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PÄÄKIRJOITUS

TOOLin peruspilarit tukevat
edunvalvontaa

L

ämmintä syksyn aloitusta ja tuottoisaa lukuvuotta
teille kaikille. TOOLilla on jännittävä ja haasteellinen ajanjakso edessään. Työehtosopimuskaudet ovat katkolla talven
aikana, ammattikorkeakoulukentässä tapahtuu koko ajan
isoja mullistuksia ja TOOLin on saatava myös riittävästi oma
äänensä kuuluville OAJ:n järjestelmässä.
TOOLIN TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON jäsenistönsä edunvalvonta
useilla eri sektoreilla. Edunvalvonta lepää tukevasti kolmen
peruspilarin varassa: tulo- ja palkkapolitiikka, koulutuspolitiikka sekä järjestöpolitiikka. Jokaisella näistä on oma merkityksensä ja tehtävänsä edunvalvonnassa. TOOLilla on oltava
teräviä kärkihankkeita, joihin erityisesti haluamme keskittyä
ja laittaa omia tavoitteitamme. Edunvalvonnan prioriteetteja kartoitettiin viimeksi hallituksen suunnittelukokouksessa,
josta voit lukea lisää tästä lehdestä.
TEKNIIKAN OPETTAJILLE VANHAT TUTUT luvut työviikoista ja sidotuista/sitomattomista työtunneista ovat edelleen
tärkeitä eikä niihin varmasti haluta heikennyksiä. Jotta tekniikan opetuksen laatu pysyy arvostetulla tasolla, on jatkossakin rekrytoitava uusia oman alansa asiantuntijoita opettajiksi. Tekniikan opettajien saatavuuslisäkertoimet auttavat
tässä asiassa työnantajaa. Toki kertoimien kehittäminen ja lisäkertoimen saaminen työuran loppupuolelle, kun eläkeiät
kohoavat, on järkevä työehtosopimuksen kehittämiskeino.
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DUAALIMALLIN SÄILYTTÄMINEN TEKNIIKAN koulutuksessa
on Suomen nykyiselle teollisuusrakenteelle välttämätöntä.
Ammattikorkeakoulun oma lainsäädäntö ja erilliset tutkinnot takaavat nelivuotisen insinöörikoulutuksen saaneiden
insinöörien laadun ja osaamisen määrän. Insinöörikoulutus
tarvitsee motivoituneita hakijoita sekä ammatilliselta väylältä että lukiosta. Insinöörikorkeakoulu on tulevaisuudessa
hyvä vastaus moneen koulutuskysymykseen.
TOOL HALUAA SÄILYTTÄÄ ITSENÄISYYTENSÄ, kuten oman
jäsenmaksuperintänsä, oman lakkokassansa ja tietenkin
myös omat työntekijänsä. Valtakunnallinen yhdistys TOOL
ja sen lukuisat paikallisyhdistykset ympäri Suomen muodostavat verkoston, johon jokaisen insinöörikouluttajan on
järkevä järjestäytyä. Lisäksi TOOL tekee yhteistyötä lähellä
olevien sidosryhmien kanssa useilla eri osa-alueilla.
TOOL HALUAA KIITTÄÄ Pasi Repoa kaikesta työstä, mitä hän
on tehnyt puheenjohtajakaudellaan ja ennen sitä yhdistyksen kehittämiseksi. Henkilökohtaisesti haluan myös kiittää
Pasia kaikesta tuesta, jota olen häneltä saanut tehtävien siirrossa. Selkeästi voisin kuvata tapahtumia termillä ”saattaen
vaihdettava”.

JARNO VARTEVA
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LEDAREN

TOOLs grundpelare stöder
intressebevakningen

E

n varm början på hösten och ett fruktsamt läsår till er
alla. TOOL har en spännande och utmanande period framför sig. Arbetsavtalsperioderna är avbrutna under vintern,
på yrkeshögskolefronten händer stora omvälvningar hela
tiden och TOOL måste även få sin röst hörd tillräckligt bra i
OAJ:s system.
TOOLS VIKTIGASTE UPPGIFT ÄR medlemmarnas intressebevakning inom flera sektorer. Intressebevakningen vilar
stadigt på tre grundpelare: inkomst- och lönepolitiken, utbildningspolitiken samt organisationspolitiken. Var och en
av dessa har sin egen betydelse och uppgift inom intressebevakningen. TOOL bör ha starka spetsprojekt som vi särskilt vill fokusera på och sätta våra egna mål. Man kartlade
intressebevakningens prioriteter senast under styrelsens
planeringsmöte, om vilket du kan läsa mer i detta blad.
FORTFARANDE ÄR DE FÖR TEKNIKLÄRARNA gamla bekanta siffrorna gällande arbetsveckor och bundna/obundna
arbetstimmar viktiga och man vill definitivt inte ha försämringar gällande dessa. För att teknikundervisningens
kvalitet skall hållas på en uppskattad nivå måste man även
framdeles till nya lärare rekrytera experter inom sitt eget
område. I detta avseende hjälper tillgänglighetstillägget arbetsgivaren. Visserligen är det en förnuftig utvecklingsmetod av arbetsvillkorsavtalen att utveckla multiplikatorerna
och att få en tilläggsmultiplikator mot arbetskarriärens slut,
då pensionsåldern höjs.
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ATT BIBEHÅLLA DUALMODELLEN INOM teknikutbildningen är nödvändigt för den nuvarande industristrukturen i
Finland. Yrkeshögskolans egen lagstiftning och separata
examina garanterar kvaliteten och kunnandet hos samt
mängden ingenjörer som fått fyra års utbildning. Ingenjörsutbildningen behöver motiverade sökande både från
yrkesutbildningen och gymnasiet. Ingenjörshögskolan är i
framtiden ett bra svar på många utbildningsfrågor.
TOOL VILL BEHÅLLA SIN SJÄLVSTÄNDIGHET, såsom egen
medlemsavgiftsuppbärning, egen strejkkassa och självklart
sina egna medarbetare. Den riksomfattande föreningen
TOOL och dess talrika lokalföreningar runtom i Finland bildar ett nätverk till vilket det är förnuftigt att varje ingenjörsutbildare ansluter sig. Dessutom har TOOL samarbete med
närstående kontaktgrupper inom flera olika delområden.
TOOL VILL TACKA Pasi Repo för allt arbete han gjort före
och under sin ordförandeperiod för att utveckla föreningen.
Personligen vill jag också tacka Pasi för allt det stöd jag fått
av honom under överflyttningen av arbetsuppgifter. Jag
kunde klart beskriva situationen med termen ”bytes under
ledsagning”.

JARNO VARTEVA
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PÄÄTOIMITTAJALTA

V

Hokkuspokkus - syntyi
digikurssi?

armaan monessa ammattikorkeakoulussa tämäkin lukuvuosi alkoi kokous- tai
koulutuspäivällä.
Saimme esimerkiksi kuulla, että kesän
aikana Moodleen on tullut uusia ominaisuuksia, kuten H5P-aktiviteetti: ”Sen
avulla voit luoda interaktiivisia videoita,
kysymyssarjoja, vedä ja pudota -kysymyksiä, monivalintakysymyksiä, interaktiivisia esityksiä ja paljon muuta”.
OLEN MOODLEN YSTÄVÄ ja käyttäjä mutta… Otetaanpa silti esimerkiksi tällainen
keskiverto toolilainen, eli viisissäkymmenissä oleva ei-diginatiivi opettaja.
Jos hän päivittää opintojaksonsa digiksi, suunnitteluun ja sisällön luomiseen
hupsahtaa helposti sata tuntia ennen
kuin opintojakso edes alkaa. Jos opiskelijoiden ohjauskin siirtyy verkkoon, siitä
tuppaa tulemaan henkilökohtaista. Jos
esimerkiksi palaute annetaan henkilökohtaisesti 30:lle, aikaa kuluu 30-kertaisesti verrattuna oppitunnilla annettuun
yhteiseen palautteeseen. Katsotaanpa
sitten työsuunnitelmaa: jos yhtä opintopistettä varten opettajalle on resursoitu
15–24 tuntia, jää hitaasti digiloikkaavan
opettajan tuntipalkka ääpättömäksi.

Aikakauslehtien liiton jäsen

tarkoitukseen, esimerkiksi tietyn kurssin
opiskelijoille tiettynä rajattuna aikana,
kuten kurssin keston ajan.
KATSOTAAN VIELÄ, mitä TOOLin tulopoliittisissa kärkitavoitteissa todetaan virtuaaliopetuksen resursoinnista ja luonteesta: ”Työn laatu, riittävyys ja resursointi on
työantajan vastuulla: talousvastuun ei
kuulu siirtyä työntekijälle. Virtuaaliopetuksen ja monimuotototeutuksen resursointiin tarvitaan yhteismitalliset valtakunnalliset ohjeet. Verkko-opetus tulee
katsoa sidotuksi työajaksi, koska myös
virtuaalikursseilla on aikataulunsa eli ne
ovat aikasidonnaisia.”
TARKASTA SIIS, ETTÄ työsuunnitelmassasi on varattu aikaa digitaalisten välineiden käytön opetteluun sekä sisällön
tuottamiseen, mikäli sinulta edellytetään
virtuaalista opetustarjontaa tai itse haluat sellaista tuottaa.

MIRKA AIRESVUO
mirka.airesvuo@saimia.fi
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LISÄKSI PITÄÄ MUISTAA, että kun digi-

taalinen oppimateriaali luodaan toisen
palveluksessa, voi syntyä tekijänoikeusongelma. Työoikeudellisen periaatteen
mukaan työn tulokset kuuluvat työnantajalle mutta tekijänoikeusperiaatteen
mukaan tekijänoikeus teokseen kuuluu
tekijälle. ”Jos oppilaitos vaatii opettajaa
allekirjoittamaan sopimuksen, jolla hän
myöntää tuottamansa opetusmateriaalin käyttöoikeudet oppilaitokselle, tällaisen paperin allekirjoittamiseen ei tarvitse suostua”, muistuttaa lakimies Sanna
Haanpää.
Opetusalan vakiintunut käytäntö on,
että tekijänoikeudet eivät siirry oppilaitokselle, ellei asiasta ole erikseen toisin
sovittu. Sivistystyönantajat eli korkeakoulutuksen ja opetuksen alan työnantajien edunvalvontajärjestö on esittänyt
käytännön muuttamista siten, että tekijänoikeudet siirtyisivät työnantajalle.
OAJ vastustaa tätä esitystä. Sen sijaan
opettajan kannattaa luovuttaa oikeudet
aina mahdollisimman rajattuun käyttö-
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5

HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

TOOLin hallituksen suunn
uudelleenorganisointia j

T

OOLin hallituksen jokakesäinen suunnittelukokous järjestettiin tänä vuonna Kaunasissa, Liettuassa. Kokous aloitettiin
toiminnan uudelleenjärjestelyllä, koska liiton puheenjohtajana toiminut Pasi Repo erosi tehtävästä 1.8. lähtien siirryttyään OAJ:n korkeakoulupoliittiseksi asiamieheksi. Oli siis
tarpeen valtuuttaa ensimmäinen varapuheenjohtaja Jarno
Varteva hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä syysvaltuuston
kokoukseen saakka. Toinen varapuheenjohtaja Reijo Manninen toimii hänen apunaan. Valtuusto vahvistaa marraskuun
kokouksessa, kenet valtuuttaa hoitamaan puheenjohtajan
tehtävää tämän kauden, eli vuoden 2018 loppuun.

Edunvalvonnan
tavoitteiden määrittelyä
KOKOUSPÄIVIEN AIKANA hallitus teki analyysiä ajankohtaisesta neuvottelutilanteesta ja määritti sen pohjalta tulo- ja
palkkapoliittisia sekä koulutuspoliittisia tavoitteita vuodelle
2018. Asioita käytiin läpi tekemällä ryhmätöitä ja keskuste6

lemalla niistä yhteisesti. Lähtökohtana tavoitteiden asettamiselle oli, että liitolla tulee olla hyviä avauksia niin OAJ-tasolla, ammatillisella sektorilla kuin insinöörikoulutuksen osaltakin.
Vaikuttamistyön ohella tärkeäksi tavoitteeksi nähtiin liiton
jäsenmäärän kasvattaminen. Tähän valtakunnallinen TOOL
panostaa nostamalla paikallisyhdistysten saaman tukirahan
määrää ja velvoittamalla ne järjestämään jäsenrekrytointitilaisuuden syyskauden aikana. Keväällä 2018 arvioidaan, miten
hyvin tässä on onnistuttu.
TOOL panostaa myös aktiiviseen tiedottamiseen kokouksista ja muusta toiminnastaan, jotta jäsenistö pysyy hyvin selvillä
liiton ajankohtaisista asioista.

Koulutuspolitiikka
KOULUTUSPOLITIIKAN OSALTA kokouksessa pohdittiin etenkin ammattikorkeakoulujen rakenteellisten muutosten vaikutusta opetustyöhön. Järjestelyt ovat toistaiseksi luoneet AMK3/2017 Toolilainen

ittelukokous – toiminnan
a tavoitteiden asettelua

Liitolla tulee olla hyviä
avauksia niin OAJ-tasolla,
ammatillisella sektorilla kuin
insinöörikoulutuksen osaltakin.

opettajille lähinnä uusia työtilaisuuksia, mutta tulevaisuus on
epävarma.
Kun korkeakoulut ja erilaiset lainsäädännöt yhdistyvät, on
huolena lisäksi, miten hyvin tutkintojen erillisyys pystytään
yliopiston omistusohjauksessa säilyttämään.
Koulutuspolitiikan osalta ajankohtaisin tavoite onkin ammattikorkeakoulujen aseman ja duaalimallin puolustaminen
muuttuvassa tilanteessa.
Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin kehittämisessä olisi
asetettava tavoitteeksi opetustyön laadullinen kehittäminen.

Tulo- ja palkkapolitiikka
EDUNVALVONNAN TULO- ja palkkapolitiikkaan liittyvien tavoitteiden osalta keskeistä on sidotun työajan osuuden pitäminen 35 viikossa kaikilla AMK-opettajaryhmillä.
Saatavuuslisästä tulee pitää kiinni ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä neuvottelemaan siihen korotuksia. Perusteluna
saatavuuslisälle toimii tekniikan alan yksityisen puolen ver3/2017 Toolilainen

rokkiryhmä – ilman saatavuuslisää ei monin paikoin saataisi
päteviä hakijoita tekniikan alan opettajien tehtäviin.
Yliopettajuudesta käydyssä keskustelussa todettiin, että
tittelin myöntämiskriteereissä tulisi mahdollisesti olla nykyistä enemmän joustoa siten, että se olisi sidottu ennemminkin
työtehtäviin kuin koulutukseen. Eri palkkaluokkiin kuuluvan
opetushenkilöstön tehtäväkuvien selkeyttäminen on ajankohtainen asia myös SAMK:n yliopettajuuteen liittyvän pitkittyneen oikeusjutun myötä.
TOOL päätti toteuttaa kaikille työikäisille jäsenille lähetettävän kyselyn eri palkkaluokkiin kuuluvan opetushenkilöstön
tehtävänkuvien selkeyttämiseksi syyskauden 2017 aikana.
Erittäin ajankohtainen, opettajien työhön merkittävällä tavalla vaikuttava asia on e-kurssien lisääntyminen. Tulevaisuudessa opettajasta tulee yhä enemmän ohjaaja, kun suuri osa
opiskelusta tapahtuu etänä. Edunvalvonnan näkökulmasta
on tärkeää, että e-kurssit luetaan osaksi sidottua työaikaa –
vaikka ne eivät ole paikkasidonnaisia, on niitä varten tehty
työ aikasidonnaista, koska kursseilla on oma, ennalta määrätty aikataulunsa.
7
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Kollega työpöytänsä ääressä

Jarno Varteva – liiton
vt. puheenjohtaja

K

ollegat Jarnosta: Jarno on jämäkkä pohojalainen,
jonka sanaan voi luottaa. Lisäksi hän on diplomaattinen. Sopii
kuin nenä päähän TOOLin puheenjohtajaksi.

Mikä kirja on yöpöydälläsi juuri nyt? Yritän välttää lukemista ennen nukahtamista, en lue sängyssä, keksin muuta tekemistä.
Mikä on lempiruokasi ja -juomasi? Maukas alkukeitto punaviinin kera.

Syntymäaika ja -paikka: 17.3.1966 Vaasa.
Asuinpaikka ja -tapa: Espoo, paritalo, Hannusjärvellä.
Perhe: Aviovaimo Elina 1992, Valtteri -93, Santeri -94, Katarina
-96, Lauri -98 ja Patrik 2002.
Koulutus: DI Sähkötekniikka, TKK; TkL Tuotantotalous, TKK.
Ammatti ja toimipaikka: Yliopettaja Metropolia amk, Hietalahden kampus. Aloitin samoissa kiinteistöissä 1994 HTOL:ssa,
valtio ylläpitäjänä.

Mitä yleensä teet työpäivän jälkeen? Usein menen painisalille valmentamaan tai seuraamaan omien lasten harjoituksia.
Toisinaan ehdin uimaan joko Hannusjärveen tai Espoon uuteen maauimalaan.
Onko sinulla jokin motto tai lempisanonta? Ei tässä nyt niin
kiire ole valmiissa maailmassa.
Paljasta pikkupaheesi! Varmaankin hyvän ruuan vastustaminen on usein vaikeata, ja pidän parran kasvattamisesta.

Kuvaile nykyistä työtäsi: Erittäin palkitsevaa opettaa innokkaita oppilaita, jotka työllistyvät hyvin koulutusta vastaaviin
tehtäviin.

Miten aiot toimia toolilaisten hyväksi? Tärkein tehtävä on
edunvalvonta, erityisesti jo saavutettujen etujen puolustaminen ja kehittäminen.

Mikä oli haaveammattisi pikkupoikana? Varmaankin opettajana tekussa, isäni perintöä.

Mitä haluat vielä lopuksi sanoa Toolilaisen lukijoille? Koulutusjärjestelmässä on edessä suuria muutoksia, mutta Suomessa tarvitaan aina tulevaisuudessa insinöörikoulutusta ja
siten myös TOOLia myös jatkossakin.

Mikä on painin rooli elämässäsi? Erittäin hyvä fyysinen vastapaino työtehtäville.

Pasi Repo siirtyi OAJ:n korkeakouluasiamieheksi

P

asi Repo ilmoitti hallitukselle erostaan TOOLin puheenjohtajuudesta
1.8.2017 lukien. Hän toimi puheenjohtajana vuoden 2013 alusta – yhteensä siis
4 vuotta ja 7 kuukautta. Tässä Pasin terveiset jäsenistölle:
”Kauteni ovat olleet erityisen antoisia, ja kiitollisin mielin olen saanut hoitaa jäsenkuntamme asioita. Tätä viimeistä kautta minulla olisi ollut jäljellä vuosi ja 5
kk, mutta olen estynyt hoitamaan kaikkia luottamustehtäviäni tultuani kesällä
valituksi OAJ:n korkeakouluasiamieheksi.
Jatkossa toimin sopimusedunvalvonnan ja koulutuspoliittisen vaikuttamisen
parissa korkeakoulusektoreilla, siis yliopisto- ja ammattikorkeakoulukentässä,
jolloin olen yhä enemmän ja entistä suuremman jäsenkunnan asialla.
Nähdäkseni TOOL jää erinomaisiin käsiin ja on loistavassa iskussa. Varapuheenjohtajat, Jarno Varteva ja Reijo Manninen, hoitavat liiton puheenjohtajuuteen
liittyvät tehtävät kertyneen kokemuksen ja näkemyksen turvin.
Kokenut valtuusto ja hallitus vastaavat liiton toiminnasta ja linjasta. Myös TOOLin toimisto palvelee jäseniä kuten aiemmin.
Toivotan TOOLille ja jokaiselle toolilaisille menestystä kaikkeen tulevaan!”
3/2017 Toolilainen
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HEIKKI HEISKANEN, SeAMK Tekniikka, lehtori, DI
Tool Hallituksen jäsen 2017 –
Valtuuskunnan jäsen vuodesta 2012 –

Hallituksen jäsenen
tervehdys – sarja alkaa Seinäjoelta

Päätimme keväällä Toolin hallituksessa, että kukin hallituksen jäsen kirjoittaa vapaamuotoisen jutun Toolilaiseen. Ensimmäinen arpa suosi hallituksen noviisia. Tulen kertomaan
muutaman sanan toimenkuvastani, Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, Seinäjoen TOOLista sekä itselleni tärkeistä asioista koskien meidän tulevia työehtosopimusneuvotteluja.

T

oimin lehtorina Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tekniikan yksikössä.
Päätoimen lisäksi minulla on useita
muita työtehtäviä ja luottamustoimia.
Opinto-ohjaajakoulutuksen saaneena
toimin konetekniikan opiskelijoiden
opona. Olen tekniikan yksikön opetta10

jaedustaja monialaisessa oppimisympäristössä FramiPro®:ssa ja tekniikan
edustaja SeAMKin sisäisessä laatuauditointityöryhmässä. Lisäksi olen meidän
2. työsuojelun varavaltuutettu sekä Seinäjoen TOOLin varapuheenjohtaja ja
varaluottamusmies.

SeAMK – aidosti
monialainen
SEINÄJOEN ammattikorkeakoulu on
noin 5000 opiskelijan ammattikorkeakoulu. Meidän Visio 2020 on ”Paras korkeakoulu opiskelijalle”. SeAMKissa on
neljä yksikköä: SeAMK Ruoka, SeAMK
Liiketoiminta ja kulttuuri, SeAMK Tekniikka ja SeAMK Sosiaali- ja terveysala.
Opetus on keskittymässä yhdelle
kampukselle Framille. Tekniikka muutti Framille vuonna 2003, Liiketalous
vuonna 2011 ja tällä hetkellä SosTer on
rakenteilla ja se valmistuu kesällä 2018.
Ilmajoen Kampukselle jää käytännön
agrologiopiskelu, mutta teoriaopetus
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siirtyy Framille sen jälkeen, kun Sosiaalija terveysalan uudet tilat otetaan käyttöön. Nykyaikaisten opetustilojen lisäksi meillä on erittäin modernit tekniikan
yksikön laboratoriotilat – mahdollisesti
Suomen uudenaikaisimmat.
Meillä voi opiskella viittätoista suomenkielistä ja kolmea englanninkielistä AMK-tutkintoa sekä kymmentä

Lisäksi meillä on ensi keväänä ensimmäistä kertaa käytössä JAMKista ostettu
”Innovointiviikko”-konsepti kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.
Viikon aikana monialaiset opiskelijaryhmät tekevät yritystoimeksiantoja, jossa
ohjausta antavat eri yksiköiden asiantuntijat.

Toolilaisia yli 90 %
SEINÄJOEN TOOL on aktiivinen toimija
tekniikan opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa. Meidän opettajien järjestäytymisaste on tällä hetkellä
yli 90 %, mikä on valtakunnallisesti erittäin korkea.
Yhtenä syynä korkean järjestäytymisasteeseen on pitkäjänteinen panostus
jäsenhankintaan ja -toimintaan. Meidän
yhdistys on usein näyttävästi mukana
erilaisissa SeAMKin yhteisissä tapahtumissa. Lisäksi järjestämme yhdessä
tekniikan tyhy-toimikunnan kanssa yhteisiä tapahtumia.
Silloin tällöin järjestämme Laidunkauden avajaiset keväällä tai päättäjäiset
syksyllä jonkun jäsenen luona. Vaihtoehtoisena tapahtumana on makkaranpaistoretki jollekin paikalliselle laavulle
keväisin ja syksyisin. Näihin tilaisuuksiin
kutsumme koko tekniikan henkilökunnan riippumatta siitä, onko jäsen vai ei.
Näiden meidän sponsoroitujen tilaisuuksien lisäksi olemme järjestäneet
omille jäsenillemme kokkikursseja ja
matkoja. Jos kyseessä on yhteinen tyhymatka, jossa järjestävänä tahona on
muu kuin TOOL, olemme usein muistaneet meidän osallistuvia jäseniä pienellä ruskealla kirjekuorella.
TOOL Seinäjoen hallitus aamiaispalaverissa.
Kuvassa vasemmalta Ilkka Loukola, Ismo
Tupamäki, Heikki Heiskanen, Arto Saariaho,
Markku Kärkkäinen, Veli Autio, Katja Miettinen ja Tapio Hellman.

YAMK-tutkintoa. Tavoitteena on luoda
Seinäjoelle aidosti monialainen ammattikorkeakoulu. Kaikille seamkilaisille
yhteisiä opintoja on 20 opintopisteen
verran. Lisäksi meillä toimii monialainen
projektioppimisympäristö FramiPRO®,
johon opiskelijat hakeutuvat opiskelemaan puoleksi vuodeksi ja jonka aikana
on mahdollista saada 30 opintopistettä
tekemällä erilaisia yritysprojekteja.
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Sopimuksen tärkeät
tekstikirjaukset
NYKYINEN TYÖEHTOSOPIMUS päättyy
31.1.2018 ja sopimuksen voimassaolo
jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Itse en usko vielä
tässä taloudellisessa tilanteessa isompaan palkankorotukseen vaan enemmän siihen, että saamme jonkinlaisen
pienen yleiskorotuksen.
Tämän johdosta mielestäni on tärkeää keskittyä tekstikysymyksiin. Nykyisessä sopimuksessamme on useita
tekstikysymyksiä, jotka ovat rahanarvoi-

sia, ja niiden pysymisen uudessa sopimuksessa näen tärkeäksi. Kokonaistyöaika on tekniikan sopimuksessa kikyn
jälkeen 1624 tuntia, josta meillä tekniikassa 609 tuntia on aikaan ja paikkaan
sitomatonta työaikaa eli työntekijä saa
itse päättää ajan ja paikan, koska hän
työn tekee. Sopimuksessa meillä on
yhteensä 40 työviikkoa, josta sidottua
työtä saa ilman erillistä sopimista sijoittaa 35 viikolle. Tällä halutaan varmistaa,
että opettajilla on aidosti mahdollisuus
tehdä työtä paikkaan ja aikaan sitomatta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että meillä tekniikassa, jossa on neljä
kahdeksan viikon jaksoa sidottua työtä
(opetusta, henkilöstökokouksia ym.),
töitä saa sijoittaa tämän lisäksi ainoastaan kolmelle viikolle ilman opettajan
kanssa sopimista.
Muuan muassa näitä tekstikirjauksia
toivon säilyvän vielä seuraavissa sopimuksissa.

Tavataanko Seinäjoella?
VIIME KEVÄÄNÄ yritimme järjestää
TOOL Kevätpäiviä täällä Seinäjoella,
mutta laimean kiinnostuksen vuoksi
tilaisuus peruttiin. Jos kuitenkin jäsenkunnalla olisi kiinnostusta vierailla
täällä, voisimme kokeilla järjestää jokin
yhteinen päivä sopivana ajankohtana.
Olkaa yhteydessä minuun!

Sinä TOOLin
valtuutettu,
merkitse kalenteriisi
syysvaltuuston
kokouspäivät!
TOOLin syysvaltuuston
kokous järjestetään
Turussa 17.-18.11.2017.
Kokouskutsu käytännön
tietoineen ja
kokousmateriaaleineen
lähetetään valtuutetuille
lähempänä ajankohtaa.
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OLAVI KOPPONEN,
TkL, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Korkeakouluasiamiestoiminta
TAMKissa
Koulutuksen järjestämiseen tarvitaan konetekniikan alan
nopeasta robotisaatiosta huolimatta edelleen ihmisiä.
Kuvassa vasemmalta lukien Sastamalan monimuotokoulutuksen vastuuopettaja Erkki Kiviniemi, opiskelijaasioista vastaava koulutuspäällikkö Markus Aho
ja konetekniikan koulutuspäällikkö
Olavi Kopponen.

Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu on
Tampereen ammattikorkeakoulun maakunnallista toimintaa. Se tuo korkeakoulujen
koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaa lähemmäs seutukuntia ja samalla tukee seutukuntien innovaatiotoiminnan kehittämistä.
Toiminta painottuu monimuotokoulutukseen ja työelämäpalveluihin.

S

eudulliset korkeakouluasiamiehet Ikaalisissa, MänttäVilppulassa, Sastamalassa ja Virroilla toimivat TAMKin paikallisina edustajina. Heidän tehtävänään on koulutuksen, TKItoiminnan ja aluevaikutuksen edistäminen.
Alueita palvelevassa kehittämisessä TAMK tekee yhteistyötä Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja
Tampereen kesäyliopiston kanssa.
Tulevaisuudessa Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto muodostavat Tampereen uuden yliopiston. Tam12

pereen ammattikorkeakoulun osakekannasta pääomistaja on
Tampereen uusi yliopisto. Myös SASKY-koulutuskuntayhtymä
on Tampereen ammattikorkeakoulun osakkeenomistaja.
Tämä tukee omalta osaltaan voimakasta maakuntayhteistyötä.
KIRJOITTAJA TOIMII Sastamalan alueen korkeakouluasiamiehenä. Korkeakouluasiamiestehtävät muodostavat osan korkeakouluasiamiesten vuosittaisesta työmäärästä.
Korkeakouluasiamiehet tekevät vaihtelevasti myös muita
tehtäviä. Esimerkiksi kirjoittaja toimii samanaikaisesti myös
konetekniikan koulutuspäällikkönä.
Korkeakouluasiamiesten toimenkuvan monipuolisuudella
vahvistetaan omalta osaltaan sitä, että toiminta on tuloksellista. Korkeakouluasiamiehet edustavat tehtävissään kaikkia
TAMKin koulutusaloja.
SASTAMALAN ALUEEN korkeakouluasiamiestoimintaa toteutettiin aluksi osana Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n toimintaa. Sastamalan kaupunki perusti elinkeinojohtajan viran
ja yrityspalvelun toiminnat otettiin osaksi kaupungin toimintaa. Sastamalan alueen korkeakouluasiamiestoiminta siirtyi
siten Sastamalan kaupungin alaisuuteen.
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Kuvassa on Sastamalan kaupungin elinkeinotiimi oikealta
vasemmalle Ursula Lumme,
Teresa Vidfelt, Noora Nieminen, Tanja Aarnikuru,
Aino-Riitta Joutsen ja Maarit
Koskinen.

Sastamalan alueella on korkeakouluasiamiestoiminnan tukemana toteutettu erilaisia yrityslähtöisiä opiskelijaprojekteja. Alueen yrityksistä muun muassa
Teknikum Oy, Vexve Oy, Metallipalvelu
Koskinen, EPP-Pack Oy, Finnpig Oy ja
SHT-Tukku Oy ovat olleet mukana erilaisten yrityslähtöisten opiskelijaprojektien toimeksiantajina.
MAAKUNTATOTEUTUKSENA käynnistettiin 2016 monimuotoinen konetekniikan insinöörikoulutus. Koulutuksen
opetustarjonta suunniteltiin maakunnan tarvelähtöisesti ja siihen otettiin
mukaan myös 30 op laajuinen biotuotetekniikan opintokokonaisuus. Koulutus toteutetaan siten, että siinä hyödynnetään etäopetusmahdollisuuksia.
Opetukseen on mahdollista osallistua
samanaikaisesti myös etänä.
Kyseisen koulutuksen puitteissa toteutettiin muun muassa PK-Innoviikotprojekti, jossa monialaiset opiskelijaryhmät ratkoivat maakunnan yritysten
antamia projektitehtäviä.
Vuonna 2019 on Sastamalan alueella
suunniteltu aloitettavaksi seuraava tutkintotavoitteinen maakuntatoteutus
painoalueena konetekniikka.
MAAKUNTATOTEUTUKSIA ON toteutettu myös liiketaloudessa ja terveydenhuollon koulutusohjelmissa.
Elinkeinojohtaja Ursula Lumme Sastamalan kaupungin elinkeinopalveluissa
näkee yhteistyön Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa tärkeäksi. Yhteistyö tukee alueen yritysten kehitystoimintaa ja henkilöstön osaamista.
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TAMKin maakunnallisia palveluja ovat mm.
• ammattikorkeakoulututkintoon johtava monimuotokoulutus
• opiskelijoiden kehitystehtävät, harjoittelut ja opinnäytetyöt
• avoin ammattikorkeakouluopetus
• ammatillinen täydennyskoulutus
• tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI).

Ohjeita paikallisyhdistysten
jäsenrekrytointitilaisuuksien järjestämistä varten
TOOLin yhdistyksissä katse jäsenhankintaan!
TOOLin toiminnan ja jäsenten edunvalvonnan kannalta jäsenhankinta on erittäin tärkeä ja aina ajankohtainen asia. TOOLin hallitus velvoittaa jäsenyhdistykset tulevana syksynä aktiiviseen jäsenhankintaan ja rekrytointitilaisuuksien järjestämiseen yhdistysavustuksen tuella. Tuen määrää on lisätty jäsenhankinnan
mahdollistamiseksi. Jäsenhankintatilaisuus tulee pitää syyskauden 2017 kuluessa.

Materiaalitukea ja puhujia jäsenhankintatilaisuuksiin
Tilaisuuksiin voi tiedustella puhujaksi TOOLin edustajaa tai OAJ:n asiantuntijaa,
ja niihin voi tilata TOOLin toimistolta oheismateriaalia (uusittuja esitteitä TOOLin
toiminnasta ja jäseneduista, TOOL-kyniä, Toolilainen-lehtiä yms.).
Tiedustelut TOOLin ja OAJ:n puhujista sekä muut rekrytointitilaisuuden järjestämiseen liittyvät kysymykset ja materiaalitilaukset voi lähettää sähköpostitse
osoitteeseen tool@tool.fi

Raportointi
Pyydämme teitä lähettämään raportin järjestämästänne jäsenhankintatilaisuudesta kevätkauden 2018 aikana, viimeistään toukokuussa. Pyydämme liittämään mukaan myös paikallisyhdistyksenne toimintakertomuksen ja tuloslaskelman. Raportit käydään läpi hallituksen suunnittelukokouksessa kesällä 2018.
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JAANA RITOLA

Raahe rakentaa tulevaisuutta
– vastaus rakennusalan
osaajatarpeeseen
Raahen kaupunki, Koulutuskeskus Brahe sekä Kauppamari aloittivat yhdessä
rakennusalan yrityskumppaneiden kanssa syksyllä 2016
selvitystyön Raahen seutukunnan rakennusalan osaajatarpeesta. Selvityksessä
kerättiin informaatio rakennusalan koulutustarpeista,
ennuste tulevasta osaajatarpeesta sekä sitoutumisesta
koulutukseen.

K

yselytutkimuksen perusteella Raahen seutukunnassa tarvitaan yli
100 uutta rakennusalan AMK-osaajaa
seuraavan 5 vuoden aikana. Selvityksen
mukaan koulutuksen sijaintipaikkakunta Raahessa nähtiin merkityksellisenä
sekä yritysten että henkilöstön sitoutumisen näkökulmasta. Monimuotokoulutuksen nähtiin tuovan joustavuutta,
varsinkin työn ohessa suoritettavaan
opiskeluun. Ammattikorkeayhteistyö
käynnistetään yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.
KOULUTUSKESKUS BRAHE ja Kajaanin
ammattikorkeakoulu aloittavat ensi
vuoden alussa yhteistyössä rakennus- ja
yhdyskuntatekniikan insinööritutkintoon johtavan koulutuksen Raahessa,
Koulutuskeskus Brahen tiloissa. Koulutus on nelivuotinen ja toteutetaan
monimuotokoulutuksena, joten tutkinto on mahdollista suorittaa myös työn
ohessa.
Koulutuksen suorittanut pystyy toimimaan monipuolisissa rakennusalan
tehtävissä joko itsenäisenä yrittäjänä
tai toisen palveluksessa muun muassa
14

kiinteistöjen kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon sekä rakennuttamiseen
liittyvissä johto-, suunnittelu- tai kehitystehtävissä. Näistä rakennusalan
osaajista on tällä hetkellä pula ja vajausta työntekijöistä on ollut jo pitkään.
RAKENNUS- JA yhdyskuntatekniikan
koulutuksen ammatillisiin osaamistavoitteisiin lukeutuu ympäristövastuuja elinkaariosaaminen rakentamisessa,
rakenteiden
suunnitteluosaaminen,

rakentamisprosessiosaaminen, rakennusalan talousosaaminen, esimiestaidot ja johtaminen, korjausrakentamisen
erityisosaaminen sekä kiinteistöjen ylläpito-osaaminen. Lisäksi valmistumisvaiheen opiskelijoilla liittyy ammattiopintoihin käytännönläheisiä ja työelämästä
tulevia projektitöitä yritysten ja alan toimijoiden kanssa.
KOULUTUS ALKAA tammikuussa 2018
Raahessa, yhteishaku oli syyskuussa
3/2017 Toolilainen

6.−20.9.2017 ja marraskuussa pidettäviin pääsykokeisiin on mahdollista valmentautua 24.8.
alkaneella Raahe-opiston järjestämällä preppauskurssilla.
Monialaisten korkeakouluopintojen saattaminen osaksi seutukunnan koulutustarjontaa on
osa Koulutuskeskus Brahen strategiaa sekä Raahen kaupungin ja Kauppakamarin tavoitetta,
jolla pyritään vastaamaan entistä joustavammin
yritys- ja elinkeinoelämän koulutustarpeisiin
sekä luomaan jatko-opintopolkuja opiskelijoille seutukunnassa. Tavoitteena on laajentaa
korkeakoulutarjontaa suunnitelmallisesti myös
jatkossa.
Tervetuloa opiskelemaan
hyvän tuulen Raaheen!

Konsernin uusi nimi on

MIRKA AIRESVUO

LUT-korkeakoulut
SEURAAVAT ASKELEET:

 Yliopiston nimenmuutoshakemus ja konsernin brändistrategia
 Konsernistrategian implementointi rehtorien johdolla

T

yönimellä ”LUT-konserni” tunnetussa yhdistymisprosessissa muodostetaan kolmen autonomisen korkeakoulun konserni vuoden 2017 loppuun mennessä. Emoyhtiö on Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja tytäryhtiöitä ovat Saimaan
ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu LAMK.
Korkeakoulut eivät yhdisty ja jokaisen strategia on jatkossakin
voimassa. Kyseessä ei siis ole fuusio. Konsernikokonaisuudesta käytetään vastedes nimitystä LUT-korkeakoulut, englanniksi LUT Group.
KORKEAKOULUJA JOHDETAAN STRATEGISESTI yhtenä kokonaisuutena, ja korkeakoulujen omien strategioiden lisäksi on
olemassa myös konsernin yhteinen strategia. Konsernistrategian kaksi teemaa ovat kansainvälinen opiskelijarekrytointi ja
koulutusvienti sekä vaikuttavuus elinkeinoelämään. Tavoite
on lisätä EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien maksavien
opiskelijoiden määrää jokaisessa kolmessa korkeakoulussa ja
olla yritysyhteistyökumppani, joka siirtää ideansa ja innovaationsa yhteiskuntaan.
3/2017 Toolilainen

 Työ tukipalveluiden osalta jatkuu korkeakoulupalvelujohtajan ja
funktiojohtajien valintojen jälkeen suunnittelun tarkentamisena;
seuraavia päätöksiä hallituksista juridisen muodostumisen jälkeen

KONSERNISTRATEGIAN KOLMAS TEEMA on uudenlaiset koulutuspolut. Insinööriopiskelijoiden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että heille tarjotaan polku maisteriohjelmiin ja
mahdollisuus hakeutua myös niihin tekniikan maisteriohjelmiin, joissa ammattikorkeakouluilla ei ole vastaavaa tekniikan
alan koulutusta. Insinööriopiskelijoille tarjotaan valinnaisia
opintoja, jotka lyhentävät DI-tutkinnon maisterivaiheeseen
käytettävää aikaa. Konsernin sisältä pyritään myös löytämään
opintojaksoja, joiden yhdistelmä tuottaa opiskelijalle uudenlaista osaamista: opintojaksoista voidaan rakentaa moduuleja,
joita on mahdollisuus valita sivuainetyyppisesti tai valinnaisina opintoina – esimerkiksi rakennustekniikka + tuotantotalous, muotoilu + tekniikka.
LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON uudeksi viralliseksi nimeksi tulee Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto. Markkinoinnissa Lappeenrannan teknillistä yliopistoa
kutsutaan jatkossa LUT-yliopistoksi, englanniksi LUT University. Uusi virallinen nimi sekä markkinointinimi otetaan käyttöön 1. elokuuta 2018.
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KARI JÄÄSKELÄINEN
kehitysinsinööri, Centria-ammattikorkeakoulu

Kemian koetehdas
Centria-ammattikorkeakoulun
hanketoiminnassa ja opetuksessa
Centria-ammattikorkeakoulussa Kokkolassa on ollut
vuodesta 2006 alkaen käytössä pilot-mittakaavan reaktoreita kemiantekniikan
hanke-, koulutus- ja koetoimintaan. Käynnissä olevassa
Euroopan aluekehitysrahaston ja yritysten rahoittamassa Metalrec-hankkeessa
pilot-reaktoreita on käytetty
yritysten tuotekehityksessä.
Mahdollisuuksia hyödyntää
laitteita Centrian kemiantekniikan koulutuksessa on
olemassa runsaasti.

C

entria-ammattikorkeakouluun
Kokkolaan hankittiin vuosina 2006–
2007 kemian koetehdaslaitteisto, jota
on täydennetty lisälaitteilla 2010-luvun
alussa. Koetehdas tunnetaan nimellä
Chemplant.
Koetehtaassa on 80-litrainen painereaktori ja 200-litrainen normaalipaineessa toimiva sekoitusreaktori. Reaktoreita
kuumennetaan ja jäähdytetään lämmönvaihtimilla. Materiaalien esi- ja jälkikäsittelyyn on olemassa leukamurskain,
kuulamyllyjä, seulakone jauheiden seulontaan sekä reaktoreiden kaasunpesuri
ja kehyssuotopuristin. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tislauskolonni tuotteiden puhdistamiseen tai erottamiseen.
Reaktoreita ja tislauskolonnia voidaan
operoida ja säätää ABB:n teollisuusautomaatiojärjestelmällä.
Ammattikorkeakoulun muu prosessilaboratorion
laitteisto sekä kemian laboratorion
analytiikkavarustus täydentävät kokonaisuutta siten, että asiakkaille voidaan
tehdä monipuolista koetuotantoa ja sa16

Suodos on laimennuksen jälkeen suoraan pellolle kelpaavaa kasvien lisäravinnetta, ja sellaiseen käyttöön asiakas
sitä toimittaakin koetuotteesta kiinnostuneille maanviljelijöille.
Parasta aikaa asiakkaalla on rakenteilla suurempi tehdas metallien hyödyntämiseksi tällä tavalla. Tämäkin työ aloitettiin laboratoriomittakaavassa Kokkolan
Yliopistokeskus Chydeniuksen tutkijan
pöydällä, ja kun oikeat olosuhteet oli
selvitetty dekkalasimittakaavassa, siirryttiin helposti laboratorion vieressä
olevaan koetehtaaseen ja pilot-mittakaavaan.

Chemplant-koetehtaan vuokaavio

malla kouluttaa kemiantekniikan osaajia kemianteollisuuteen.
Vuoden 2017 loppuun kestävässä
Metalrec-hankkeessa asiakasyrityksille
on tehty erilaisia koetuotteita tässä ympäristössä. Hanketta toteuttavat Centria-ammattikorkeakoulu ja Kokkolan
Yliopistokeskus Chydenius.

Kemiantekniikan
opiskelijat koetehtaan
valvomossa ja kentällä
ASIAKKAALLE TEHTIIN JOPA kahden
viikon mittaisia saostuskoeajoja vuoden 2016 lopulla, jolloin pilot-reaktori
muutettiin jatkuvatoimiseksi saostusreSekoitusreaktori

Metallien talteen
ottaminen
liuotusreaktorissa –
tuotteena viljelykasvien
lisäravinne
HYÖDYLLISTEN METALLIEN liuottamista kiinteistä kierrätysraaka-aineista on
tehty useina koeliuotuksina 200 litran
reaktorissa. Liuotuksessa raaka-ainetta
pestään ensin vesiliukoisten aineiden
poistamiseksi, jonka jälkeen metallit liuotetaan reaktorissa.
Tuoteseos suodatetaan ja suodokseen saadaan talteen kasvien hivenaineiksi sopivia alkuaineita, kuten mangaania ja sinkkiä.
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toimintaan: prosessin valvontaan, näytteiden ottoon ja mittauksiin. Jatkuvatoimista koeajoa ei olisi voitu toteuttaa
ilman opiskelijoiden apua.
Koeajosarjan jälkeen pidettiin palautekeskustelutilaisuus, jossa opiskelijat
ja tutkijat pääsivät vaihtamaan ajatuksia
yhteisestä toiminnasta ja ehdottamaan
parannuksia toimintaan.

Koeajo

aktoriksi. Syöteliuoskonteista syötettiin
pumpuilla reagensseja reaktoriin ja reaktorissa saostunutta tuotetta johdettiin ylivuotovirtauksena tuotesäiliöön.
Koeajojen valvontaan palkattiin projektihenkilöstön lisäksi kemiantekniikan
opiskelijoita ja siten opiskelijat pääsivät
mukaan kolmivuorotyöhön koetehtaan

”Asiakkaille voidaan tehdä
monipuolista koetuotantoa ja
samalla kouluttaa kemiantekniikan
osaajia kemianteollisuuteen.”

Kemiantekniikan opiskelijat tulivat
apuun myös kesällä 2016, kun koetehtaan neljämetrinen tislauskolonni purettiin, kolonnin alaosan tukikannake
käännettiin oikeaan asentoon, kolonni
puhdistettiin, tiivisteet vaihdettiin ja
kolonni koottiin uudelleen. Opiskelijat
tarkastivat kolonnin tiiviyden ultraäänilaitteistolla ja kolonni oli jälleen toimintakunnossa.
Kevätlukukaudella 2017 opiskelijat
tekevät koetehtaan tiloissa prosessitekniikkaan liittyviä pienprojekteja kursseillaan aiheina esimerkiksi sakeutinselkeytin-laitteiston
käyttöönotto,
malmien jalostus, vedenpuhdistus tai
koetehtaan pumpun toimintapisteen
määrittäminen. Pienprojekteissa opiskelijat selvittävät omaan aiheeseensa
liittyvää teoriaa ryhmissä, suunnittelevat koeajot ja toteuttavat ne koetehtaalla.
Ammattikorkeakoulu hankkii opiskelijoiden tarvitsemat tarvikkeet ja kemikaalit kokeiden toteuttamiseksi.
TÄLLÄ HETKELLÄ OPISKELIJAT tekevät
siis harjoitustöitä koetehtaassa ja tutustuvat prosessin säätöön ABB-automaatiojärjestelmän avulla. Tulevaisuudessa
opiskelijat voisivat ehkä siirtää jonkin
sopivan kemian laboratoriomittakaavan harjoitustyön pilot-mittakaavaan ja
toteuttaa esimeriksi orgaanisen kemian
synteesin koetehtaassa käyttäen laitteita tuotteen syntetisointiin, erotuksiin ja
puhdistamiseen.
Centriassa painotetaan, että opiskelijoita tulisi saada opintojen aikana tiiviiseen yhteistyöhön ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaan ja
toisaalta tutkimus- ja kehityshenkilöstöä opettamaan omaa osaamisalaansa
opiskelijoille sopivien kurssien yhteydessä.

Paineistettu
sekoitusreaktori
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Koetehdas
muuntuu moneksi
KOETEHTAAN TOIMINNASSA näkyy ero
laboratoriomittakaavan ja pilot-mittakaavan välillä. Humoristisesti voi sanoa,
että pilot-mittakaavassa tiskattavat astiat ovat isompia, mutta eroja on myös
muita.
Koetehtaan laitteet ovat käytännössä
tehdaslaitteita, joiden muuntaminen eri
tarkoituksiin ei aina käy helposti. Pilotlaitteistoa käyttävältä kemiantekniikan
insinööriltä ei aina löydy niin laajaa
osaamispohjaa kuin laiterakentaminen
koetehdasympäristössä vaatii. Vaihdettaessa reaktorin sekoittimen moottoria
tarvitaan muun muassa sähköalan ammattilaista irrottamaan ja kiinnittämään
moottorit sähköverkkoon ja automaatioalan osaajaa liitettäessä moottoreita
käytössä olevaan ABB:n teollisuusautomaatiojärjestelmään. Lisättäessä reaktorin kanteen läpivientiputkia tai muutettaessa tislauskolonnin pohjan putkistoa
tarvitaan metalli- ja konepajaosaamista.
Tällaiset toiminnot vaativat ammattitaitoista henkilöstöä ja sellaista Centriaammattikorkeakoulusta löytyy. Lisäksi
Kokkolan kampusalueella ammattikorkeakoulun vierestä löytyvän Kokkolan
Ammattiopiston henkilökuntaa ja oppilaita voidaan käyttää joihinkin töihin.
Heidän avullaan on asennettu esimerkiksi sekoitusreaktorin jäähdytysputkia
laboratorion vetokaapista ulos ja sisään
sekä lisätty kohdepoistoputkia koetehtaaseen. Siten myös ammattiopiston
opiskelijat saavat koetehtaan toiminnan yhteydessä pieniä harjoitustöitä
osakseen.
KOETEHTAALLE ON HANKITTU lisälaitteita tarpeen mukaan, esimerkiksi reaktorin sekoitinelimiä löytyy ankkuri-,
sahalaita- ja vinolapatyyppisiä ja pumppuja on keskipako- ja kalvopumpuista
letku- ja mäntäpumppuihin hieman eri
kokoina ja eri tarkoituksiin. Laitearsenaali kasvaa yrityshankkeiden myötä,
kun yritysten kehitystarpeita varten
hankitaan varusteita. Lisälaitetarpeita
tulee lähes jokaisen uuden asiakkaan
myötä.
Chemplant-koetehtaan toiminta on
kymmenen vuotensa aikana kasvanut
ja monipuolistunut, joten sillä ja Centria-ammattikorkeakoululla on vielä paljon annettavaa niin yrityselämälle kuin
kemiantekniikan opiskelijoillekin.
Chemplant-koetehtaan esittelyvideon
voit katsoa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=GIqvrHGwEaY
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KRISTIAN RINTALA
PÄIVI KÄRNÄ

CNC-opetusta Tallinnassa –
muovitekniikkaa Lahdessa
muottia tullaan testaamaan LAMK:ssa,
koska tällaista muovialan laboratoriomahdollisuutta TTK:ssa ei ole.

Ulkomailla opiskelun ei
tarvitse olla kallista ja
vaikeaa

Intensiiviviikon osallistujat saivat pareittain CNC-sorvit käyttöönsä, minkä lisäksi tallinnalaiset opettajat ohjasivat työskentelyä. Kuva: Päivi Kärnä

Lahden ammattikorkeakoulun mekatroniikan opiskelijoille
järjestettiin keväällä viikon intensiivikurssina CNC-tekniikan opetusta Tallinnan Teknillisessä korkeakoulussa (TTK).
Tämä kansainvälinen yhteistyömuoto toteutui kolmannen
kerran ja perustuu korkeakoulujen molemminpuoliseen laboratorioiden ja osaamisen hyödyntämiseen.

K

yseessä olevassa yhteistyömallissa kurssit räätälöidään molempien
osapuolien tarpeisiin sopivaksi. Kurssien räätälöinti onkin avainasemassa
tällaisessa
”vaihtokurssiopiskelussa”.
Osapuolien toiveet ja tavoitteet kurssille vaikuttavat sisältöihin.

Erikoistumisen
vaihtokauppa kannattaa
NYKYISESSÄ TALOUSTILANTEESSA ei
sen enempää Suomessa kuin Virossakaan ole järkevää rakentaa laboratorioita jokaiseen tarpeeseen, vaan
korkeakoulut päätyvät erikoistumaan
valikoiduille sektoreille.
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TTK on erikoistunut muun muassa
konetekniikkaan; sen konelaboratorio
on tehnyt suuret investoinnit konekantaan. Tallinnassa TTK:lla on mahdollisuus opettaa kokonaista ryhmää kerralla tehokkaasti. Tällöin on kannattavaa
ottaa vastaan yhteistyökumppaneita,
tässä tapauksessa LAMKilaisia, opettelemaan koneiden käyttöä.
Samaan tapaan osa TTK:n opiskelijoista suorittaa muovitekniikkaan liittyvän
intensiiviviikon Lahdessa. Tallinnalaisille
järjestettävällä muovitekniikan kurssilla pääpaino on muottitekniikassa, joka
on koneistuksen osalta yksi haastavimmista tuotteista. Esimerkiksi ruiskuvalukoneen muotin valmistusta tullaan
toteuttamaan yhteistyössä ja tuotettua

OPISKELIJARYHMÄN OPISKELIJAT ovat
mekatroniikan opiskelijoita toiselta ja
kolmannelta vuosikurssilta. Osallistuminen Tallinna CNC-intensiiviviikolle
on opiskelijoille vapaaehtoista. Jokaiselle järjestetylle kurssille on ollut hyvin
lähtijöitä. Opiskelijat ovat olleet hyvin
motivoituneita ja kiitosta opiskelijoiden
toiminnasta on tullut molempien korkeakoulujen puolelta.
Vaihtoviikon järjestäminen on edullista sekä opiskelijoille että yhteistyöosapuolille. Opiskelijoiden kustannukset
koostuvat lähinnä majoitus- ja matkakuluista, joista opiskelijat itse vastaavat hyvin pitkälti. Majoitus voi olla
edullinen ja laivalippujen hinnat ovat
kohtuulliset. Välittömiä lisäkustannuksia perinteiseen opiskeluun verrattuna
opiskelijoille koostuu lähinnä bussilipuista, asumisesta ja ruokailuista yhteensä noin 100 euroa.
LAMK tukee pienellä panoksella ryhmän ulkomaista opiskelua. Yksi tällaisen
opiskelumatkan onnistumisen lähtökohta onkin, että kaikilla opiskelijoilla
on taloudellisesti mahdollista osallistua.

Opetusta, yritysvierailuja
ja kulttuuriin tutustumista
”VAIHTOKURSSITOIMINTAA” TTK:n ja

LAMK:n välillä on järjestetty jo vuodesta 2012. Kurssit järjestetään vuoroin
molemmissa maissa. Vaihtoviikon sisältö noudattaa tiettyä rakennetta, jossa
keskeisin osa koostuu opetuksesta ja
yritysvierailusta. Tällä kertaa vierailtavat
yritykset olivat autojen turvallisuuteen
liittyviä osia valmistava Norma sekä metallin työstöä tekevä Radius Machining.
3/2017 Toolilainen

Jälkimmäinen toivotti suomalaiset mekatroniikan opiskelijat hakemaan kesätöihin yritykseensä.
Ulkomailla opiskelu ja oleskelu sisältävät aina niin virallisen kuin epävirallisenkin osion. Epävirallisella osiolla on myös
paikkansa ammatillisessa kasvussa eikä
tätä osiota voi oppia olematta paikalla.
Siihen kuuluu muun muassa naapurimaan kulttuuriin sekä toimintaan perehtyminen ja suhteiden luominen.
Monelle insinööriopiskelijalle intensiiviviikko on ensikosketus eteläiseen
naapuriin sekä opiskeluun ulkomailla
yleensä. Useimmat huomaavat, ettei
opiskelu ulkomailla ole sen vaikeampaa kuin kotonakaan. Tästä on helppo
jatkaa kansainvälisen opiskelijan uraa ja
myöhemmin kansainvälistä työuraakin.
Opiskeluviikon aikana tuotetaan ulkomailla suoritettuja opintopisteitä, jotka
suoraan siirtyvät opiskelijan opintopistekertymään.

KV-suhteiden johtaja Hedi Pehmen mielestä
intensiiviviikko on helppo tapa aloittaa kansainvälistyminen. Kuva: Kristian Rintala

Työskentelyn aluksi opettaja näytti, miten
konetta käytetään turvallisesti ja asianmukaisesti. Kuva: Andrey Pashkov

TTK:N KV-SUHTEIDEN johtajan Hedi
Pehmen mielestä vaihtoviikko on odotettu myös TTK:ssa. Vaihtoviikko Suomessa on virolaisille opiskelijoille tärkeä
tapahtuma.
TTK:n opiskelijat eivät perinteisesti
ole olleet kovin innokkaita lähtemään
vaihto-opiskelijoiksi ulkomaille, joten
Suomessa järjestetty vaihtoviikko on
hyvä ponnistuslauta kokeilla opiskelua
ulkomailla. Usein virolaisten opiskelijoiden lähtöintoa rajoittaa hyvä kysyntä
kotimaan työmarkkinoilla jo opiskelun
ajan. Lisäksi perhesyyt rajoittavat ulkomaan vaihtoja.

Joona Mukala. Kuva: Kristian Rintala

Teemu Tiihonen. Kuva: Kristian Rintala
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Viikon mittaiselle vaihtojaksolle osallistuminen on kuitenkin monelle helpompaa ja mahdollistaa liikkuvuuden
myös sellaisille opiskelijoille, jotka eivät
muutoin kykenisi lähtemään pidempään opiskelijavaihto-ohjelmaan.

”Opiskelu ulkomailla ole sen
vaikeampaa kuin kotonakaan.
Tästä on helppo jatkaa
kansainvälisen opiskelijan
uraa ja myöhemmin
kansainvälistä työuraakin.”

Tyytyväisiä opiskelijoita
VAIHTOVIIKOLLA TALLINNASSA CNCkurssilla mukana olleiden opiskelijoiden, Joona Mukalan ja Teemu Tiihosen mielestä viikko oli hyvin antoisa.
Opetus oli järjestetty hyvin ja molempia
ilahdutti käytettävissä olleiden CNCsorvien lukumäärä – pareittain työskentelyssä koneaikaa oli runsaasti, toisin kuin kotimaassa, jossa yhtä konetta
käyttää koko ryhmä.
Myös matkalle lähtemisen helppous
houkutti lähtemään mukaan ulkomaille
viikon mittaiseen ohjelmaan. Etukäteen
tehdyt järjestelyt helpottivat opiskelijan elämää: usein vaihto-opiskeluohjelmassa ulkomaille suuntaavan vaihtoopiskelijan kaikki valmistelut ennen
määränpäätä ovat huomattavasti työläämpiä.
Kulttuuriin ja nähtävyyksiin tutustuminen oli arkiohjelman lisäksi hyvä
piristys. Yritysvierailut myös avasivat
mahdollisuuden kurkistaa virolaiseen
tuotantolaitokseen.

Kristian Rintala toimii Tekniikan alalla
lehtorina ja on organisoinut artikkeleissa
mainitut intensiiviviikot Lamkin osalta.
Päivi Kärnä opiskelee mekatroniikan monimuoto-opetuksessa toista vuotta.
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TIMO PIESKÄ
Diat: JAANA KANGAS, aluetiedottaja, Fennovoima

Tutustumassa Fennovoiman
Hanhikivi 1 -työmaahan

Raahen Teknillinen Seura ja alueen TEK järjestivät kesäkuussa jäsenistölleen ekskursion Fennovoiman ydinvoimalahankkeen alueelle Pyhäjoen Hanhikivelle. Tutustumismatkalla oli mukana myös Raahen Alueen Insinöörit ry:n jäseniä, joten liikkeellä oli runsas joukko kiinnostuneita.
Osallistujiin kuului joukko TOOL Raahen entisiä (ja eläkkeelläkin olevia) jäseniä ja Raahessa insinööriopintonsa suorittaneita.

Fennovoiman Hanhikivi 1
-ydinvoimalaitoshanke on
miljardiluokan investointi. Hankkeen ja työmaan
taloudelliset ja työllistävät
vaikutukset ulottuvat koko
Suo-meen, mutta erityisesti
Pohjois-Suomeen. Fennovoima on suomalainen ydinvoimayhtiö, jonka omistajat
ovat Voimaosakeyhtiö SF
(66 %) ja RAOS Voima (34 %)

tavoiteaikatauluna on saada myönteinen päätös vuonna 2019. Aiemmin
arvio oli, että lupa heltiäisi vuonna 2018.
Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan
infraa sekä apu- ja tukirakennuksia
400–500 miljoonalla eurolla. Käynnissä
on valmistelevien töiden vaihe, jonka
aikana kaikki varsinaisen voimalaitoksen rakentamista tukevat toiminnot rakennetaan mahdollisimman valmiiksi.
Voimalaitoksen rakentaminen alkaa siis
suunnitelmien mukaisesti Fennovoiman saatua rakentamisluvan.
Tällä hetkellä työmaalla työskentelee
päivittäin keskimäärin 150 ihmistä. Työmaarekisteriin on kirjattu 361 yritystä,

ankkeen vaiheet ovat tunnetusti olleet monipolkuiset, ja varsinainen
reaktori- ja turbiinisaarekkeen rakentaminen voi alkaa vasta valtioneuvoston
myöntämän rakennusluvan jälkeen.
Fennovoima toimittaa rakentamislupahakemukseen liittyvää suunnitteluaineistoa Säteilyturvakeskuksen arvioitavaksi. STUK tarkistaa vaatimansa ja
toimitetut dokumentit sekä antaa näiden pohjalta lausunnon. Fennovoiman

”Alueella toteutetaan 400–500
miljoonan euron investoinnit ennen
laitoksen rakentamista ja
kokonaisuudessaan investoinnin
suuruus on 6,5–7 miljardia euroa,
josta kotimaisten investointien
arvo on yhteensä 1,8–2,7
miljardia euroa.”

H
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joista 343 on suomalaisia. Työmaan tulokoulutuksen on käynyt jo lähes 1 600
henkilöä.
Fennovoima Oy on tilaaja, luvanhaltija ja käyttäjä, joka määrittää, valvoo ja
ohjaa kokonaisuutta. RAOS Project Oy
on laitostoimittaja, jonka alaisuudessa
toimii myös pääurakoitsija Titan-2.
Kesäkuun alussa aloitettiin lopulliset
sopimusneuvottelut ydinvoimalan automaation toimittamisesta. Brittiläisestä
Rolls-Roycesta tulee päätoimittaja ja se
toimittaa suojausautomaation. Ranskalainen Schneider Electric toimittaa
käyttöautomaation. Yhteensä satojen
miljoonien eurojen kauppa pitää sisällään sekä automaation suunnittelun
että järjestelmien toimituksen.
Valtatie kahdeksaa parannetaan vuoden 2017 aikana useasta kohtaa Kokkolan ja Oulun välillä Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen takia.
Alueella toteutetaan 400–500 miljoonan euron investoinnit ennen laitoksen
rakentamista ja kokonaisuudessaan investoinnin suuruus on 6,5–7 miljardia
euroa, josta kotimaisten investointien
arvo on yhteensä 1,8–2,7 miljardia euroa. Tämä suunniteltu ydinvoimalan rakentaminen on kaiken kaikkiaan Suo3/2017 Toolilainen

men suurin investointi. Hanhikivi 1 -työmaan
tunnusluvut ovat mittavia, kuten oheisesta kuviosta voi nähdä.
Tällä hetkellä alueella työskentelee noin 170
henkilöä ja suunnitellun rakennusvaiheen aikana on enimmillään 4000 henkilöä - käyvä laitos
työllistää 400–500 henkilöä.
Infran rakentamisvaiheen suomalaiset yritykset sijoittuvat pääosin lähialueelle ja oheinen
kartta kertoo myös maantieteellisestä sijoittumisesta.

Hanhikivi 1


VVER-tyyppinen
painevesilaitos



Sähköteho 1200 MW



Suunniteltu käyttöikä
60 vuotta



Loviisassa kaksi
VVER-440-reaktoria

Infrarakentaminen
on jo käynnissä
INFRAN RAKENTAMISESSA on jo valmistunut
noin neljä kilometriä pitkä Hanhikiventie kevyen liikenteen väylineen (urakoitsijana Suomen
Maastorakentajat) 8-tieltä, koulutusrakennus
(urakoitsijana Rakennusliike Sorvoja) ja kaksi
betoniasemaa (rakennuttajana Ruskon betoni)
työmaa-alueelle. Hanhikiventie tulee yleiseen
käyttöön laitoksen käynnistyttyä. Työmaalla on
tehty runsaasti maansiirtotöitä, onhan työmaan
pohja korotettu 4,9 metriin.
Alueella on käynnissä monia urakoita, esimerkiksi Hanhikiventien varrelle majoituskylä
(kaikkiaan tuhannelle henkilölle) ja pääporttirakennus.
Meneillään oleva ruoppaus- ja vesirakentamistyö tuli ekskursiollamme konkreettisesti
esil-le: satama-aluetta tarkasteltaessa huomattiin korkealle nouseva vesipatsas merkkinä vedenalaisesta räjäytyksestä. Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston myöntämässä vesiluvas-sa
louhintatyöt on määrätty 20.5.–10.10. väliselle
ajalle kalojen kutuaikojen takia. Työmaa-alueelle
pystytetään myös 120-metristä säämastoa.

Pähkinäsaaren rauhan
rajamerkki?
HANHIKIVI ON MYÖS Hanhikivenniemellä sijait-

sevan siirtolohkareen nimi, jota on pidetty mahdollisena Pähkinäsaaren rauhan rajamerkkinä.
Hanhikivelle kulku on nyt estetty rakennusvaiheen aikana, mutta suunnitelmien mukaan laitoksen käynnistyttyä avataan kevyen liikenteen
väylä tänne nähtävyydelle.
Hanhikivenniemen maisemat ovat jo muuttuneet huomattavasti. Työmaa-alueelta on avoin
näkymä 12 kilometrin päässä olevaan SSAB:n
Raahen tehtaalle.
Ekskursiolla todettiin jälleen se, että konkreettinen näkeminen ja kokeminen tuo lisäarvoa ja
perspektiiviä asioihin, jotka ovat paljon esillä eri
medioissa.
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10 vuoden projekti / 100 vuoden elinkaari
Hankkeen
valmistelu

Infra ja
suunnittelu

Voimalaitosrakentaminen

Käyttö

2013-2014

2015-2017

2018-2023

2024-

 Voimalaitostoimittajan valinta

 Voimalaitossuunnittelu, projektin
suunnittelu

 Yksityiskohtainen
suunnittelu

 Sähköntuotanto
vähintään 60 vuotta

 Ydinvoimalaitoksen
rakentaminen

 Käytetyn polttoaineen
loppusijoittaminen
alkaa 2090-luvulla

 Ympäristövaikutusten arviointi

 Työmaan valmistelu,
tukirakennukset

 Organisaation kehitys

 Organisaation
kehitys

 Organisaation kehitys
 Asennustyöt
 Käyttöönotto

Periaatepäätöslupa

Rakentamislupa

Käyttölupa
2

Työmaarekisterissä olevat
yritykset alueittain (5.5.2017)


10




196

21

91

Työmaarekisteri on ensimmäinen käytäntöön viety asia
työmaasopimuksesta.
Raportoi viranomaisille (Vero ja AVI) läsnäolo- ja urakkatiedot

Työmaarekisterissä 381 yritystä, joilla on sopimus jonkun alueella
toimivan yrityksen kanssa.

357 suomalaista yritystä
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Nämä ovat 89 eri paikkakunnalta



Työmaalla olevien yritysten määrä vaihtelee



Kulkulupaan oikeutettuja tulokoulutuksen käyneitä henkilöitä yhteensä



Edeltäneen kuukauden aikana työmaalla keskimäärin
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1715, joista
1570 suomalaisia

170 työntekijää.
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TIMO LEHTOVIITA, lehtori Saimaan ammattikorkeakoulu

Välähdyksiä asuntomessuilta
insinöörin silmin

K

esällä pidetyt Mikkelin asuntomessut keräsivät runsaasti kävijöitä. Suurinta osaa kiinnostaa talojen ulkoinen olemus, sisätilaratkaisut ja
nykyään myös pihat, jotka ovat olennainen osa asumisviihtyvyyttä. Myös
rakennusten ja talotekniikan tekniset ratkaisut kiinnostavat. Olen käynyt
lähes kaikilla asuntomessuilla vuosittain 1980-luvun puolivälistä lähtien.
Taustastani johtuen oma mielenkiintoni kohdistuu lähinnä talojen rakennetekniikkaan, mutta myös muut uutuudet ja ideat herättävät mielenkiintoa. Tällä kertaa yritin etsiä sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka näkyvät
tai ovat muuten kiinnostavia yksityiskohtia. Tässä kuvakollaasissa on esimerkkiotoksia, jotka jäivät erityisesti mieleen.

Kirkkaat keltaiset pilarit piristävät harmaata värimaailmaa.

Ulkokatoksessa kantavat rakenteet pääsevät hyvin näkyviin.
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Kantava rakenne voi olla osa lähimaisemaa.
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Pientalon puurakenteet voivat olla myös selvästi esillä.

Monimuotoinen kokonaisuus, joka jakaa varmasti mielipiteitä.

Nykyajan kantava tiilimäinen kennoharkko on hyvin lämpöä eristävä. Tosin paksuutta kertyy seinälle 500 mm.

Insinöörimäistä suoraviivaisuutta luonnon keskellä.

Kuntta korvaa nurmikon… ei tarvitse leikata
3/2017 Toolilainen

Hirsiseinä saadaan myös painumattomaksi.
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JAAKKO VIITALA

Kansainvälisen yrityksen
menestystekijöitä
Yksi useilla huomattavilla palkinnoilla palkittu, kansainvälisesti menestyvä, innovatiivinen ja kasvava suomalainen yritys on
Firstbeat Technologies Ltd. Yritys valittiin
esimerkiksi viime vuonna Piilaakson kasvuyritysohjelmaan SEC2SV ainoana suomalaisena 16 eurooppalaisen kasvuyrityksen
joukossa. Seuraavassa syväluodataan tämän
yrityksen menestystekijöitä.
Tuotteena Hyvinvointianalyysi

F

irstbeat Technologies Ltd on vuonna 2002 perustettu yritys, joka on kehittänyt henkilökohtaisilla laitteilla mitattavaa
sykereaktioiden ja -vaihtelun analyysiin perustuvaa teknologiaa.
Tämä fysiologisesti mitattu tieto hyödyntää sekä laboratorioissa että kentällä tehtyjä laajoja mittaustietokantoja mallintaen niitä matemaattisin algoritmein eli tietojenkäsittelyn
laskumenetelmäsarjoin.
Laitteilla mitattu tieto antaa tarkkuutta, motivaatiota ja tuloksellisuutta henkilökohtaiseen hyvinvointiin, työhyvinvointiin, suorituskykyyn, päivittäisiin valintoihin ja jopa tarpeellisiin elämäntapamuutoksiin.
Nykyisin yrityksen tarjoamien erilaisten palvelusovellusten
määrä on merkittävä.
Yhä kasvava Firstbeat työllistää yli 80 fysiologian, hyvinvointipalveluiden ja tietotekniikan ammattilaista.
Mihin yrityksenne menestys perustuu, toimitusjohtaja ja
perustajajäsen Joni Kettunen?
- Menestyksemme perustuu osaamiseen ja kovaan työhön, ja
kyllä tämä vaatii myös jonkinlaista hulluutta. Olemme maailman parhaita siinä, mitä teemme. Olemme tuoneet teknologiamme miljoonien kuluttajien ulottuville ja annamme
ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa ja oivaltaa asioita, jotka
vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa.
- Kaikki lähtee ihmisistä ja heidän osaamisistaan. Meillä on
hyvät monitieteelliset, rohkeat ja ennakkoluulottomat tiimit.
Osa menestyksemme salaisuutta on se, että meiltä löytyy rohkeutta mennä sinne, mihin kukaan muu ei ole vielä uskaltautunut.
- Isossa kuvassa toimialamme on vielä alkuvaiheessa siihen
nähden, mitä mahdollisuuksia alalla on. Tulevaisuutta raken24

Henkilön mittaustiedot saadaan tallennettua langattomasti siirrettävälle muistilaitteelle.

namme kiivaasti, ja niinhän sitä sanotaan, että paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se itse.
Kun palkkaatte uusia henkilöitä insinööritason työtehtäviin, niin minkälaisia asioita arvostatte tutkintotodistuksissa, tuotekehitysjohtaja Petri Pyöriä?
- Firstbeat palkkaa pääosin insinöörejä, joilla on hyvinvointiteknologiaan tai ohjelmistosuunnitteluun liittyvää osaamista.
Molemmat osaamisalueet ovat hyvin keskeisiä tuotteiden
kehityksessä, ja suoritetulla tutkinnolla on paljon merkitystä
henkilön valinnalle.
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Mittausten perusteella saadaan monipuolisia ja havainnollisia arvoja kehon toiminnoista.

- Jos työura on alkuvaiheissaan, hyvin
suoritetut ja olennaisiin asioihin suunnatut opinnot nostavat hakijaa esiin
muista ehdokkaista. Firstbeat on globaalisti toimiva yritys, jonka asiakkaina
ovat monet hyvin tunnetut laitevalmistajat. Tämän vuoksi englannin kielen taito on hyvin tärkeässä asemassa jokapäiväisessä työssä. Toisaalta nykyään suuri
osa teknologiaan liittyvästä informaatiosta on saatavilla vain englanniksi, joten
kielitaito on sitäkin kautta välttämätön
edellytys töittemme tekemiselle.
Entä minkälaisia ominaisuuksia arvostatte palkatessanne uusia henkilöitä insinööritason työtehtäviin,
tuotekehitysjohtaja Petri Pyöriä?
- Teknologia kehittyy niin nopeasti, että
– ehkä vain hiukan liioitellen – kaikki
ovat alalla aloittelijoita tavalla tai toisella työuran pituudesta riippumatta. On
tärkeää kyetä oppimaan uutta ja pyrkiä
kehittymään alallaan jatkuvasti. Tietyn
perusosaamistason jälkeen ei ole niinkään tärkeää, mitä osataan, vaan se, halutaanko oppia ja kehittyä lisää.
- Tuotekehitystyö vaatii ajoittain sitkeyttä ja periksiantamattomuutta sekä
ehkä joskus myös nöyryyttä pyytää
apua. Vaikka innovatiivisuus on tärkeää,

Osallistuja näkee mittaustuloksensa henkilökohtaisella raportilla stressinhallinnan, palautumisen ja kuntonsa kehittämiseksi.

matta luulla – kyky tehdä asioita yhdessä on tärkeää. Yhteistyökykyisyys ei
kuitenkaan välttämättä tarkoita ulospäinsuuntautuneisuutta vaan ylipäätään kykyä toimia yhdessä erilaisten
ihmisten kanssa joidenkin tavoitteiden
saavuttamiseksi – usein positiivista suhtautumista kollegaan.
Fysiologi Mikko Seppänen, mikä veti
sinut hyvästä työpaikasta Rovaniemeltä Firstbeatille?

- Olen koulutukseltani alun perin liikuntafysiologi, mutta olen myöhemmin
hankkinut myös liikunnanopettajan
pätevyyden. Omaa kilpa-urheilutaustaa
on maastohiihdon saralla.
- Työskentelin Firstbeatillä vuosina
2004–2008 fysiologina, mutta opettajan
pätevyyden saatuani olin pari vuotta liikunnanopettajana ja sitten viisi vuotta
maastohiihtovalmentajana Lapin Urheiluopistolla. Molemmista töistä kertyi
hyvää työkokemusta ja erityisesti maastohiihtovalmentajan työ oli innostavaa, koska siinä sai
”Vaikka innovatiivisuus on tärkeää, suurin osa työstä
motivaatii sitkeitä istumalihaksia, keskittymiskykyä ja ahke- työskennellä
voituneiden urheiruutta – on pystyttävä viemään asiat loppuun saakka.” lijoiden kanssa.
- Vanhaan työhön
paluu alkoi kuitensuurin osa työstä vaatii sitkeitä istuma- kin kiinnostaa, koska viihdyin aikanaan
lihaksia, keskittymiskykyä ja ahkeruutta Firstbeatilla erinomaisesti ja olin lisäksi
– on pystyttävä viemään asiat loppuun kuullut Firstbeatin kasvaneen sekä omien ohjelmistojen että OEM-asiakkuuksisaakka.
- Yrityksessä tarvitaan hyvin monen- en saralla. Samaan aikaan Firstbeat etsi
laisia yhteistyökykyisiä ihmisiä. Esimer- fysiologia ja minut valittiin.
- Työni Firstbeatillä motivoi, sillä työkiksi ohjelmistosuunnittelu on usein
höni
sisältyy paljon mielenkiintoista
huomattavasti sosiaalisempaa työtä
tutkimusta
ja tuotekehittelyä. Työni jälkuin saattaisi asiaa enemmän tunte3/2017 Toolilainen

jen näen käytännössä melko nopeasti
asiakkaittemme laitteissa.
Innostavaa työssä on myös se, että
loppukäyttäjä saa uutta, monipuolista
ja hyödyllistä fysiologista tietoa hyvinvointinsa kehittämiseksi.

MIRKA AIRESVUO

SAMKille 270 000
euron lasku
laittomista
irtisanomisista

S

atakunnan
ammattikorkeakoulu tuomittiin maksamaan kolmelle tekniikan ja liikenteen alan opettajalle vuoden palkat ja kahdelle heistä
myös korvaus laittomasta lomautuksesta. SAMKille lankeavat myös omat
sekä opettajien oikeudenkäyntikulut.
SAMK palkkasi irtisanottujen opettajien tehtäviin uusia opettajia, joten
käräjäoikeuden mukaan irtisanomisen perustetta ei ollut.
Vaikuttaa siltä, että kalliimmista
opettajista haluttiin päästä eroon
säästösyistä. Opettajista diplomiinsinööri, tekniikan lisensiaatti tuli
SAMKiin 1994, kone- ja tuotantotekniikan insinööri 1995 ja diplomi-insinööri 1999.
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Teksti: ELIAS ALTARRIBA
Kuvat: TONI KOLHONEN

Ainutlaatuinen harjoitusalus
Jopi – teknologiaharrastamista ja
vapaaehtoista meripelastustoimintaa
Oletko koskaan istunut
kallioluodolla tabletti sylissäsi? Ehkä oletkin, mutta
oletko voinut tabletillasi
avata etänä viereisen veneen
keulakajuutan pohjaluukun
saaden keulaosaston näin
tulvimaan? Vai valitsisitko
mieluummin savukoneen
etäkäskyttämisen tulipalon
simuloimiseksi?

L

appeenrannassa
tällainenkin
onnistuu harjoitusalus Jopin avulla. Kyseessä on ainutlaatuinen, talkootyönä
toteutettu simulaatioalus, jota käytetään pääasiassa vapaaehtoisten meripelastajien kouluttamiseen.
TEKNOLOGIA-ALAN OSAAMISTA on
mahdollista soveltaa työtehtävien lisäksi
myös
harrastustoiminnassa.
Lappeenrannassa
asemapaikkaansa
pitävän Suomen Meripelastusseura Etelä-Saimaan aktiivit ovat saaneet realistisia harjoitustilanteita simuloidakseen
käyttöönsä tähän erityisesti soveltuvan
ja siihen tarkoitukseen modifioidun
maalialuksen, m/s Jopin.
Realistisille harjoituksille onkin tarvetta, sillä meripelastusseuran pelastusalusten miehistön muodostavat tähän
toimintaan varta vasten koulutetut va26

paaehtoiset. Monien muiden paikkakuntien tapaan myös Lappeenrannassa
meripelastusyhdistys toimii pelastuslaitoksen sopimusyksikkönä, minkä
seurauksena myös vakavampia ja kiireellisiksi luokiteltavia tehtäviä tehdään
vuosittain merkittävissä määrin.
HARJOITUSALUS JOPI on saatettu nykyiseen muotoonsa lähes täysin talkootyöllä. Komponenttien hankintaa
monet lappeenrantalaiset teknologiaalan yritykset tukivat avokätisesti, mutta simulointisysteemien suunnittelu ja
rakentaminen toteutettiin yhdistyksen
aktiivien voimin.
Jopi on rakennettu aikoinaan RaumaRepolan työveneeksi, sittemmin se on
toiminut huviveneenä ja ennen meripelastusseuralle siirtymistä se oli 15
vuotta kuivilla. Moottorina aluksessa on
35 hevosvoimainen BMW-meridiesel ja
kuten jo näistä tiedoista arvata saattaa,
hankintahinta oli hyvin edullinen. Työvenetaustan johdosta Jopin teräksinen
runko on kuitenkin hyvin vankka, mikä
mahdollistaa karilta irrotustenkin harjoittelun rikkomatta alusta. Vankkuudesta kertoo myös suuri uppouma. Vain
seitsemänmetrinen alus painaa noin
neljä tonnia.

Aidosti vuotava alus
ALUKSEN SAATTAMINEN nykyiseen
kuosiinsa vaati paljon työtä. Moottorin
ruiskutuspumppu ja suuttimet jouduttiin vaihtamaan, sillä ajan saatossa

ne olivat ruostuneet ja jumiutuneet.
Keulakajuutan ja ajohytin välilaipiosta
ja ovesta tehtiin täysin vedenpitävät.
Tämä muutos mahdollisti keulakajuutan käyttämisen vuototilanteiden simulointiin, sillä alus pysyisi pinnalla, vaikka keulakajuutta olisikin täysin veden
vallassa. Kajuuttaan rakennettiin kaksi
pneumaattisesti käytettävää vuotosimulaattoria, joista toinen simuloi pientä
putkistovuotoa (esimerkiksi rikkinäistä
jäähdytysvesiletkua) ja toinen karilleajosta seurannutta suurempaa pohjan
repeämää.
VUOTOLUUKKUJEN PNEUMATIIKKA saa
käyttövoimansa veneen takatilaan sijoitetusta kompressorista. Sekä vuotolaitteita että aluksen ohjaamoon sijoitettua
savukonetta voidaan etäohjata langattoman lähiverkon kautta tabletilla,
jossa on varta vasten tähän tarkoitukseen niin ikään aktiivien toimesta luotu
ohjelmisto. Langattoman lähiverkon
kantama ei tosin ole kovin suuri, mutta
tarvittaessa harjoituksen vetäjä voi olla
aluksen ulkopuolellakin kohtuullisen
matkan päässä ja etäohjata silti simulaatiotoimintoja reaaliaikaisesti.
PROJEKTI SAATIIN VALMIIKSI vuoden
2016 heinäkuun alussa ja loppukesästä
Jopi osallistuikin lukuisiin harjoituksiin.
Oikea vuotojen simulointi mahdollistaa esimerkiksi vuotomaton, kiilojen
ja moottoripumppujen käytön harjoittelun hyvinkin realistisesti ja tavallisen
venepilssipumpun tehottomuus näissä
tilanteissa tulee hyvin esille. Jopi osal3/2017 Toolilainen

Scherman. Hän kertoo, että projekti
oli mielenkiintoinen niin harrastuksena kuin ammatillisenakin haasteena.
- En kyllä ole ikinä ennen tehnyt
mitään vastaavaa. On aika jännää
suunnitella ja rakentaa etäohjatusti uppoavaa alusta. Töissä kuitenkin
työskentelen pyörivien sähkökoneiden, eli pääasiassa generaattoreiden
ja moottoreiden mekaniikkasuunnittelijana ja tietysti tuntiopettajana, eli
aivan erityyppisissä hommissa. Mutta
kyllä tämän projektin aikana oppi paljon, erityisesti valmistustekniikoiden
osalta. Tässä näki hyvin läheltä, miten
suunnitelma muuttui käytännön toteutukseksi.
JOPI-HANKKEEN pääpuuhamiehelle Matias Pekkaselle Saimaan ammattikorkeakoulu on myös tuttu. Hän opiskeli Saimiassa tietotekniikan insinööriksi linjan ollessa vielä olemassa ja
nykyään hän työskentelee ohjelmistotehtävissä Dewetron
Finlandilla. Matias kertoo, että projektin ainutlaatuisuus oli
osa viehätystä.
- Tässä projektissa pääsi tekemään ainakin jossain määrin
täysin uutta ja ainutlaatuista. Eihän tällaista ole lähialueella
tehty, ei ainakaan Suomesta minun tietojeni mukaan löydy
mitään vastaavaa. Mutta olihan tässä hommaa todella paljon
ja uusiakin asioita joutui oppimaan.
AMMATTIKORKEAKOULUTUKSEN ja työelämän vastaavuus on
tärkeä asia, mikä puhuttaa aika-ajoin kaikkia osapuolia. Tekniikan koulutuksen tulisi tarjota ajantasaisia tietotaitoja, mutta
myös tilaisuuden kasvaa työskentelemään insinöörimäisellä
otteella teknisten ongelmien parissa.
- Vaikka tässäkin projektissa aika paljon oli sellaista hommaa, mikä ei tietenkään liittynyt ohjelmistotekniikkaan millään lailla, niin kyllähän koulutuksesta silti hyötyä on. Ainakin
se on antanut otteen toimia projekteissa suunnitelmallisemmin ja tavoitteellisemmin, ettei vain ryhdy tekemään ja puuhaamaan. Puhun siis nyt niin Jopi-projektista kuin työtehtävistäni yleensä, Pekkanen toteaa.

listui myös elokuun yhteistoimintaharjoituksiin Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitolinjan, Eksoten kenttäjohtajien ja
Lappeenrannan VPK:n kanssa.

Insinöörikoulutuksen merkitys osaamisen
kehittäjänä
JOPI-PROJEKTIIN OSALLISTUI useampi henkilö, joilla oli kytköksiä Saimaan ammattikorkeakouluun. Yksi heistä on tekniikan laboratoriossa projekti-insinöörinä työskentelevä Eero
3/2017 Toolilainen

AMMATTIKORKEAKOULUTUKSEN ajantasaisuus vaatii jatkuvaa kehittämistä. Uudet teknologiat on otettava haltuun
erityisesti opettajakunnan keskuudessa ja opintojaksot on pidettävä päivitettyinä. Matias Pekkasen työtehtävissä Dewetronilla tämä näkyy hyvin, koska kyseessä on kahden hengen
toimipiste, missä molempien työntekijöiden toimenkuva on
laaja. Suuressa firmassa voi aina mennä oppimaan työkavereiden selän taakse, pienessä työyhteisössä se ei onnistu. Hän
antaakin ajanmukaisuusvaatimuksesta ja sen ylläpitämisen
tärkeydestä hyvin kiteyttävän kommentin:
- Niin, kyllä valitettavan usein työelämässä on vastaan tullut tilanteita, jossa olen miettinyt, miksiköhän tästä ei kerrottu
mitään koulussa. Etenkin tietotekniikka-alalla, missä teknologia kehittyy nopeasti, on hyvin tärkeää pysyä ajan hermolla.
Jos tästä jäädään jälkeen, mitä valitettavasti joskus tapahtuu,
niin tuolloin koulutus voi antaa jopa yllättävän huonot eväät
työelämää varten. Se ei voi missään nimessä olla tarkoitus,
vaan kyllä opiskelijoille tulee opettaa uusinta käytettävissä
olevaa tekniikkaa.
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JAAKKO FONSELIUS, TkT, koneautomaation yliopettaja (EVP)
Kuvat: Jyväskylän ammattikorkeakoulun nykyisistä automaatiolaboratorioista

Katsaus
koneautomaatiokoulutukseen
Koneautomaatiokoulutus on aina ollut minulle erityisen tärkeää, ja ajattelin tässä
kertoa siitä, miten koulutus aikoinaan alkoi
teknillisissä oppilaitoksissa. Koneautomaatio oli uusi asia 1980-luvulla, ja koulutuksen
saaneille insinööreille ja teknikoille oli tarvetta (ja on edelleen tarvetta) teollisuudessa.
Koneautomaation opetussuunnitelma

A

mmattikasvatushallitus käynnisti 25.3.1985 opetussuunnitelmaprojektin laatimaan opetussuunnitelmat koneautomaation teknikko- ja insinöörikoulutusta varten (Kirje
96/83 /85). Projektissa oli edustajia eri teknillisistä oppilaitoksista ja Suomen metalliteollisuuden keskusliitosta. Projektin
vetäjänä toimi yliopettaja Eero Suosara ja itse toimin projektin sihteerinä.
Projektin aluksi hahmoteltiin yleisellä tasolla automaation
roolia teollisuudessa. Keskustelujen jälkeen päädyttiin 1985
oheisen kuvan mukaiseen jaotteluun automaation eri rooleista. Kun verrataan tilannetta nykyaikaan, niin automaation

kannalta tilanne ei ole muuttunut paljoakaan. Tekniikka on
tietenkin kehittynyt valtavasti noista päivistä, ja nykyisin on
paljon enemmän mahdollisuuksia ja tekniikoita toteuttaa
joustavaa ja pitkälle vietyä koneautomaatiota.

Koneautomaation määrittelyä
KONEAUTOMAATIO ON tuotantoautomaation haara, jolla tarkoitetaan
- kappaleenkäsittelyteollisuuden automatisoimista
- automatisoidun kappaleenkäsittelyn käyttö- ja huoltotehtäviä
- automaattisten tuotteiden suunnittelua ja valmistusta.
TOINEN tuotantoautomaation haara on prosessiautomaatio, jonka suunnittelijoita koulutettiin pääasiassa sähköosaston automaatiotekniikan opintosuunnalla.

Koneautomaation koulutusammatin
toimenkuvat
KONEAUTOMAATIOINSINÖÖRIN koulutus tähtäsi seuraaviin
työtehtäviin:
- Koneautomaatioinsinööri toimii kappaleenkäsittelyteollisuuden automaattisten tuotantojärjestelmien suunnittelijana tai metalliteollisuuden automaattisten tuotteiden
suunnittelijana.
- Koneautomaatioinsinööri toimii automatisoidun kappaleenkäsittelyteollisuuden tuotannon johto-, ohjaus- ja
kehitystehtävissä.
KONEAUTOMAATIOTEKNIKON koulutus tähtäsi seuraaviin
työtehtäviin:
- Koneautomaatioteknikko toimii käyttö-, työnjohto- tai
kunnossapitotehtävissä automatisoidussa kappaleenkäsittelyteollisuuslaitoksessa.
- Koneautomaatioteknikko toimii kappaleenkäsittelyteollisuuden automaattisten tuotantojärjestelmien huoltotehtävissä.

Kaaviokuva automaation eri rooleista.
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KONEAUTOMAATION opintosuunta oli vuodesta 1985 alkaen
toinen teknillisten oppilaitosten koneosastojen laaja opintosuunta. Sillä koulutettiin koneautomaatioinsinöörejä ja koneautomaatioteknikoita. Koneautomaation opintosuunnalta
valmistuivat ensimmäiset koneautomaatioinsinöörit vuonna
1989. Muutamassa oppilaitoksessa oli jo aikaisemmin koulutettu koneenrakennuksen opintosuunnalla koneautomaatioon erikoistuvia koneinsinöörejä, joita voitiin pitää koneautomaatioinsinööreinä.
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Koneautomaatiokoulutus alkaa
JYVÄSKYLÄN TEKNILLISESSÄ oppilaitoksessa (Jyväskylän
TOL) aloitettiin 1986 koneautomaatioinsinöörin ja teknikon
koulutus, ja tämä koulutus jatkui aina ammattikorkeakouluun
siirtymiseen asti (1996). Koneautomaatiolinja oli suosittu ja
täydensi sopivasti konetekniikan peruskoulutusta. Automaatiokoulutus oli yleensä sähköosaston alaisuudessa ja keskittyi
lähinnä prosessiautomaatioon.
Myös useat muut teknilliset
oppilaitokset aloittivat kone”Uskon koneautoautomaatiokoulutuksen, koska
siihen tuntui olevan tarvetta.
maation auttavan ja
Koneautomaatioon liittyvää
edistävän Suomen
suomenkielistä oppimateriaalia ei ollut olemassa 1980-luteollisuutta nyt ja
vulla,
niinpä
ryhdyimme
tulevaisuudessa.”
yhdessä muiden opettajien
ja oppilaitosten kanssa kirjoittamaan koneautomaation
oppikirjasarjaa. Valtion painatuskeskus (myöhemmin EDITA) lähti kustantamaan oppikirjasarjaa, jota käytettiin useissa oppilaitoksissa koneautomaatiokoulutuksessa. Kirjasarjaan kuuluivat seuraavat oppikirjat:
Sähköiset automaatiolaitteet, Hydrauliikka, Kappaleenkäsittelylaitteet, Pneumatiikka, Anturit, Mekanisointilaitteet, Automaatiolaitteet, Hydrauliikka II ja Servotekniikka.
Laboratoriot varustettiin myös koulutusta vastaavilla laitteilla: teollisuusrobotit, kuljettimet, anturit, hydrauliikka- ja
pneumatiikkajärjestelmät, ohjelmoitavat logiikat, konenäköjärjestelmät. Koneautomaation koulutus jatkui vahvana koko
maassa 1980- ja 1990-luvuilla. Teorian lisäksi oli tärkeää, että
opiskelijat pääsivät testaamaan saamiaan oppeja käytännössä.

Koneautomaatio ammattikorkeakouluissa
SIIRRYTTÄESSÄ ammattikorkeakoulujärjestelmään koulutusohjelmien nimiä karsittiin valtakunnan tasolla, ja niin koneautomaatio poistui itsenäisenä koulutusohjelmana. Tarkoitus oli
integroida koneautomaatiokoulutus yhteen joko konetekniikan tai automaatiotekniikan kanssa erillisenä suuntautumisvaihtoehtona.
Valtakunnallinen opetuksen ohjaus väheni, ja oppilaitokset
saivat itsenäisesti päättää sen, miten koneautomaatiokoulutusta toteutetaan. Koneautomaatiokoulutusta on edelleen
tarjolla useissa ammattikorkeakouluissa yleensä automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehtona.
TOIVON EDELLEEN, että vahva koneautomaation opetus säilyy myös tulevaisuudessa. Uusi, nopeasti kehittyvä teknologia
ja valtava tiedon määrä muuttavat tietenkin koulutuksen tarvetta ja luonnetta. Uskon koneautomaation auttavan ja edistävän Suomen teollisuutta nyt ja tulevaisuudessa. Toivotan
kaikille koneautomaation parissa toimiville onnea ja menestystä!
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ANNE RANTAKAULIO, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ihan vaan perusasiat
pitää osata hyvin
Tohtorin väitöskirjan esittely: Sulkakoski, Maarit. 2016.
Ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijoille lukion
kokemusten pohjalta rakentunut matematiikkakuva.
Oulun yliopisto.

V

äitöskirjassaan Maarit Sulkakoski on
tarkastellut sitä, millaista osaamista lukion matematiikan oppisisältöjen pohjalta rakentuu ammattikorkeakoulujen
insinööriopiskelijoille.
Tutkimusten
mukaan samanaikaisesti, kun matematiikan taitoja tarvitaan yhä enemmän,
matematiikan osaajien määrä näyttää
vähenevän. Lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän suorittaneet opiskelijat hakeutuvat usein teknillisiin korkeakouluihin tai tiedeyliopistoihin. Siten
kaikilla ammattikorkeakouluihin hakeutuvilla ylioppilaillakaan ei ole erityisen
hyvät taidot matematiikassa.
TOIMITTUAAN USEAN vuosikymmenen
ajan lukion matematiikan opettajana
Sulkakoski kertoo havainneensa, että
paljon on muuttunut. Opiskelijoiden
matematiikan osaamisen taso on heikentynyt. Opiskelijoiden tapa oppia on
muuttunut: opiskelijat eivät tyydy opettelemaan asioita, joita eivät koe mielekkäiksi. Apuvälineet ovat muuttuneet,
kun symbolisten laskimet on otettu
käyttöön, ja keväällä 2019 siirrytään toteuttamaan matematiikan ylioppilaskirjoitukset sähköisesti.
MATEMAATTINEN TIETO jaetaan usein
proseduraaliseen (menettelytapatieto,
usein automatisoitunutta) ja konseptuaaliseen tietoon (käsitteiden, sääntöjen ja eri esitysmuodoissa annettujen
ongelmien tietoverkko). Lauritzenin
(2012) mukaan suomalaisessa lukiossa
matematiikan opetus on polarisoitunutta: toisaalta keskitytään yksinkertaisiin proseduureihin ilman pyrkimyksiä
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linkittää niitä konseptuaaliseen tietoon,
toisaalta opetetaan luentomaisesti
abstrakteja asioita linkittämättä niitä
käyttökelpoiseen
proseduraaliseen
tietoon. Konseptuaalinen tieto kehittyy vähitellen oman toiminnan kautta
merkityksiä sisäistämällä. Opiskelijan on
hallittava sekä proseduraalista että konseptuaalista tietoa ratkaistessaan tehtäviä, joiden ratkaisumenetelmät eivät ole
hänelle entuudestaan tuttuja.

mässä erilaisista työnjohdollisista tehtävistä sekä suunnittelusta eri sektoreilla.

SULKAKOSKEN VÄITÖSKIRJASSA oppisisältöjä koskevaan opiskelijakyselyyn
osallistui 222 lukiopohjaista toisen,
kolmannen tai neljännen vuoden insinööriopiskelijaa viidestä ammattikorkeakoulusta. Tämän kyselyn perusteella Sulkakoski piirsi kuvan 1 lukion
matematiikan oppisisältöjen tärkeysjärjestyksestä insinööriopiskelijoiden
TUTKIMUSTEN MUKAAN insinööriopiskokemusten mukaan. Insinööriopiskekelijat pitävät matematiikkaa tärkeänä lijat olivat kokeneet perusasiat muita
oppiaineen opintojensa kannalta. Insi- tärkeämmiksi oppisisällöiksi. Tämä on
nöörin ammattitaito perustuu laajasti linjassa myös muiden aiheista tehtyhänen matemajen tutkimusten
tiikan osaamikanssa, joiden
Jos opiskelija onnistuu jo lukioseensa, ja siitä
mukaan perusopintojensa aikana tekemään järkeviä algebran taidot,
syystä matematiikan opiskelu
matematiikan oppimäärävalintoja tai geometria, trikorostuu
amgonometria ja
häntä tuetaan opinnoissa riittävän
mattikorkeakoufunktion kulun
lujen tekniikan ja
tutkiminen ovat
aikaisin oikealla tavalla, sillä saattaa
liikenteen alalla.
tärkeitä sisältöolla positiivinen vaikutus insinööriThe European
alueita
lukion
Society for Enjälkeisten
opinopintojen etenemisaikatauluun.
gineering edutojen näkökulcation (SEFI) on
masta. Sulkakoslaatinut insinööki selvitti myös
riopintoja koskevan eurooppalaisen insinööriopiskelijoiden kokemuksia tatutkintojen viitekehyksen (EQF) mu- voiteltavasta kognitiivisen taidon tasoskaiset opetussuunnitelman perusteet ta, ja siitä on käytettävissä kuva 2.
(2013). Niiden mukaan matematiikan
opiskelu perustuu tasoajatteluun. Nol- TUTKIMUKSEN YHTEENVETONA Sulkalatason oppiaines olisi ollut tavoitteena koski toteaa, että ammattikorkeakoulun
opiskella jo ennen insinööriopintojen tarpeiden kannalta lukion oppimistaalkua ja tasot 1–3 on tarkoitus oppia voitteet olivat toteutuneet pitkän opammattikorkeakouluopintojen
aika- pimäärän suorittaneiden opiskelijoiden
na (algebra, matemaattinen analyysi, kohdalla muiden oppisisältöjen paitsi
diskreetti matematiikka, geometria ja matriisien osalta. Pitkästä oppimäärästrigonometria, tilastotiede ja todennä- tä lyhyeen siirtyneillä opiskelijoilla ne
köisyyslaskenta).
toteutuivat perusalgebran, yhtälöiden,
trigonometrian, analyyttisen geometAMMATTIKORKEAKOULUJEN opintorian, kolmion ratkaisemisen sekä pintaohjelmissa matematiikka suuntautuu alojen ja tilavuuksien osalta. Lyhyen opusein käytännön tilanteisiin teknologia- pimäärän suorittaneiden opiskelijoiden
avusteisesti. Opiskelija tarvitsee kui- kohdalla ne eivät toteutuneet minkään
tenkin matematiikan perusosaamista oppisisällön osalta.
voidakseen hyödyntää teknologiaa.
Opiskelun tavoitteena on valmistaa tulevia insinöörejä selviytymään työelä3/2017 Toolilainen

Oppimissisältöjen tärkeysjärjestys

Kuva 1. Lukion matematiikan
oppisisältöjen tärkeysjärjestys insinööriopiskelijoiden kokemusten
mukaan.
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Ymmästää

YHTEISENÄ TEKIJÄNÄ raportissa esi-

tetyissä elämänkerroissa oli opettajan
merkitys. Opiskelijoiden matemaattisten elämäkertojen mukaan oppimisympäristö näyttää rakentuvan innostavan
matematiikan opettajan varaan. Samalla opiskelijat kertoivat oppineensa matematiikkaa eri tavoin lukiossa. Toiset
olivat oppineet kuuntelemalla, toiset
laskemalla ja keskustelemalla, toiset
tunnustivat harjoitelleensa matematiikkaa. Opiskelijat kertoivat kuunnelleen3/2017 Toolilainen
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Kuva 2. Oppimistavoitteet lukion matematiikassa insinööriopiskelijoiden kokemusten
mukaan.

sa opettajaa, jonka opetustyyli vastasi
opiskelijan omaa oppimistyyliä.

VÄITÖSKIRJAN HAASTATTELUOSIOON

osallistui 14 opiskelijaa. Haastatteluiden
perusteella näyttää siltä, että opiskelijat
olivat valinneet lukiossa oppimäärän
sen mukaan, millaisia asenteita heille oli
muodostunut matematiikkaa kohtaan
yläkoulussa.

Soveltaa

10

VÄITÖSKIRJAN ASENNEKYSELYYN osallistui 65 opiskelijaa. Koska näytekoko oli
pieni, tulokset voidaan nähdä suuntaaantavina. Pitkän oppimäärän opiskelija
koki olleensa lukiossa eniten innostunut matematiikasta mutta samalla
myös stressaantuneensa siitä eniten.
Opiskelija uskoi vahvimmin, että hänen
lukiossa opiskelemansa matematiikka
on hyödyksi insinööriopinnoissa. Pitkästä oppimäärästä lyhyeen siirtynyt
opiskelija koki osaavansa matematiikkaa vain jonkin verran paremmin kuin
lyhyen oppimäärän opiskellut. Lyhyen
oppimäärän suorittanut opiskelija koki
olevansa vähiten innostunut matematiikasta mutta samalla stressaantuvansa siitä vähiten. Vastaajista 40 % oli sitä
mieltä, että vahva matemaattinen pohja auttaa insinööriä ammatissaan. 54 %
oli tästä väitteestä epävarma, ja 6 % oli
väitteen kanssa eri mieltä.

INSINÖÖRIOPISKELIJAT esittivät muutoksia tapoihin käsitellä lukion matematiikan oppisisältöjä. Erityisesti lukiossa
pitkän oppimäärän suorittaneet opiskelijat toivoivat, että lukion matematiikkaa muutettaisiin käytännönläheisemmäksi. Matematiikan soveltaminen
arkielämään onkin kirjattu selkeästi uusiin opetussuunnitelman perusteisiin.
Ammattikorkeakouluilta osa opiskelijoista toivoi matematiikan opetuksen
eriyttämistä erityisesti insinööriopintojen ensimmäisen vuoden aikana lähtötason testauksen avulla.
TUTKIMUS NOSTAA keskusteluun insinööriopiskelijoiden keskeyttämiseen
yhteydessä olevat tekijät lukion näkökulmasta. Suomessa, kuten muualla-

kin, on ongelmaksi noussut insinöörien
opiskeluaikojen pitkittyminen tai jopa
opintojen keskeyttäminen. Jos opiskelija onnistuu jo lukio-opintojensa aikana
tekemään järkeviä matematiikan oppimäärävalintoja tai häntä tuetaan opinnoissa riittävän aikaisin oikealla tavalla,
sillä saattaa olla positiivinen vaikutus insinööriopintojen etenemisaikatauluun.
SULKAKOSKI PÄÄTTÄÄ väitöskirjansa
näin: ”Nuori, innovatiivinen, ammattitaitoinen insinööri, joka työllistyy nopeasti saatuaan opintonsa päätökseen,
on myös yhteiskunnallisesti kestävä
sijoitus. Tekniikan osaajien – tulevien
insinöörien – lukiopolun suunnittelu
on ensiarvoisen tärkeää, jotta Suomen
vientivetoinen kansantalous saataisiin
jälleen nousuun.”
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SIRPA TORVINEN

MaFyKe-joukko pohjoisessa

Pedagogiikkaan, digimaailmaan ja ruostumattoman teräksen tekemiseen tutustuttiin Perämeren pohjukassa.

K

eväällä tapasivat toisiaan tekniikan opetuksen matemaattisten aineiden (MaFyKe) sekä sähkö- ja automaatiotekniikan joukot yhdistetyssä
seminaarissa Lapin ammattikorkeakoulun Kemin yksikössä.
Päivät avasi Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Martti Lampela ja
toivotti osallistujat tervetulleiksi TKIammattikorkeakouluksi profiloituneen
koulutustalon järjestämille päiville.
Hän kertoi eri puolilta maata tulleille
osallistujille, että Kemi-Tornion että Rovaniemen kampuksilla on noin 5800
opiskelijaa ja henkilökuntaa on noin
470. TKI-toiminta on kansainvälistä, sillä
noin 40 % ulkoisesta rahoituksesta on
kansainvälistä. Toukokuussa 2017 hankkeita oli käynnissä 106.

Päivien pedagogisia
näkökulmia
LAPIN AMK:N TEOLLISUUS ja luonnon-

varojen osaamisalalla, johon Tekniikka ja liikenne kuuluu, on noin 2000
opiskelijaa. Opetuspäällikkö Kenneth
Karlsson kertoi pedagogisista valin32

noista, joissa ongelmaperustaisuus on
lähtökohtana. Tavoitteena on rakentaa
luovuutta ja yhteisöllisyyttä edistävä
oppijakeskeinen oppimiskulttuuri.
Oppimisen lähtökohtana ovat työelämän ilmiöt ja ongelmat, joita ratkaistaan CDIO:n, projektimuotoisen tai
PBL:n oppimisen menetelmillä. Opiskelijan oppimisprosessi on keskeinen.
Lähtökohtana on se, että opiskelija haluaa oppia.
Pedagogisilla muutoksilla myös opettajuus tulee kokemaan muutoksen, kun
yksintyöskentelystä siirrytään yhteisopettajuuteen. Lisäksi oppimisympäristöjen kehittäminen on tärkeää.
LAPIN AMK:N LEHTORI Jaakko Etto kertoi sähkö- ja automaatiotekniikan opetussuunnitelmien muutoksista vuosilta
1989–2017. Sähkö- ja automaatiotekniikan puolella oppimisnäkemys on projektimuotoista, jossa CDIO-näkökulma

on vahvasti mukana. Haasteita projektimuotoisuuden toteuttamiseen tuovat
mm. henkilöstön yhteistyö sekä resurssit.
Lapin amk:n tuntiopettaja Matti
Paaso kuvasi, kuinka säätötekniikkaa
voidaan opettaa Matcad Prime -ohjelmistolla. Ohjelmiston avulla voidaan
ottaa säätötekniikan käsitteitä käyttöön
ja havainnollistaa niitä, vaikka opiskelija
itse ei osaisi vielä niitä laskea. Paaso on
mm. tehnyt valmiit laskukaavat prosessin dynamiikkaan sekä taajuustason viritystasoon.
KONENÄÖSTÄ KUULIMME Lapin amk:n
erityisasiantuntijan Teuvo Heimosen
mielenkiintoisen esityksen siitä, mitä
konenäkö on ja kuinka siinä hyödynnetään matemaattisia malleja.
Lapin amk:n lehtori Kari Peisa puolestaan avasi, kuinka hän on Pelifysiikassa käyttänyt pelillistämistä hyödyk3/2017 Toolilainen

si. Pelifysiikassa opiskelijat mallintavat
mekaniikan ilmiötä käyttäen Pythonia
sekä VPython-modulia. Opintojaksolla
jokainen voi opiskella omaan tahtiin
sekä asiasta kiinnostuneet voivat mennä paljon pitemmälle kuin perinteisesti
järjestetyssä opintojaksossa.

Pedagogiikasta korkean
teknologian kohteeseen
ILTAPÄIVÄLLÄ VIERAILIMME Outokummun Tornion tehtailla, jossa on noin
2150 vakituista työntekijää. Outokumpu on ruostumattoman teräksen johtavia tuottajia maailmassa 3,1 miljoonan
tonnin raakateräksen tuotantokapasiteetilla. Outokummun Tornion tehtaat
on maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantolaitos.
Samalla tehdasalueella sijaitsee ferrokromitehdas sekä kaikki terästuotannon
osastot: terässulatto, kuumavalssaamo
ja kylmävalssaamo. Tehdasalueella sijaitsee Röyttän satama, joka on PohjoisSuomen vilkkain satama (noin 500 laivaa vuosittain). Sähköä Tornion tehtaat
kuluttavat vuodessa 3,7 % Suomen sähkönkäytöstä.
Päivien ohjelma päättyi iltatilaisuuteen kotaravintola Prännissä, jossa toisen asteen opiskelijat olivat tehneet
meille herkullisen illallisen.

Digipolista ja
laboratorioita
TOINEN PÄIVÄ ALOITETTIIN toimitusjohtaja Kimmo Heikan esityksellä Digipoliksesta. Digipolis on perustettu 1993
ja se on kehitysyhtiö. Yhtiössä on noin
50 toimijaa ja sen kantavana teemana
on: Teollisuuden kiertotalous.
Oulun energian yksikön päällikön
Antero Martimolta kuulimme tulevaisuuden energiantuotannosta. ”Tulevaisuudessa energiantuotannossa tullaan
menemään hajautettuun energiantuotantoon. Asiantuntemusta tullaan tarvitsemaan jatkossa mm. energiatehokkaissa valaistuksissa”, tiivisti Martimo
esityksensä.
Laboratoriokierroksella tutustuimme
mm. automaatiolaboratorioon, sähkövoimatekniikan laboratorioon sekä
Elma-laboratorioon. Päivien viimeisenä
esityksenä kuultiin Fennovoiman aluetiedottaja Jaana Kankaan esityksen
Hanhikivi 1 –hankkeesta, josta lisää sivuilla 20-21.
3/2017 Toolilainen

LEENA TYNNINEN, Digitalous 2025 hankepäällikkö, yliopisto-opettaja,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
MARIANNE VIINIKAINEN, Digitalous 2025 hankevastaava, lehtori,
Saimaan ammattikorkeakoulu

Tilitoimiston
mappiasiakkaasta
digitaaliseksi?

Testissä lappeenrantalainen rakennusyrittäjä
Jari Pulkkinen
Digitalous 2025 -hankkeessa ratkottiin talouteen liittyviä käytännön haasteita
yhdessä tilitoimistojen,
asiakasyritysten, opiskelijoiden ja asiantuntijaopettajien kanssa.

L

appeenrantalainen rakennusyrittäjä Jari Pulkkinen Japu Rakenne
Oy:stä lähti hankkeeseen mukaan yhdeksi asiakasyritykseksi.
”Lähdin mukaan, koska yhteistyö tilitoimiston kanssa on tärkeää. Kun
oma aika menee rakennuksilla, on
kumppanina oltava luotettava tilitoimisto, jonka käsiin voi talousasiat
huoletta jättää.”
Japu Rakenne Oy on reilut 10 vuotta sitten perustettu täyden palvelun
rakennusalan yritys. Yrityksessä työskentelee omistajan lisäksi kaksi henkilöä. Yrityksen kirjanpito ja taloushallinto ovat perinteistä tositteiden
vientiä kuukausittain tilitoimistoon.
Myyntilaskut yrittäjä laatii itse ja lähettää tilitoimistolle sähköpostilla.
Ostolaskut yrittäjä maksaa itse ja toimittaa mapit tilitoimistoon. Palkanlaskennan hoitaa tilitoimisto.
Japu Rakenteen tositteet ja laskut
ovat siis edelleen paperisena tai tiedostomuotoisina.
Kehittämistyön
tavoitteena oli selvittää siirtymistä
mappiasiakkuudesta
digitaalisek-

si: tuoda digitaalisten työvaiheiden
kautta aikasäästöjä, varmistaa kuittien
säilyvyys ja luopua perinteisestä kuittirumbasta. Lähtökohtana oli, että kirjanpitoaineiston päivitys digitaaliseen
muotoon helpottaisi sekä tilitoimiston
että yrittäjän arkea.
Ohjaava opettaja, Saimaan ammattikorkeakoulun lehtori, Teija Launiainen:
”Tilitoimistoilla on edelleen paljon mikroyrityksiä, joiden kanssa mappityöskentely on voimissaan. On hyvin yleistä,
ettei tämän koko luokan yrityksellä ole
taloudellisesti intressejä ostaa ohjelmistoja.”
TYÖ ALOITETTIIN LUOMALLA prosessikaaviot myynti- ja ostolaskutuksesta
sekä palkanmaksun vaiheista. Tämän
jälkeen vertailtiin eri pilvipohjaisten
kirjanpito-ohjelmien, kuittikamerasovelluksien ja työntekijöiden tuntikirjausohjelmien ominaisuuksia ja hintoja.
Jari Pulkkinen kertoo seuraavassa kokemuksistaan hankkeessa:
”Myönnän, että kuulun vahvasti siihen
porukkaan, jonka on jonkin toimintamallin opittuaan sitä vaikea muuttaa.
Lähtökohtaisesti en ole digiaikaan siirtymisen kannattaja, mutta lähdin kokeilemaan tarjottuja sovelluksia avoimin
mielin.
Kuitenkin sovelluksiin tutustumisen
jälkeen tulin siihen tulokseen, että palvelujen hinnat ja tarpeeni eivät kohdanneet. Japu Rakenne Oy:llä on tarkoitus
pitää kiinteät kulut mahdollisimman
pieninä. Rakennusalalla työt painottuvat kevät-kesä-syksy-akselille, ja talvisin
33

taas on muutamia kuukausia, kun töiden vähyyden vuoksi lomautuksetkin
ovat mahdollisia. Kiinteät kulut eivät saa
syödä työkauden tuottoa.
Laskuja firma lähettää vuodessa 20–25
ja niistä yli puolet sähköpostilla. Laskun
teon koen helpoksi, sillä minulla on valmis Microsoft Excel -pohja, johon syötän asiakkaan tiedot, summat ja tarvikkeet. Työmme on suurimmaksi osaksi
urakkapohjaista, eli meillä on sopimuksessa valmis maksupohjataulukko.
Työntekijät kirjaavat päivittäin kalenteriin työajat ja työpäivän sisällön. Kuun
lopussa he lähettävät tuntilaput sähköpostilla minulle, tarkistan ne ja lähetän
palkanlaskijalle. Hän lähettää minulle
palkkakuitit ja työnantajamaksut, jotka
tulostan, maksan ja annan työntekijöille. Mielestäni tuota ketjua eivät ohjelmat helpota.
Suurimman osan tarvikkeista ostan KRaudasta, joka laskuttaa kootusti noin
kerran viikossa. Muiden ostosten vähäiset kuitit vien mapissa tilitoimistoon.
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Kirjanpitoon tarvitsen tilitoimiston, jossa on henkilö, joka on selvillä yritykseni
asioista ja johon voin pulmatilanteissa
ottaa yhteyttä.”
KEHITTÄMISTYÖN johtopäätöksenä voidaan siis todeta, että tilitoimiston mappiasiakkuus on edelleen toimiva vaihtoehto monelle pienyritykselle, niin myös
Jari Pulkkiselle:
”Kun hallintotyön arkea helpottavat
sovellukset ja niiden hinnoittelu on
lähempänä pienyrittäjien tarpeita, voidaan asiaan palata uudelleen.”
Haluun digitalisoida prosesseja vaikuttavat tositteiden määrät ja yrittäjän
hyvät kokemukset digitaalisuuden hyödyistä. ”Yhteiskäytölliset pilviohjelmat,
halu reaaliaikaiseen talouden seurantaan ja hallinnon prosessien tehokkuusvaade ovat tällä hetkellä pohdittavana
monessa pienessäkin yrityksessä”, toteaa kehittämistyössä mukana ollut opiskelija Mari Koponen.

DIGITALOUS 2025 on Lappeenrannan
teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteinen Euroopan
sosiaalirahaston ja oppilaitosten rahoittama kaksivuotinen hanke. Hankkeessa
pilotoidaan digitaalisen taloushallinnon täydennysopinnot tilitoimistoille ja
muille taloushallinnon parissa työskenteleville.
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ULLA HUTTUNEN-FINTA, lehtori
IRENE HYRKSTEDT, lehtori

S

Vi älskar Dig, Mirja Saarijärvi!

avonia-amk:n kielten yliopettaja
Mirja Saarijärvi siirtyy elokuun alusta
ansaituille eläkepäiville. Mirja on ollut
monessa mukana uransa aikana. Hän
tuli töihin Tekulle Kuopioon elokuussa
1990 ja pääsi näkemään ammattikorkeakoulun synnyn ja olemaan mukana
vaikuttamassa amk-kentällä monessa
eri roolissa aina tähän päivään saakka.
27 vuoden työuraan amk:ssa on sopinut tekniikan ruotsin ja englannin opettamisen ja ohjaamisen ohella kielitiimin
vetäjänä ja sen esimiehenäkin toimiminen, koko Savonian kielten yhdysopettajan tehtävät, kuraattorina ja opintojen
ohjaajana toimiminen sekä vaikuttaminen myös Tekniikan pääluottamusmiehenä, OAJ:n palkkasihteerinä ja TOOLin
aktiivisena toimijana ja sen hallituksen
jäsenenäkin useita vuosia. Läksiäistensä
kynnyksellä Mirja tiivisti tuntojaan seuraavasti.
Mitkä ovat mielestäsi olleet suurimpia muutoksia kielten opetuksessa
urasi aikana?
Tietotekniikan rooli on kasvanut hurjasti, sekä opetuksessa että hallinnollisissa
tehtävissä. Se on tuonut mukanaan paljon hyvää, mutta myös omat lisärasitteensa.
Entä kielten opettajan työnkuvassa?
Kaiholla muistelen 90-lukua. Silloin työskentelyn tahti oli paljon rauhallisempi.
Opiskelijoiden kohtaamiseen oli paljon
enemmän aikaa kuin nykyään. Tukiopetusta ja henkilökohtaista ohjausta pystyi tarjoamaan ihan toisella tavalla, jopa
ex tempore, pienille porukoille. Mieleen
on jäänyt mm. seitsemän varttuneempaa opiskelijaa, joille pistettiin pystyyn
oma ruotsin tukiopetusryhmä tuosta
vain, ja jotka sittemmin alkoivat kutsua
itseään seitsemäksi veljekseksi.
Mitä olisi tärkeä säilyttää kieltenopettajan työssä, kaiken tämän muutoksen keskellä?
Opiskelijoiden ja opettajan välinen
vuorovaikutus on arvokkainta. Sitä on
oltava myös face-to-face. Opiskelijalla on vastuu omasta oppimisestaan,
ja opettajan tehtävä on auttaa häntä
ottamaan se vastuu. Omat esimerkit
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ja elämänkokemus, niin työelämästä,
vuorovaikutus- ja viestintätilanteista ja
eri kulttuurien kohtaamisesta ovat niitä
asioita, joilla opiskelijoita voi motivoida.
Ja onhan se nyt kaikista mukavintakin
kieltenopettajan työssä – opiskelijoiden
kanssa yhdessä toimiminen.
Millaisia asioita (tai tilanteita) tulet
muistamaan hymy huulilla työuraltasi?
Näytetuntiani en unohda, kun Tekulle
hain töihin. Opetustilana olikin auditorio, ja opiskelijoina Tekun henkilöstö, eli
salillinen miehiä, jotka eivät tietenkään
lähteneet mihinkään vuorovaikutuksellisiin tehtäviin mukaan. Vain syvä hiljaisuus oli vastauksena kaikkeen millä
yritin aktivoida. Siinä oli vähän improvisoimista, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Työpaikan sain.
Monet opiskelijat ja hauskat tilanteet
ovat jääneet myös toki hyvin mieleen.
Esimerkiksi se, kuinka eräs ryhmä muisti
minua ’Vi älskar Dig, Mirja! -sydänkortilla tai kuinka eräällä opiskelijalla oli
tapana kutsua minua ruotsinkielisellä
nimellä Fru Ösjö.

Mitä suunnitelmia sinulla on uudelle
elämän vaiheelle?
Lapsenlapset ja vanhat harrastukset,
kuten moottoripyöräily, kalastus ja
metsästys, saavat toivottavasti entistä enemmän aikaa. Mutta lopultakin,
ennätän aloittaa myös kitaransoiton
opettelun, joka on ollut haaveenani jo
vuosikausia.
Mitä terveisiä haluaisit lähettää toolilaisille?
Tekniikka on tärkeä koulutusala ja hyvin
tärkeä myös Suomen elinkeinoelämälle.
Pitäkää huoli, että tekniikan alalle rekrytoidaan jatkossakin vain huippuosaajia.
Palkkauksen kehittäminen on siinä keskeinen tekijä.
TACK SÅ MYCKET, Mirja! Isot saappaat
jätät jälkeesi. Me jatkamme esimerkkisi
rohkaisemina kohti uusia (työ)seikkailuja tässä kiihtyvässä muutoksen virrassa.

Vaikutit myös paljon TOOLin ja erilaisten luottamustehtävien ja verkostojen kautta. Mitkä asiat koit toiminnassa tärkeimmiksi saavutuksiksi?
Amkien alkuvuosina olin vahvasti mukana pitämässä Tekniikan alan puolia
palkkausjärjestelmän kehittämisessä,
ja koin, että siinä myös onnistuin. Kielten vastuuopettajien ringin perustamisvaiheet ja TOOLin kieltenopettajien
yhdistyksen toiminta oli myös antoisaa
ja merkityksellistä. Olen aina kokenut
tärkeäksi ajaa ja puolustaa yhteisiä etuja, vaikka välillä se on toki ollut raskasta.
Eniten on jäänyt harmittamaan vaihe,
jossa pitkään, useita vuosia, suunniteltu virkaehtosopimustyö vesitettiin.
Toki välillä yhteisöllisyyttä rakennettiin
vapaa-ajan riennoissa, tehtiin yhteisiä
risteilyjä, bussimatkoja tai vaikkapa ns.
munamatkoja Lappiin pääsiäisen tienoolla. On ollut ilo havaita, etta amkien
alkuvuosien jälkeen on naiskollegoiden
määrä lisääntynyt paljon tekniikan alan
henkilöstössä.
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Koodia ja kaupan tekoa

K

utsumustyö on taas kerran
käynnistynyt ja opetuksen suunnittelussa vaihteeksi rukattu uutta postillaa.
LÄHIOPETUSTA EI jostakin syystä ole
hirmuisesti lisätty, mutta verkko- ja itseopiskelua on kehoitettu kohentamaan.
Mitä sillä lienee sitten tarkoitettu. Sama
sillä, miten opetetaan ja opiskellaan,
mutta tuloksia pitää kohentaa ja opitun
tasoa parantaa.
SIITÄ, MITÄ TULEVILLE Suomen talouden nousun takaajille pitää opettaa, onkin kovin eri käsitys eri tahoilla. Varmoja
ja ainoita oikeita näkemyksiä on monta,
kuten eduskunnassa ja kuntien valtuustosaleissa eri ryhmien vastakkaiset näkemykset.
”KOSKA PELIALA NOUSEE vähintään

yhtä huimaa vauhtia kuin nokkospelto
keväällä, ainoa tarvittava osaaminen on
koodin vääntö”, kuuluttavat kiivaimmat
äänet kentältä. ”Kaikki koodia oppimaan!”
ENPÄ OLE VIELÄ NÄHNYT mediassa,
mitä esimerkiksi sellufirmat tai rakennusliikkeet moisesta suuntauksesta
ovat mieltä. Muistaakseni rakennusala
on huudellut samansuuntaisia vaatimuksia rakennusinssien tarpeista jo
vuosikausia.
ON AIVAN SELVÄÄ, että koodin vääntäjiä tarvitaan lisää. Ja paljon. Yhä useampi
ala ja liiketoimi kehittyy suuntaan, jossa
ohjelmistojen rooli ottaa nykyiseen ti-
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laan verrattuna aivan erisuuruisen tilan
pelimaailmasta puhumattakaan.
MUTTA PELKKÄ KOODIN vääntö ei taida
olla ratkaisu. Kiihkoilemalla ei ole ennekään tehty kovin viisaita ratkaisuja pitkässä juoksussa.
OHJELMISTOJEN YMMÄRTÄMINEN ja

niiden tekeminen on sellainen insinööriosaamisen alue, jota jokaisen tulee
ymmärtää, pystyä innovatiivisesti käyttämään ja osata soveltaa omalla kentällään. Tässä Pitkäkorva on ihan samaa
mieltä koodihuutajien kanssa. Sitä pataa on vahvistettava.
TÄHÄN SUUNTAAN paalutti koulutuksen roolia ja suomalaisen insinööriosaamisen suuntaa myös TIVIAn toiminnanjohtaja Mika Helenius. Hän totesi, että
Suomessa ohjelmistoalaa syvästi ymmärtävien päättäjien joukko on umpisurkean pieni. Hän maalaa Suomen tulevaisuuden johtavan peesaajan osaan,
ellei ohjelmistotaloutta osata nostaa
strategisesti sille kuuluvaan rooliin.

muuntuvassa teknologiamurroksessa.
Tarvitaan myös osaamista myynnissä
ja ketteryyttä asiakasrajapinnassa. On
osattava juosta entistä lujempaa nopeassa ohjelmistojen muutosmaailmassa.
SUOMALAISTA
MARKKINOINTIja
myyntiosaamista on iät ja ajat moitittu.
Innovatiivisia on oltu aina, tehty hienoja
tuotteita ja toimivia kamppeita. Siitä on
vähemmän iloa firman tuloksessa, jos
kapuloita ei saada asiakkaalle ja euroja
omaan lompakkoon.
MUISTAN KAUAN AIKAA SITTEN, miten
erän markkinoinnin kouluttaja kuvasi
suomalaista myyntiosaamista vähän
raflaavasti tähän malliin: Mies seisoi
Haaparannan torilla pölli olalla, pieksut
ja pussihousut jalassa, karvalakki korvilla ja huuteli ohikulkijoille, että ”Osta
hurri puu!”

Koodikauppiaana
VELI PITKÄKORVA

KOVASTI TUNTUI kaipaavan hyviä koodin tekijöitä pelipltitiikkaan myös juuri
listautumiseen lähtenyt Rovio osaajatarpeistaan. Mutta vähintään yhtä
merkittävänä se piti markkinoinnin hallitsemista ja kolmantena vielä brändin
tekemisen osaamista.
PELKÄSTÄÄN OHJELMISTOJEN kasvava
rooli ei riitä kuitenkaan kilpailukykymme varmistamiseen kamalaa vauhtia
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KAUKO KALLIO

Päivikki – yrittäminen
selkäytimessä
Sain sattumalta käsiini kirjan, joka kertoo värikkäästi
ja seikkaperäisesti Levin
tunnetuimman yrittäjän,
Päivikki Palosaaren elämän
kiemuroista imeväisikäisestä
nykyhetkeen.

I

nsinöörikoulutukseen sellaisenaan
kirjaa tuskin kannattaa hankkia, mutta
sen perusanti, intohimoinen yrittäjyys ja
pohjaton itseluottamus, olivat ne asiat,
joihin ihastuin.
Päivikin elämä alkaa aikana, jolloin
helppo elämä ei ollut juuri kenellekään
itsestään selvyys eikä toimeentulohakemuksia ollut vielä keksitty. Elettiin siten
eri aikakaudella kuin tänä päivänä.
Päivikin oli asuttava kotona vanhempiensa kiusana, pyydettävä toimeentulotukea vanhemmilta tai selviydyttävä itse. Päivikki päätti jo 15-vuotiaana
tarttua kaksin käsin tuohon viimeiseen
vaihtoehtoon.
Hän tuumasi lähtiessään, että ”en
tarvitse markkaakaan, selviän kyllä
omillani”. Ja selvisi suoraan sanottuna
käsittämättömän itseluottamuksen ja
tilanneälyn voimalla. Periksi hän ei ikinä
antanut, vaikka moni hänen ratkaisujaan on läpi elämän suorastaan kauhistellut.
Selviytymisestä lähes mahdottomassa tilanteessa olkoon esimerkkinä tapaus, jolloin hän yhdessä tyttökaartin
kanssa oli piipahtanut hyväpalkkaisesta
kesäduunista Vesisaaresta viikonlopuksi
Rovaniemelle bailaamaan. Paluukyytistä oli sovittu menomatkalla, mutta
sunnuntaina kyytiä ei näkynyt mailla
halmeilla. Ja maanantain aamuvuoroon
oli pakko ehtiä.
Kun muut olivat aivan hukassa, Päivikki soitti johonkin. Hetken kuluttua
paikalle kurvaili vanha Kupla-Volkkari,
jonka Päivikki oli ostanut puhelimessa.
Joukko sisään ja nokka kohti Norjaa. Aamulla oltiin töissä.
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Työtä hän hankki melkein mistä tahansa. Ja onnistui paikassa, missä melkein kaikki muut olisivat heittäneet
pyyhkeen kehään. Työn tekemisen
ohella Päivikki kouluttautui suunnitelmallisesti oikeaksi tuntemaansa ammattiin.
Oma lukunsa on aika, jolloin Päivikki
sijoitti Leville joskus aivan utopistisen
mielikuvan perusteella. Kaikki alkoi nakkikioskista ja loppu onkin suurta menestystä Hölmölää, Tonttulaa, Areenaa
ja Taivaan Valkeita myöten.

Joskus hulluilta näyttäneet suunnitelmat ja investoinnit veivät melkein
katastrofiin, mutta kaikki johtivat lopulta menestykseen. Siihen tarvittiin lujaa
työtä, uskoa itseensä, kykyä haistaa bisneksen kulkusuunta ja vähän tuuriakin
piti joskus olla.
Se, minkä tästä elämänkerrasta voisivat tämän päivän nuoret oppia, on luja
itseluottamus, työn etsiminen ja vastaanottaminen työstä ja paikasta riippumatta. Ja halu päästä eteenpäin.
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PÄIVI PORRAS, JOUNI KÖNÖNEN, PETJA PYYKÖNEN
Kuvat: LEENA JA JOUNI IKONEN

Mitä ihmettä: sumopainia ja
bilesauna keskellä koulupäivää?
Ohjelmointi tuli Suomen peruskouluihin vuoden 2016
opetussuunnitelmauudistuksessa. Tämän myötä ohjelmoinnista alkoi kiinnostua
kasvava joukko lapsia ja
nuoria. Tätä innostusta tukemaan on perustettu Innokasrobotiikkaturnaus.

N

uoret kiinnostuvat ohjelmoinnista, kun he saavat mielekkäitä kokemuksia ja huomaavat muidenkin
nuorten olevan kiinnostuneita samasta
asiasta. Tähän tarkoitukseen tiedefestarit ja erilaiset turnaukset ovat soveltuvat
erinomaisesti.
Innokas-verkoston robotiikkaturnausta on järjestetty valtakunnallisesti jo
pitkään, mutta Kaakkois-Suomen alueella toiminta on ollut pienimuotoista.
Nyt LUMA-keskus Saimaan ja Saimaan
mediakeskuksen yhteistyönä saatiin
järjestettyä ensimmäinen alueellinen
kilpailu.
Kilpailu ei itse asiassa ollut tapahtuman pääasia, vaikka oppilaista olikin
kiva päästä mittelemään taidoissa toistensa kanssa. Tapahtumalla pyrittiin
luomaan päämäärä, jolloin voitiin asettaa selkeät tavoitteet kouluissa ohjelmoinnin oppimiselle. Robotiikkaturnaus oli paikka, jossa voitiin esitellä omia
tuotoksiaan muille ja näyttää, miten
hienoihin asioihin on pystytty suurella
työllä. Voittaminen ei ollut tärkeää vaan
hyvien kokemusten saaminen.
ROBOTIIKKATURNAUKSESSA oli kolme
lajia: freestyle, pelastus ja sumopaini.
Freestylessä oppilaiden tehtävänä oli
kehittää Suomi 100 -aiheinen robotiikkatyö, jonka valmistus dokumentoitiin
ja työstä laadittiin jonkinlainen esitys,
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Robotiikkaturnauksena
Freestylevoittajat esittelemässä
bilesaunaansa. Kuvaaja Jouni
Ikonen

Ohjelmointityöpajassa oli Lego EV3-robotit, Arduinot sekä peliohjelmointi kaikkien vierailijoiden tutustuttavana. Kuvaaja Jouni Ikonen

esimerkiksi video. Laji on hyvin vapaa,
sillä siihen voi osallistua minkälaisella
laitteella tahansa, kunhan se on oppilaiden itse rakentama ja ohjelmoima. Lajin
tarkoituksena on antaa erilaisille oppilastöille näyteikkuna, jossa muutkin
kuin oman koulun oppilaat pääsevät
tutustumaan tehtyihin töihin.
Pelastuslajissa oppilaiden tehtävänä
on rakentaa pelastusrobotti, joka osaa
pelastaa uhrin maanjäristysalueelta. Lajista on olemassa monta erilaista vaikeusastetta, joista Lappeenrannan kisassa
käytettiin helpointa. Siinä robotti seuraa

mustaa viivaa läpi radan, jonka muoto
ei ole etukäteen kilpailijoille tiedossa.
Lisäksi radalla on yksi este, joka on kierrettävä. Nopeimmin radan suorittanut
voittaa kisan.
Sumopainista tuli näiden kisojen suosituin laji. Sen säännöt ovat helpot: Kaksi robottia laitetaan rinkiin ja viimeiseksi
ringissä oleva voittaa. Toista robottia
saa yrittää työntää pois ringistä, mutta
robotin tulee olla ennalta ohjelmoitu
toimimaan halutulla tavalla.
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LOTTA SAARIKOSKI
SATU LAUTAMÄKI

Insinöörit
kohtaavat
markkinoijat
Työpaja Mannheimissa Saksassa

V

Beebot-kiekko kiehtoi myös tyttöjä. Kuvaaja Leena Ikonen

ROBOTIIKKATURNAUS järjestettiin StarT-festareiden yhteydessä. Yhteisillä tiedefestareilla lapset ja nuoret pääsivät
esittelemään omia projektejaan sekä tutustumaan muiden
oppilaiden projekteihin. Innostus ja kokeilunhalu oli silmin
nähtävää.
Kilpailusta ja yhteistyöstä LUMA-keskuksen ja Saimaan
mediakeskuksen välillä saatiin niin positiivisia kokemuksia,
että tapahtumasta tulee toivottavasti perinne. Tapahtuma
oli hyvä osoitus siitä, että kun useammalla taholla on yhteinen intressi, yhteistyöllä luodaan jotain paljon hienompaa
kuin mihin kukaan yksin olisi pystynyt.
INNOKAS-VERKOSTO on Helsingin yliopiston koordinoima
opettajien verkosto, jossa on kehitetty ohjelmoinnin ja innovaatiokasvatuksen menetelmiä. Saimaan mediakeskus
on Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen
opetushenkilöstön täydennyskoulutusyksikkö, joka tukee kouluja tieto- ja viestintäteknologisissa projekteissa.
Innokas-verkoston Kaakkois-Suomen aluekoordinaattorina toimii Saimaan mediakeskuksen projektipäällikkö Petja
Pyykkönen.
LUMA-keskus Saimaa on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisorganisaatio ja kuuluu valtakunnalliseen LUMA Suomi-verkostoon.
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aasan ammattikorkeakoulun (VAMK) kahdeksan konetekniikan insinööriopiskelijaa ja kaksitoista International Business -koulutusohjelman tradenomiopiskelijaa matkustivat
keväällä Saksaan teollisuustalouden yliopettaja Lotta Saarikosken ja International Business -ohjelman yliopettaja Satu
Lautamäen kanssa. Tarkoituksena oli osallistua viikon kestävään poikkitieteelliseen työpajaan, jonka vaasalaiset opettajat järjestivät yhdessä saksalaisten liiketalouden kollegoiden
kanssa heidän korkeakoulussaan University of Applied Management Studies Mannheim (HdMW).
Tämä oli järjestyksessä jo neljäs kerta, kun insinöörien ja IBtradenomien yhteinen poikkitieteellinen työpaja järjestettiin
VAMKin toimesta, mutta uutta oli työpajan pitäminen tällä
kertaa Saksassa.
Työpajan tarkoituksena oli yhdistää insinööri- ja liiketoimintaosaaminen, kehittää molempien opiskelijaryhmien poikkitieteellistä ajattelua ja toisen alan ymmärrystä sekä syventää
opiskelijoiden kieli-, kulttuuri- ja tiimityötaitoja.
Erityisesti halusimme lisätä insinööriopiskelijoiden kansainvälisen liiketoiminnan ja toisaalta tradenomiopiskelijoiden
teknisen alan ymmärrystä. Opiskelijatiimit olivat jo ennen
työpajaa tehneet yhdessä joitakin tehtäviä Suomessa sekä
myös keskustelleet online saksalaisten opiskelijoiden kanssa,
joten alustavaa tutustumista oli tapahtunut ennen työpajan
alkua.
Työpaja oli osa opiskelijoiden pakollisia opintoja.

Tiimiprojektin tekemistä, luentoja ja
ekskursioita
TYÖPAJAN KÄYTÄNNÖN suunnittelu tapahtui edellisten vuosien kokemusten perusteella ja lähinnä Skypen avulla. Saksan
päässä asioita hoitivat ja organisoivat HdMW:n professorit Dolores Sanchez-Bengoa ja Hans-Rüdiger Kaufmann, jotka
ovat VAMK:n monivuotisia Erasmus-partnereita.
Viikko alkoi tiimien järjestäytymisellä ja vierailulla caseyritykseen. Tämä oli innovatiivinen pk-yritys Hänssler Kunststoff- und Dichtungstechnik GmbH, joka valmistaa räätälöityjä
erikoistiivisteitä, muoviosia ja uutena aluevaltauksena 3Dtulosteita. Yrityksen asiakkaina olivat muun muassa formulaautojen valmistajat ja muut erikoistiivisteitä käyttävät tahot.
Yritys on erittäin kannattava ja opiskelijoille yritystä esitellyt omistaja ja toimitusjohtaja Andreas Hänssler evästikin
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dollisia partneriyrityksiä Suomesta, joihin hän aikoikin jatkossa ottaa yhteyttä.

Taidot kehittyvät sekä
opiskelijoilla että
opettajilla
OPISKELIJOILTA SAATU palaute oli positiivista ja he kokivat erityisesti tiimityöja viestintätaitojensa kasvaneen paljon
viikon aikana. Myös ajanhallinta- ja
projektin ohjaustaidot kehittyivät sekä
toisella alalla toimivan henkilön ajatusmaailman ymmärtäminen parani, totesi
moni insinööriopiskelija. Juuri kukaan
heistä ei tätä ennen ollut työskennellyt
Tiimityöskentelyä yli kulttuuri- ja tieteenalarajojen.
yhdessä tradenomiopiskelijoiden kanssa ja päinvastoin.
Opettajille tällainen yhteistoiminnalliopiskelijoita workshopin toimeksian- strategisen liittoutuman. Heidän tuli
toa määritellessään: “ I do not want to myös innovoida uusia mahdollisia alue- nen kansainvälinen opetuskokemus oli
grow big, I want to make money. I do valtauksia tuotetasolla sekä lopuksi laa- rikastava. Toki tällaisen työpajan organisointi vaatii aina
not want to operate in the mass market tia suunnitelma
ylimääräistä työwith low margins”.
uusille markkinoil”Tällaisia poikkitieteellisiä työpajoja tä ja opettajilta
le pääsemiseksi.
ENSIMMÄISENÄ ILTANA opiskelijat järTehtävä oli varvoidaan suositella kaikille koulutus- suurehkoa epävarmuuden siejestivät koululla kansainvälisen illallisen, sin vaativa näin lyaloille, koska niissä opiskelijoiden
tokykyä. Mutta
johon jokainen toi tai teki jotain oman hyessä ajassa suomaansa herkkuja. Pöytä oli koreana si- ritettavaksi, mutta
kehittymisen lisäksi myös opettaja kokonaisuutena
tällaisia poikkitiesältäen afrikkalaisia, vietnamilaisia, sak- opiskelijat selviyoppii paljon uutta, ja sehän on aina teellisiä työpajoja
salaisia, ranskalaisia, venäläisiä, syyria- tyivät erittäin hyvoidaan suositellaisia, turkkilaisia ja suomalaisia ruokia.
vin. Esityksiä perpalkitsevaa.”
la kaikille kouluToinen päivä alkoi innovaatioihin ja jantaina
paikan
tusaloille, koska
luovaan ajatteluun liittyvällä luennol- päällä kuunnellut
niissä opiskelijoila, jonka jälkeen opiskelijat ryhtyivät toimitusjohtaja
neljän hengen tiimeissä ratkomaan Hänssler antoikin opiskelijoille positii- den kehittymisen lisäksi myös opettayrityksen antamaa tehtävää. Jokaises- vista palautetta siitä, kuinka nopeasti ja oppii paljon uutta, ja sehän on aina
sa tiimissä oli yksi insinööriopiskelija ja ja hyvin opiskelijat olivat oivaltaneet palkitsevaa. Kiitämme Nissin säätiötä
kolme VAMK:n ja HdMW:n liiketalouden hänen yrityksensä liiketoimintamallin ja ja Vaasan ammattikorkeakoulua opiskeopiskelijaa.
löytäneet heille monia sopivia ja mah- lijoiden matka-avustuksista.
Viikon aikana opiskelijoilla oli luentoja kulttuurienvälisestä kommunikaatiosta, logistiikasta, kansainvälisestä
markkinoinnista ja brändin rakentamisesta, mutta suurin osa ajasta oli varattu
tiimiprojektin tekemiselle.
Iltaohjelmaakin oli HdMW:n toimesta
organisoitu. Kävimme tutustumassa
Eichbaum Brauereihin, joka oli Mannheimissa toimiva suurehko panimo.

Strategisen kumppanin
etsiminen Suomesta
TIIMEILLE ANNETTU yritysprojekti liittyi uusien bisnesideoiden ja partnerien
etsimiseen sekä uusien markkinoiden
avaamiseen saksalaisyritys Hänsslerille. Opiskelijoiden tehtävänä oli löytää
Hänsslerille Suomesta korkean teknologian aloilta sopivia yhteistyöpartnereita, joiden kanssa Hänssler voisi solmia
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Case-yritys Hänssler Kunststoff- und Dichtungstechnik oli mielenkiintoinen.
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Teemme työstäsi helpompaa.

CASIOn helppokäyttöiset ja tehokkaat
laskimet on paras valinta AMK-opintoihin.
CASIOn laskimet helpottavat opettajan työtä ja auttavat opiskelijoita ymmärtämään
matematiikkaa paremmin. Laskinohjelmat on saatavilla myös tietokoneelle.

fx-991EX funktiolaskin ratkaisee yhtälöt numeerisesti.
Kompleksiluku- (pol/rec),
matriisi-, tilasto- ja taulukkolaskenta sekä QR-koodit.

ClassPad fx-CP400 tarjoaa
helpon käyttöliittymän symboliseen laskentaan. Tabletmainen laskin hyödyntää valikoista poimittavia komentoja.

fx-CG50 värinäyttöinen grafiikkalaskin on todellinen
tehopakkaus. Yli 20 sovellusta vastaavat koviinkin haasteisiin. Uutuustuote!

Opettajana saat laskimet edulliseen tutustumishintaan. Tilaa myös ilmainen ohjelmalisenssi osoitteesta info@casio.fi. Tarkemmat tuotetiedot löytyvät tukisivuilta

www.casio-laskimet.fi
Tutustu runsaaseen tukimateriaaliin. Mm. YouTube-videot, koulutukset, puhelin- ja sähköpostituki, esimerkkitehtävät ja tuotetiedot löydät kotisivujemme kautta.
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ULLA-MAIJA SEPPPÄNEN, TtM, lehtori
KARI-PEKKA HEIKKINEN, DI, lehtori
JUSSI HAUKKAMAA, TaM, lehtori
JUSSI KANGASOJA, insinööri (YAMK), projektipäällikkö

Maailman paras oppimismalli
uudistaa korkeakouluopetusta
Työelämän edellyttämän
osaamisen ja uuden tiedon
määrä kasvaa nopeasti. Monet ammatit ovat lakanneet
olemasta ja syntyy uusia
ammatteja, joita kukaan ei
muutama vuosi sitten voinut
edes kuvitella olevan. Kiihtyvä muutos haastaa koulutuksen.

T

yöelämä tarvitsee tulevaisuudessa
ihmisiä, jotka luottavat itseensä sekä
ovat toiminnassaan sitkeitä, luovia,
joustavia ja kokeilunhaluisia. Valitettavan usein oppilaitokset kuitenkin opettavat auktoriteetin alaisuudessa olemiseen ja ikävystymisen sietämiseen.
Oulun
ammattikorkeakoulussa
(Oamk) on vastattu haasteeseen kehittämällä LAB-malliksi kutsuttua oppimismallia. Se valittiin huhtikuussa Kuala
Lumpurissa järjestetyssä kansainvälisessä innovaatio- ja yrittäjyyskonferenssissa maailman parhaaksi innovatiiviseen
yrittäjyyteen valmentavaksi koulutukseksi. Mallin kehittämisen tukena on
Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke.
Oppimisessa keskeisiä sisältöjä ovat
työelämälähtöisyys, luova ongelmanratkaisu, konseptisuunnittelu, tiimityötaidot, kansainvälisyys, yrittäjämäinen
ajattelu, monialaisuus ja laaja-alainen
osaaminen.
LAB-malli mahdollistaa opiskelijoille
kokeilemiseen ja kehittämiseen perustuvan oppimisen kulttuurin, jonka lähtökohtana ovat yhdessä oppimisen ilo,
luottamus itseen ja toisiin, vastuun ja
vapauden tasapaino, asiakaslähtöinen
ja verkostoitunut toimintamalli, jatkuva
muutos ja kriittisen reflektion kautta kehittyminen.
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Toistuvia kokeiluja
LAB-MALLIIN KUULUU olennaisena
osana LEAN-ajattelutapaan pohjautuva
jatkuvan kehittämisen sykli, jota myös
opiskelijat hyödyntävät suunnitellessaan ratkaisuja tarjottuihin todellisiin
ongelmiin.
Olemme tunnistaneet yhteisiä teemoja ja sisältöjä, jotka ilmenevät oppimisprosessin tietyissä vaiheissa, ja niiden pohjalta kehittäneet menetelmiä,
joita voi hyödyntää erilaisten opiskelijaryhmien kanssa. Oppimismenetelmien
kehittämisen kokeiluihin osallistuvat
henkilökunnan lisäksi myös opiskelijat,
ja kehittäminen toteutetaan osana normaalia opetustoimintaa.

Aidosti opiskelijalähtöiseen oppimiseen tulee löytää ainutkertaisia ratkaisuja. Siksi opiskelijoiden antama jokapäiväinen palaute opetustilanteissa on
erittäin tärkeää.

Koulutamme kouluttajat
OPETTAJAN VALMENTAVA rooli LABmallissa poikkeaa selvästi perinteisestä luokkaopetuksesta. Siksi opettajien
on hyvä päästä kokeilemaan käytössä
olevia työskentelytapoja ennen sitoutumista mukaan valmentajaksi. Kiinnostuneille tarjotaankin koulutusta oppimismalliin tutustumiseksi.
Tämän koulutuksen tärkein tavoite
on oman opettajuuden reflektointi suh-
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teessa koulutusmalliin muun muassa
konkreettisten opetustehtävien, kokeilujen ja kokemuksien jakamisen avulla.

Rohkeuden ja uskalluksen
kulttuuri
KOULUTUSALALLA AJATELLAAN varsin
yleisesti kilpailullisuuden olevan rohkeutta ja uskallusta vähentävä tekijä.
LAB-mallissa kilpailullisuus on nähty
oppimista tukevana tekijänä.
Kilpailu tapahtuu tiimien tuottamien
konseptien ja ratkaisujen välillä, kun pyritään selvittämään parhaat ratkaisuideat, perustelut, tarinat ja liiketoimintamallit. Tämän kilpailullisuuden taustalla
on ystävällisen kilpailun kulttuuri, jossa
kilpailu tai häviäminen eivät luo epäonnistumisen vaan onnistumisen tunteen.
Kilpailu ei ole hetkellistä vaan prosessi, jossa jännitys muuttuu positiiviseksi
tunteeksi ja opiskelijoiden vahvuudeksi
“sataen kaikkien laariin”, ja sen tarkoituksena on parantaa oppimisen laatua.
Onnistuminen tai epäonnistuminen on
koko tiimin ja opiskelijaryhmän asia.
Tunteiden ilmaiseminen on toivottua. Opiskelijat kokevat, että heidän
teoillaan tai tekemättä jättämisillään,
oppimisellaan ja toisten kanssa toimi-

”Opiskelijoita
kannustetaan tekemiseen,
rohkeisiin
valintoihin ja myös
epäonnistumisista
oppimiseen.”

Monialaiset ja kansainväliset opiskelijajatiimit
koostuvat Oamkin ja sen partnerikorkeakoulujen eri alojen opiskelijoista.

misellaan on aidosti merkitystä. Aitojen
ja asianmukaisten tunteiden ilmaiseminen tukee uteliaisuutta ja innostusta ja
liittyy myös palautteen antamiseen ja
saamiseen. Opiskelijoiden ja opettajien
on pyrittävä oppimaan ja puhumaan
virheistään.
Rohkeutta ja uskallusta tukevia toimintatapoja LAB-mallissa ovat muun
muassa projekteihin perustuva tekemisen kautta oppiminen, erilaiset tavat
tarjota oppimisen sisällöt ja verkostoitunut työskentelytapa. Oppiminen rakennetaan yhteisönä, jossa jokaisella
on vastuu omasta ja myös toisten oppimisesta ja siksi arvioinnin menetelminä
käytetään vastuuopettajien sekä opettajavalmentajien antamia arviointien
lisäksi erilaisia itse-, vertais- ja asiantuntija-arviointeja.
Oppimisen ja arvioinnin lähtökohtana ovat opiskelijan itsensä asettamat
tavoitteet, joita tarkastellaan myös suhteessa opiskelijatiimiin. Opetussuunnitelma muokkautuu kohti opiskelijan
tavoitteita, ei toisin päin.

Koulutusviennistä kasvua

LAB-opiskelijat
konseptointivaiheessa.
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– OAMKIN TYÖELÄMÄLÄHEINEN, monialaiseen osaamiseen pohjautuva LABmalli on osoittautunut kiinnostavaksi
tavaksi kehittää alueen työ- ja elinkeinoelämää sekä uutta yrittäjyyttä, nyt
myös kansainvälisesti. Oamkissa se luo
pohjaa koulutusviennille, joka on tähän
asti ollut palvelutoimintana vähäistä ja

satunnaista, rehtori Jouko Paaso kertoo.
Suomessa malli on Oulun lisäksi käytössä Ylivieskassa ja Jyväskylässä. Kansainväliset kumppanimme kouluttavat
uusia osaajia LAB-mallia hyödyntäen
Japanissa, Alankomaissa ja Romaniassa.
Oamk ja American University of Sharjah Enterprises allekirjoittivat vastikään
koulutuskauppasopimuksen rakennusteollisuuden osaamisen lisäämiseksi
Arabiemiraateissa. Toiminta on käynnistetty myös Nepalissa kolmivuotisella
koulutusvienti- ja osaamisensiirtohankkeella ja neuvotteluita oppimismallin
viennistä käydään Slovakian ja Saksan
kanssa.

Oppimisyhteisö
kehittää yhdessä
OPPIMISMALLIN KEHITTÄMINEN on
vaatinut jatkuvaa vuoropuhelua organisaation sisällä sekä sidosryhmien kanssa. Sen toteuttaminen edellyttää lupaa
ja rohkeutta kokeilla, yrittää, erehtyä ja
oppia sekä luottamuksen rakentamista
kaikilla tasoilla.
LAB-malli on konkreettinen osoitus
Oamkissa toteutettavasta kokeilukulttuurista ja siitä saatu innostava palaute opiskelijoilta, henkilöstöltä, muilta
korkeakouluilta ja erityisesti työelämän
sidosryhmiltä antaa motivaatiota jatkaa
samaan suuntaan korkeakouluopetuksen uudistamisessa.
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