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PÄÄKIRJOITUS

Tekniikan ja liikenteen
koulutukselle paremmat eväät

S

uomessa toimivat teollisuuden yritykset tarvitsevat
nyt ja jatkossa osaavaa työvoimaa tekniikan ja liikenteen
alalta. Jos emme kykene tuottamaan riittävästi alan ammattitaitoisia työntekijöitä, yrityksillä ovat ratkaisuvaihtoehdot vähissä. Todennäköisesti yritykset joutuvat siirtämään toimintojaan Suomen ulkopuolelle, missä on sopivaa
työtyövoimaa tarjolla, tai rekrytoimaan ulkomaisia osaajia
Suomeen. Kansantalouden kannalta kumpikaan näistä
vaihtoehdoista ei kuulosta kovin hyvältä.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN tekniikan ja liikenteen koulutus kykenee omalta osaltaan tuomaan ratkaisuja pahenevaan teollisuuden työvoimapulaan, mutta ”eväiden” täytyy
olla tarpeeksi tuhdit. Lisärahoitus ei ole yksin ratkaisu haasteeseen, vaan tarvitaan enemmän positiivista asennetta
tekniikan ja liikenteen koulusta kohtaan. Juuri nyt on erittäin hyvä hetki tarvittaviin lisäpanostuksiin, sillä uuden ammattilaisen kouluttaminen kestää toisen asteen koulutuksen jälkeen viitisen vuotta valintaprosessi mukaan lukien.
MAAN UUSI HALLITUS ON lupaillut lisää rahoitusta myös
ammattikorkeakouluille, mutta toivottavasti lupaukset lunastetaan täysimäärisinä, eivätkä summat pienene matkan
varrella ministerien keskinäisen kinastelun ja nokittelun
seurauksena. Jokainen poliittinen päättäjä luonnollisesti
ymmärtää, että hyvään koulutukseen investoitu euro tulee
aivan varmasti moninkertaisena takaisin Suomen kansantalouden kiertoon. Nyt puuttuu vain rohkeus tehdä tarvittavat
päätökset lupauksien lunastamiseksi.
AMMATTIKORKEAKOULUJEN uusi rahoitusmalli tuo jatkossa muutoksia usean koulutuksen järjestäjän sisäiseen
rahanjakosysteemiin. Perustellusti tietyille koulutuksille on
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määritelty suuremmat kertoimet, ja tämä tosiasia on syytä
ammattikorkeakoulujen hallituksien tunnustaa seuraavien kausien toimintasuunnitelmissaan ja talousarvioissaan.
Rehtori-toimitusjohtajilla on erinomainen tilaisuus tehdä
älykkäitä esityksiä hallituksien päätettäväksi.
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN asianmukaisen koulutuksen
peruskulmakivi on korkeasti koulutettu ja hyvän työkokemuksen omaava opettajakunta. Henkilöiden rekrytointi
teollisuudesta opetustehtäviin on nykypäivänä erittäin
haasteellista ja faktojen perusteella joillakin opetusaloilla
peräti mahdotonta. Työehtosopimukseen kirjoitetulle saatavuuslisälle on täten erittäin vankat perusteet nyt ja erityisesti tulevaisuutta ajatellen.
SAATAVUUSLISÄ TAKAA, että ammattikorkeakoulut voivat
myös jatkossa valita kyvykkäimmät opettajavoimat tekemään tulevaisuuden insinöörejä ja muita alan ammattilaisia.
Täytyy kyllä todeta, että saatavuuslisän kehitys ei ole pysynyt teollisuuden palkkakehityksen mukana, mutta tulevan
kevään sopimuskierroksella voidaan toki näihin kertoimiin
tehdä korjauksia ylöspäin, ja saatavuuslisä on saatava koskemaan ehdottomasti koko tekniikan ja liikenteen alan opettajakuntaa.
TOOL TOIVOTTAA JÄSENISTÖLLE voimia ja jaksamista alkaneen lukuvuoden koitoksiin. Motivaatiota koulutustyöhömme saamme siitä, että tiedämme tekevämme todella
tärkeätä työtä koko Suomen hyvinvoinnin eteen tekniikan
ja liikenteen alan uusien ammattilaisten kouluttajina. Koulutukseen haluamme antaa kaikkemme nyt ja tulevaisuudessa.
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LEDAREN

Bättre vägkost åt utbildningen
i teknik och kommunikation

D

e i Finland verksamma industriföretagen behöver nu
och i framtiden kunnig arbetskraft inom teknik och kommunikation. Om vi inte förmår producera tillräckligt många
yrkeskunniga arbetstagare, är företagens alternativ ganska
få. Sannolikt måste företagen utlokalisera sin verksamhet
utanför Finlands gränser, där det finns lämplig arbetskraft
tillgänglig eller rekrytera utländska kompetenta arbetstagare till Finland. Ur nationalekonomiskt perspektiv låter ingetdera alternativet särskilt bra.
YRKESHÖGSKOLORNAS UTBILDNING inom teknik och kommunikation kan för sin del bringa lösningar till industrins
växande arbetskraftsbrist, men ”vägkosten” måste vara tillräckligt kraftfull. Tilläggsfinansiering är inte i sig lösningen
på utmaningen, utan man behöver mer positiv attityd till
utbildningen i teknik och kommunikation. Just nu är det
mycket lägligt att sätta in tilläggsresurser, ty vidareutbildningen av en ny expert från andra stadiet tar ca 5 år inklusive
urvalsprocessen.

LANDETS NYA REGERING HAR utlovat tilläggsfinansiering
också för yrkeshögskolorna, men hoppeligen infrias löftena fullvärdigt, och inte så att summorna minskar på vägen
som en följd av ministrarnas interna käbblande och munhuggande. Varje politisk beslutsfattare förstår naturligtvis
att varje euro som investeras kommer säkert mångfaldigt i
retur i Finlands nationalekonomicirkulation. Nu saknas bara
modet att fatta nödiga beslut för att infria löftena.
YRKESHÖGSKOLORNAS NYA finansieringsmodell medför i
fortsättningen förändringar i den interna resursfördelningen hos åtskilliga utbildningsarrangörer. Med fog har vissa
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utbildningar försetts med högre koefficienter, och detta
faktum bör yrkeshögskolornas styrelser erkänna i sina verksamhetsplaner och budgetar under kommande perioder.
Rektor-VD:erna har ett utmärkt tillfälle att göra intelligenta
framställningar för styrelserna att besluta om.
UTBILDNINGEN I TEKNIK och kommunikation vilar på en
grundpelare bestående av högutbildad undervisningspersonal med gedigen arbetserfarenhet. Rekrytering av
personer från industrin till utbildningsuppgifter är idag
synnerligen utmanande och på faktabasis inom vissa undervisningsssektorer t.o.m. omöjlig. Därför är tillgänglighetstillägget inskrivet i kollektivavtalet välgrundat redan nu
och särskilt med tanke på framtiden.
TILLGÄNGLIGHETSTILLÄGGET GARANTERAR att yrkeshögskolorna även i fortsättningen kan välja de smartaste lärarkrafterna för att utbilda framtidens ingenjörer och andra
experter inom området. Man måste nog konstatera, att utvecklingen av tillgänglighetstillägget inte har hållit jämna
steg med industrins löneutveckling, men under avtalsrundan nästa vår kan man naturligtvis justera dessa koefficienter uppåt och tillgänglighetstillägget måste definitivt fås att
omfatta hela lärarkåren inom teknik och kommunikation.
TOOL ÖNSKAR KRAFTER och ork åt medlemskåren inför
prövningarna under det kommande läsåret. Motivation för
vårt undervisningsarbete får vi av att veta att vi gör ett verkligen betydelsefullt arbete för hela Finlands välbefinnande
som utbildare av teknik- och kommunikationssektorns nya
yrkesfolk. Vi vill ge vårt allt för utbildningen nu och i framtiden.
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Toolilainen – Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja
liikenteen alan järjestölehti
Aikakauslehtien liiton jäsen

Lue luottamusmiehen
viestit
Opettajilla on oikeus saada
laskennallisen vuosiloman aikaan
osuneen sairausloman ajalta
Kelan sairauspäivärahaa.

Sairauspäivärahaa maksetaan siis,
vaikka saat myös palkkaa.

Alkukesällä lähdössä reippaasti tutustumaan impilahtilaisiin sukujuuriin.

V

uosityöajassa olevilla opettajilla
ei ole oikeutta vuosilomaan. Suomeksi
tämä tarkoittaa sitä, ettei heillä ei ole
vuosilomalain tarkoittamaa kesälomaa.
Niinpä, jos vuosityöajassa oleva amkopettaja sairastuu kesällä, hän ei voi
siirtää kesävapaitaan pidettäväksi vapaajakson jälkeen.
Niin hurjalta kuin se kuulostaakin,
joudut siis tervehdyttyäsi menemään
töihin heti vapaajakson päätyttyä, vaikka olisit ollut koko kesän sairaana.
TÄTÄ EPÄKOHTAA kompensoidaan sillä,
että vuosityöajassa olevilla opettajilla
on oikeus saada laskennallisen vuosiloman aikaan osuneen sairausloman
ajalta Kelan sairauspäivärahaa. Ammattikorkeakouluissa, joissa työaikana on
vuosityöaika, tuo laskennallinen vuosiloma on kesävapaajakson 30 ensimmäistä arkipäivää.
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lääkärintodistus, joka toimitetaan Kelaan, ei työnantajalle. Anomus pitää
tehdä kahden kuukauden sisällä sairastumisesta tai tapaturmasta. Työlomaa ei
tarvitse anoa.
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sähköpostiin alkukesästä juuri ennen
töiden päättymistä, mutta silloin oli
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HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

Hallituksen suunnittelukokouksen
ydinsisältö kesällä 2019
Tulo- ja palkkapoliittisten tavoitteiden määrittelyä, keskustelua
mahdollisuudesta yhdistää TOOLin ja OAJ:n tukirahastot
Neuvottelukierrokseen
valmistautumista

L

ähestyvän neuvottelukierroksen vuoksi suunnittelukokouksessa
keskityttiin erityisesti tulo- ja palkkapoliittisiin tavoitteisiin jättäen koulutuspolitiikka hieman vähemmälle huomiolle.
Tärkein tulo- ja palkkapoliittinen tavoite tulevissa neuvotteluissa on saatavuuslisän säilyttäminen. Satakunnan
ammattikorkeakoulun yliopettajuutta käsitellyt oikeusjuttu osoitti, että
opettajan työstä maksettavan palkan
määrittämisessä keskeistä on todelliset
työtehtävät, ei tehtävänimike. TOOL korostaakin edunvalvontansa keskeisenä
tavoitteena sitä, että kaikilla ammattikorkeakoululain määrittämiä tekniikan
ja liikenteen alan työtehtäviä tekevillä
henkilöillä tulisi tehtävänimikkeestään
riippumatta olla oikeus sopimuksenmukaiseen palkkaan ja saatavuuslisään.
SAATAVUUSLISÄN tärkeimpänä oikeuttajana käytetään neuvotteluissa
sitä, että se nimensä mukaisesti turvaa
tekniikan ja liikenteen alan pätevän
henkilöstön saatavuuden ammattikorkeakoulujen palkkalistoille. Palkkatason
verrokkiryhmä on teollisuuden ja elinkeinoelämän palveluksessa työskentelevät diplomi-insinöörit, ei muiden
alojen opettajakunta. Keskeinen tulo- ja
palkkapoliittinen tavoite on edelleen
myös 35 viikon säilyttäminen osana
sopimusta. Uusia tavoitteita ovat 25- ja
30-vuotislisien sisällyttäminen sopimukseen tai vaihtoehtoisesti työajan
kevennys. Elinkeinoelämä ja teollisuus
voivat osaltaan luoda painetta tekniikan
ja liikenteen alan opetuksen, myös tutkintoon johtamattoman muuntokoulutuksen, riittävään resursointiin ammat6

Hallituksen suunnittelukokous järjestettiin tällä kertaa Varsovassa.

tikorkeakoulujen sisäisessä rahanjaossa.
Niitä pyritään myös aiempaa enemmän
käyttämään alan vetovoimaisuuden parantamistyössä.
OPETUKSEN DIGITALISAATIO herätti
paljon keskustelua niin tulo- ja palkkapolitiikan kuin koulutuspolitiikankin saralla. Hallitus näki sen väistämättömänä
tosiseikkana, joka tulee ajoissa huomioida myös edunvalvonnassa. Kun lähiopetuksen määrä vähenee, myös sidotun ja sitomattoman työajan tulkinnat
muuttavat muotoaan. Verkkokurssien
pitkään jatkunutta tekijänoikeuskysymystä ei myöskään ole saatu tyydyttävällä tavalla ratkaistua. Hallituksen jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että hiukan
heikommille opiskelijoille lähiopetus on
hyvin tärkeää, ja sen määrän jatkuva
väheneminen herätti heissä huolta. Monelle opettajalle opiskelijoiden parissa

työskentely on myös syy toimia alalla,
eikä työn mielekkyys siten välttämättä
säily, kun yhä suurempi osa työnkuvasta
on verkkokurssien laatimista.

Keskustelua
työtaisteluvalmiuden
kehittämisestä ja
vahvistamisesta
SUUNNITTELUKOKOUKSESSA selvitettiin keinoja kehittää liiton työtaisteluvalmiutta. Viime neuvottelukierroksen
haastavuuden jälkeen keskustelu aiheesta koettiin ajankohtaisena ja tärkeänä osana tulevaan neuvottelukierrokseen valmistautumista. Hallitus
keskustelee aiheesta myös tulevissa kokouksissaan ja tiedottaa siitä jäsenistölle tarkemmin vielä syyskauden aikana.
3/2019 Toolilainen

Parhaat ideat syntyvät kokoustilan ulkopuolella. Koolla Lasse Hillman, Heikki Heiskanen,
Ari Ekholm, Robert Stolpe ja Lauri Hietalahti.

Kansikuvassa on Toolin hallituksesta 2. puheenjohtaja
Leif Östman (Novia), Ari Ekholm (Samk), puheenjohtaja
Jarno Varteva (Metropolia), Heikki Heiskanen (Seamk),
Lasse Hillman (Tamk), Robert Stolpe (Aboa Mare) ja 1.
varapuheenjohtaja Esa Salmikangas (Jamk). Suunnittelukokoukseen osallistuivat myös järjestösihteeri Heini
Hietikko, valtuuston puheenjohtaja Leila Uronen (Savonia) ja OAJ:n valtuutettu Lauri Hietalahti (Tamk).

Kokoustauko hotellin edustalla.

Kokouksessa asetettiin
tavoitteet neuvottelukierrosta varten ja keskusteltiin
työtaisteluvalmiuden kehittämisestä.
3/2019 Toolilainen

7

LAURI HIETALAHTI

Onko koulutus
kunniallinen tehtävä ammattikorkeakouluille?

Varsovalaisessa ravintolassa muodostui käsitys
siitä, miten ennen vanhaa isossa maailmassa
päätöksiä on tuotettu.

”Jos pitäisi sanoa, mikä
on ammattikorkeakoulun
tärkein tuote, se ei ole TKItoiminnan tuotokset, joista
valtaosa on yhdentekeviä ja
liian suuri osa jopa vääriä.
Ammattikorkeakoulun tärkein tuote on hyvin koulutettu nuori ihminen, joka kävelee ulos tutkinnon suoritettuaan, menee yhteiskuntaan
ja muuttaa maailmaa.”

J

otta vältyn plagiointisyytöksiltä,
täytyy kertoa, että yllä oleva ingressi ei
ole allekirjoittaneen itse keksimää. Kirjaus on tehty luovalla tavalla muuntamalla Helsingin yliopiston rehtorina ja
kanslerina toimineen Kari Raivion ajatuksia yliopiston olemuksesta. Hänen
kommenttinsa yliopiston ykköstehtä8

västä on seuraava. Tarkka lainaus hänen
haastattelustaan:
”Jos pitäisi sanoa, mikä on yliopiston
tärkein tuote, se ei ole tieteellinen julkaisu,
joista valtaosa on yhdentekeviä ja liian
suuri osa jopa vääriä. Yliopiston tärkein
tuote on hyvin koulutettu nuori ihminen,
joka kävelee ulos yliopistosta, menee yhteiskuntaan ja muuttaa maailmaa.” (HS
24.3.2019.)
RAIVIO PUHUI YLIOPISTOISTA, minä
ammattikorkeakouluista. Siten ingressissä olen korvannut yliopistosanan
ammattikorkeakoululla, koska Raivion
ajattelua on mielestäni kutkuttavaa vertailla ammattikorkeakoulujen toimintaan.
TKI-toiminnan osalta on hurjaa väittää, että sen merkitys olisi kirjauksen
mukainen. Vahvan johtopäätöksen tekeminen vaatisi selvittämistä, jossa vertailtaisiin TKI-toiminnan vaikuttavuutta
valmistuvien insinöörien vaikuttavuuteen yhteiskuntamme kehitykselle suhteessa niihin osoitettuihin taloudellisiin panoksiin. Edelleen isossa osassa
TKI-toimintaa kehitetään myös omaa

alaamme ja koulutustamme, jolloin sidonnaisuudet monimutkaistavat asiaa.
Mutta toisaalta TKI-projektien joukossa
on mielestäni runsaasti aiheita, joiden
tuotosten hyödynnettävyyden tai jopa
oikeellisuuden voi kyseenalaistaa. Vai
onko järjestelmämme kehitetty nykyisenlaiseksi, jotta Suomi kokonaisuutena
saa käyttöönsä yhä suuremman potin
EU:n eri rahoituksista ammattikorkeakoulujen välityksellä?
RAIVION YLIOPISTOPOLIITTISESTA manifestista löytyy myös muuta ammattikorkeakouluelämään
peilattavissa
olevia aiheita. Ensinnäkin yliopistojen
määrää pitää karsia: ”Resurssit hajaantuvat nyt liian pieniin yksiköihin.” Tätä
olemme jo moneen kertaan kuulleet
ammattikorkeakoulua koskevassa keskustelussa.
Toiseksi Raivion mukaan tutkimus
pitäisi keskittää vain muutamiin yliopistoihin. ”Miksi kaikkien pitää leikkiä,
että ne ovat huippututkimusyliopistoja?
Kun ne eivät ole. Useimmissa maissa on
menty siihen, etteivät kaikki yliopistot saa
tutkimusrahaa, vaan niiden päätehtävä
3/2019 Toolilainen

on koulutus. Se on minusta ihan kunniallinen tehtävä yliopistolle.”

Onko koulutus
kunniallinen tehtävä
ammattikorkeakoululle?
MEIDÄN TEHTÄVÄMME on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja
sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa
korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan
ammatillista kasvua. Näin määrittää
ammattikorkeakoululaki asemamme.
Uusi rahoitusmalli siirtää painopistettä ammattikorkeakouluissa tutkintoon
johtavasta koulutuksesta muun muassa TKI-toimintaan. Tämä yhdistettynä
vallitsevaan tilanteeseen, että ammattikorkeakoulujen perusrahoitus on vaihtelevaa, keskenään kilpailtua ja vähänevää, johtaa koulutuksen järjestämiseen
ohjautuvan rahan leikkaantumiseen.
Lopputulema on, että ajankäyttö opiskelijoiden kanssa vähenee, sisältöjen
määrät suppenevat ja insinööriosaamisen taso korkean kustannuksen maassamme laskee, joka on myrkkyä pärjätäksemme kansainvälisessä kilpailussa.
Trendi on mieluummin hyväksi lukea
kaikki aikaisemmat suoritukset kuin
kasvattaa osaamisen pääomaa yhä suuremmaksi uusilla asioilla.

Korkeakoulujärjestelmä
vinoutuu
KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ perustuu
Suomessa kahden rinnakkaisen toimijan itsenäiseen asemaan. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat
yhdessä korkeakoululaitoksen. Toisen
ei ole tarkoitettu olemaan toisen yläpuolella päättämässä toisen asioista
isännän valtuuksin. Molempien tulee
tuottaa itsenäisesti omat päätöksensä ja tuottaa oma toimintansa annettujen erilaisten tehtävien mukaisesti.
Tällaisessa työnjaossa on suuri viisaus,
jota ollaan murentamassa yliopistoomisteisissa
korkeakouluyhteisöissä.
Yliopistoilla kun on omasta mielestään
ylivertainen viisaus, ja omistaja-aseman
avulla he voivat toteuttaa haluamaansa
integraatiopolitiikkaansa, jonka syvimpänä intressinä ei näytä olevan ammattikorkeakoulun edun toteuttaminen.
3/2019 Toolilainen

Valtion omisteisena aikana TOOL ry neuvotteli teknisten oppilaitosten työehdoista kulloisenkin ministerin kanssa. Kuvassa ministeri Kaarina Suonio ja puheenjohtaja Seppo Pahlman
käsittelevät laboratorio- ja harjoitteluinsinöörien asemaa sopimusjärjestelmässä.

Tekniikan opettajan
työkuva

Tekniikan opettajien
sopimuksen erityispiirteet

TEKNIIKAN ALAN opettajakuntamme
on seurannut kohta puoli vuosikymmentä taloudellisten leikkausten aiheuttamaa koulutuksen alasajoa, johon
trendiin ei ole käännettä näkyvissä.
Positiivisia uutisia ovat rahoitusmalliin
sisällytettävät alakohtaiset kertoimet.
Siis ne, jotka huomioivat, että eri koulutukset ovat kustannuksiltaan erihintaisia järjestää muun muassa olosuhdetarpeiden osalta, mikä kompensoidaan
rahoituksessa. Edelleen positiivista on,
että uusi hallitus haluaa panostaa koulutukseen. Myös korkeakouluihin.

YLEISESTI JÄRJESTÖSSÄMME on selkeä
ymmärrys, että saatavuus on perusteltu
syy palkkaeroihin. Siis se tunnettu kirjaus saatavuuslisästä, jolla aikaisempien
sopimusten mukainen tekniikan ja liikenteen alan palkkataso siirrettiin vuosityöaikaan perustuviin sopimuksiin.
Saatavuuslisä ei ole ylimääräinen lisä,
joka on tullut aikaisemman ansion päälle vaan sovituskerroin, jolla aikaisempi
ansiotaso ei laskenut sopimusmuutosten yhteydessä.
Toinen keskeinen erityispiirre sopimuksissamme on työn tekemiseen ajasta ja paikasta riippumatta varattu nykyinen 609 tuntia ja se, että määrättävissä
olevaa työaikaa voidaan sijoittaa 35 viikolle. Nämä palaset ovat keskeisiä osia
tekniikan ja liikenteen alan opettajasopimuksissa. Ne ovat olleet vaakakupissa, kun olemme itse kukin tähän työhön
tulemista miettineet.
Uusia työehtosopimuksia tehtäessä
järjestötoiminnan periaatteena on se,
ettei palvelussuhteen ehtoja heikennetä minkään ryhmän osalta. Asia on
erityisen tärkeä, kun neuvottelevan
järjestön sisällä on useita edustettavia
ryhmiä, erilaisia työnantajia ja sopimuksia. Se, että ehtoja ei heikennetä, on
itsestäänselvyys. Näihin järjestömme –
TOOL ja OAJ – ovat sitoutuneet.

NÄKEMYKSENI ON, että nämä eivät
käännä suuntaa ylöspäin koulutuksen
järjestämisen kannalta vaan korkeintaan lukitsevat resurssitason paikalleen.
Ehkä ensi syksynä ei leikatakaan työtunneista opetustoiminnan osalta. Olisihan
se positiivista.
Edellisestä on johdettu ajattelu, että
työmarkkinoiden tulisi joustaa, kun resursseja pienennetään. Sellainen johtaisikin villiin alenevaan kierteeseen
työn tekijän kannalta. Vähentämällä
rahoitusta pienennetään palkkakustannuksia, joka mahdollistaisi puolestaan
rahoituksen vähentämisen. Ja niin edelleen. Että tekniikan alan opettajien tulisi
erityisesti osallistua kustannustalkoisiin.
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Terveisiä

LASSER HILLMAN, konetekniikan lehtori,
Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuinka lisätä tekniikan
koulutuksen vetovoimaisuutta?
Elokuun alussa TOOL ry:n
hallituksen suunnittelukokouksessa käsittelimme
koulutuspolitiikkaosiossa
yhtenä asiana koulutuksen
vetovoimaisuutta. TOOL
ry:n hallitus näkee teollisuuden ja elinkeinoelämän
edustajien voivan luoda painetta koulutuksen laadun
ylläpitämiseen ja opetuksen
riittävään resursointiin.
Niillä olisi mahdollisuus
myös merkittävällä tavalla
vaikuttaa tekniikan alan vetovoimaisuuteen lukioissa ja
ammattikouluissa. Varmasti
myös ammattikorkeakouluissa täytyy asian eteen tehdä enemmän töitä.

T

eknologiateollisuus on uutisoinut
tarvitsevansa lähivuosina yli 50 000
uutta osaajaa teknologiateollisuuden
kasvuodotusten vuoksi ja korvaamaan
eläköityviä ammattilaisia. Samaan aikaan lehdistä voi lukea syntyvyyden
alenemisen jatkumisesta. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla syntyi 1800 lasta
vähemmän kuin vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla. Yhtälö on haastava.
Kuka tekee tulevaisuuden työt? Oppilaitosten kuten ammattikorkeakoulujen näkökulmasta herää myös kysymys
oppilaiden riittävyydestä jatkossa. Tässä on varmasti riittävästi perusteluja
tehdä asian eteen vieläkin enemmän
eli päivittää alan imagoa.
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PIRKANMAALLA ON tänä vuonna aloitettu uudelleen Pirkanmaan koneistusyrittäjien aloitteesta koneistajamestarikoulutus. Koulutus toteutetaan
yhteistyössä paikallisten korkeakoulujen, ammattioppilaitoksen ja aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Koulutukseen
osallistuvat vievät alan uusinta teknologiaa ja tietoa työpaikoilleen. Tällä tavalla yhteistyössä järjestetty koulutus
mahdollistaa joustavan lisäkouluttautumisen mahdollisuuden, jota yritykset
ja niissä työskentelevät ammattilaiset
pitävät tärkeänä. Tämän tapaisia yhteistyömahdollisuuksia voisi kokeilla muillakin tekniikan aloilla.
VIIME VUONNA TAMK osallistui Taitaja2018-kilpailun finaalin konepajatekniikkanäytöslajin toteuttamiseen.
Konepajatekniikka oli AO–AMK-yhteistyölajina eli lajissa ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden muodostamat joukkueet
kilpailijat keskenään. Yhteistyölajin kehittämisen yksi tavoite oli pyrkiä edistämään ja nopeuttamaan ammatillisen
toisen asteen opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä ammattiopistoista (AO) ammattikorkeakouluihin (AMK). Tavoitteena oli
myös tekniikan alan vetovoimaisuuden
nostaminen. Yhteistyölajin avulla oli
mahdollisuus tuoda konepajatekniikkaa esille ja lisätä näin kiinnostusta alaa
kohtaan. Tätä toimintamallia voisi levittää myös muille tekniikan aloille. Uskoisin sen lisäävän omalta osaltaan alan
vetovoimaisuutta.
MIELESTÄNI TÄMÄN kaltaisia uusia toimintamalleja ja yhteistyökuvioita tarvitaan, koska hakijamäärät ja hakijaprofiilit osoittavat, että jotain on tehtävä
toisin kuin ennen. Tekniikassa ja etenkin
edustamassani kone- ja tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa naisopiskelijat ovat edelleen harvinaisuus.

Voisiko SOTE-puolen kanssa löytyä jotain yhteistyömahdollisuuksia? Eli sellaisia uusia rohkeita ideoita kaivataan,
joilla voidaan romuttaa käsityksiä meluisista ja pölyisistä työympäristöistä ja
fyysisesti raskaasti kuormittavista työtehtävistä.
AMMATTIKORKEAKOULUT voivat omalta osaltaan vaikuttaa suoraan tekniikan alan kiinnostavuuteen tarjoamalla
hyvää ja laadukasta koulutusta. Opetushenkilöstön työehtojen kilpailukyvystä huolehtiminen on tälle ehdoton
edellytys. Tähän TOOL ry on vahvasti
sitoutunut. Yhtenä yksinkertaisena lääkkeenä on myös lähiopetuksen riittävien
resurssien turvaaminen ja nykyaikaiset
oppimisympäristöt.
MEISTÄ JOKAINEN tekniikan alan opettaja luonnollisesti tuntee ja ymmärtää
teknisen koulutuksen suomat mahdollisuudet tehdä teollisuudessa hyvin
monipuolisia työtehtäviä esimerkiksi
suunnittelun, tuotannon, laadun, hankinnan ja oston, myynnin ja johtamisen
parissa. Tätä tietoa pitäisi saada enemmän jatko-opintoja miettiville peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille ja etenkin heidän opinto-ohjaajilleen.
Viime keväänä Teknologiateollisuus järjesti Jatkoon-infoja. Peruskoululaiset ja
lukiolaiset vierailivat opinto-ohjaajiensa
johdolla tutustumassa tekniikan jatkoopintomahdollisuuksiin
paikallisissa
korkeakouluissa sekä alan yrityksissä.
Myös tämän kaltaisia toimia tarvitaan
lisää.
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Kuvassa kirjoittaja TAMKin ”putkessa”
joka yhdistää tekniikan ja SOTE -puolen toisiinsa. Löytyisikö tämän tunnelin päästä yhteistyömahdollisuuksia
lisäämään tekniikan alojen vetovoimaisuutta?

3/2019 Toolilainen
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vierailuvuorossa

S

Jari Metsämuuronen

erikoisasiantuntija, Kansallisen koulutuksen arviointikeskus

Blue pill or Red pill? –
Valinnanvapauden haaste

aako ihminen tehdä
vapaasti itseään koskevia valintoja? Toki saa. Vai saako? Ei
tokikaan saa vapaasti valita
esimerkiksi ryöstää kioskia
tai olla väkivaltainen muita
kohtaan. Kun valitsen ”vapaasti” tehdä itselleni haitallisia asioita, niin yhteiskunta
ottaa minusta niskalenkin ja
toimittaa putkaan, sairaalaan
tai vaikka takaisin koulun
penkille, jos olen esimerkiksi lintsannut koulusta. Entä
saako koulussa valita mitä
aineita hyvänsä? No ei tokikaan, sillä normi määrää, mitä
oppiaineita ja sisältöjä yhteiskunta edellyttää opittaviksi.
Toisaalta lukiossa valinnanvapauden määrä kasvaa. Valinnanvapauteen koulutuksen
yhteydessä liittyy kuitenkin
ilmeinen tasa-arvon paradoksi. Yhtäältä saan tehdä melko
vapaasti omaa koulutustani
koskevia valintoja, mutta toisaalta omat valintani saattavat tarpeettomasti kaventaa
uramahdollisuuksia tai työllistymistä ylipäänsä, ja tämän
kautta tasa-arvoni esimerkiksi palkan suhteen voi osoittautua
kaventuneeksi.

JOKIN AIKA SITTEN KANSALLISESSA koulutuksen arviointikeskuksessa päätettiin 10 vuotta kestänyt seuranta matemaattinen osaamisen kehittymisestä peruskoulussa ja lukiossa (Metsämuuronen 2017; Metsämuuronen & Tuohilampi
2017). Naisten osuus lukio-opiskelijoista vuonna 2015 oli 60
%. Matematiikan osaamisen osalta parhaaseen kymmenykseen kuuluvista opiskelijoista kuitenkin vain 35 % on naisia ja
65 % miehiä. Parhaiden osaajien sukupuolittuminen näkyy jo
peruskoulun 5. luokan lopulla: tytöt alkavat suunnata energiansa matematiikan ja STEM-aineiden sijaan mieluummin
muihin oppiaineisiin. Voidaan kysyä: miksi matematiikka ei
houkuttele tyttöjä? Syitä on löydetty arvostuksista, kulttuurin
vaikutuksesta, sosiaalisesta oppimisesta, hormonaalisista te12

kijöistä, eroista kilpailutilanteissa ja esimerkiksi stereotyyppisemmästä käsityksestä
”nörtteydestä” epämiellyttävän ominaisuutena.
OLIVATPA SYYT MITKÄ hyvänsä, naisten omista valinnoista
johtuen tilanne näyttäytyy
mahdollisuuksia kaventavalta: matemaattista osaamista
tarvitaan esimerkiksi monissa
insinööritieteiden, kauppatieteiden tai matematiikan
ja tilastotieteen opiskelua
vaativissa ammateissa. Kun
tiedetään, että tekniikan ja
liikenteen alan korkeakouluopinnoissa valmistuneista
vain 25 % ylemmän ja 23 %
alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista on naisia,
ja kun tiedetään, että STEMaloilla naisten palkat ovat
korkeampia kuin humanistisilla aloilla, ei ole yllätys, että
naisten yleinen palkkataso
on matalampi kuin miesten.
Mitä vähemmän naisia on
parhaiden
matematiikan
osaajien joukossa, sitä vähäisemmäksi heidän osuutensa tietyissä ammateissa voi jäädä,
mikä vinouttaa ammattirakenteita sukupuolia syrjivästi.
KESKEINEN KYSYMYS ON, mitä asialle voisi tehdä. Erot syntyvät jo varhaisina kouluvuosia. Yläluokilla asiaan ei enää voi
vaikuttaa. Toisiko uusi ohjelmoinnin opetus varhaisina kouluvuosina uusia mahdollisuuksia? Miten asiaan liittyy ns. skandinaavinen paradoksi: kun yhteiskunnassa muutoin on hyvin
ja turvatusti, tytöt voivat vapaammin valita urapolkunsa heikommin palkatuilta aloilta? Voisiko koululaitos tehdä jotain
paremmin, että tämänkaltaiset rakenteelliset epätasa-arvon
lähteet voitaisiin purkaa tai ainakin niitä mataloittaa? Jos
”blue pill” johtaa todellisuuteen niin kuin nyt on ja ”red pill”
johtaa realiteettien muuttumiseen, kumpi kannattaisi ottaa ja
mitä siitä seuraisi?
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REIJO MANNINEN

Tutkintojen tuottama rahoitus
uudessa rahoitusmallissa
ERI ELEMENTTIEN KERTOIMET ja niiden
vaikutus insinööritutkinnon suorittaneesta ilmenee oheisesta taulukosta.
Kun tutkinto suoritetaan tavoiteajassa,
20 792
kerroin on 1,5. Enintään 12 kuukauden
viivästyminen tavoiteajasta laskee ker25 764
toimen 1,3:een, ja yli vuoden viivästy17 967
minen antaa kertoimeksi 1. Jos valmis19 775
tuneella ei ole aikaisempaa alempaa
13 899
korkeakoulututkintoa, kerroin on 1. Jos
tutkinto on, kerroin on 0,7. Alakohtainen kerroin ryhmässä yksi on 1, ryhmän kaksi kerroin on 1,75 ja ryhmän
kolme kerroin on 3. Näiden kertoimien tulona saadaan tutkinnon kokonaiskertoimet.

AMK-tutkinnon
ryhmä

Tutkinnon
suorittaminen

Aikaisempi alempi
Tutkinnon
korkeakoulututkinto kokonaiskerroin

Ryhmä 2

Tavoiteajassa,
kerroin 1,5

Ei, kerroin 1

2,63

Kyllä, kerroin 0,7

1,84

Kerroin 1,75
Insinööritutkinnot Max. 12 kk ylitys, Ei, kerroin 1
kerroin 1,3
Kyllä, kerroin 0,7
Yli 12 kk ylitys,
kerroin 1

2,28
1,59

Ei, kerroin 1

1,75

Kyllä, kerroin 0,7

1,23

Toolilaisen numerossa 1/2019 oli kirjoitus
tulevasta rahoitusmallista, jota ensimmäisen
kerran sovelletaan ammattikorkeakoulujen
rahanjakoon vuonna 2021. Rahoitusmallissa
on useita laskentaelementtejä, joissa pohjatietoina käytetään kolmen vuoden keskiarvoja. Vuoden 2021 jaossa laskenta perustuu
vuosien 2017, 2018 ja 2019 tilastoihin. Tässä
kirjoituksessa avataan tarkemmin suoritettujen tutkintojen vaikutusta rahoitukseen.

R

ahoitusmallissa suurin painoarvo on luonnollisesti
koulutuksessa. Tämän osuus on 76 % kokonaisuudesta. Koulutusosion sisällä nykyisin oleva 55 opintopistettä suorittaneiden seuranta poistuu, ja suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen merkitys kasvaa nykyiseen malliin verrattuna.
Jatkossa tutkintojen osuus on 56 % kokonaisrahoituksesta.
Tutkintojen tuottaman rahoituksen laskennan sisällä on
kertoimet tavoiteajassa valmistuneille tai sen ylittäneille ja
toisen samantasoisen tutkinnon suorittaneille. Näiden lisäksi
on alakohtaiset kertoimet, joilla huomioidaan erilaisten tutkintojen järjestämisestä aiheutuvia kustannuseroja. Tähän
liittyviä ryhmiä on kolme, ja tekniikan koulutus sisältyy pääosin ryhmään 2. Merikapteenien ja merenkulun insinöörien
koulutus on ryhmässä 3.

Tutkinnon
tuottama
rahoitus (€)
29 719

TUTKINNON TUOTTAMAN rahoituksen laskemiseen tarvitaan
perusraha, joka kerrotaan kokonaiskertoimella. Tällä hetkellä
tästä perusrahasta on vain arvioita, ja erään arvion mukaan
valtiolta ammattikorkeakouluille tulevan budjetin pohjalta
laskettu summa olisi noin 11 300 €. Tällä laskettuna tavoiteajassa valmistuvasta insinööristä ilman aikaisempaa tutkintoa
tuleva raha olisi 2,63 x 11 300 € = 29 719 €. Insinööritutkinnosta saatava rahoitus olisi näin ollen enimmillään noin 30 000 €.
Maksimissaan vuoden viivästyminen tuottaa noin 25 000 € ja
yli vuoden viivästyminen noin 20 000 €, kun valmistuvalla ei
ole aikaisempaa tutkintoa. Nämä helposti mieleen jäävät luvut perustuvat arvioihin mutta suuruusluokka on oikea. Ryhmässä 1 (esim. sairaanhoitajat, tradenomit) rahoitus vaihtelee
välillä noin 8 000–17 000 € ja ryhmässä 3 (esim. merenkulun
insinöörit) noin 24 000–51 000 €.

Tavoiteajassa

Ryhmä 1

Yli 12 kk ylitys

Tavoiteajassa

AMK-tutkinto

Ryhmä 2
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Max. 12 kk ylitys

Yli 12 kk ylitys

Tavoiteajassa

NÄILLÄ KAIKILLA KERTOIMILLA rakennettuna saadaan ohei-

sen kuvion mukainen varsin monimutkainen malli, jossa
vaihtoehtoja on kaikkiaan 18. Kuviossa olevat lukuarvot ovat
tutkinnon kokonaiskertoimia, joilla lasketaan valmistuneen
opiskelijan ammattikorkeakoululle tuottama raha.

Max. 12 kk ylitys

Ryhmä 3

Max. 12 kk ylitys

Yli 12 kk ylitys

Ei aiempaa tutkintoa

1,50

Aiempi tutkinto

1,05

Ei aiempaa tutkintoa

1,30

Aiempi tutkinto

0,91

Ei aiempaa tutkintoa

1,00

Aiempi tutkinto

0,70

Ei aiempaa tutkintoa

2,63

Aiempi tutkinto

1,84

Ei aiempaa tutkintoa

2,28

Aiempi tutkinto

1,59

Ei aiempaa tutkintoa

1,75

Aiempi tutkinto

1,23

Ei aiempaa tutkintoa

4,50

Aiempi tutkinto

3,15

Ei aiempaa tutkintoa

3,90

Aiempi tutkinto

2,73

Ei aiempaa tutkintoa

3,00

Aiempi tutkinto

2,10
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MARIANNE VIRTA

Teksti: PÄIVI PORRAS
Kuvat: LEENA IKONEN

Toolilaisen
toimituskunnan
suunnittelukokous

Skinnarilan kampuksella järjestettiin valtakunnallinen Innokas-robotiikkaturnaus
ennen kesälomia. Paikalle saapui 700
peruskouluikäistä kisailijaa sekä 1300
vierasta. Ilo ja innostus oli silmin havaittavaa.

E

nsimmäisenä kisapäivänä maanantaina kampuksen käytävät alkoivat täyttyä iloisesta puheensorinasta
ja energisistä askeleista, kun kisailijat hiljalleen saapuivat
paikalle tutustumaan kisapaikkoihin. Koska robotiikassa
valaistuksella on suuri merkitys sensoreiden toimintaan,
omia robotteja oli pakko hienosäätää ennen seuraavien
päivien kisailuja. Tärkeintä tälle päivälle oli kuitenkin tutustua paikkoihin ja tavata muita kisailijoita. Vaikka kyseessä
onkin kisat, niin pääpaino ei ole kilpailemisessa vaan tiedon jakamisessa ja uusien ystävien löytämisessä.

TIISTAINA MONI KAMPUKSEN henkilökunnasta hieraisi
silmiään saapuessaan aamusta töihin, kun LUT-yliopiston
pääaula oli täynnä nuorta väkeä: osa ajeli yksipyöräisellä
ja osa tanssahteli esiintymisasuissaan valmistautuessaan

E

nnen kesälomia pidetyssä toimituskunnan
suunnittelukokouksessa pohdittiin Toolilaisen sisältöä,
julkaisukertoja sekä jakelulistojen laajentamista.
Lehti on saanut paljon kiitosta monipuolisuudestaan
sekä edunvalvonnallisesta fokuksesta, joita ylläpidetään jatkossakin. Myös lehden julkaisumäärä aiotaan
säilyttää, turvaten edunvalvonnallisten juttujen ajankohtaisuus.
Uusina asioina kokouksessa päätettiin julkaista jatkossa joka numerossa ilmestyvä pieni tutkimuksellinen,
eri ammattikorkeakouluja vertaileva juttu sekä kevyitä,
pilapiirrosmaisia kuvia.

Emerald-joukkueen Minni ja Mikki -robotit esiintymisasuissaan.
14
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Innokkaita robottitieteen
harrastajia kisailemassa
NÄYTÖSLAJEINA PAIKALLA oli Vex IQ sekä First Lego League
(FLL Suomi). Molemmat ovat maailmanlaajuisesti toimivia
kilpailukonsepteja, joissa tehtävät vaihtuvat vuosittain. Näissä lajeissa joukkueet joutuvat joko ostamaan kilpailumateriaalit vuosittain tai maksamaan ilmoittautumismaksun. Kilpailulajeina ne ovat maailmalla suosittuja ja tietyissä maissa
esimerkiksi VEX IQ:n parissa käytetään monta tuntia päivässä
kouluaikana. Tämähän on jo ammattimaista toimintaa, eikä
vapaa-ajalla tapahtuvaa nuorten omaehtoista harrastamista.
VIERAILIJOILLE JA kisailijoille järjestettiin myös oheistoimintaa päivien aikana. Oheistoiminnassa esiteltiin robotiikan,
automaation sekä ohjelmoinnin muita näkökulmia. Nuoret
saivat tutustua mm. VR-teknologiaan, ammattikorkeakoulun
automaatiolaboratorion mahdollisuuksiin sekä sosiaali- ja
terveysalalla käytettäviin terapiarobotteihin Saimaan ja Nestoriin. Erityisen suosittuja nuorten keskuudessa olivat Microsoftin Minecraft-ohjelmointikoulutus, matemaattinen pakohuone sekä Trailblazerin esports-tila.
Yksi Freestyle-sarjan töistä esittelyssä.

omiin esityksiinsä. Pääaulan etuosan olivatkin vallanneet
tanssi- ja teatterisarjan kisailijat. Tämä erityisesti tyttöjen
suosima kisalaji korostaa robottiohjelmoinnin lisäksi taiteellisuutta: robotit ja nuoret yhdessä esittävät taiteellisen kokonaisuuden. Robottien pitää liikkua koreografian mukaisesti ja
ne pitää myös asustaa esitykseen sopivasti.

TAPAHTUMAN TUNNELMAA kuvannee hyvin rappusissa kuultu noin 3-luokkalaisen tytön lausahdus ystävilleen: ”Tää on ..
tää on kyll … tää on kyll tubettajan unelmaelämää!”
VUONNA 2020 robotiikkaturnaus järjestetään Espoossa. Jos
suinkin mahdollista, niin kannattaa käydä tutustumassa. Valtakunnassa on paljon teknologiasta kiinnostuneita tyttöjä ja
poikia. Meidän pitää vaan saada pidettyä tämä kiinnostus yllä
aina korkeakouluopintoihin asti!

JATKETTAESSA PÄÄAULAA eteenpäin tuli vastaan kisalaji
pelastus. Pelastuksessa robotti ohjelmoidaan seuraamaan
sensoreiden avulla tiettyä reittiä; samalla tavalla kuin sotatantereilla robottien on pystyttävä seuraamaan turvallista reittiä. Reitillä on korokkeita sekä käännöksiä. Tarkoituksena on
päästä pelastusalueelle mahdollisimman virheettömästi.
SAIMAAN ammattikorkeakoulun tiloissa järjestettiin Xsumo,
Freestyle sekä uutena lajina pelinkehitys. Xsumossa robottien
on kulkureittiä seuraamalla päästävä annetussa ajassa Xsumo-areenalle, jossa kisaillaan robottien välinen sumo-ottelu.
Voittaja on se joukkue, jonka robotti saa työnnettyä toisen
pois areenalta. Freestylessa teemana oli tänä vuonna kestävä
kehitys kampuksen ja kaupungin ideologian mukaisesti. Uutena lajina turnauksessa nähtiin pelinkehitys, johon oppilaat
osallistuvat Unity-, GDevelop- ja Scratch-ohjelmilla tehdyillä
tietokonepeleillä. Laji sisältää pelin grafiikan, äänien, käyttöliittymän, toimivuuden ja pelillisten elementtien suunnittelun. Freestylen sekä erityisesti pelinkehityksen töitä yleisöllä
oli mahdollisuus testata sekä kysellä joukkueelta lisätietoja.
3/2019 Toolilainen

Saimian terapianorppa Nestori silitettävänä. Saima oli tässä vaiheessa päiväunilla eli latautumassa.
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TAPIO HELLMAN, laboratorioinsinööri, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen kaupunki järjesti
rakennusmestari- ja
insinööriopiskelijoille
siltasuunnittelukilpailun
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kampusalueen ja Framin
alueen käyttö on jatkuvasti kasvavaa. Alueella arvellaan liikkuvan päivittäin yli 4 000 käyttäjää. Lisäksi kilpailualueen
läpi kulkee kaupungin merkittävä kevyen liikenteen reitti
keskustasta Joupin kaupunginosan suuntaan. Suuren kevyen
liikenteen käyttäjämäärän vuoksi nykyinen Matinkujan silta
on ajoittain ruuhkainen.

Voittaneen Nosturi-ehdotuksen suunnitelleet Topi Lehtola ja Petri Jaakkonen palkittiin
1 600 euron summalla.

S

einäjoen kaupunki järjesti marraskuussa 2018 Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan opiskelijoille
tarkoitetun kilpailun kevyen liikenteen
sillan suunnittelusta Seinäjoen kampusalueelle. Tavoitteena oli löytää toteuttamiskelpoinen siltaratkaisu, joka olisi
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rakenteellisesti innovatiivinen ja kokonaistaloudellinen.
Kaupunki teetti Ramboll Oy:llä Marttilan–Framin alueen sillan ja kevyen
liikenteen järjestelyiden yleissuunnitelman syyskuussa 2018. Siinä määriteltiin
kolme mahdollista uutta siltapaikkaa, ja

neljäs vaihtoehto oli olemassa olevan
Matinsillan laajennus. Yleissuunnitelmassa arvioitiin eri siltavaihtoehtoja
kaupunkirakenteen pohjalta. Yhtenä
selvityskohteena oli siltapaikan tarjoamat yhteydet alueen ulkopuolelle ja
sen vaikutukset kaupungin kevyen liikenteen verkkoon. Toinen selvityskohde oli siltapaikan vaatimat kehittämistarpeet alueen sisällä.
Kilpailun aloitustilaisuus järjestettiin
6.11.2018. Opiskelijoiden tuli ilmoittautua kilpailuun 20.11.2018 mennessä.
Kilpailukysymyksille annettiin jättöaikaa 14.12.2018 saakka, ja kilpailutöiden
palautus piti suorittaa 1.4.2019 mennessä. Suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin 3.5.2019.
Palkintolautakuntaan
kuuluivat
Seinäjoen kaupungin osalta kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi, kaupungininsinööri Kari Havunen, suunnittelupäällikkö Keijo Kaistila, joka
toimi myös kilpailun sihteerinä, sekä
Seinäjoen ammattikorkeakoulun osalta
lehtori Marita Viljanmaa ja Arto Saariaho.
Suunnitelmista vaadittiin seuraavat
asiakirjat: asemapiirros, pitkittäis- ja poikittaisleikkaukset, julkisivukuvat, detaljikuvat, perspektiivi- ja havainnekuvia
tai muita mallinnuksia sekä työselostus.
Selostuksessa sai sanallisesti esittää sen,
mitä kuvissa on hankala tuoda julki,
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Visualisointi kilpailun voittaneesta Nosturisiltasuunnitelmasta.

Kilpailu oli kokonaisuudessaan yleisilmeeltään ja ehdotuksiltaan hämmästyttävän
korkeatasoinen, ottaen huomioon, että
osalla ehdokkaista ei ollut montakaan
vuotta alan opintoja takana.

kuten esimerkiksi työn idea, tausta, mitoitus- ja suunnitteluperusteet, erikoispiirteet yms. Lisäksi suunnitelmasta oli
tehtävä alustava kustannusarvio.
Arvosteluperusteet ja niiden painoarvot olivat: innovatiivisuus rakenteissa
ja materiaaleissa (20 %), rakenteelliset
ratkaisut (10 %), ulkonäölliset seikat,
maisemaan sopivuus ja valaistus (20 %),
kokonaistaloudellisuus ja käytettävyys
(20 %), liikenteelliset ominaisuudet ja
kunnossapidettävyys (5 %), turvallisuus
ja esteettömyys (10 %), suunnitelman
esitystekniikka (10 %) sekä muut asiat
(5 %).
Ehdotuksia vastaanotettiin määräaikaan mennessä kahdeksan, ja niiden
nimet olivat Kampuskaari, Lasikuutio,
Nosturi, Revontuli, Sivusilta, Stabiiliussilta, Tiimalasi sekä Vesimittari.
Kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi
kuvasi katsauksessaan kilpailua seuraavasti: kilpailu oli kokonaisuudessaan
yleisilmeeltään ja ehdotuksiltaan hämmästyttävän korkeatasoinen, ottaen
huomioon, että osalla ehdokkaista ei
ollut montakaan vuotta alan opintoja
takana. Töistä näki, että niistä on innostuttu. Niille oli löydetty taustat sekä
tarinat ja esittelytilaisuudessa näkyivät
suunnitteluprosessin vaiheet, ideoiden
kehittyminen ja kypsyminen. Tehtävänannossa tuli sivutuotteena myös
oppia suunnitteluprosessin viennistä,
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mikä oli varmasti myös yhtä suuri oppi
kuin itse sillan suunnittelu.
Voittanut ehdotus Nosturi symboloi
Seinäjoen kaupungin kasvua ja rakennusnostureiden näkymistä kaupungin
siluetissa. Ehdotus oli tuomariston mielestä taloudellinen, turvallinen ja säältä
suojaava.
Seinäjoen
ammattikorkeakoulun
osalta opiskelijoiden koulutukseen osal-

listuivat lehtori Marita Viljanmaan lisäksi
rakennustekniikan lehtori Arto Saariaho
sekä 3D-mallinnukseen, visualisointiin
ja virtuaalitodellisuuteen opiskelijoita
johdatti laboratorioinsinööri Tapio Hellman. Lähes kaikista siltavaihtoehdoista
toteutettiin animaatiovideo sekä virtuaalilaseilla katseltava versio.

Siltasuunnitelman vaihtoehtoiset sijainnit VE 1, VE 2A, VE 2B ja VE 3.
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PÄIVI HONKA, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu
MARI-SELINA KANTANEN, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

Projektit tukevat koneinsinöörin
ammatillista kasvua

Projektiryhmät valmiina pöytätuulettimien myyntipuheisiin.

Lapin AMKin konetekniikan opiskelijat esittelivät
projektituotoksiaan keväällä
yhteisessä projektipäivässä.
Nähtävillä oli spagettisiltoja
ja pöytätuulettimia. Yleisö
sai äänestää suosikkiaan, ja
parhaat palkittiin.

Yleisöäänestyksen voittajan suunnitteluprosessi alkoi luonnoksesta.
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manratkaisuprojekti (5 op), jota muut
lukukauden opintojaksot tukevat. Projektien sisällöt ja opintojaksojen osaamistavoitteet kuvaavat alan keskeistä
ammatillista ydinosaamista, ja ammatillisen kasvun eteneminen heijastuu
myös lukuvuoden teemoista.

Yleisö äänesti siltoja projektiryhmien esittelyiden ja postereiden perusteella.

K

onetekniikan projektipäivä pidettiin Älypaja-hankkeeseen kuuluvan
Uudistuvat tuotantoteknologiat -seminaarin yhteydessä. Seminaari pidettiin
kampusalueella olevassa Kemin Digipoliksessa. Projektipäivässä olivat mukana
sekä päivä- että monimuoto-opiskelijat,
ja kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun
ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat esittelivät projektituloksiaan yhdessä.

ENSIMMÄISEN VUODEN opiskelijoiden
projektina oli suunnitella, laskea ja valmistaa spagettisilta. Osa ryhmistä käytti
malleina Kemi-Tornion alueella olevia
siltoja, kun taas osa suunnitteli sillan kokonaan itse. Tarkoituksena oli valmistaa
näyttävä mutta myös rakenteellisesti
kestävä silta, koska silloille tehtiin lujuustestaus vetokokeella projektipäivän
jälkeen.

hiopetuspäivät eivät aivan riittäneet,
joten ryhmät työskentelivät kotonaan
tai ajoivat opiskelupaikkakunnalle arkiiltaisin. Kaikki tuulettimet kuitenkin valmistuivat ajoissa.
PROJEKTEIHIN OSALLISTUNEET ryhmät
opiskelevat syksyllä 2017 käynnistyneen opetussuunnitelman mukaisesti,
jonka oppimiskäsityksenä on osaamisja ongelmaperustainen oppiminen.
Opetussuunnitelmassa
lukukauden
keskiössä on oppimis- ja/tai ongel-

KONETEKNIIKAN KOULUTUKSESSA lukuvuosien teemat ovat Insinöörin työ
tutuksi, Insinöörin toolboxi, Luova insinööri ja Insinööri irti! Uusi opetussuunnitelma vahvisti myös yhteisopettajuutta, koska jokaisella opintojaksolla on
mukana 2–4 opettajaa. Opintojaksojen
suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu niin ammattiaineiden kuin kieltenja matemaattisten aineiden opettajia,
ja erilainen ammatillinen osaaminen
integroitiin opintojaksojen sisältöön.
KONETEKNIIKAN PROJEKTEISSA noudatetaan CDIO-mallia (conseive-designimplement-operate). Toisen vuoden
pöytätuuletin projektissa C-D-osuudet
hoidettiin syyslukukaudella ja I-O-osuudet kevätlukukaudella.
OPISKELIJOIDEN YHDESSÄ tekemät
projektit ja niitä tukevat lukuvuoden
opintojaksot ovat entisestään parantaneet opiskelijoiden ryhmäytymistä.
Opiskeltava ala ja tuleva työura hahmottuu askel kerrallaan ja opiskelumotivaatio kasvaa. Tästä on hyvä jatkaa
kohti kolmannen vuoden työelämälähtöisiä projekteja!

TOISEN VUODEN opiskelijoiden kevään
projekti, Prototyyppi, oli jatkoa syksyn
Tuotekehitys-projektille. Syksyllä ryhmät suunnittelivat pöytätuulettimen ja
keväällä rakensivat sen valmiiksi. Pöytätuulettimien mallit vaihtelivat perinteisistä hyvinkin innovatiivisiin ja muotoiltuihin ratkaisuihin.
OPISKELIJOIDEN MUKAAN pöytätuuletinprojekti oli haastava mutta mielekäs. Eräs monimuoto-opiskelija totesi
projektin olleen vaikeinta koko tähänastisissa opinnoissa, mutta lopputulos
palkitsi kaikki vaivat. Ryhmien oli vaikea
löytää yhteistä aikaa valmistukselle. Lä3/2019 Toolilainen

Lujuustestin voittajan esikuva oli Haaparannan ja Tornion välinen rautatiesilta.
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EIJA HAUSKA-MERTANEN, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Kittilän kultakaivoksen hermokeskuksesta on näkö-, kuulo- ja tietoliikenneyhteys eri puolille kaivosta.

Kultaa etsimässä
Valtakunnalliset infraopettajapäivät vietettiin tänä
vuonna toukokuussa Levillä.
Kuulumisten vaihtaminen
kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on
kultaakin kalliimpaa.

L

ähtö Leville tapahtui Rovaniemeltä, Lapin ammattikorkeakoululta,
jonne kollegat ympäri Suomea olivat
tulleet. Kun alkutervehdykset oli vaihdettu, tutustuimme koululla muun muassa kaivosalan virtuaaliseen oppimisympäristöön, KaiViin. VR-lasit silmillä
mekin saimme kosketuksen kaivoksen
sisäiseen maailmaan. Toni Westerlund
ja Pertti Rauhala kertoivat, kuinka
opiskelijat pääsevät tutustumaan virtuaalisesti maanalaiseen louhintaan. He
joutuvat esimerkiksi miettimään, kuinka eri työvaiheet vaikuttavat toisiinsa
tai kuinka kaluston kapasiteetti voidaan
parhaiten hyödyntää.
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Esittelyn jälkeen istahdimme bussiin,
jolla matkasimme Leville. Ennen majoittumista Levillä kävimme tutustumassa
Levin Länsirinteille rakennettavan tuolihissilinjan työmaahan, jota meille esitteli hankkeen työmaalogistiikasta opinnäytetyön tehnyt Jarno Hietalahti.
Seuraavana aamuna matkasimme
bussilla Kittilän kaivokselle. Kaivoksen
valtaus kuuluu Agnico Eagle Finland
Oy:lle. Esittelyä koordinoi Pia Pitkänen,
joka auttoi meidät sisälle kaivosalueelle. Seuraavat tunnit kuuntelimme mielenkiinnolla Janne Yliportimon, Jani
Ollikaisen ja Jani Harjulan esittelyä
kaivoksen toiminnasta. Maan alle ei ulkopuolisia päästetä, mikä tuli yllätyksenä. Kun kuuli kaikista turvajärjestelyistä,
oli asia hyvin ymmärrettävissä.
Kittilän kaivoksella aloitettiin avolouhinnat 2008. Avolouhinnasta siirryttiin osittain maan alle 2010, ja 2012
avolouhinnat lopetettiin kokonaan.
Kaivoksella louhitaan nykyisellään noin
1,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa.
Kullan tuotto on 4,5 g/malmitonni. Kaivoksella meneillään olevilla uusilla laajennusinvestoinneilla on tavoite nostaa
tuotantoa noin neljänneksellä samalla

louhinnasta aiheutuvia kustannuksia
säästäen.
Kaivostoiminnan suunnittelu on
pitkän aikavälin suunnittelua, jossa
arvioidaan saatavan malmin määriä.
Lyhyemmällä aikavälillä suunnitellaan
budjetointia sekä peränajon ja louhosten aikataulutusta. Louhoksesta
tehdään poraus- ja panostussuunnittelua sekä louhokset mallinnetaan.
Kaivokseen joudutaan tekemään myös
sähköistyksen ja automaation, veden
poiston, kaivoksen tuuletuksen sekä
täytön suunnitelmat. Vaikka louhimisen
päätavoite on löytää kultaa, joudutaan
louhimaan paljon myös maanalaisia tiloja eri toimintoja varten. Maanalaisia
tiloja tarvitaan kulkuyhteyksiä, erilaisia
teknisiä järjestelmiä, kuten sähköä ja
vesien kuivatusta sekä huoltotiloja ja
tuuletusta varten.
Kittilän kaivoksessa ollaan syvimmillään noin kilometrin syvyydessä. Tunneleita on noin 110 kilometriä. Kaivoksesta joudutaan poistamaan luonnosta
tulevien sade-, sulamis- ja pohjavesien
lisäksi porauksessa tarvittavaa vettä. Porauksessa tarvittava vesimäärä on noin
55 m3/h ja yhteensä poistettavia vesiä
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tulee noin 550 m3/h. Ympäristöviranomainen on määrittänyt,
kuinka paljon ja minkä laatuista ympäristöön laskettava vesi
voi olla.
Kun louhoksesta on aarteet etsitty ja otettu talteen, on tunnelit myös täytettävä. Tunnelista riippuen ne täytetään pastalla tai sivukivellä. Täyttöön käytettävä pasta syntyy rikastushiekasta, vedestä ja sideaineista.
Kittilässä noudatetaan kestävän kehityksen mukaisia kaivostoiminnan periaatteita huolehtien rikastushiekkojen ja
vesien hallinnasta, sivukiven ja pintamaiden käsittelystä,
energiatehokkaasta toiminnasta ja kaivostoiminnan päätyttyä kaivosalueen saattamisesta elinkelpoiseksi. Toiminnan
harjoittamisessa pyritään ehkäisemään kaikki tapaturmat ja
mahdollistamaan työntekijöiden viihtyvyys ja hyvinvointi.
ESITYKSEN JÄLKEEN pääsimme käymään kaivoksen hermokeskuksessa, josta on näkö-, kuulo- ja tietoliikenneyhteys eri
puolille kaivosta sekä työtehtäviä. Esittelyn lopuksi hyppäsimme bussiin ja kiersimme kaivosaluetta. Parhaiten ulkoalueelta
jäi mieleen avolouhos ja valtavat suotovesialtaat.
Hippuakaan kultaa ei mukaan tarttunut, mutta esittely oli
mieleenpainuva ja monia kysymyksiä herättävä. Matkalla majapaikkaan ehti pohtia nähtyä ja kuultua. Ympäristöasiat huolettavat, mutta esittelyn perusteella täytynee uskoa, että kaikki se hyöty, mitä kaivos alueelle tuottaa, on haittoja isompaa.
Infraopepäivämme jatkuivat vielä oppilaitosten ja yhteistyökumppaneiden kuulumisten vaihdolla. Se voi olla meille
opettajille kultaakin kalliimpaa. Infraopepäivien merkeissä
ollaan Turussa 2020. Etsitäänköhän sielläkin kultaa.

Kuva entisaikojen
kaivostoiminnan periaatteista.

Kuulumisia vaihdettiin myös illallisen äärellä ravintola Ämmilässä.
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JUKKA KURENNIEMI
KUVAT: JUHANI HEINO

MELONTAHETKIÄ KARJALASSA:

Vuoksi Vuoks

Vuoksijoen uomaa on historian
saatossa pariinkin otteeseen tarkoituksella muutettu viljavan
peltomaan hankkimiseksi vanhan
joenuoman rannoilta. Vedenpintaa on uoman muutoksilla laskettu vanhan Vuoksen alueella
useita metrejä. Samalla virtaamat
vanhoissa uomissa ovat vallankin kevättulvia lukuun ottamatta
muuttuneet hyvin vaatimattomiksi. Vuoksen vanhin uoma on
nykyisin vesireitti, joka tarjoaa
retkimelojalle erinomaisen mahdollisuuden tutustua Karjalan
vanhojen laulumaiden luontoon
ja paikoin myös vanhaan karjalaiseen rakennuskulttuuriin sekä
kylämiljöisiin.

M

Kuva: Riitta Heino

ajoituksen löytää helposti
vanhan Vuoksijärven rannoilta Käkisalmen alueen hotelleista, mutta
reitistön varrelta löytyy mm. läheltä
Räisälän keskustaa myös mökkimajoitusta. Mökkejä omalla rannalla,
saunalla, grillikatoksella ja muilla
mukavuuksilla löytyy pienen melontaporukan tarpeisiin varsin edullisesti
ja omasta mökkirannasta on helppo
lähteä retkille.
Kokemus melontahetkistä vanhassa Karjalassa on monessakin mielessä
upea. Maisemana on vanhan Vuoksen
pohja. Vedenlaskun paljastamat kosket vuosisatojen kuluessa hioutuneine kivineen ja kallioineen tarjoavat
melojalle mahdollisuuden liikkua varsin ainutlaatuisessa maisemassa. Jo
vuoksi vanhan Vuoksen melontaretki
Karjalassa on kokemisen arvoinen elämys.
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sijärven, vuoksi vanhan Vuoksen
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ANNE RANTAKAULIO

Asuntomessut Kouvolassa 2019

E

n ole käynyt vuosiin asuntomessuilla.
Selvin muutos aiempaan oli omakotitalojen
julkisivut. Aiempiin usein kartanoromantiikasta vaikutteita ammentaneisiin taloihin
verrattuna Kouvolan asuntomessujen talojen
julkisivuissa ei pyritty symmetrisiin ikkunaaukotuksiin tai perinteiseen käsitykseen kauniista talosta. Keskiöön oli nostettu sisätilojen
avaruus ja toimivuus. Ikkunoiden ja myös
kattoikkunoiden käyttö useassa kohteessa toi
luonnon hyvin lähelle. Katettuja ja lasitettuja
terasseja sekä poreammeita oli monessa kohteessa.
Vanha ”Upseerin päiväkodiksi” remontoitu
tiilirakennus oli nimestään huolimatta sisustettu pikkulapsille. ”Muusikon taloksi” varuskunnan miehistösaunana ja leipomona toiminut tiilirakennus oli remontoitu niin, että
osassa huoneista purkaminen oli kesken, ja
valmis erittäin kaunis huone näytti tavoitteen.
Oli helppo nähdä, että työtä on vielä paljon
jäljellä.
Muita uusia potentiaalisia asiakkaita oli
huomioitu pientaloilla, jotka oli rakennettu
sinkun tai kahden aikuisen tarpeisiin. Senioriasujille oli sekä pientaloja että senioriasumisen kyläyhteisö Kouvolan Virkkulankylä.
Hauska oli käydä myös luontomatkailuun
tarkoitetussa Vuolas-minitalossa. Sen makuuhuoneen lasiseinän käytännöllisyys arvelutti
monia vieraita.
Näillä sivuilla on makupaloja asuntomessuilta ja jos kiinnostut jostain enemmän, löydät lisätietoja sivulta http://asuntomessut.fi/
messukodit/. Ensi kesänä asuntomessut ovat
Tuusulassa.
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Kirjaesittely:

Matemaattisia kaavoja

(Esko Valtanen, Pekka Laakkonen, Jaakko Viitala, Voitto Kettunen)

Uusi 1.8.2019 julkaistu kirja
Matemaattisia kaavoja rakentuu aiemman Tekniikan
taulukkokirjan pohjalle.
Nimestään huolimatta uusi
kirja sisältää matematiikan
lisäksi fysiikan, kemian, tähtitieteen, sähkötekniikan ja
lujuusopin kaavoja. On vaikea keksiä kirjalle sellaista
nimeä, joka paremmin kuvaisi tätä moninaista sisältöä
parilla sanalla. Sivuja on
kaikkiaan 518 sisältäen hakemiston ja luettelon kirjallisuuslähteistä. Varsin laajasta
teoksesta siis on kyse.

M

iten tämä kirja poikkeaa aiemmasta Tekniikan taulukkokirjasta? Kirjan
sisällöllä on selvästi pyritty palvelemaan
yleisempää asiakaskuntaa kuin aiemmin. Kun kirjan edeltäjät oli aiemmin
suunnattu selvästi koneenrakentajille
ja -suunnittelijoille, tästä uudesta kirjasta on jätetty pois ammattispesifimmät
aiheet kuten Tekninen piirustus, Piirtämisen GPS-standardit, Kone-elimet,
Metallimateriaalien mitat, Kierteet,
Hammaspyörät ja jouset, Hitsaus, Hydrauliikka ja pneumatiikka sekä Materiaalien valintataulukot. Tämä vaikuttaa
hyvältä valinnalta siksi, että monilla
amk-insinöörialoilla näille tiedoille ei ole
ollut käyttöä. Koneinsinöörit tarvitsevat
näitä edelleen, ja onneksi kattavampaa
Tekniikan taulukkokirjaa heidän tarpeisiinsa edelleen on saatavissa.
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KIRJAN ETUKANNEN mukaan tämä kaavasto on suunnattu ammattikorkeakouluihin, lukioihin ja yliopistoihin. Olisikin
suotavaa, että tämä taulukkokirja kulkeutuisi monen lukio-opettajan käyttöön. Kirjasta löytyisi vastauksia monien
lukiolaisten esittämään kysymykseen
”Mihin minä ikinä voisin tätä tarvita?”
Pelkään, ettei niin laajassa mitassa käy.
Lukioissa taulukoiden käyttötapa on
muuttunut. Tunneilla on sallittua käyttää sekä painettua taulukkokirjaa että
netissä olevan Taulukot.com-sivuston
materiaaleja. Kokeissa lukiolaiset ovat
saaneet vielä käyttää joko painettua
taulukkokirjaa tai Abitti-järjestelmän
kautta avautuvia MAOL-digitaulukoita.
Kun jatkossa ylioppilaskokeissa vain digitaulukot ovat sallittuja, samaan suuntaan todennäköisesti edetään myös

ensin kokeissa ja sitten tuntityöskentelyssä. Mielenkiintoista on nähdä myös
se, miten nopeasti tuntityöskentelyssä
siirrytään laskimien käytöstä GeoGebran jatkuvaan käyttöön sen seurauksena, että se on ylioppilaskirjoituksissa
käytettävä väline.
AMK-OPETTAJIEN KANSSA käymissäni
keskusteluissa on käynyt ilmi, että osa
opettajista pitää Tekniikan taulukkokirjaa liian laajana. Sisällön supistamisesta
huolimatta luulen, että Matemaattisia
kaavoja saa samoja kommentteja. Varsinkin kokeessa opiskelijoiden on ollut
vaikea löytää tarvitsemaansa tietoa.
Kaikki me olemme oppineet googlettamaan hakusanalla juuri sillä hetkellä
tarvitsemamme yksittäisen tiedon sirpaleen. Taulukkokirjaa käyttäessä etsit3/2019 Toolilainen
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materiaalin ydin kulkee opiskelijan mukana myös työpaikalle. Joulun tienoissa
nähdään, miten tämä suunnitelma on
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toiminut.
TYYTYVÄISIMPIÄ Tekniikan taulukkokirjaan ovat olleet teknisen piirustuksen ja
lujuusopin opettajat ja ne lukuisat monimuoto-opiskelijat, joille työelämässä
tämä kirja on jo päivittäinen työväline.
Jos amk-insinööriopiskelijan opintojen
polku nähdään yksittäisten opintojaksojen sijaan jatkumona ja kokonaisuutena, ainoa jokaisessa polun vaiheessa
ja jopa työelämässä mukana kulkeva
kirja usein on Tekniikan taulukkokirja.
Matematiikan kaavoja-kirjassa on aineksia samanlaiseksi selkänojaksi ja perusopukseksi niille insinööreille, jotka
eivät tuota laajempaa kirjaa tarvitse.
HAVAHDUIN TÄHÄN jälleen, kun selasin
rakennustekniikan opiskelijan kolmannen vuoden ammattiaineen kirjaa. Tunsin piston sydämessäni. Mistä opiskelija
löytää opettajan ensimmäisenä vuonna
ensimmäisellä lukukaudella jakaman
kaavamonisteen sitten, kun kolmannen
vuoden ammattiaineen opinnoissa tarvitaan näitä tietoja? Löytääkö opiskelija
netistä apua, kun lähes koko tehtävä on
3/2019 Toolilainen

kokous järjestetään
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MARIANNE VIRTA

Järjestösihteerin
vaihdos
SIJAISUUTENI
järjestösihteerinä
päättyi kesäkuun lopussa, ja Heini
Hietikko palasi takaisin järjestösihteeriksi elokuun alussa.
Haluan osaltani vielä kiittää TOOL
ry:n hallitusta sekä jokaista toolilaista kuluneesta keväästä. TOOL ry:llä
työskentely on ollut kaikin puolin
antoisaa ja opettavaista. Kiitos kuuluu erityisesti toimistosihteeri Anja

Tahvanaiselle sekä TOOL ry:n puheenjohtaja Jarno Vartevalle, joiden
ansiosta työn oppiminen ja tekeminen sujuivat helposti ja mielekkäästi.
Kiitos myös koko TOOL ry:n hallitukselle sekä kaikille, joihin olen saanut
ilon tutustua ja tehdä töitä yhdessä.
Kaikkea hyvää ja oikein mukavaa syksyä!
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TAPANI SAURANEN, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Biopooli-hanke mukana
puuenergiaterminaalien
kehitystyössä
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin koordinoiman Biopooli-hankkeen
tavoitteena oli kehittää uusi, yhteisiä toimintoja hyödyntävä innovatiivinen toimintakonsepti ja liiketoimintamalli sekä demonstroida sen toimintaa valitussa biomassaterminaalissa pohjoisessa Keski-Suomessa.

T

erminaalitoiminta oli hankkeen suunnittelu- ja aloitusvaiheessa 2014–2015 kovan kiinnostuksen kohteena eri puolella
Suomea. Tähän perinteiseen toimintaan haluttiin saada laajempaa toiminnallisuutta ja raaka-aineen jalostusarvon nostoa. Hankkeen päärahoittaja oli Keski-Suomen Liitto (EAKR),
osarahoittajina alan yritykset ja sekä pohjoisen Keski-Suomen
kehittämisyhtiöt ja kunnat. Projektipartnereina käytännön toteutuksessa olivat Itä-Suomen yliopisto sekä Pohjoisen KeskiSuomen ammattiopisto. Itse hanke jaettiin neljään osaprojektiin, joiden tavoitteet ja tulokset esitellään tässä artikkelissa.

Konenäköön perustuva menetelmä
(runsaasti uuteaineita sisältävän)
oksahakkeen erotteluun
polttoainevirrasta.
TEHOKKAALLA EROTTELULLA oli tavoitteena saada aikaan
uuteainerikas raaka-ainevirta, jota voidaan hyödyntää uusien
korkean lisäarvon biotuotteiden jalostuksessa ja kehittämistyössä.
Tavoite ei toteutunut aivan suunnitellusti, sillä konenäkömenetelmän kehittäminen (kamera, detektori, robotti) osoittautui epähomogeenisen raaka-aineen eli hakkeen käsittelyssä ennakoitua paljon vaikeammaksi.
Kuitenkin kameraosaaminen ja sen hyötyjen tunnistaminen laajenivat hankkeen myötä, ja niitä on jo päästy hyödyntämään jatkohankkeissa. Rinnakkaisella Biopooli Investoinnit
-hankkeella voitiin hankkia konenäkötestauksia varten sekä
asiantuntijapalveluja että laitehankintoja. Merkittävimpiä
niistä olivat IR-kamerajärjestelmän ja kaasukromatografiin
liitettävän mikrochamberin hankinta ja hyperspektrikameran
vuokraus uuteainetestauksia varten.
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Specim-mittausasema varustettuna FX17 NWIR 900–1700 nm spektraalikameralla. (kuva: Samppa Alanen)
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Kustannus- ja energiatehokkaat tavat lisätä hyötykuorman määrää metsäbiomassakuljetuksissa.
Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät menetelmät kuivaukseen palstalla tai terminaalissa.
HANKKEEN AIKANA TEHTIIN kuivauskokeita eri raaka-aineille
ja kehitettiin jatkuvatoiminen kuivuri, jolla voidaan parantaa
raaka-aineen laatua. Kuivurikontti soveltuu puuraaka-aineitten lisäksi myös muiden materiaalien kuivaukseen. Myös aurinkoenergian hyödyntämisestä lisäkuivausenergiana saatiin
uutta tietoa, joka on hyödynnettävissä etenkin energiapuuterminaaleissa, lämpöyrittäjyys- ja pien-CHP-kohteissa.
Investointihanke mahdollisti uudentyyppisen kuivurin
suunnittelun ja rakentamisen hankkeen aikana. Merkittävimmät hankinnat olivat kuivurissa tarvittavat hakkeen siirtolaitteet, moottorit, hydrauliikka yms. komponentit sekä ulkopuolisena palveluna hankitut sähkö- ja automaatiosuunnittelu ja
niiden asennukset.

Uusimpaan tietoon perustuvat
innovatiiviset varastoinnin riskejä
(itsesyttyminen, varastointitappiot)
vähentävät toimintatavat ja biomassan
varastoituvuutta parantavat käsittelyt.
TAVOITTEENA OLI UUSIEN hakkeen varastointireseptien luominen alan toimijoille ja riskejä pienentävien käsittelyjen
käyttöönotto terminaaleissa ja laitoksilla. Runsaiden kenttäkokeiden sekä käytettyjen lisäaineiden ja käsittelymenetelmien avulla saatiin paljon tietoa hakekasojen itsesyttymisten
perimmäisistä syistä. Nämä tiedot hyödyttävät eri toimijoita
energiapuun varastoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.
Investointihankkeen rahoituksella suunniteltiin ja valmis-

tettiin hakkeen käsittelylaitteisto, jolla voitiin varastoitaviin
hakkeisiin lisätä nestemäinen ”varastointiaine”. Tällä aineella
voitiin vaikuttaa olennaisesti hakkeen laadun pysymiseen pitkäkestoisen varastoinnin aikana.

Biopooli-toimintakonseptin ja
liiketoimintamallin luominen sekä
demonstrointi valitussa terminaalissa
pohjoisessa Keski-Suomessa.
POHJOISEN KESKI-SUOMEN alueelta kartoitettiin 15 potentiaalista terminaalialuetta, joista kolmelle tehtiin tarkempi
maantieteellinen ja logistinen analyysi. Hanketta suunniteltaessa näkymät bioterminaalien tulevaisuudesta ja energiapuun asemasta olivat paljon valoisammat kuin miksi ne hankkeen aikana todellisuudessa muuttuivat.
Tavoitteena ollut Biopooli-toimintakonseptin ja liiketoimintamallin luominen sekä demonstrointi valitussa terminaalissa
pohjoisessa Keski-Suomessa jäi toteutumatta, ellei sellaiseksi
katsota Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston maille perustettua Pilot-terminaalialuetta. Tälle kyseille Pilot-terminaalille tehtiin alustava layout suunnittelu.
PK-yrityksiltä ei löytynyt lopulta tarvetta ja kiinnostusta lähteä toteuttamaan uutta liiketoimintamallia, eikä siihen löytynyt liiketaloudellisia perusteita muuttuneessa tilanteessa.

Yhteenveto
LOPPUTULOKSENA VOIDAAN todeta, että osaaminen eri osaprojektien aihealueilla kasvoi merkittävästi. Tätä osaamista
voidaan hyödyntää jatkossa rakennettaessa yritysten kanssa
uutta T&K&I-toimintaa. Etenkin kamerateknologiaan liittyvä verkosto laajeni ja mahdollisti uudet kehittämisavaukset.
Investointi-hankkeen rahoituksella tehdyt laitehankinnat
mahdollistavat myös entistä laajemman tutkimus- ja kehitystoiminnan tulevaisuudessa.

Biomassan biokemialliseen säilöntään
rakennettu Pilotkäsittelylaitteisto.
(kuva: Miia Jämsén)
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PIRITTA SAIPA, insinööri (ylempi AMK), projekti-insinööri, Turku amk

Lean-kulttuuri saapui
Turun ammattikorkeakouluun
Lean ei ole vain päivän trendisana – oikein toteutettuna
se on erittäin tehokas johtamisfilosofia. Myös ammattikorkeakoulussa.

V

almistuin kesällä Turun ammattikorkeakoulusta kemiantekniikan ja bioteknologian insinööriksi (YAMK). Turun
AMK on muuttunut paljon sen jälkeen,
kun opiskelin siellä laboratorioanalyytikoksi 2000–2003 sekä laboratoriotekniikan insinööriksi 2010– 2012. Ylemmmän
ammattikorkeakoulututkinnon
suoritin tutkimusryhmäopintoina (TKIYAMK).
Opiskelu tutkimusryhmässä poikkesi
suuresti aiemmista kokemuksista. Opin-

not mahdollistivat täysin yksilöllisen
opintosuunnitelman sekä näköalapaikan koulun “back stagelle”. Pääsin näkemään, kuulemaan ja oppimaan paljon
sellaista, mihin yleensä opiskelijoilla ei
mahdollisuutta.
Yksi hyvin merkittävä muutos aiemmista opintovuosistani on lean-kulttuurin saapuminen prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmaan.

Mitä on lean?
LEAN MIELLETÄÄN teollisuuden ja tuotannon johtamisfilosofiaksi, koska sen
juuret ovat Toyotan tehtaalla ja yleisimmin leania toteutetaan isoissa tuotantolaitoksissa. Sitä kuitenkin sovelletaan
myös muilla aloilla sekä pienemmissä
yksiköissä, ja se on todettu toimivaksi menetelmäksi myös julkishallinnon
puolella.

Lean pyrkii virtaustehokkuuteen, jossa päähuomio keskitetään jalostettavaan virtausyksikköön. Yritys määrittää,
mikä heillä on virtausyksikkö, esimerkiksi palvelu tai asiakas, ja tavoitteena
on saada virtausyksiköt virtaamaan prosessin läpi odotetussa ajassa.
Leanaamalla pyritään välttämään
hukkaa eli muun muassa turhaa työtä
(esim. väärät ohjeet), turhia siirtymisiä
(esim. tavaroiden etsiminen) ja tarpeetonta odottelua (esim. tieto ei kulje).

Opiskelija on virtaava
yksikkö
SUURIN HYÖTY lean-ajattelusta ammattikorkeakoulussa on toiminnan
sujuvuuden ja tilojen käytettävyyden
takaaminen.
Opiskelija on virtaava yksikkö ja virtaustehokkuus pyritään saamaan mah-

Laboratoriossa on
siistiä, selkeää ja
kaikki järjestyksessä.
(kuva: Martti Komulainen)
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opiskelija tarvitsee enemmän yksilöllistä ohjausta, on sekin järjestettävissä ja
opinnot on mahdollista saada suoritettua tavoiteajassa.

Opiskelija suosittelee

Keskeiset asiat kiinnitetään taululle tarralapuilla. (kuva: Piritta Saipa)

dollisimman hyväksi, jolloin opiskelija
valmistuu tavoiteajassa ja siirtyy työelämään. Tavallaan opiskelija on myös asiakas, jolle tarjottava tuote on opinnot ja
valmistuminen.

Turvallisuutta,
tehokkuutta ja
viihtyvyyttä
LABORATORIOYMPÄRISTÖSSÄ leanaus
konkreettisesti parantaa työturvallisuutta, työnteon sujuvuutta ja tilojen
sekä laitteiden käytettävyyttä.
Vieraillessani laboratoriossa olin todella vakuuttunut nykytilasta: siistiä,
selkeää ja kaikki järjestyksessä. Lisäksi
ohjeistus ja laitteiden käyttöopastus oli
muuttunut paljon selkeämmäksi, mikä
vähentää turhaa palloilua ja ihmettelyä.
Työskentely on paljon tehokkaampaa
eikä jatkuva tavaroiden etsiminen ja
muiden jälkien siivoaminen vie turhaa
aikaa. Siisteys lisää myös merkittävästi
viihtyvyyttä.

Opettajilla on enemmän
aikaa opiskelijalle
LEAN-KULTTUURIN tuoma selkeys työn
sujuvuuteen vaikuttaa henkilökunnan
ajankäyttöön, mistä on suuri hyöty
myös opiskelijalle. Opettajat ovat nykyään paremmin opiskelijan saatavilla; he
vastaavat sähköposteihin nopeasti ja
heillä on enemmän aikaa neuvoa opiskelijaa esimerkiksi laboratoriossa laitteiden kanssa. Opettajilta saa myös varattua suhteellisen helposti tapaamisajan,
jos sellaiselle on tarvetta.
Parantunut tiedonkulku takaa sen,
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että opettajilta ei tule ristiriitaista tietoa ja ohjeistusta. Opiskelija voi käyttää
aikansa tehokkaasti opiskeluun, kun
opintojen rakenne on mietitty huolella
eikä teetetä turhaa työtä.
Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että
opettajilla on leanin myötä enemmän
resursseja kohdistaa itse opiskelijaan.
Tämä mahdollistaa myös sen, että jos

LIISA LEHTINEN, yliopettaja
materiaalitekniikka Turku amk

Leanaus
opettajan silmin

K

onkreettisimmillaan
lean
näkyy joka-aamuisissa palavereissa
lean-taulun äärellä. Luodessamme
järjestelmää päädyimme “uhraamaan”
aamuisen kahvitauon, jotta kaikki voisivat mahdollisimman usein osallistua
klo 9:00–9:15 olevaan lean-palaveriin.
Palaverissa käydään läpi juoksevia
asioita sekä seurataan yksikön toiminnan kannalta keskeisiä mittareita. Jos
aamupalaveriin ei ehdi, voi keskeiset
asiat käydä lukemassa taululle kiinnitetyiltä tarralapuilta. Käytännössä
palaverit ovat lopettaneet yksikön sisäiset sähköpostit lähes kokonaan.

LEANIN ANSIOSTA laboratorioissa
on nyt aina siistiä ja tavarat löytyvät
paikoiltaan. Myös kaikki käyttöohjeet
löytyvät intrasta omilta paikoiltaan.

LEANATUN OPISKELUN plussapuoli on
sekin, että opiskelija voi työnhaussa ja
työhaastatteluissa kertoa hallitsevansa
leanin. Jokainen opiskelija on opintojen
aikana saanut paljon sekä teoriatason
että käytännön kokemusta leanauksesta. Lean-osaamisesta on varmasti hyötyä, koska sitä tarvitaan työelämässä.
Leanin käyttöönotto koulutusohjelmissa vaatii kaikilta sitoutumista, ja
etenkin johdolta, sillä leanin toteuttaminen on mahdollista vain, jos kaikki
pyrkivät jatkuvaan toiminnan parantamiseen.
Aluksi lean-ajattelu voi tuntua haastavalta ja hankalalta, mutta kun uudet
toimintatavat on saatu pyörimään rutiinilla, tulokset yllättävät.
Näin opiskelijan näkökulmasta muutos entiseen on huikea, positiivisella
tavalla.  

Selkeällä ohjeistuksella ja kaavakkeilla
varmistetaan töiden ja laitteiden seuranta sekä laboratorioiden turvallisuus.
Ohjeistuksien ja seurannan tiukkuuden kohdalla täytyy olla tarkkana, sillä
on myös riski, että liika ohjeistus jäykistää toimintaa ja tukahduttaa luovuutta.
MYÖS ESIMERKIKSI opinnäytetyöprosessin leanausta on kokeiltu, mutta
usein prosessit ovat koko amk:ssa yhteiset, jolloin pienellä yksiköllä ei ole
tarpeeksi päätäntävaltaa niiden muuttamiseksi.
Kokeiluissa on myös selvinnyt, että aikahukkaa synnyttävät eniten itse opiskelijat, jotka ajattelevina, itsenäisinä
olentoina eivät virtaakaan prosessissa
opettajien suunnittelemalla tavalla,
vaan elävät omaa nuoruuttaan omilla
prioriteeteillä.  
LEANISTÄ OLISI NÄHDÄKSENI paljon
hyötyä ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämisessä ja opettajien
työkuorman helpottamisessa. Toisaalta,
mikä estää yksittäistä opettajaa aloittamasta omien jokapäiväisten toimintojen leanaamista. Itse ainakin olen suunnitellut tällaisen projektin toteuttamista
jo pitkään!   
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PÄIVI HONKA, LEHTORI, suomen kieli ja viestintä, Lapin AMK
ARI PIKKARAINEN, lehtori, konetekniikka, Lapin AMK

TOOL Kemi matkalla
Krakovassa
Seitsemän TOOLin Kemin
paikallisyhdistyksen opettajaa vieraili elokuussa
Krakovassa Puolassa. Virkistysmatkaa oli suunniteltu
jo pitkään, ja keväällä päätettiin varata matka kesän
vapaajakson päätteeksi. Matkan tarkoitus oli tutustua
Krakovan nähtävyyksiin ja
kulttuuriin, Jagellon yliopiston puutarhaan, Auschwitzin
keskitysleiriin sekä Wieliczkan suolakaivoksiin. Seuraavassa tunnelmia ja tietoa
matkasta.

K

rakova on 756 000 asukkaan
kaupunki eteläisessä Puolassa, ja se on
nopeasti löytänyt tiensä matkailijoiden
sydämiin. Kaupunki otti matkailijat nopeasti omakseen kauneudellaan, siisteydellään, ihmisvilinällään ja edullisella
hintatasollaan. Krakova on myös kulinaristien suosiossa, sillä se on Euroopan
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ruokapääkaupunki 2019. Vierailumme
aikana kaupungissa pidettiin Pierogifestivaalit, jonka tunnelmasta ja ruuasta
nautimme useamman kerran.
JAGELLON YLIOPISTO on Puolan vanhin
ja myös yksi maailman vanhimmista yliopistoista (1364), ja se toimii edelleen.
Yliopiston alueella sijaitsee entinen päärakennus eli nykyinen museo Collegium
Maius, jossa professorit ennen asuivat.
Museon vieressä on professorien
puutarha. Professorit joutuivat juutalaisvainon kohteiksi natsivallan aikaan.
183 professoria kuljetettiin Auschwitziin, jossa he luennoivat säännöllisesti
ollessaan vankeina. Puutarhassa on professoreiden patsaita sekä laitteita, jotka
kuvastavat yliopistossa tehtyä työtä, kuten kosmisten hiukkasten ilmaisin, alipaineen havainnollistaja ja lämpötilan
mittauslaitteisto.
WIELICZKAN SUOLAKAIVOS oli matkan
toinen pääkohteista. Kaivosten suolantuotannon historia ulottuu yli 700
vuoden päähän, mutta itse kaivoksen
suolaesiintymä on yli 14 miljoona vuotta vanha. Suolakaivos onkin historiansa
vuoksi yksi UNESCO:n maailmanperintökohteista.
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Ensimmäiset maininnat professorien puutarhasta löytyvät
vuodelta 1487.

Kaivoksen suolantuotanto lopetettiin
vuonna 1996, ja nykyisin se toimii erittäin vilkkaana vierailukohteena.
Suolakaivokseen laskeudutaan 800
puista porrasta, ja turistikierros yltää
135 metrin syvyyteen, tasolle 3. Sen alla
on kuitenkin vielä 10 tasoa, joten kaivoksesta näkyi vain murto-osa. Syvällä
on suolaan louhittu suuri kappeli.
Matkan varrella kuulimme ja näimme
tarinoita muinaisesta kaivoselämästä.
Esimerkiksi hevoset eivät koskaan päässeet päivänvaloon, vaan sokeutuivat
lopulta kaivoksen pimeydessä. Vaikka
hevosista oli suuri apu, osa kaivoksen
töistä raskaista töistä tehtiin miesvoimin.

AUSCHWITZ-BIRKENAUN keskitysleiri
oli matkan tärkein ja mieleenpainuvin
kohde. Saimme kierrokselle oppaan,
joka kertoi leirien synkkää historiaa ja
tapahtumia hyvinkin yksityiskohtaisesti.
Auschwitzin kierroksella tutustuimme
vankien tiiliparakkeihin tehtyihin museoihin, joissa oli esillä leirillä olleiden
henkilökohtaisia tavaroita, vaatteita,
valokuvia ja jopa hiuksia, jotka uhreilta
leikattiin ennen kaasukammioon viemistä.
Birkenaun leirille mahtui kerrallaan
jopa 90 000 vankia. Puna-armeijan sotilaiden vapauttaessa leirin vangit tammikuun 27. päivä vuonna 1945 leiriltä
löydettiin enää 7500 vankia elossa. Natsit ehtivät tuhota suurimman osan Birkenaun parakeista sodan loppuvaiheessa tarkoituksenaan hävittää todisteet
leireillä tehdyistä hirmuteoista.
Toisen maailmansodan pahamaineisin keskitysleiri on kaikille tuttu historiasta, mutta vasta käymällä paikan päällä
sodan kauhut ja teot tulivat todellisiksi.
Erään museon seinässä oli lause, joka
kiteytti hyvin vierailun tärkeyden: “Those who cannot remember the past, are
condemned to repeat it – George Santayana”
MATKA OLI KAIKKIEN mielestä erittäin
onnistunut ja virkistävä. Seuraavan matkan suunnittelu on jo alkanut!

Pierogi on perinteinen puolalainen ruoka.

Suolakaivoksen antibakteerista seinää sai
myös maistaa.

Toolin ryhmä suolakaivoksen suuressa
kappelissa.
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MICHAEL ELSTNER, TUOMAS KERÄNEN, TIMO LEHTOVIITA, HEIKKI VEHMAS
Saimaa University of Applied Sciences

Summer school is a good
platform for learning and
development work
Different buildings modeled by the students.

The aim of Civil Engineering Summer School in
Saimaa University of Applied Sciences is to offer
summer work places to students and at the same students can learn actual themes more deeply. The main
work is to handle civil engineering development projects offered by clients who are mostly teachers and
staff of the University. This year Summer School was
international and the main focus was on Building
Information Modelling. The results have been very
encouraging both to students and clients.
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F

or the fifth summer in a row, the department of Civil Engineering at the Saimaa University of Applied Sciences in
Lappeenranta offered a summer school
for students with interesting work tasks
that go further than the normal courses
in their degree program. The main focus was on BIM (Building Information
Modeling). In all, nine students participated, and each student chose a different building to model. For modelling,
3D CAD software such as REVIT and
TEKLA were used. The working process
included drawing of the model, but also
3/2019 Toolilainen

checking it with SOLIBRI, which is a Finnish BIM quality assurance software. As
the last step, students used VR (Virtual
Reality) technology to see their models
with VR-glasses which let you interact
as you would stand in the virtual model.
This opportunity is at the same time the
subject of research projects on which
the university is developing right now.
Further, the students were also shown
a few of the other latest inventions that
will most probably be directly relevant
for their working lives.
NEW BIM RELATED equipment arrived
during the summer and was tested with
the students. New laser scanners RTC
360 and BLK 360 from Leica Geosystems were used on several exercises to
capture the three-dimensional shape
of the surrounding objects in minutes.
Previously an older laser scanner was
in use, and this was a time-consuming
process. New add-ons for CAD software allow direct import of laser scanning
data and start modeling without any
needed steps in between.

ESPECIALLY SOFIA FEDOROVA has additionally done great work on her own.
She investigated different software for
modeling and analyzing bridges and
worked on presentations about that.
She also tested different example cases
and prepared with that the possibility
of further tasks with other students. Her
models include detailed information
about the structural composition which
is not yet part of the study program. In
the upcoming years, the next students
can continue with these models. To
sum it up, the civil engineering summer
school helps them adding individual
parts to their studies that are work-life
orientated.
DURING THE SUMMER, there was also
different exchange with companies
and other institutions. The housing fair
in Kouvola gave different impressions
about living ideas. On the other side,
companies and teachers have been visiting the university. For example, Jarkko Moilanen from the startup Platform
of Trust gave several lectures about

the digitalization of information in the
construction industry. For the future,
even more cooperation is in planning.
THE DEAN OF TECHNOLOGY, Kirsi Taivalantti, initiated the summer school
and supervised it for the university. The
lecturers Heikki Vehmas und Timo Lehtoviita provided subjects for the work
tasks out of their specialization fields.
Tuomas Keränen, Mauri Huttunen, Jarno Rautiainen and Michael Elstner have
been working together with the students on their individual projects and
helping, wherever it was needed. The
working language was English due to
the international orientation.
The results in Summer School have
been very encouraging both to students and clients. In future the main focus of Summer School will be learning
but it can be more and more a part of
development and research work of the
university. Next year this university will
be LAB.

Structural design of a steel truss arch bridge.
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Sormuksesta
unilukkari?
Sormuksen elektroniikka pakattuna tulitikun kokoiselle,
joustavalle piirilevylle – se on sisällä.

Vaikka terveyttä ei voi rahallakaan ostaa loputtomiin, on
sitä mahdollista kohentaa
ja pitää yllä sekä lääkkeillä
että ilman niitä. Omasta kehon hyvinvoinnin ja kropan
kunnon merkityksestä niin
fyysiselle että psyykkiselle
terveydelle ollaan varsin yksimielisiä.

M

pilkkireissun aikaisen tekstarikeskustelun pohjalta, kun työuraa haluttiin jatkaa enemmän omilla ehdoilla ja omalla
paikkakunnalla.
”Omasta tarpeesta tämä alkoi. Halusimme antaa apuvälineen kropan kuunteluun ja omaa aikaa perheelle jatkuvan
reissaamisen sijaan”, kuvaavat serkukset
innovaation syntyä.
He halusivat kehittää systeemin, joka
kykenee mittaamaan ja analysoimaan
kehon tilaa tieteellisellä tarkkuudella ja
jota olisi mukava käyttää jatkuvasti sekä
yöllä että päivällä
Siitä pohdinnasta syntyi Oura-sormus, joka muun muassa kehon reaktioi-

iten sitten kehon kuntoa ja
hyvinvointia ylläpidetään ja miten sitä
voidaan valvoa, onkin jo mutkaisempi
juttu. Askelia on laskettu erilaisilla mittareilla ja monenlaisilla kuntoilulaitteilla
on pystytty ohjaamaan ja seuraamaan
erilaisia voima- ja nopeussuoritteita.
Eräs uusi villitys ovat ASMR- eli rentoutusvideot. ”Kuiskaamalla kuntoon”.
Niillä ei sentään mitata kehoa eikä sykettä, mutta pyritään rentoutumaan
ja rauhoittamaan kehoa ja aivoja. Sitä
kautta siis parantamaan kehon hyvinvointia ja työkykyä.

Pilkkireissulla idea
kehon kuunteluun
VUOSIKYMMENIÄ ON osattu mitata sydämen sykettä rintaan sidotun lähettimen ja ranteessa olevan mittarin yhteistyöllä. Sykemittareitten antama viesti
käyttäjälleen oli kuta kuinkin sama eri
valmistajilla. Joku siitä kuitenkin puuttui
parin serkuksen mielestä.
Puuttuvan renkaan jahtiin lähtivät
Kari Kivelä ja Petteri Lahtela erään
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Ouran ensimmäinen ja nykyinen versio - kokoero on melkoinen.

ta, unen laatua ja palautumista mittaamalla ohjeistaa käyttäjäänsä valintoihin,
jotka auttavat ylläpitämään tasapainoa
kuormituksen ja palautumisen välillä.

Sormuksesta kehon
seurannan herra?
KUNNIANHIMOISENA tavoitteena pojat
toivovat sormuksen joskus pystyvän
hillitsemään suuria ihmiskunnassa yhä
lisääntyviä vakavia sairauksia, kuten diabetes, Alzheimerin tauti ja Parkinsonin
tauti. Aivotutkijoiden yhteistyönä on
nimittäin todettu, että oman kehon systemaattisesta hyvinvoinnista huolehtiminen hillitsee aivojen vaurioitumista.
Pari vuotta sormusideaa kehitettiin
kaikessa hiljaisuudessa. Parasta kehon
biosignaalien veren kierron mittaamispaikkaa etsittiin kehon eri paikoista,
jopa korvan lehdistä. Sormen valtimoista saatava signaali oli parasta. Ensimmäisen proton värkkäsi kamarin pöydällä isänsä radioamatööri-touhujen
ylijäämäkomponenteista perustajaporukan kolmas ideanikkari eli fyysikko ja
optometrian taitaja Markku Koskela.
”Kehossa on viisaus ja hyvinvointisormus on ikään kuin kehon äänenvahvistin. Ylikuormitamme itseämme helposti
ja annamme innostumisen hämätä, joka
johtaa loppuun palamiseen”, luonnehtii
käyttäytymistämme Ouran tieteellinen
johtaja Hannu Kinnunen, joka kehitti
18 vuoden ajan sykeanalyysejä Polar
Electrolla. Proto näytti toimivan ja niin
lähdettiin tekemään bisnestä. Yritys
perustettiin vuonna 2013 . Ensimmäinen asiakkaille asti valmistettu sormus
tehtiin zirconiasta eli ns. High-techkeramiikasta. Sillä lähdettiin hakemaan
markkinapotkua maailmalta.
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Ouran ydintiimiä. Henkilöt vasemmalta oikealle: Harri Laakkonen DI, Software Architect, Hannu Kinnunen FM (Biofysiikka), Chief Scientific Officer, Markku Koskela FM (Fysiikka), Oura Healthin perustaja, Chief Technology Specialist,
Petteri Lahtela Insinööri, eMBA, Oura Healthin perustaja, President, Chief Innovation Officer, Petteri Järvelä DI, Principal
Engineer.

Nousukiitoon Alcatrazin
maisemasta...

lataus tapahtuu helposti langattomasti
omassa latausasemassa.

...ja lisänostetta
kuninkaallisilta

VANKILASAARI ALCATRAZIN vastarannalla San Franciscossa kuhisi aaltojen
lyödessä rantaan, kun Launch-festivaaleille vanhoihin sotilasparakkeihin oli
kerääntynyt tiukan karsinnan läpäisseitä uusia innovaatioita kaikkialta maailmasta. Suomalainen Oura-sormus oli
tässä joukossa ensimmäisenä suomalaisena. Täysin uusi aluevaltaus puettavan
teknologian alalla eli ensimmäinen korumuotoinen puettava hyvinvointimittauslaite julkistettiin suurelle kansainväliselle yleisölle.
Vastaanotto ylitti odotukset. ”Mistä sitä saa”, huikkaa ohikulkija. ”Teillä
oli mahtava pitchi lavalla”, onnittelee
toinen. Messustandilla sovitellaan sormuskokoja ja ihaillaan sisäpinnalle painettua, yhä harvinaisemmaksi käyvää
”Made in Finland”-leimaa. Hyvinvointisormuksen taustatiimi sai kokea onnistumisen kliimaksin. Kysyntä käynnistyi
komeasti.
Markkinoilla on nyt toinen sukupolvi, jonka runko on titaania ja tarjolla on
erilaisia design- ja värivaihtoehtoja. Sormuksen paino on enää neljä grammaa
(riippuen sormuskoosta). Uuden akkurakenteen myötä akun kesto yhdellä
latauksella on kasvanut jopa viikkoon ja

...markkina-alueeksi koko
maailma...

KUN OURA-SORMUKSET voittivat arvostetun Red Dot -designpalkinnon ja kuvat mystisestä sormuksesta Iso-Britannian prinssi Harryn sormessa levisivät
aikanaan kulovalkean tavoin medioissa
ympäri maailman, myyntikäyrät pomppasivat pysyvästi uudelle tasolle.
Nämä julkistukset saivat tilaajat
massoittain liikkeelle. Vaikka viikkokapasiteetti oli luokkaa 3000 sormusta,
tuotanto ei pystynyt toimittamaan sormuksia tilausten tahdissa, koska Slushissa 2017 tuotejulkistuksen jälkeisen ennakkotilauskampanjan tilausmäärätikin
ylittivät kaikki odotukset. Odotusaika
tuossa vaiheessa oli jopa puoli vuotta
uusille toimituksille.
Tuotantoa onkin nyt kasvatettu vastaamaan kysyntää. Odotusaika keväällä oli vielä viikkoja, mutta nyt suurinta
osaa malleista saa jo jopa päivien toimitusajalla. Kaupan hyllyltä sormusta löytyy ainoastaan Elisa Kulmasta Helsingin
keskustasta, joka on ainoa paikka maailmassa, jossa sormusta pääsee hypistelemään fyysisesti.
Sattuma voi joskus korjata isonkin sadon. Toivotaan, että Harryja ilmaantuu
enemmänkin suomalaisen teknologian
mannekiineiksi.
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”UUDESSA OURA-SORMUKSESSA kau-

nis muotoilu ja uraauurtava teknologia yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla
äärimmäiseen käyttömukavuuteen ja
tieteelliseen tarkkuuteen. Uusi sormus
on teknologisesti melkoinen loikka
eteenpäin – sen prosessointiteho on
kymmenkertainen ensimmäiseen sormukseen verrattuna ja uusilla toiminnoillakin sen akku kestää jopa viikon
yhdellä latauksella”, sanoo Kari Kivelä,
Oura Healthin teknologia- ja muotoilujohtaja sekä yksi yrityksen perustajista.
Yön aikana uusi Oura-sormus seuraa
unenlaatua, unen vaiheita (syvä uni,
REM-uni, kevyt uni ja valveillaolo), palautumista, leposykettä, sykkeen muotoa ja sen vaihtelua, hengitystaajuutta
sekä ruumiinlämpöä. Uuden sormuksen avulla käyttäjät voivat halutessaan
mitata leposykettä ja sykevälivaihtelua
myös päivällä, esimerkiksi torkkujen,
meditaation tai hengitys- ja rentoutusharjoitusten aikana ja verrata arvoja
yönaikaisiin ja pitkän aikavälin keskiarvoihin.
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LEIF ÖSTMAN, utbildningsansvarig, byggnads- och samhällsteknik, Yrkeshögskolan Novia Vasa

Tjänste- och kollektivavtal för lärare
vid yrkeshögskolor i Tyskland

Vi brukar diskutera och jämföra vår arbetssituation när vi
träffas i samband med lärarutbyte till Tyskland. Nu tänkte
jag ta tag i det och klarlägga litet mera vilka skillnaderna är,
jämför med vårt finska system. Det gäller alltså förhållandena vid de tyska ”Fachhochschule”, vilka långt motsvarar våra yrkeshögskolor. Jag har plockat en del av uppgifterna från
nätet, och en del är uppgifter har jag från diskussioner med
tyska kolleger.
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Tyskland hör yrkeshögskolorna under delstatsregeringen. Lärarna
har fått titeln professorer i någon stor
reform 1973 och de har en undervisningsplikt s.k. ”Lehrdeputat” på 18 timmar i veckan. Det är en mera byråkratisk
process att bli lärare på en yrkeshögskola i Tyskland, men i praktiken motsvarar
den tillsättande av en universitetsprofessor i Finland. Man talar om att man
blir kallad till en professur, s.k. ”Berufung”. Högskolan sköter det praktiska
med att söka och intervjua sökanden.
Man kräver vanligen provföreläsning
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utöver detta. Nästan alla lärare arbetar i
tjänsteförhållanden, på tyska ”verbeamtet”, vilket betyder ett synnerligen starkt
anställningsskydd, och att man inte behöver betala socialskyddsavgift (19%).
Staten står också för pensionen, som
är ca 70% av sista grundlönebeloppet.
Grundlönen varierar mellan delstaterna, då de förhandlas skilt i varje enskild
delstat, men den ligger på 5000 - 6000
€/månad. Erfarenhetstillägg finns bara
i vissa delstater. Utöver grundlön betalas familjetillägg, och man kan också
få funktions- och kompetenstillägg, s.k.
”Leistungsbezüge”. På nätet hittade jag
en uppgift att bruttolönen skulle vara
ca 6000 €/månad för löneklass W2, som
är den som betalas vid de tyska yrkeshögskolorna. Eftersom systemet är annorlunda än i Finland så är det inte så
enkelt att göra jämförelser. Man kan
dock konstatera att de får överlag bättre
bruttolön, de torde få än mera i netto
och pensionsprocenten är klart bättre
även om den bara räknas på grundlönen. Speciellt för yngre lärare är lönen
märkbart bättre eftersom det inte finns
erfarenhetstillägg enligt tjänsteår.

Fachhochschule OTH, Amberg.

och listar presumtiva kandidater, men
det är ministeriet som tar beslut om
det ska tillsättas en ny lärare och vem
det blir. Kravet är normalt att man har
en doktorsgrad, men man måste inte
ha nått docentnivå, en ”Habilitation”,
vilket krävs för att bli universitetsprofessor. Liksom i Finland krävs tre års yrkeserfarenhet. Myntets baksida med 18
timmar, är att man har ett undervisningsansvar och att man inte delar i grupper trots att antalet studeranden ökar.
Generellt är dessa 18 timmar för undervisning. Övriga uppgifter kommer
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TYSKA LÄRARE HAR INTE strejkrätt, eftersom de är tjänstemän, varvid intressebevakningen fungerar annorlunda.
Det finns ett organ för lärarna och den
ingår i organisationen för tjänstemännen, och genom denna ska de bli hörda
(lagstadgat) beträffande löneförhandlingar och högskolepolitik. Eftersom
det inte är riktiga avtalsförhandlingar så
har man de senaste gångerna tillämpat
samma löneförhöjning som gäller för offentligt anställda, d.v.s. man har överfört
procenten direkt från ett annat avtal.
Formellt är förfarandet lagstadgat och
ett ärende på delstatens utbildningsministerium. Detta år blev beslutet att lönerna höjs med 7,8 % inom knappa tre
år . 2018 var den genomsnittliga löneförhöjningen räknat på alla olika avtal i
Tyskland 3,1 %, och åren innan 2,4 % .

ARBETSTIDEN ÄR LIKT det som fanns
tidigare på finska yrkeshögskolor, så
att man bara angav hur många timmar
man skulle undervisa och det var den
bundna arbetstiden. På tyskt vis är tolkning mycket stram, så om man ställer in
sin föreläsning för att man ska vara på
forskningskonferens kan det leda till att
man får en anmärkning, även om det är
fråga om ens eget kompetensområde
och kompetensutveckling . Generellt är
tjänsteförhållandet rätt oflexibelt. Det
svårt att få tjänstledigt och vikarier, eftersom förvaltningen och lönesättningen har ringa flexibilitet gällande dylika
frågor. Å andra sidan, om man har sin
tjänst så är det säkert fram till pensioneringen, och om utbildningen läggs ner
och undervisningen upphör så kan man
ändå lyfta lön fram till pensioneringen. I
många fall har det dock skett sammanslagningar och delstaten kan besluta att
man förflyttas till en motsvarande utbildning på annan ort i delstaten.
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RISTO SIILASMAA:

Paranoidi optimisti
”Jos yksikin yhtiö pelastuu
näillä sivuilla jakamieni kokemusten avulla, työni on
maksanut vaivan.” Näin paaluttaa Risto Siilasmaa kirjansa ”Paranoidi optimisti”
kirjoittamisen tarkoitusta.

S

iilasmaan kirjan ydin on ensimmäisten noin sadan sivun matkalla
Nokian jäykkä johtaminen ja kokonaan
puuttuneen puuttuneen strategisen
keskustelun puuttuminen. Ankaraa kritiikkiä näillä sivuilla – ja myöhemminkin
– saa pitkäaikainen Nokian johtaja Jorma Ollila.
Siilasmaa arvostelee jyrkin sanoin Ollilan despoottista johtamistyyliä ja täydellistä muiden henkilöiden mielipiteiden arvostuksen puutetta. Siilasmaan
mukaan Ollila ei sietänyt ollenkaan päätöstensä arvostelemista.
SIILASMAA ESITTI ERÄÄNKIN kerran Ollilalle huolestumisensa jatkuvista puhelimien myyntiin saattamisen myöhästelyistä ja kiireessä tehdyistä toimintojen
karsimisista. ”Minusta tuntuu, että meiltä puuttuu kokonaiskäsitys siitä, mitä
yrityksessä tapahtuu. Hallitus ei käsittele asioita johtoryhmän kanssa riittävän
perusteellisesti”, kuvasi Risto näkemyksiään jatkuvista ohgelmista.
Ollila antoi silloin – kuten muutaman
kerran muulloinkin – Siilasmaalle ytimekkään vastauksen toteamalla hänelle, että ”Risto, sinun pitää muistaa, että
tulet pienestä ohjelmayhtiöstä. Sinä et
ymmärrä, miten Nokian kokoisen maailmanlaajuinen yhtiö toimii. Hallitus ei voi
puuttua operatiiviseen toimintaan.”
PITÄYTYMINEN SYMBIANISSA ja kompurointi uusien puhelinten lanseeramisaikatauluissa tiputti Nokian markki40

naosuutta jyrkässä alamäessä. Linuxiin
pohjautuva uusi käyttöjärjestelmä Maemo (MeeGon edeltäjä) ei myöskään
kyennyt vastaamaan Android-pohjaisiin kilpailijoihin.
Tätä alamäkeä jatkui kiihtyvällä vauhdilla eikä kellään tuntunut olevan käsitystä siitä, missä oli vika ja miten asiat
ratkotaan. Kallasvuo teki voitavansa,
mutta syöksy oli mahdoton korjata.
Taas etsittiin uutta suuntaa ja edessä oli
uuden johtajan rekrytoiminen. Steven
Elop astui remmiin.
SIILASMAA ARVOSTI Elopin toimintaa.
Hän ei pitänyt Elopia ollenkaan sellaisena Troijan hevosena, jollaisena suuri
yleisö ja media usein häntä kuvasivat.
Mutta kuten meistä monet muistavat,

katastrofi oli jo menossa puhelimen
osalta. Lopullinen naula lyötiin arkkuun,
kun Nokian puhelinbisnes myytiin
Microsoftille.
SIILASMAAN PESTI hallituksen puheenjohtajana oli totaalista vuoristorataa,
enimmäkseen alamäkeen menemistä.
Loppuosa kirjasta kuvaa lyhyesti aikaa
puhelinten jälkeen eli verkkotoiminnan
varaan rakentamista ja uuden johtajan,
Rajeev Surin, tuloa remmiin.
Mutta siitä ja monesta muustakin
mutkasta voitte lukea tarkemmin, kun
kirjaan tartutte. Myös Siilasmaan johtamisfilosofiaan liittyvä termi Paranoidi
Optimisti saa silloin selityksensä. Pieni
varoitus: kun tähän kirjaan tarttuu, yöunet voivat jäädä lyhyiksi.
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Lasse Mellblom in Memoriam

L

ruskurssi, jonka perusteella Lasse ei
luottanut opiskelijoittensa turvalliseen osaamiseen räjäytystöissä.

asse Aleksi Mellblom siirtyi
maallisesta taivalluksestaan tuon
puoleisiin koulutusmaisemiin kevään koittaessa nykyisessä kotikaupungissaan Kokkolassa 86-vuotiaana.
Monet Lassen aikana insinöörikoulutuksessa työskenneet muistavat hänet, Mellun, vahvana ayaktiivina ja perään antamattomana
laboratorioinsinöörien puolestapuhujana ja heidän etujen puolustajana.

LASSEN HUUMORINTAJUA puolestaan kuvaa eräs tapa harjoitustöitten suhteen. Kun hän palautti
keväällä opiskelijoitten tekemät työkansiot, hän porautti niiden keskelle
ison reiän. Se tehtiin siksi, että samoja selostuksia eivät tulevat opiskelijat voineet käyttää uudestaan.

LASSE OLI SYNTYNYT 9.6.1932 Vii-

purissa ja valmistunut tien- ja vesirakennusinsinööriksi Tampereen teknillisestä opistosta 50-luvun lopulla.
Työura alkoi Etelä-Suomessa
erilaisissa
suunnittelutehtävissä,
kunnes hän hakeutui vuonna 1964
Ouluun ja valittiin hoitamaan 1961
perustettua tien- ja vesirakennusopin lehtorin virkaa.
Tätä tehtävää hän hoiti innolla ja
antaumuksella vuoteen 1972, jolloin
lehtoraattiin haettiin muodollisen
pätevyyden omaavaa viranhaltijaa.
Lassen opistoinsinöörin koulutus ei
siihen riittänyt.
TYÖURA JATKUI OULULAISEN insi-

nööritoimiston projektitehtävissä.
Lassen työnä oli suunnitella Lahden
seudulle tarkoitettu moottoritie.
Kun hänen vastuullaan ollut tiehanke laitettiin ministerin vaihtumisen
jälkeen jäihin, loppuvat nämäkin
työt kahden vuoden pituisen pestin
jälkeen.
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Lasse ei jäänyt näppejään nuolemaan.
Hänellä oli edelleen vahva veto opetustehtäviin ja hän haki Oulun teknilliselle
oppilaitokselle avattua assistentin (nykynimellä laboratorioinsinööri) virkaa
ja sai sen. Tähän tehtävään hänen pätevyytensä riitti erinomaisesti. Tässä toimessa hän työskenteli rakennustekniikan laboratorioissa eläkkeelle saakka eli
vuoteen 1995.
LASSE OLI INNOVATIIVINEN ja toisaalta
sekä vaativa että pedanttinen opettaja. Hän halusi, että opetus meni perille.
Tätä kuvaa mm. tapaus, jossa opiskelijat
olivat lähdössä kesätöihin, joissa usein
louhittiin kallioperää. Lasse sanoi läksiäisiksi opiskelijoille, että ”jos työmaalla
tulee vastaan räjäytyshommia, pysykää
kaukana.” Luokan opetuksen takana oli
nimittäin louhintatekniikasta vain pe-

LASSE OLI NÄKYVÄ HAHMO vuosikymmenien ajan TOOLissa eri luottamustehtävissä. Hän toimi useita
vuosia laboratorioassistenttien/laboratorioinsinöörien puheenjohtajana. Kaikista merkittävimmän työn
Lasse teki nimen muuttamisessa
assistentista laboratorioinsinööriksi
ja hän oli avainhenkilö myös laboratorioinsinöörien valtakunnallisen
alaosaston perustamisessa. Hänen
puheenjohtajakautensa aikana laboratorioinsinöörien merkitys nousi
selkeästi näkyville sekä paikallisella
että valtakunnallisella tasolla omana
tärkeänä osana tekniikan opetusta.
Lasse oli luonteeltaan erittäin sosiaalinen ja huumorintajuinen työkaveri, mutta tiukka omien joukkojen etujen valvoja. Kun hän oli myös
fyysisesti näyttävä persoona, hänen
läsnäolonsa huomattiin kaikkialla,
missä hän liikkui ja vaikutti. Hänen
seurassaan viihtyivät niin omat joukot kuin kaikki muutkin työtoverit.
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Rottia lammaspadassa

K

esällä on mukava mutustella
vähän erilaista apetta. Nokkosia, väinönputkia, maitohorsmaa, kurpitsan
kukkia, voikukan lehtiä, apilan kukkia,
jopa suolaheiniä ja siankärsämöitä. Ja
tietysti grilliribsejä ja monenlaisia makkaroita. Ja jäätelöitä – huurteista mallasjuomaa unohtamatta.

SYKSYN TULLESSA mennään taas tuttuun lähikauppaan. Luomua ja lähiruokaa siellä meille kaupataan. Hyvä
homma, jos pakettiin saatu tavara on
ihan oikeasti tuotettu jollakin lähitilalla
ja mieluusti luonnonmukaisin menetelmin ilman isompia torjunta-ainemääriä.
MAINOSTAJAT KERTOVAT tuotteista
omissa esitteissään ja eri medioiden
mainoksissa sen, mitä tilaaja tai tuotteen omistaja sanelee. Ei aina ihan sitä,
miten ja miksi se on tuorein, terveellisin,
ekologisin ja mikä on totuus ruokakorin
sisällön suhteen.
”KUN HALVALLA OSTAA ja kalliilla myy,

käteen jää muutakin kuin pompan
nappeja”, sanoi kerran eräs kaupan kaveri. Tunnetaan myös toinenkin kannattavaan kauppaan liittyvä toteamus:
”Kauppa perustuu petokseen ja liikkuu
rikoksen rajamailla”. Niinkö on? Toivottavasti tuo on heitetty eetteriin huuorimielellä muutaman huurteisen jälkeen.
KUN TUOTTOA MAKSIMOIDAAN keinoja
kaihtamatta, jollekin saattaa syntyä kiusaus sekoitella ja paketoida myytävään
pakettiin tai annokseen jotakin muuta kuin tuoteselostuksessa seisoo. Siis
edullisempaa täytettä.
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MITÄ IHAN OIKEASTI on paketissa tai
ravintola-annoksessa, on vain uskottava
tarjolle laittajaa tai lopetettava toisen
ojentaman annoksen syönti. Aterian sisältö riippuu kyseisen tuotteen tai raaka-aineen kasvatuksesta ja käsittelystä
ennen kuin tilaus on asiakkaalle toimitettu. Ja katteen maksimoinnista on valitettavan usein kyse sisältöä tehtäessä.
ERÄITTEN TUTKIMUSTEN mukaan paketissa voi olla mielenkiintoisia yhtälöitä.
Esimerkiksi Brusselissä noin joka kolmas
kalaravintolan annos piti sisällään muuta kuin oli ilmoitettu. Eipä ihme, että
mepit höpisevät aivan kummallisista
asioista ja haluavat päättää mieluummin kurkun käyryydestä kuin yhteisestä
puolustuspolitiikasta.
ERÄÄSSÄ TOISESSA tutkimuksessa perehdyttiin vähän pintaa syvemmälle
muutamiin aasialaisiin lammaspatoihin.
Sieltä löytyi lampaan lisäksi muun muassa rottaa, minkkiä ja kettua laajasta
kemikaliovalikoimasta puhumattakaan.
SUOMESSAKIN HERÄTTIIN kesällä epäselviin ateriasisältöihin, kun kiellettiin
myymästä kinkkupitsaa, jos lättyä ei ole
päällystetty oikealla kinkulla.
JOISSAKIN TAPAUKSISSA väärennökset
ovat jopa hengenvaarallisia. Maailman
mittakaavassa ne ovat joka tapauksessa
iso ongelma terveysmielessä.

keksii valmistaa nyhtömuurahaista, koska sitä raaka-ainetta maapallolla riittää.
Muurahaismassan kun arvioidaan olevan ainakin yhtä suuri kuin ihmiskunnan.
KUN KONNUUKSILLE EI näytä ruokapuolellakaan olevan mitään rajaa, on
uusi teknologia otettu avuksi haju-,
maku- ja sormenpäätunnistuksien rinnalle varmistamaan suuhun menevä
tavara.
INFRAPUNAKAMERAT JA dna-testit
näyttävät suuntaa tuotepaljastuksissa.Infrapunakameralla saadaan kiinni
useat ruokaväärennökset, joissa oikea
tuote on korvattu osin tai kokonaan
halvemmilla, heikommilla ja jopa terveydelle vaarallisilla raaka-aineilla.
TERVETULOA KEHITTYVÄ teknologia,
sopivaa kehityshaastetta tuleville insinööreille.
KUN INFRAPUNAKAMERA tai dna-testeri eivät kuitenkaan vielä ole joka kodin
vakiovarusteena, olen mahdollisuuksieni mukaan mieluusti pitäytynyt oman
puutarhan ja puhtaiden metsien raakaaineissa. Ja kaupassa olen valinnut kotimaisen, mielellään lähituottajan vaihtoehdon aina kun se on saatavissa.

Lähiruokia tankkaamassa
VELI PITKÄKORVA

MIELENKIINNOLLA ODOTTELEN, millaisia ötököitä löytyy kovassa kohinassa
olevista hyönteisruoka-annoksista ja
kuka ne sertifioi. Odottaisin, että joku
3/2019 Toolilainen

Yhteys- ja jäsentietojen muutosilmoitus
Voit ilmoittaa tällä lomakkeella muutokset TOOLin toimistoon tai sähköpostitse jasenrek@tool.fi
- nimen ja yhteystietojen muutokset
- uuden työnantajan ilmoittaminen
- palkattoman jakson ilmoittaminen (äitiysloma-, isyys- tai vanhempainloma, hoitovapaa,
kesäkeskeytys, opintovapaa, työttömyys, virkavapaa, vuorotteluvapaa)
- pysyvä eläkepäätös
- jäsenyyden päättäminen
Yhdistys
Henkilötunnus
Suku- ja etunimi
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin kotiin

toimeen

Matkapuhelin
Sähköposti
Työnantaja
Työpaikka
Tehtävänimike

vakinainen

Pääaine opetuksessa

Muut aineet

määräaikainen

Täysi jäsenmaksu (1 % palkasta) Työantaja perii

Maksan itse

Alennettu jäsenmaksu (8 euroa/kk)

päättyy

alkaa

Syy

Eroan TOOLista ja Opettajien Työttömyyskassasta
Siirryn eläkkeelle ja eroan TOOL ry:stä pvm
Siirryn eläkkeelle ja haluan olla eläkeläisjäsen 10 €/vuosi

Päiväys
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Allekirjoitus
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Muista käyttää myös sähköisiä palveluitamme: www.tool.fi

