukka 
Säkkinen ja Laboratori-
oinsinööri Tomi Tuono-
nen.

”Johtoajatuksena Oamk:n kone-
tekniikan laboratorioympäristön 
kehittämisessä on ollut luoda 
ympäristö, jossa voidaan laaja-
alaisesti valmistaa prototyyppejä 
erilaisista materiaaleista.”
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Kun nykyisin niin pal-
jon puhutaan ammat-
tikorkeakoulujen ja yli-
opistojen yhteistyöstä, 
saattaa jäädä huomiot-
ta, että ammattikorkea-
kouluilla on yhteistyötä 
myös ammattiopistojen 
kanssa. Yksi esimerkki 
tästä on rakentaminen. 

    aimaan ammattiopisto Sam-
po opettaa talonrakentamista 
teoriaopetuksen lisäksi konkreet-
tisesti: rakentamalla taloja. 

Talojen rakennussuunnittelus-
ta on vastannut usein ammatti-
korkeakoulun rakennustekniikan 
opettaja. Piakkoin valmistuvan 
ja seuraavaksi alkavan talon ra-
kennesuunnittelun ovat tehneet 
ammattikorkeakoulun rakenne-
tekniikan opiskelijat opinnäyte-
työnään. 

Ammattikorkeakoulun raken-
netekniikan opettaja on toiminut 
pääsuunnittelijana ja rakenne-
suunnittelua tekevien opiskelijoi-
den ohjaajana.

YHTEISEEN RAKENTAMISEEN 
liitetään myös in�ran osuus. Ra-
kennuksen pohjakaivanto mallin-
netaan Saimiassa ja pohjakaivan-
non tekevät sampolaiset.

MIRKA AIRESVUO

Järkevää yhteistyötä 
ammattiopiston kanssa

S

Tässä rakennetaan taloa Imatran Tuulikalliolle.

Ympäristö mahdollistaa samalla 
myös valmistustekniikan nykyai-
kaisten ja tehokkaiden menetelmi-
en koulutuksen ja käytön.  

Konetekniikan laboratorioon on 
viimeisen kahden vuoden aikana 
investoitu kaikkiaan yli 1.000.000 
euroa. Summalla on hankittu mo-
derneja NC-ohjattuja koneita. Näis-
tä yksittäisenä kalleimpana on noin 
250.000 euron arvoinen korkeapai-
ne (jopa 6200 bar) vesileikkausyk-
sikkö. 

Lisäksi konekantaan on tällä 
summalla hankittu myös 5-akseli-
nen NC-koneistuskeskus, Y-akselilla 
varustettu NC-sorvi sekä moderni 
3D-mittakone. Samanaikaisesti on 
myös panostettu työkaluihin, kiin-
nittimiin ja NC-ohjelmointiympäris-
töihin, joiden ansiosta koneiden oh-
jelmointi onnistuu opetusluokissa 
off-line. Lisäksi Nokia Oy on kehitys-
hankkeen yhteydessä lahjoittanut 
Oamk:n konetekniikan osastolle la-
sersintraavan 3D-pikamallikoneen.

LABORATORIOYMPÄRISTÖN kehit-
tämisessä tiedostettiin selkeästi, 
ettei hankittavilla koneilla ja lait-
teilla sinällään ole mitään itsearvoa. 
Laboratorioympäristön arvo muo-
dostuu siitä, mitä siellä osataan ja 
voidaan tehdä – tuloksista. 

Niinpä henkilöstön osaamisen 
kehittämiseen uusien tekniikoiden 
ja koneiden käyttöönottamiseksi 
on panostettu merkittävästi. Kym-
menien koulutuspäivien lisäksi la-
boratorioon on rekrytoitu kokenut 
NC-koneistusinsinööri, jonka ansi-
osta tekniikan haltuunotto on on-
nistunut suunnitellusti. 

Vilpittömästi voi todeta, että pys-
tymme nyt täysimääräisesti hyö-
dyntämään uuden konekantamme 
ominaisuudet ja ympäristöön han-
kitun tekniikan antamat mahdolli-
suudet. 

Ympäristön rakentamisen on 
mahdollistanut alueen yritysten ja 
Oulun kaupungin antama talou-
dellinen tuki. Kaikkiaan yritysrahoi-
tusta on kerätty yli 100.000 euroa. 
Tämä on mahdollistanut myös Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja 
Pohjois-Pohjanmaan liiton kanavoi-
man Euroopan aluekehitysrahaston 
tuen ohjaamisen laboratorioympä-
ristömme rakentamiseen.  

”Talot ovat menneet hyvin 
kaupaksi. Niillä on hyvä maine, 
koska ostaja tietää, että talo 
on suunniteltu ja rakennettu 
tarkasti valvottuna ja sääntöjen 
ja määräysten mukaan.”

TALOJA RAKENTAVAT ammattiopiston 
opiskelijat opettajiensa valvonnassa. 

Talot ovat menneet hyvin kaupaksi. 
Niillä on hyvä maine, koska ostaja tietää, 
että talo on suunniteltu ja rakennettu 
tarkasti valvottuna ja sääntöjen ja mää-
räysten mukaan.

Ehkä yhteistyö vaikuttaa siihenkin, 
että moni talonrakennuksen perustut-
kinnon suorittanut hakeutuu opiskele-
maan rakennusinsinööriksi tai raken-
nusmestariksi. 
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KAUKO KALLIO

Paavo Lipponen:

Suomen oltava 
arktisen osaamisen
johtaja

Pohjoinen Teollisuus -seminaa-
rissa avauspuheen vuoron käyt-
tänyt pitkän linjan poliitikko ja 
monen sortin asiantuntija Paa-
vo Lipponen paalutti satapäi-
selle kuulijakunnalle arktisen 
osaamisen merkitystä Suomelle 
ja itse asiassa koko Euroopal-
le. Hän määritteli myös suo-
malaisten aloitteesta yleisesti 
käyttöön otetun termin ”Poh-
joinen ulottuvuus” totuttua 
laajemmin. Hänen näkemyksen 
mukaan pohjoiseen ulottuvuu-
teen kuuluu valtava alue Grön-
lannista ja Siperiasta sekä koko 
pohjoiselta jäämereltä aina 
Puolaan ja Saksaan saakka. 

 rktisen osaamisen sisällä olevista 
asioista on monta näkemystä. Aikaisempaa 
laajempaa näkökulmaa Lipponen toi myös 
tähän pakettiin. Hän näkee, että arktisen 
osaamisen sisälle on upotettava entistä 
tiukemmin muun muassa Itämeren tilan 
konkreettinen kohentaminen laajoin toi-
min. 

Siihen tarvitaan Venäjän vedenpuhdista-
moiden ja voimaloiden päästöjen vähen-
tämisen lisäksi myös Keski-Euroopan jokiin 
johdettujen likavesien puhtauden radikaali 
parantaminen.

Rahaa ja yhteisymmärrystä

MILLÄ NÄMÄ TOTEUTETAAN? ”Rahalla ja 
hyvällä yhteisymmärryksellä”, toteaa Lip-
ponen. ”Ja rahaa on.  EPRD:n hallinnoimalla 
rahastossa on valtavasti rahaa, joka on ko-

Puheen aluksi Lipponen tuumasi hymyssä suin, 
että minä en ole niitä Power-Pointti-miehiä, mutta 
raportit ovat saatavissa halukkaille.
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toisin EU:sta, Norjasta ja Venäjältä. Tämä 
raha on nk. siemenrahaa, jota käytetään 
vipuvoimana eri hankkeisiin”, valottaa 
Lipponen rahaston olemusta.

KONKREETTISISTA JO vipurahastolla 
toteutetuista toimista Lipponen nosti 
esiin Pietarin vedenpuh-
distamon uudistamisen, 
mihin upotettiin miljardi. 
Ison rahan ohella tarvit-
tiin toimivaa yhteistyötä 
ja vankkaa osaamista. Hy-
villä näytöillä ja toimival-
la keskusteluyhteydellä 
Venäjä saatiin uskomaan 
parempaan teknologi-
aan, jolla puhdistamon 
prosessi saatiin aivan uu-
teen laatutasoon.

HYVIN ALKANUT keskus-
teluyhteys ja uudet konkreettiset toi-
met ajettiin valitettavasti karille EU:n 
asettamien sanktioitten kautta.  Erin-
omaisesti alkanut Itämeren puhdis-
tuminen keskeytyi tuntemattomaksi 
ajaksi. Olisi ollut enemmän kuin viisasta 
jättää ympäristön yhteishankkeet sank-
tioitten ulkopuolelle. 

”Nyt ei vain päättäjillä ollut ajatukset 
oikeilla raiteilla”, harmittelee Lipponen. 

Hinku arktisen öljyn 
perään hiipui hinnan 
laskun myötä

KUN ÖLJYBARRELIN HINTA liikkui rei-
lusti yli satasessa, pohjoiselle jäämerel-
le oli kaikilla Euroopan potentiaalisilla 
öljyvaltioilla hirmuinen haippi. Kun 
hinta hupeni nykytasolle, kiinnostus 

Lipposen puhetta arktisista asioista kuunneltiin hiiren hiljaa - vain vaimea kynien rapina ja tablettin suhina erottuivat salista.

”Nyt on aika ottaa kuskin 
paikka arktisissa asioissa, 
kiteyttää Lipponen tulevia 
vuosia 2017–2019, jolloin 
Suomi toimii sekä Arktisen 
neuvoston että Arktisen 
talousneuvoston puheen-
johtajana.”

Euroopassa hiipui. Tämä huolestuttaa, 
sillä keltainen hyöky on tulossa näillekin 
markkinoille.  Kiina, Japani ja Singapore 
ovat edelleen valtavan kiinnostuneita 
alueen poraushankkeisiin. He näyttävät 
olevan kiinnostuneita pitemmän ajan 
tuotoista. Ja siellä on myös rahaa!

Myös monet Jää-
meren rannikkoaluei-
den isot On-Shore-in-
vestointihankkeet on 
huomattu Aasiassa. 
Samat maat ovat tun-
kemassa mukaan mil-
jardihankkeisiin niin 
Norjan kuin Venäjän-
kin alueilla.  Samaan 
kiinnostuspakettiin 
lukeutuvat arktisen 
alueen logistiikka-
hankkeet.

SUOMALAISTEN TOIMIJOIDEN hitaut-
ta näihin valtaviin investointikohteisiin 
Lipponen pitää kummallisena. ”Tuntuu 
kornilta, kun Ruotsi vie Norjaan kym-
menen kertaa enemmän vientituotteita 
kuin Suomi, vaikka ollaan samanlaisia 
naapureita. Ja Suomi tekee Viron kanssa 
kauppaa paljon enemmän kuin Norjan 
kanssa, vaikka Norjassa on mammut-
timaiset markkinat Viroon verrattuna”, 
harmittelee Lipponen. ”Onko kielimuuri 
näin totaalinen vai mistä tämä toimet-
tomuus kiikastaa”, kysyy hän.

Suomi puheen-johtajaksi 
2017–2019 – nyt rattaisiin 
vauhtia!

”NYT ON AIKA OTTAA kuskin paikka 
arktisissa asioissa”, kiteyttää Lipponen 

tulevia vuosia 2017–2019, jolloin Suo-
mi toimii sekä Arktisen neuvoston että 
Arktisen talousneuvoston puheenjoh-
tajana. 

”Substanssia on nyt rakennettava, 
myös yritysten on aika herätä horrok-
sestaan. Enää ei ole yhtään aikaa polkea 
paikoillaan”, kiirehtii Lipponen suoma-
laisia.

”EI PIDÄ JUMITTUA Helsinki–Tampere-
akselille. Koko maa on käytettävä hy-
väksi. Oulu–Rovaniemi-akselille on syy-
tä rakentaa vahva arktisen osaamisen 
liittouma valtion, yritysten, yliopistojen 
ja uidenkin toimijoiden yhteisellä pa-
nostuksella”, paaluttaa Lipponen strate-
giaa ja jatkaa: 

”Myös yksi kunnollinen yhteys on ra-
kennettava Jäämerelle. Nyt osoitettu 5 
miljoonan euron kohderahoitus Lapin 
länsirajaa pitkin kulkevan valtatie 21:n 
kunnostamiseen on pieni ja oikea ava-
us, mutta vasta aivan minimaalisen pie-
ni alku sen suunnan toimille.”

LOPUKSI LIPPONEN antoi tunnustusta 
jopa poliittisille toimijoille toteamal-
la, että on aivan sama, kuka tai mikä 
puolue toimii, kunhan tekee oikeasti 
töitä arktisten hankkeiden eteenpäin 
viemiseen eikä rakenna pelkkiä pape-
ristrategioita satoine prioriteetteineen. 
”Näyttää, että Sipilä, Rehn ja Berner ovat 
oikeilla linjoilla”, kiittelee Lipponen ny-
kyhallituksen porukkaa. 

Yritysmaailmalle hän toivoi ympä-
ristöarvojen parempaan ymmärrystä 
heidän toimissaan. Lipposen viesti oli, 
että ympäristömaineen menettämisen 
kautta myös koko yritys ajaa itsensä 
nurkkaan. On aika toimia.
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Yhteistoiminta voi parhaim-
millaan tuoda merkittäviä 
synergiaetuja. LUMA-keskus 
Saimaa on Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston ja Sai-
maan ammattikorkeakou-
lun eräs yhteistyömuoto. 
Automaatio luo huomisen 
työpaikat -hanke puolestaan 
on teollisuuden kuluvana 
keväänä lanseeraama tukioh-
jelma teknillisille korkea-
kouluille, ja tutkimusyhteis-
työn seurauksena olemme 
päässeet perehtymään myös 
sveitsiläisen ETH-yliopiston 
tapaan hoitaa yhteistoimin-
taa.

LUMA-keskus Saimaa

 UMA-keskus Saimaan tarkoituk-
sena on edistää luonnontieteiden ja 
tekniikan osaamista. Se toteuttaa kan-
sallisen LUMA-järjestön visioita paikal-
listasolla järjestämällä vuosittain tapah-
tumia, vierailuluentoja, verkkokursseja 
ja laboratoriokäyntejä kaikille kouluas-
teille. 

Tavoitteena on nuorten teknisten tai-
tojen ja luovuuden kehittäminen. Esi-
merkiksi “Tämä toimii!”-tapahtumassa 
muun muassa alakoululaiset suunnitte-
livat ja rakensivat liikkuvan lelun, joista 
parhaimmat palkittiin. Toiminnallisuut-
ta hyödynnetään paljon, sillä tavoittee-
na on saada aiheista mielenkiintoisia ja 
motivoivia.

LUMA-TOIMINNAN tavoitteena on 
saada nuoret kiinnostumaan matema-
tiikasta ja luonnontieteistä sekä sitä 
kautta teknologiateollisuudesta, mis-
sä tarvitaan luovaa ajattelua ja ongel-
manratkaisukykyä. Tällaisen toiminnan 
mittaaminen on kuitenkin haasteellista. 
Olisikin toivottavaa, että yhteiskunnan 

ALTARRIBA, ELIAS • BERGMAN, JUKKA-PEKKA • PELKONEN, MINNA • YANG, GUANGYU

Yhteistyöhankkeita yli rajojen

eri tahot asettuisivat tiiviimmin tuke-
maan keskuksen toimintaa. 

Teknologian kehittyessä jatkuvasti 
monimutkaisemmaksi osaajia tarvitaan 
ja vientiteollisuudesta riippuvaisessa 
Suomessa korkeatasoinen tekninen 
osaaminen on avainsana.

Automaatio luo  
huomisen työpaikat

KONE- JA AUTOMAATIOTEKNOLOGIA 
on helppo vientituotteistaa, jolloin 
vientivetoista talouskasvua haettaessa 
tämän alan osaaminen on keskiössä. 
Korkeatasoisen tekniikan koulutuksen 
turvaamiseksi teknisen kaupan ja pal-
veluiden yhdistys lanseerasi kuluneen 
talven aikana yhdessä yritysten kanssa 
”Automaatio luo huomisen työpaikat”-
hankkeen.

Automaatiotekniikan opetuksen 
haasteena on asiakokonaisuuksien 
laaja-alaisuus. Mekaniikan lisäksi on 
tarpeen hallita pneumatiikkaa, hydrau-
liikkaa, sähkökäyttöjä, anturi-, säätö- ja 
väylätekniikkaa, tuntea monikappale-
dynamiikan ja elementtimenetelmän 
perusteet sekä ymmärtää tietokonei-
den toimintaa ja ohjelmointia. 

Vastaavasti lähestymistapa automaa-
tiotekniikkaan voi olla ohjelmistollinen, 
jolloin osaamisvaatimukset painottuvat 
tämän mukaan. Usein laboraatioilla voi-
daan tehokkaasti edesauttaa teoreettis-
ten asioiden ymmärtämistä. 

Tämä yhteistyöhanke tukee myös näi-
den oppilaitosten suunniteltua �uusiota 
ja edesauttaa laboratorioiden tehok-
kaampaa yhteiskäyttöä tulevaisuudes-
sa. Tällaiset synergiaedut parantavat 
opetustyötä molemmissa oppilaitok-
sissa ja tuovat näin suoraa hyötyä myös 
opiskelijoille. 

Sveitsiläistä tutkimusmiljöötä

LUMA-Keskus Suomi

Koko Suomen kattojärjestö

Kaikki koulutusasteet

Opiskelijat
Innostaa ja kannustaa
Luonnontieteet
Teknologia
Matematiikka

Opettajat

Elinikäinen oppiminen
Tutkimuksen kehittäminen
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ETH Zürich ja 
suomalainen erikoisuus

ETH ON SVEITSIN �ederaalineuvos-
ton (vrt. Suomen hallitus) alainen 
organisaatio ja sillä on erityinen 
tehtävä toimia kansallisena ”think 
tankin” ja �asilitaattorina kansainvä-
listen verkostojen synnyttämisessä 
yrityksien, tutkijoiden ja muiden 
organisaatioiden välille. ETH:ssa yh-
teistyötä ei johdeta tai koordinoida 
keskitetysti, eikä sellainen malli oi-
kein sveitsiläiseen desentralisoituun 
yhteiskuntaan sopisikaan. Tutkijoilla 
ja tutkijaryhmillä on suuri vapaus 
ja vastuu omasta työstään, johon 
kuuluu verkostojen rakentaminen ja 
ylläpito. 

Toisin kuin Suomessa, ETH:ssa 
yhteistyön ensimmäinen tavoite ei 
liity rahoituksen hankintaan, vaan 
tavoitteena on luoda väyliä tutki-
mustiedon ja opetustyön tuloksien 
välittämiseen yrityksille ja muuhun 
yhteiskuntaan.

KANSALLISESTA ROOLISTAANKIN 
johtuen ETH:ssa käytetään runsaasti 
ulkopuolisia luennoitsijoita, järjes-
tetään seminaareja ja monenlaisia 
yhteistyöohjelmia. Suomeenkin 
rantautunut start-up-yritysohjelma 
“Venture Cup” on alkujaan Sveitsistä 
ETH:sta lähtöisin. Ulkopuoliset luen-
noitsijat ovat avainasemassa, kun 
opiskelijoille osoitetaan, miten opit-
tuja asioita sovelletaan yrityksissä ja 
liike-elämässä. 

Tällaisella yhteistyöllä on mones-
sa sellaisessa maassa suuri merkitys, 
missä ei ole kesätyötraditiota, mikä 
antaa opiskelijoille yhteyksiä yrityk-
siin ja mahdollistaa testata opittuja 
asioita liike-elämän palveluksessa. 
Fredrik Hacklin näkee suomalai-
sen kesätyötradition erinomaisena 
keinona synnyttää verkostoja sekä 
opiskelijoille että yliopistolle ja piti 
sitä moneen muuhun maahan ver-
rattuna suomalaisten yliopistojen 
merkittävänä kilpailuetuna. Hänen 
mielestään olisi syytä pohtia, miten 
tätä menestystarinaa voitaisiin hyö-
dyntää paremmin opetuksessa, tut-
kimuksessa ja verkostoitumisessa.

 mmatillisen opettajan peda-
gogisten opintojen suorittaminen on 
tullut tutuksi lähes kaikille ammattikor-
keakoulussa työskenteleville opettajille 
ja myös monelle yliopistolaiselle. Tam-
pereen ammattikorkeakoulussa peda-
gogisiin opintoihin sisältyy ryhmätöitä 
laajassa mittakaavassa, jolloin ryhmä-
läisinä on tavallisesti eri oppilaitosten 
tai muiden instanssien henkilökuntaa. 
Tällainen kokoonpano antaa samalla 
hyvän alustan verkostoitua ja etsiä sy-
nergiaetuja, joita yhteistoiminnalla voi-
taisiin saavuttaa.

VAIKKA OPETTAJAT USEIN haluavat-
kin olla avoimia opetuspedagogiikan 
suhteen, usein vanhat tavat ja asenteet 
istuvat kuitenkin tiukassa. Jopa niin tiu-
kassa, että opettaja ottaa tiedostamatta 
pedagogiikan opiskelijana konserva-
tiivisen ja passiivisen roolin, siis juuri 
sellaisen, jota hän ei toivoisi näkevän 
omissa opiskelijoissaan. Tässä roolissa 
opintojaksojen tehtävänannot otetaan 
usein sellaisenaan ja tehdään vain se, 
mitä ohjaaja käskee. Samalla kuitenkin 
unohdetaan ja hukataan pedagogisten 
opintojen antama loistava toiminnalli-
nen mahdollisuus erilaisten uusien yh-
teistoimintamuotojen jalostamiseksi.

TÄLLAISEEN MAHDOLLISUUTEEN tart-
tuminen edellyttää pedaopiskelijoilta 
aktiivista itseohjautuvuutta. Tarkoituk-
senmukaisen yhteistoiminnan suunnit-
telua on hankala määrätä ylhäältäpäin 
tai pukea tehtävänannon muotoon. 
Tosiasia kuitenkin on, että pedagogisis-
sa opinnoissa monet opintojaksot ovat 
sisällöltään joustavia, jolloin niiden tiivis 
kytkeminen oppilaitosten tai muiden 
instituutioiden välisten synergiaetujen 
etsimiseen on monissa tapauksissa pe-
daopiskelijoista itsestään kiinni.

OPPILAITOSTEN ERILAISET yhteis-
työmuodot ovat ikkunoita, joiden 
kautta oppilaitokset voivat kehittää 
toimintaansa laadukkaasti ja kustan-
nustehokkaasti. Juhlapuheissa usein 
peräänkuulutettu yrittäjämäinen kor-
keakoululaitos tarkoittaa käytännössä 
muun muassa tämänkaltaisten mah-
dollisuuksien hyödyntämistä. Tärkeää 
korkeakoulujen toiminnan kehittämi-
sen kannalta kuitenkin on, että projek-
tien toteuttajana on proaktiivinen opet-
tajakunta. Liiaksi johdon varaan jäävät 
projektit usein valitettavasti johtavat 
vain suuriin loppulaskuihin vailla opis-
kelijoille jalkautuneita tuloksia.

A
Yhteistyö syvenee opettajaopinnoissa

Yhteistoiminnan ja verkostoitumisen edut:

Opintojen tiivis nitoutuminen työuraan

Valmistumisen jälkeisen työelämään siirtymisen helpottaminen

Opettajien ja tutkijoiden osaamisen kehittäminen ja kansainvälistyminen

Tutkimustiedon siirtäminen muun yhteiskunnan käyttöön

Yhteiskunnan toimintojen tehostaminen tutkimustietoperusteisesti

Tutkimus- ja opetusrahoituksen hankinnan tehostaminen

Säästöjen saaminen synergiaetujen kautta

8-luokkalaisia koulutusvieraita kemian 
laboratoriossa
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Tämä teema on puhuttanut 
paljon korkeakouluopettajia 
viime aikoina. Kuluneen vuo-
den aikana julkisessa medi-
assa eri tahot ovat toistuvasti 
ilmaisseet huolensa toiselta 
asteelta tulevien opiskelijoi-
den matemaattisten taitojen 
heikkenemisestä. Edelleen 
osa opiskelijoista on hyvin 
lahjakkaita ja osaavia, mutta 
hälyttävän monelta korkea-
kouluopintonsa aloittavalta 
nuorelta puuttuvat mate-
maattiset perustaidot.

 uhtikuussa 2016 tällä teemalla 
kokoontui Jyväskylän ammattikorkea-
koululle Keski-Suomen MAOLin ko-
koonkutsumana joukko Keski-Suomen 
toisen asteen matematiikan aineen-
opettajia, opinto-ohjaajia sekä ammat-
tikorkeakoulu- ja yliopisto-opettajia.

Tilaisuuden avasi Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun Teknologiayksikön 
johtaja Pasi Raiskinmäki esittelemällä 
yksikön toimintaa. Insinöörikoulutusta 
on Jyväskylässä annettu yli 50 vuotta 
ja agrologikoulutustakin yli 25 vuotta. 
Tilastojen mukaan vuoden kuluttua val-
mistumisesta työelämässä ovat insinöö-
reistä noin 88 % ja agrologeista noin  
92 %. Asiantuntija- tai esimiestasolla 
toimii noin 74 % tekniikan ja liikenteen 
alalta valmistuneista. Agrologeista 46 % 
toimii yrittäjinä. Insinöörin ja agrologin 
tutkintoon johtavan koulutuksen lisäk-
si JAMKin Teknologiayksikkö tarjoaa 
ylempiä ammattikorkeakoulututukinto-
ja ja TKI- ja palvelutoimintaa yrityksille.

Puheenvuorossaan Raiskinmäki ko-
rosti aivan erityisesti luonnontieteelli-
sen osaamisen merkitystä insinööritie-
teiden perustana.

ANNE RANTAKAULIO
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TEKNOLOGIAYKSIKÖN MATEMATIIKAN LEHTORI

Mitä opiskelijan olisi hyvä osata mat ematiikasta 
tullessaan seuraavalle asteelle?

TOISEN PUHEENVUORON käytti lukion 
lehtori ja oppikirjailija Erkki Luoma-
aho. Hän esitteli uudistuvan lukion 
opetussuunnitelmaa ja ylioppilaskoet-
ta. Uudistunut lukiokoulutuksen OPS 
otetaan käyttöön 1.8.2016. Matematii-
kan opetus uudistuu siten, että opinnot 
alkavat matematiikan yhteisellä opinto-
kokonaisuudella MAY1 Luvut ja Lukujo-
not. Vasta sen jälkeen opiskelija valitsee 
pitkän tai lyhyen matematiikan. 

Ohjelmistot ja laskimet otetaan ope-
tuksessa huomioon siten, että jokaisen 
kurssin tavoitteissa mainitaan taso, jo-
hon teknisten apuvälineiden käytössä 
on pyrittävä. Esimerkiksi kurssin MAA2 
tavoite on ”Osaa käyttää teknisiä apuvä-
lineitä polynomi�unktion tutkimisessa 
ja polynomiyhtälöihin ja polynomiepä-
yhtälöihin liittyvien sovellusohgelmien 
ratkaisussa”.

Lyhyessä matematiikassa merkittävä 
muutos on se, että derivointi on jatkos-
sa vapaaehtoista.

Ylioppilaskoe uudistui jo keväälle 
2016 siten, että kokeen alkuosa eli A-
osa tehdään ilman laskinta. A-osassa on 
neljä tehtävää, joihin kaikkiin vastataan. 

B-osa jakaantuu osiin B1 ja B2, joita 
erottaa vaatimustaso. Osassa B1 on vii-
si tehtävää, joista vastataan kolmeen 
ja B2-osassa neljä tehtävää, joista vas-
tataan kolmeen. YTL arvioi, että 40 % 
pitkän matematiikan ja 30 % lyhyen 
matematiikan oppimistavoitteista on 
sellaisia, joiden testaaminen sujuu par-
haiten ilman laskinta.

Ylioppilastutkinnon sähköistyminen 
tapahtuu vaiheittain. Viimeisenä ainee-
na tämä koskee matematiikkaa keväällä 
2019. 

Luoma-ahon mielestä lukioon tule-
van olisi hyvä osata hyvä laskutaito il-
man laskinta. Lisäksi häneltä toivotaan 
tietoteknisten alkeiden hallintaa (Lib-
reOffice ja GeoGebra).

KOLMAS ALUSTAJA oli ammattikoulun 
opettaja Annaleena Kangas. Hän ker-
toi ammatillisen koulutuksen matema-
tiikasta toisella asteella. Erityisesti hän 
painotti sitä, että matematiikan oppi-
minen vaatii pitkäjänteisyyttä ja keskit-
tymistä.

Sali täyttyi asiasta kiinnostuneista opettajista ja opinto-ohjaajista.
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Mitä opiskelijan olisi hyvä osata mat ematiikasta 
tullessaan seuraavalle asteelle?

NELJÄNTENÄ PUHUJANA insinöörin 
tarvitsemasta matematiikasta puhui 
JAMKin lehtori Tomi Nieminen, joka on 
myös JAMKin Teknologiayksikön LUMA-
tiimin vetäjä. Hän pohti puheenvuoros-
saan sitä, tarvitaanko insinööriongel-
mien ratkaisemiseen matematiikkaa. 
Esimerkkinä hän näytti alla olevaa ku-
vaa ja pohti sen selvittämistä, kestääkö 
teräsrakenne. 

TÄMÄN ONGELMAN ratkaisuun tarvi-
taan vektorioppia, trigonometriaa, al-
gebrallista yhtälöryhmän ratkaisemista, 
�ysiikasta voiman käsitettä ja lujuusopis-
ta normaalijännityksen, myötölujuuden 
sekä nurjahdusilmiön käsitteitä. Lisäksi 
ellei nurjahdusilmiön kaavoja oleteta 
valmiiksi johdetuiksi, tarvitaan derivaat-
ta, integraali sekä 2. kertaluvun lineaari-
sen differentiaaliyhtälön ratkaiseminen.

Nieminen esitti ongelmaan kaksi 
ratkaisua: algebrallisen ratkaisun ja nu-
meerisen ratkaisun tietokoneavustei-
sella simulaatiolla. 

Niemisen mukaan derivaattaa tar-
vitaan kolmesta syystä. Ensinnäkin on 
hyödyllistä ymmärtää, mistä laskukaa-
vat ovat peräisin. Toiseksi erikoistapa-
uksiin ei taulukkokirjasta löydy valmiita 

kaavoja, vaan ratkaiseminen lähtisi liik-
keelle differentiaaliyhtälön ratkaisemi-
sesta. 

Kolmanneksi matemaattisten käsit-
teiden opiskelu harjaannuttaa loogista 
ajattelua, josta ongelmanratkaisussa 
pohjimmiltaan on kyse.

VIIDENTENÄ PUHUJANA oli tämän ar-
tikkelin kirjoittaja, JAMKin lehtori Anne 
Rantakaulio. Kerroin 
puheenvuorossani siitä, 
millaista siltaa ammatti-
korkeakoulun puolelta 
on pyritty rakentamaan 
toisen asteen ja korkea-
asteen välille. Esittelin 
virtuaalista opintojaksoa 
MathMarket: Kurkistus 
amk-matematiikkaan, joka 
on tehty kahteen tarkoitukseen. Kurssia 
testataan kesän 2016 aikana siten, että 
osa ammatillista väylää opintonsa aloit-
tavista suorittaa kurssin pakollisena en-
nakkotehtävänä. Kurssia tarjotaan myös 

lukuvuonna 2016–2017 toisen asteen 
opiskelijoille valinnaisiin opintoihin me-
nevänä opintojaksona. 

Opintojakso koostuu videoista, pe-
leistä ja laskennan kaksivaiheisesta ajo-
kortista. Kurssi arvioidaan arvosanalla 
hyväksytty/hylätty, ja kurssin hyväksyt-
tyyn suorittamiseen on ajokorttikokei-
den pisteistä saatava 80 %.

Kerroin osuudessani myös lehtori 
Riitta Neittaanmäen 
kanssa tekemästäm-
me haasteesta Ratkaisu 
100-kilpailuun (Sitra): Ma-
tematiikan osaamistasoa 
nostamalla uusiin inno-
vaatioihin. Syksyllä 2016 
nähdään, eteneekö haas-
teemme Sitran kautta.

VIIMEISENÄ PUHUJANA JAMkin suun-
nittelija Piia Honkanen kertoi Teknii-
kan valtakunnallisen kokeen sisällöstä 
ja muutoksista aiempiin vuosiin. Tätä 
kirjoitettaessa uudet pääsykokeet on 
jo nähty ja korjattu. Hyvin mielenkiin-
toista onkin nähdä syksyllä 2016, onko 
uudentyyppisellä pääsykokeella ollut 
vaikutusta siihen, millainen opiskelija-
porukka opintojaan aloittaa.

ILTA PÄÄTTYI PANEELIIN ja hyvin mie-
lenkiintoiseen yleiseen keskusteluun. 
Mieleenpainuvimman kommentin esit-
ti eräs yliopiston opettaja sanoessaan, 
että ”meillä ei ole mitään ongelmia, jos 
jokainen koulutusaste huolehtii siitä, 
että opiskelija saavuttaa asetetun osaa-
mistason”. Tästä olemme varmasti kaik-
ki samaa mieltä. Miten siihen päästään 
onkin toinen juttu.

Tilaisuuden lopuksi aktiivinen yleisö esitti 
kysymyksiä ja keskustelu oli vilkasta.

”Meillä ei ole mitään on-
gelmia, jos jokainen kou-
lutusaste huolehtii siitä, 
että opiskelija saavuttaa 
asetetun osaamistason.”
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Prosessi- ja materiaaliteknii-
kan insinöörikoulutuksen 
tutkintorakennetta Turun 
AMK:ssa on kehitetty inno-
vaatiopedagogiikan hengessä 
soveltamalla CDIO-periaat-
teita koulutuksen suunnit-
telussa. Tämä case-kuvaus 
kertoo opiskelijoiden tutus-
tuttamisesta uudenlaiseen 
työskentelyyn.

 urun ammattikorkeakoulun pro-
sessi- ja materiaalitekniikan koulutus, 
lyhyemmin kemiantekniikka, nojaa in-
novaatiopedagogiikkaan, jota käytän-
nössä toteutetaan insinööriopetukseen 
suunnitellun CDIOTM-mallin avulla. 

CDIOTM-mallin mukaisesti koulutuk-
sessa pyritään yhdistämään aiemmassa 
tutkintorakenteessa erillisillä kursseilla 
hankitut tiedot ja taidot laajemmaksi 
kokonaisuudeksi. 

Opiskelijoille, jotka tulevat Turun 
ammattikorkeakouluun ammattiopis-
tosta tai lukiosta, ensimmäisen vuoden 
suunnittele–toteuta–testaa-mallin mu-
kainen projekti on yleensä myös ensim-
mäinen kokemus tämän tyyppisestä 
työskentelystä. Siksi onkin ilmeistä, että 
tarvitaan huolellista ohjausta ja pereh-
dyttämistä heti ensimmäisistä päivistä 
lähtien. 

Tavoitteet

ENSIMMÄISENÄ LUKUVUONNA jär-
jestettävän CDIO-orientaation ta-
voitteena on tutustuttaa opiskelijat 
insinööritieteisiin erilaisten suunnitte-
le–toteuta–testaa-projektien avulla. Li-
säksi tavoitteena on kehittää oppilaiden 
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HANNA HÄNNINEN
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ensimmäisen vuoden opinnot Turun ammattikorkeakoulussa

henkilökohtaisia taitoja ja tiimityökykyä 
erilaisten yksilö- ja ryhmätöiden sekä 
ryhmien välisen yhteistyön avulla. 

Syksyllä 2015 toteutetussa projektis-
sa insinöörikokelaiden tavoitteena oli 
lisäksi tutustua kemiantekniikan alaan 
yleisesti sekä hakea tietoa erilaisista ke-
mian alan yrityksistä.

Toteutus

SYKSYN 2015 CDIO-PROJEKTIN ohjeis-
tuksena oli toteuttaa Taianomainen 
kemia -tapahtuma, joka suunnattiin ala-
kouluikäisille ja jonka tavoitteena oli sy-
tyttää lapsissa tiedeinnostuksen kipinä. 

Opiskelijoiden haasteena oli kehit-
tää lapsille kiinnostava ohjelma, jossa 
yhdistettäisiin kemia ja tekniset taidot 
uudella innovatiivisella tavalla. CDIO-
projektia oli ohjaamassa ryhmä opetta-
jia, jotka yhdessä tuumin vastasivat pro-
jektijohtamisen, kemian, tietotekniikan 
ja ammatillisen kasvun opinnoista sekä 
tuutoroinnista.

CDIO-PROJEKTIN OHJAUS aloitettiin 
opintoihin orientoivalla ja ryhmähen-
keä kasvattavalla Boost Camp -leirillä 
lukuvuoden alussa. Leirin aikana opis-
kelijat jaettiin ryhmiin ja heille kerrottiin 
tehtävänanto. Pääosin projektia toteu-
tettiin projektinhallinnan kurssilla, mut-
ta projektia tukevat kurssit, kuten kemia 
ja tiedonhallinta, toivat projektiin run-
saasti lisää opinnollista sisältöä. 

Boost Campillä toteutetun aloituksen 
jälkeen ryhmät suorittivat useita eri-
tyyppisiä tehtäviä.

ERILAISTEN YRITYSESITTELYJEN avulla 
tutustuttiin yleisesti kemiantekniikan 
käytännön työelämään. Jokaisen ryh-
män tehtävänä oli tutustua etukäteen 
yhteen yritykseen sekä tehdä yrityk-
sestä yritysesittely. Ammattikorkeakou-
lun tiloissa järjestettiin tilaisuus, johon 
yritykset kutsuttiin mukaan. Kunkin 

ryhmän tehtävänä oli toimia isäntänä 
esittelemänsä yrityksen edustajalle sekä 
ottaa päävastuu lisäkysymyksistä vierai-
lijan antaman yritysesittelyn lopuksi.  

TAIANOMAINEN KEMIA -tapahtuman 
suunnitteluvaiheen oleellisena osana 
oli laboratoriotyöskentelytaitojen har-
joittelu sekä kemian osaamisen kehit-
täminen. Laboratorioturvallisuuteen 
perehdyttiin ryhmien tekemien case-
esitysten avulla. Ryhmät käsittelivät eri-
laisia turvallisuusteemoja, kuten kaasut, 
myrkyt, hapot, emäkset ja orgaaniset 
liuottimet. 

Tutustuakseen ammattikorkeakoulun 
laboratoriotiloihin ja perustyöskente-
lytapoihin opiskelijat toteuttivat myös 
kolme laboratoriotyötä. 

KOKO SYYSLUKUKAUDEN ajan projek-
tinjohtamisen, kemian ja tietotekniikan 
kurssit oli suunniteltu tukemaan CDIO-
projektin toteutusta. Myös opettajatuu-
toroinnilla ja ammatillisen kasvun kurs-
silla oli merkittävät roolit Taianomainen 
kemia -idean kehittelyn tukena. Opetta-
jilla oli jokaisen ryhmän kanssa viikoit-
taisia tapaamisia, joissa neuvottiin ja 
tuettiin projektin etenemistä. 

Lukukauden keskivaiheilla ryhmillä 
oli palautetilaisuus, jossa he saattoivat 
antaa palautetta toisilleen sekä arvioida 
omaa toimintaansa lukukauden CDIO-
toteutuksessa. Palaute toteutettiin ver-
taisarviona.

TAIANOMAINEN KEMIA -tapahtuman 
lisäksi opiskelijoiden tuotoksena syntyi 
sarja esityksiä, jotka koskivat kemian 
alan yrityksiä tai laboratorioturvallisuut-
ta tai joiden avulla kartutettiin kemi-
an osaamista ja hankittiin pohjatietoa 
Taianomainen kemia -tapahtumaa var-
ten. Kirjallinen raportointi käsitti pro-
jektisuunnitelman, laboratoriotyöra-
portteja, roll-upin Taianomainen kemia 
-tapahtumaan sekä projektiraportin.
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Päätelmät

CDIO-PROJEKTIN LOPPUTULOS oli erit-
täin positiivinen. Taianomainen kemia 
-tapahtuma oli menestys ja opiskelijat 
saivat erinomaista palautetta sekä lap-
silta että heidän vanhemmiltaan. Myös 
opiskelijoiden ihmissuhde-, ryhmätyö- 
ja opiskelutaidot kehittyivät merkittä-
västi. 

USEAN OPPIAINEEN SISÄLLÖN ja eri 
erikoisalojen opettajien työn yhdistä-
minen oli haasteellista. Tulevaisuudes-
sa onkin syytä käyttää vielä enemmän 
aikaa suunnitteluun ja ohjaamiseen. 
Jotta opettajilta tulisi opiskelijoille yh-
tenäistä in�ormaatiota ja ohjeita, on 
käytettävä vielä enemmän aikaa yhtei-
sen ohjeistuksen laatimiseen. Lisäksi on 
tärkeää antaa riittävästi ohjeistusta sekä 
keskustella arviointiperusteista. Opiske-
lijoiden on kyettävä näkemään, mistä 
annetut arvosanat ovat muodostuneet. 

Yksi todetuista vaikeuksista koski ns. va-
paamatkustajia: kuinka heidät saadaan 
kiinni, jotta arviointi koettaisiin reiluksi.

AMMATILLISEN KASVUN opettajien 
rooli todettiin tärkeämmäksi kuin oli 
osattu suunnitella. Opiskelijoiden kans-
sa pidetyt viikkotapaamiset tehtiin 
pääosin ammattiaineopettajien kanssa 
mutta oli ilmeistä, että oppilaat olisivat 
tarvinneet enemmän tuutorointia kos-
kien ryhmätyödynamiikkaa ja yhteis-
työtaitoja. 

HYVIKSI KÄYTÄNTEIKSI tunnistettiin 
Boost Camp -aloitus, viikoittaiset tapaa-
miset, edistymisen dokumentointi sekä 
opiskelijoiden palautekeskustelut luku-
kauden aikana. Boost Campillä ryhmän 
jäsenet tutustuivat hyvin toisiinsa, mikä 
auttoi positiivisen ryhmähengen luomi-
sessa. Viikoittaisten tapaamisten avulla 
opiskelijat pysyivät työtahdissa ja työ 
eteni mallikkaasti. Dokumentointi antoi 

heille ensimmäiset kokemukset erilais-
ten kemiallisten aiheiden ammatillises-
ta raportoinnista. 

LOPPUPÄÄTELMÄNÄ SAADUSTA ko-
kemuksesta oli, että projektista teh-
dään parannettu toinen toteutus. Itse 
konsepti todettiin onnistuneeksi ja jo 
ensimmäisellä yrityksellä saavutettiin 
monta etukäteen asetettua tavoitetta. 
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Monimuotokoulutuksen haasteina, erityisesti pienellä kam-
puksella, on ollut jo pitkään se, että omalta talousalueelta ei 
määräänsä enempää opiskelijoita löydy. Myös työelämä vaa-
tii nykyään työntekijöiltään pitkiä, epäsäännöllisiä työpäiviä 
ja paljon matkustamista. Koulutuksen toteuttaminen niin, 
että se perustuu lähiopetukseen, rajoittaa monen työssäkäy-
vän osallistumista koulutukseen. Siksi Savonia-amk:n Var-
kauden kampuksen energiatekniikan monimuoto-opetusta 
lähdettiin suunnittelemaan aidosti monimuotoiseksi, ajasta 
ja paikasta riippumattomammaksi.

paikasta ja työtilanteesta riippumatta. 
Toteutus perustuu pääasiassa verkon 
kautta tapahtuvaan opiskeluun sekä 
lyhyisiin lähiopetusjaksoihin, joita to-
teutetaan vain noin neljä kertaa luku-
kaudessa. 

Lähijaksot ovat kolmen päivän mit-
taisia intensiivipäiviä, joiden aikana 
käsitellään sellaisia asioita, joita ei 
etäyhteydellä voida tehdä, kuten la-
boratoriotyöt. Samoin tehdään tentit, 
joita ei ole toteutettu verkossa, ja mah-
dolliset yhteiset yritysvierailut. Jonkin 
verran lähijaksoilla käydään myös eri 
opintojaksojen teoriaa ja niihin liittyviä 
harjoituksia. 

Myös ryhmäytyminen on tärkeää kas-
vokkain, jotta opiskelijat saavat vertais-
tukea myös toisiltaan verkossa toimies-
saan.

Opiskelun tavat ja välineet

VERKKO-OPINNOISSA käytetään apuna 
erityisesti Moodle-oppimisympäristön 
mahdollisuuksia. Hyvän opiskelijapa-
lautteen saanut menetelmä on muun 
muassa nauhoitettava suora luento-

tyyppinen ohjaus verkossa. Opiskelijat 
voivat tällöin valita, seuraavatko lu-
ennot reaaliaikaisesti ja mahdollisesti 
osallistuvat verkossa käytävään keskus-
teluun vai kuuntelevatko nauhoituksen 
heille paremmin sopivana ajankohta-
na.

Tyypillisesti opintojaksoihin liitetään 
myös erilaisia harjoituksia ja laajempia 
harjoitustöitä, jotka palautetaan Mood-
len kautta palautetta ja arviointia var-
ten.

ERÄILLÄ FYSIIKAN opintojaksoilla käy-
tetään nauhoitettuja ja Moodlesta ky-
seiseltä opintojaksolta löytyviä noin 
2–5 minuutin mittaisia opetustuokioita, 
joihin liitetään myös nauhoitettuja esi-
merkkiratkaisuja. Tämän lisäksi käyte-
tään Moodlen tenttityökalua laskuhar-
joitusten tekoon. 

NÄILLÄ KURSSEILLA opiskelijat voivat 
täysin valita, milloin asiaan paneutuvat, 
kuuntelevat opetustuokioita ja tekevät 
verkkoharjoituksia. Kieli- ja viestintä-
opintojen suullisia harjoituksia toteute-
taan mm. Moodlen Kaltura- ja BigBlue-
Button-työkaluilla. 

OLLI-PEKKA KÄHKÖNEN, YLIOPETTAJA (MATEMAATTISET AINEET), 
TIIMINVETÄJÄ (ENERGIATEKNIIKKA) SAVONIA-AMK
IRENE HYRKSTEDT, LEHTORI (KIELET JA VIESTINTÄ), 
OPINTOJEN OHJAAJA SAVONIA-AMK

Uudella otteella 
energiatekniikkaa 
aikuisopiskelijoille

       avonia-ammattikorkeakoulun Var-
kauden yksikössä aloitettiin energiatek-
niikan koulutusohjelma ensimmäisen 
kerran vuonna 2010 sekä nuorisokou-
lutuksena että ilta/monimuotokoulu-
tuksena. Aloituspaikkoja oli tuolloin yh-
teensä 70. Koulutusohjelma sai hyvän 
vastaanoton hakijoiden keskuudessa ja 
paikat saatiin hyvin täytettyä. Seuraa-
vina vuosina hakijamäärät vähenivät, 
mutta koulutusohjelma on aloitettu 
joka vuosi päivätoteutuksena. 

Monimuotokoulutus aloitettiin vain 
kaksi kertaa, vuosina 2010 ja 2011 vä-
häisen kiinnostuksen vuoksi. Tarve toi-
senlaiselle toteutustavalle oli selvästi 
olemassa.

Uusittu toteutustapa lähti käyntiin 
syksyllä 2015 ja ensimmäinen lukuvuosi 
on nyt onnellisesti takana. Uusi moni-
muotoryhmä on aloittamassa syksyllä 
2016. Energiatekniikan nuorisokoulutus 
jatkaa edelleen normaaliin tapaan. 

Uusi rytmitys aikatauluihin

TOTEUTUKSEN LÄHTÖKOHTANA on, 
että opiskelijat voivat opiskella asuin-
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USEILLA OPINTOJAKSOILLA myös var-
sinaiset tentit tehdään Moodlen tent-
tityökalulla. Edellä mainituissa verk-
koharjoituksissa opiskelija voi yrittää 
ratkaisua niin monesti kuin haluaa, 
mutta varsinaisessa verkkotentissä yri-
tyskertoja sallitaan vain kolme. 

Varsinaisten tenttien tekemiseen tar-
jotaan kuitenkin aikaa kolmesta neljään 
viikkoon. Verkkoharjoituksilla on mah-
dollisuus hankkia nk. lisäpisteitä, joilla 
tenttiarvosanaa voi nostaa hieman.

ERITYISESTI SKYPEÄ KÄYTETÄÄN pal-
jon erilaisiin ohjaustilanteisiin. Opin-
to-ohjaaja, opettajatuutori ja monet 
opettajatkin ovat tarjonneet vastaanot-
totunteja Skypessä, jolloin opiskelija voi 
lähestyä vapaamuotoisemmin ja kysyä 
mieltä askarruttavista asioista, joko ylei-
sesti opintoihin tai ihan tiettyyn tehtä-
vään liittyen. 

Ammattiaineiden vaativampien oh-
jelmistojen, kuten Inventorin, käyttö on 
myös onnistunut etäohjauksessa.

Yliopettaja Olli-Pekka Kähkönen ohjaamassa opintonsa juuri aloittaneita monimuoto-opiske-
lijoita syyskuun 2016 lähipäivillä Varkauden kampuksella.

Palaute tiivistää 
onnistumisen
OPISKELIJAPALAUTE KOKO toteutuk-
sesta on ollut myönteistä. Erityisen hy-
vänä opiskelijat ovat pitäneet sitä, että 
he voivat opiskella silloin, kun heille par-
haiten sopii. Myös se on koettu plussak-
si, että opiskelu onnistuu vaikka matkaa 
Varkauteen olisi enemmänkin. 

Vaikka monimuotoisuus ja itsenäi-
set opiskelumahdollisuudet koetaan 
hyviksi ratkaisuiksi, näyttää palautteen 
perusteella toteutustavan sydän ja sie-
lu olevan edelleen kuitenkin ohjaus ja 
ohjaajat. Opiskelijoilla on selvästi tarve 
kasvokkaistapaamisiin ja ohjaukseen. 
Tärkeää on kannustava ja rento meinin-
ki, johon lähipäivissä pyritään panosta-
maan, kukin opettaja omalla tavallaan. 

Pienen kampuksen toimintatapojen 
etuna on, että tunnelma on jo valmiiksi 
kotoinen ja opiskelijat pystytään hel-
pommin kohtaamaan yksilöinä, ryh-
mässäkin.

VALITTU TOTEUTUSTAPA ON osoittau-
tunut erittäin suosituksi. Sekä vuoden 
2015 että 2016 yhteishaussa hakijamää-
rät vähintäänkin kaksinkertaistuivat en-
tiseen verrattuna. Opiskelijoita on ym-
päri Suomen ja opiskelijoiden opinnot 
ovat edenneet normivauhtia (55 op) 
ensimmäisen lukuvuoden ajan. 

Jatkuvana haasteena on, miten vält-
tää se, että opiskelusta ei tule ns. kirje-
kurssia vaan että se pysyä dialogisena ja 
vuorovaikutteisena. Uusi toteutustapa 
vaatii paljon opiskelijalta, mutta myös 
ohjaajalta. Verkkototeutukset vievät 
aikaa ja rahaa. Hyvin toteutettuna ne 
kuitenkin kehittävät ja lisäävät mahdol-
lisuuksia tarjota erilaisia opintokoko-
naisuuksia kiinnostuneille ympäri Suo-
men. 

Uusi toteutustapa haastaa myös oh-
jaajan katsomaan omaa työtään ja oh-
jausmenetelmiään uudesta näkövink-
kelistä. 
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Saimaan ammattikorkea-
koulun insinööriopiskelijat 
osallistuivat keväällä maka-
ronirakentamisen Pasta Buil-
ding -kilpailuun Pietarissa. 
Kotiintuomisina oli kolmas 
sija ja rutkasti kokemusta. 

  ietarin Arkkitehtuuri- ja rakennusy-
liopistossa järjestetään vuosittain Pasta 
Building –kilpailu, jossa kilpaillaan ma-
karonirakennelmilla.

”Kyllähän se vähän herätti ihmisissä 
hilpeyttä, kun asiasta kerroimme, mutta 
kuitenkin hyvässä hengessä ja kannus-
tavasti”, virnistää Saimaan ammattikor-
keakoulun joukkueen kapteenina toi-
minut Niko Maurinen.

Kilpailussa oli kaksi sarjaa. Toisessa 
sarjassa pastasta oli määrä rakentaa sil-
ta, toisessa korkea rakennelma, jonkin-
lainen torni. 

VENÄJÄLLÄ KILPAILULLA on pitkät 
perinteet. Osa kilpailijoista ottaa ra-
kennelmien suunnittelun vakavasti ja 

JONNA MIELONEN-JUMISKO
LAURI PELLINEN

Rakentamisen taitoja voi 
harjoitella myös makaronilla

niistä tehdään ennakkoon esimerkiksi 
3D-mallinnuksia.

Saimaan amk:n joukkue ei turvautu-
nut mallinnuksiin. Opiskelijat harjoitte-
livat tornin ja sillan rakentamista vajaan 
kuukauden ajan ja valmiita rakennelmia 
he ehtivät tehdä muutamia. Lisäksi am-
mattikorkeakoulun Skinnarilan kam-
puksella järjestettiin yleisölle avoimet 
kenraaliharjoitukset vajaa viikko ennen 
kilpailuun lähtöä.

Kilpajoukkueen ennakkoon tehdyt 
suunnitelmat pitivät. Tornin huippu ti-
pahti alas ennen määräaikaa, mutta silti 
lopullisen rakennelman korkeudeksi 
mitattiin hieman alle neljä metriä. Se oli 
hyvä saavutus, sillä suurin osa tornisar-
jan rakennelmista romahti ennen kilpai-
lun päättymistä.

Silta sen sijaan pysyi pystyssä lop-
puun saakka. Pituutta Saimaan ammat-
tikorkeakoulun sillalle saatiin 2,05 met-
riä. Rakennelma tuotti palkintosijan, 
kun joukkue valittiin siltasarjan kolman-
neksi.

VAIKKA KYSEESSÄ OLI makaronista ja 
sinitarran tapaisesta tukimateriaalista 
tehtävät rakennelmat, ei niiden kokoa-
minen ollut yksinkertaista. Tukimateri-

 Niko Maurinen toimi Saimaan ammattikor-
keakoulun joukkueen kapteenina. 
(Kuva: Saimaan amk)

Tornisarjassa oli mukana 27 joukkuetta. Suurin osa torneista romahti ennen tuomarointia. (Kuva: Lauri Pellinen)
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Pasta Building -kilpailu
MITÄ Kilpailussa rakennetaan siltoja ja torneja. Raken-

nusmateriaaleina pasta ja sidosaine.
MISSÄ Kilpailu järjestetään joka vuosi Pietarin Arkkiteh-

tuuri- ja rakennusyliopistossa. Yliopisto on perus-
tettu vuonna 1832 ja se on Venäjän vanhimpia 
arkkitehtuuriin ja rakentamiseen keskittyneitä 
yliopistoja. Opiskelijoita on noin 11 000.

KILPASARJAT Kilpailussa on kaksi sarjaa kahtena eri päivänä. 
Toisessa sarjassa pastasta rakennetaan mahdolli-
simman pitkä silta, toisessa mahdollisimman kor-
kea rakennelma.

VUOSI 2016 Tornisarjassa oli 27 joukkuetta ja siltasarjassa 20 
joukkuetta. Siltasarjan voittajaksi selviytyi Nizni 
Novgorodin Arkkitehtuuri- ja rakennusyliopiston 
joukkue. Tornisarjan voitti vastaavasti Pietarin 
Arkkitehtuuri- ja rakennusyliopiston joukkue.

HISTORIA Kilpailua on järjestetty vuodesta 2008. Ensi kevää-
nä kilpailulla on 10-vuotisjuhlavuosi.

SAIMAAN AMK:M TUKIJAT Opiskelijoiden kilpamatkaa sponsoroivat Geo-
com Oy, Imatran Juva Oy, RakLamit Oy sekä Ru-
dus Oy.

aali on rakennusmateriaalina hankala, 
sillä se väsyy. Kilpailussa ei riittänyt, 
että rakennelmasta sai tehtyä tarpeek-
si kookkaan, vaan lopputuloksen piti 
pysyä koossa seuraavan vuorokauden 
ajan.

”Sen lisäksi, että rakennelmien piti 
pysyä kasassa vuorokauden ajan, niitä 
mitattiin myös koolla. Siltojen mittari oli 
niiden jänneväli, tornit laitettiin järjes-
tykseen niiden korkeuden perusteella”, 
Maurinen kertoo.

Koon lisäksi tuomareiden arviointiin 
vaikutti myös rakennelmien ulkonäkö, 
materiaalien käyttötapa sekä rakenteel-
liset ratkaisut.

PASTA BUILDING KILPAILUN kaltaiset 
tapahtumat ovat erinomainen tapa 
tuoda opiskeluun jotain ekstraa arkisen 
aherruksen rinnalle. Samalla opiskelijat 
pääsivät tutustumaan venäläiseen yli-
opistomaailmaan sekä tietysti Pietarin 
nähtävyyksiin. 

”Käytännön kautta tuli opittua raken-
neteknisiä asioita pienessä mittakaavas-
sa sekä ryhmässä toimimista paineen 
alla kilpailutilanteessa”, joukkueessa 
mukana ollut Teemu Kojo kertoo.  

Opiskelijoille kokemus on ikimuistoi-
nen. Kilpailussa ei menesty ilman raken-
nusalan taitoa.

Makaronirakentamisen taitoa sinäl-
lään tuskin työelämässä tarvitsee, mut-
ta projekti opetti opiskelijoille muita 
taitoja.

”Rakentamisessa piti tietenkin sovel-
taa opittuja taitoja ja miettiä, millä ta-
valla rakennelmat pysyvät varmimmin 
pystyssä. Oli myös mielenkiintoista näh-
dä, millä tavalla venäläiset opiskelijat 
panostivat kilpailuun”, Maurinen kertoo.

SAIMAAN AMK ON ensimmäinen suo-
malainen korkeakoulu, joka on saanut 
kutsun pastakilpailuun.

Kutsu pastarakennuskilpailuun helti-
si, kun Saimaan ammattikorkeakoulun 
edustajat vierailivat Pietarin Arkkiteh-
tuuri- ja rakennusyliopistossa viime syk-
synä.

”Kerroimme heille betonikanoottikil-
pailusta, ja he innostuivat siitä. Samal-

la he kertoivat, että heillä järjestetään 
hieman samaan tyyliin tämä Pasta Buil-
ding.”

Kilpamatka toteutui yritysten avus-
tuksella, kun Geocom Oy, Imatran Juva 
Oy, RakLamit Oy sekä Rudus Oy sponso-
roivat joukkuetta.

”Tämä oli hyvä esimerkki myös siitä, 
kuinka yritysyhteistyö parhaimmillaan 
toimii”, Lauri Pellinen toteaa. 

Siltojen ja tornien kokoa-
minen makaronista ei ole 
yksinkertaista. Sideaine 
väsyy ja haasteena on 
saada kilpailurakennel-
mat pysymään kasassa 
vaaditun ajan. (Kuva: Jonna 
Mielonen-Jumisko)
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H             uomenta uudet opiskelijat. Se on 
esperantoa ja tarkoittaa ”Huomenta”.
Miksi ihmeessä aloitamme tällä kielellä, 
saattaa teistä joku kysyä?
Kerronpa sen nyt teille.

Brexitin jälkeen ei päästy yhteisym-
märrykseen yhteisestä kielestä, kun 
englanti poistettiin Euroopan yhteis-
kielen roolista. Kun uutta yhteiskieltä 
etsittiin, Venäjä, Saksa, Italia, Espanja ja 
Ranska olivat totaalisesti tukkanuotta-
silla vuosikymmenet. Sitten nykyinen 
laajentuneen Euroopan pomopari Katri 
Kulmuni ja Ozan Yanar päättivät, että 
mennään sitten Esperantolla tai otetaan 
vielä pahemmat pakkolait käyttöön.

Ai niin, tiedättekö, mitä se brexit tar-
koittaakaan?

Olisiko joku uusi keksimerkki ?– Tai 
uusi koodikieli – Arvelisin, että joku tv-
�ormaatti kilpailusta, kuka on useimmin 
eronnut tai karannut määräaikana - Oli-
siko HEX-indeksin uusi muoto?

No, eipä ihme, että ette tunnista, kun 
tuskin olitte silloin syntyneet. 

Hyviä arvauksia kaikki, mutta viimei-
sin eniten aiheena oikealla suunnalla. 
Erohommista on kyse.

Se tarkoittaa aikanaan tapahtunutta 
Britannian eroa EU:sta, siis silloisesta 
vaihtelevalla menestyksellä soutanees-
ta eurooppalaisten valtioiden liitosta. 

Bonan tagon!

Niin, mikä muuten oli Britannia? Onko 
joku joutunut mahdollisesti lukemaan 
maantietoa tai lähihistoriaa aikaisem-
missa opinnoissa?

???
Britannia oli iso valtio, jonka alueella 

ovat nyt itsenäisinä valtioina Skotlanti, 
Wales, Pohjois-Irlanti, Man ja Shetlannin 
saaret.

Brexitin jälkeen seurasi muoti-ilmiö, 
jossa monet muutkin maat ilmoittivat 
eroavansa, elleivät saa uusia ja tuntuvia 
uusia etuja.

Mm. Turkki kertoi omasta Turxit-tem-
pustaan, vaikka Turkkia ei edes ollut 
hyväksytty EU:n jäseneksi. Kertoivat, 
että haluavat heti kolme komissaarin 
paikkaa, puheenjohtajuuden joka toi-
nen vuosi ja vuosittain 100 miljardia 
euroa korvaukseksi siitä, että kuskaavat 
kaikki A�rikasta Eurooppaan pyrkivät 
haluamiinsa maihin - matkustaminen 
on kuulemma kallista. Sitten lupaavat 
harkita jäsenyyttä.

Mutta mennäänpä tähän opintojen 
aloitusteemaan.

Opetussuunnitelmat on jo ladattu 
henkilökohtaisiin siruihinne. Pääsette 
siihen käsiksi koodilla ”texit”. 

Huomaatte, että pakollisten kurssien 
paletissa ei ole isommin esimerkiksi ma-
tikkaa. Uusimpien eurooppalaisten tut-

kimusten mukaan matikan lukeminen 
ei ole tarpeen, kun numeron murskaus-
robotit hoitavat kaikki laskentaoperaa-
tiot tuhat kertaa luotettavammin kuin 
ihminen.

Samaten kieliopinnot on siirretty va-
paaehtoisiin, koska henkilökohtainen 
sirunne sisältää kaikkien tunnettujen 
kielten kääntäjät. Tarvitsee vain ajatella 
sanaa tai lausetta ja kieltä, mihin kään-
netään ja siru heittää vastauksen sa-
maan ajatuslokeroon.

Pakollisissa on sen sijaan oikeinkirjoi-
tuksen peruskurssi, luetun ymmärtämi-
sen alkeet ja harjoitukset, kasa filosofiaa, 
muutama Taijin peruskurssi, origamien 
valmistuskurssi ja sen harjoitusprojekti, 
mielen masennuksen torjuntakurssi ja 
tietenkin esperanton nyanssien jatko-
opinnot.

Mukavaa päivän jatkoa. Palaamme 
sitten lähiopetukseen päättötyön aloi-
tusvaiheessa.

Näkemiin, au� wiedersehen, hejsan, arri-
vederci, adieu, hasta luego, tot zo, dasvi-
dania  – ei ku ”ĝis”

VELI PITKÄKORVA
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OOPPERAN JUONI: Don Giovanni on huo-
leton, valloituksillaan kerskuva naisten 
kaataja. Taivas synkkenee, kun Don Gio-
vanni surmaa kaksintaistelussa Donna 
Annan isän. Suku vannoo kostoa. Don 
Giovanni ilakoi hautausmaallakin, mikä 
johtaa pyhiin moitteisiin. Don Giovan-
ni vastaa kutsumalla Donna Annan isän 
kivisen muistomerkin illalliselle. Kivinen 
vieras kehottaa katumukseen, mutta Don 
Giovanni kieltäytyy ja joutuu maan nielai-
semaksi. 

KOKONAISUUTENA DON GIOVANNI -OOP-
PERA on väkevää draamaa ja leppoisaa 
komiikkaa, tarttuvia aarioita, helmeileviä 
serenadeja ja tuomiopäivän tuskia. 

Oopperaesitys on yleisilmeeltään mel-
ko iloinen. Traagisia osiakin oli muttei häiritsevän paljon eikä 
liian väkivaltaisia. 

Esittäjät eläytyivät täysillä rooliinsa ja oli suuri elämys kuun-
nella laulajien kansainvälisesti korkeatasoisia esityksiä. Mo-
nikymmenpäinen Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri soitti 
upeasti ja virheettömästi kolme tuntia täyteläistä musiikkia, 
jota oli ilo kuunnella. 

Italiaksi lauletun oopperan juonta oli helppo seurata teksti-
tauluilta sekä suomeksi että englanniksi.

JOKAISESSA OOPPERASSA ON MYÖS OPETUKSIA JA AFORIS-
MEJA, jotka jäävät puhuttelemaan ja kasvattamaan mieltä. 
Don Giovanni -oopperan monien opetusten lisäksi mieleen-
painuvimmat olivat loppuhetket, jolloin tuonpuoleiseen ai-
kaan siirtyneen Donna Annan isän (Jaakko Ryhäsen) mahti-
pontisten laulujen myötä hulivili sai kuulla opetuksia:  ”paha 
saa aina palkkansa”, ”sinun tulee tehdä parannus; muuten jou-
dut hornan liekkeihin”. Mutta hulivili vastaa ”en tee parannus-
ta”, johon todetaan: ”sinne se joutuu tulen liekkeihin”.

JAAKKO VIITALADon Giovanni 
Olavinlinnassa

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT ovat maailmanlaajuisesti-
kin korkeatasoinen oopperajuhla. Siellä on useita huipputa-
son oopperaesityksiä ja laulajia. 

Sekä yleisö että laulajat pitävät Olavinlinnaa tunnelmaltaan 
ainutlaatuisena oopperanäyttämönä maailmassa. Linnan sei-
nät ovat luonnonkiveä eivätkä ole tavanomaista teräs- tai be-
tonirakennetta. 

Usein tuhatpäinen kansainvälinen yleisö intoutuu bravoo-
huutoihin, jaloilla tömistelyihin ja pitkiin taputuksiin.

Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Sil-
vasti kiteyttää oopperajuhlien tuovan monipuolista sisäistä 
hyvää yleisölleen. Ei tarvitse lähteä ulkomaille kokeakseen 
korkeatasoisia oopperaelämyksiä. Niitä löytyy kesällä Savon-
linnasta.

Itse Savonlinnan kaupunki on vieraalle paljon muutakin kuin 
oopperaa. Siellä on upea, rikas ja puhdas vesistö ja ympäristö, 
runsas kesätori maukkaine tarjoiluineen, lörtsyineen ja kala-
kukkoineen. Vieraat viihtyvät kaupungissa yleensä pitkään. 

Tervetuloa 
TOOLin kesäpäiville 
Seinäjoen AMK:n Framille 
17.–18.5.2017. 

Joulukuun Toolilaisessa 
lisäin�oa – merkitse jo nyt 
ajankohta kalenteriisi!
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