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Toolilaiset osallistuivat toukokuussa 2015 eduskun-
tavaalien jälkeen pidettyyn toritapahtumaan. Halli-
tusneuvotteluja käytiin tuolloin kiivaimmillaan.

Helsingin Sähkötalon edessä on 
sekä keskinopea että pikalaturi.

Ekkehard Altenburgerin Saimaa Kivi: 
3 mm terästä, kahden pinnan hitsausjuotto

TTKKsta valmistunut Timo Hossi ja Po-
rin Tekusta valmistunut Tapio Wälkkilä 
sähkö-, tele-, valo- ja av-messuilla.
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 PÄÄKIRJOITUS

Kenen etu on rakentaa 
yliopistoprometeus?

 ary Shelleyn kauhutarinassa V. Frankenstein kokoaa 
suuren hirviön ja herättää sen henkiin. Frankenstein yrittää 
luoda jotain ihmeellistä ja nostaa tiedettä uudelle tasolle. 
Rakentaako Opetus- ja kulttuuriministeriö suomalaises-
ta korkeakoulujärjestelmästä uutta yliopistoprometeusta, 
jossa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja liitetään yhteen, 
kuten Tampereella, Lappeenrannassa ja Rovaniemellä on 
suunnitteilla? Aika näyttää mitä herää henkiin. 

TAMPERE3-YLIOPISTOKONSERNIHANKKEEN tueksi OKM pe-
rusti tammikuussa valmistelevan työryhmän, ohjausryhmän 
ja johtoryhmän, joiden tehtävänä on valmistella hallituk-
sen esitykset eduskunnalle helmikuuhun 2017 mennessä. 
Tampereella tehdään lähiaikoina korkeakoulupoliittisia lin-
jauksia ja säädöksiä, jotka eittämättä tulevat koskettamaan 
koko valtakuntaa. Vaikka näennäisesti kyse on Tampereen 
hankkeesta, sen tuloksia seurataan kaikissa korkeakouluissa: 
kuinka Tampereen malli toimii, kuinka se toimisi muualla ja 
pitäisikö sen toimia kaikkialla?

TAMPEREEN KALTAISTA KORKEAKOULUYMPÄRISTÖÄ ei ole 
toista Suomessa. Meillä on paikkakuntia joissa on amk mut-
tei yliopistoa, kuntia joissa ei ole tekniikan yliopistoa mutta 
on yliopisto ja amk, tai sitten on useita eri yliopistoja ja am-
keja samalla seudulla. Variaatioita riittää. 

Tuhannen taalan kysymys on, sallitaanko jatkossa eri 
alueilla toiminnaltaan, ylläpitäjältään ja rahoitukseltaan 
toisistaan poikkeavat korkeakoulurakenteet. Kun korkea-
koulukentästä konsernien ja fuusioiden myötä tulee entistä 
pirstaleisempi, kuinka näiden tuottamia tutkintojen tasoa 
vertaillaan keskenään?

TOOLin kanta on, että OKM:n tulisi perustaa useita vas-
taavia lainsäädäntöhankkeita samanaikaisesti. Näin tulisi 
paremmin valtakunnallisesti otettua huomioon alueelliset 
tarpeet ja vahvuudet. Ja voisihan joku haluta yhdistää am-
matillisen toisen asteen oppilaitoksia ammattikorkeakou-
luun tai rakentaa yhteisen kirjaston ja kampuksen ja tieto-
hallinnon…? Maanlaajuiselle reformille on tilausta, mutta se 
pitäisi tehdä hallitusti ja korkeakoulujen etua tarkastellen.

Amk:t ovat lunastaneet paikkansa eikä 
niitä tule myydä yliopistoille

KÄVI UUDISTUKSESSA MITEN TAHANSA, sen jälkeen duaa-
limallia ei nykymuodossaan esiinny. YT-kurjuudessa rä-
piköivät yliopistot helposti jopa vahvistavat asemaansa 
hankkimalla enemmistöosakkeet tuloskunnoltaan vahvas-
ta, vetovoimaisesta ja hyvin menestyvästä amk:sta. Tämän 

jälkeen yliopistoilla on valta päättää amk:n strategiasta, 
taloudesta, tutkinnoista ja tutkintomääristä. Kenen etu on 
rakentaa uusi korkeakouluhirvitys? Opiskelijoiden, elinkei-
noelämän, ammattikorkeakoulun, yliopiston vai näiden 
omistajien? 

UHKAKUVASSA AMMATILLISEN TUTKINNON tuottamiseen 
erikoistuneista korkeakouluista tulee yliopistojen maisteri-
putkien syöttölaitoksia, jotka antavat laadusta tinkien suur-
ryhmissä kolmivuotisen perusopetuksen. Kandivaiheen 
jälkeen suoritetaan karsinta yliopistoon ja työelämään läh-
tevien välillä. Parhaiten pärjänneet jatkavat maisteriopintoi-
hin ja lopuille annetaan vuoden mittaiset työelämävalmiu-
det tarjoavat opinnot nykyisten neljän vuoden mittaisten, 
työelämän edustajien kanssa yhteistyössä suunniteltujen ja 
osin toteutettujen opintokokonaisuuksien sijaan. 

MYÖS YLIOPISTOISSA JOUDUTTAISIIN TYYTYMÄÄN tason 
laskuun, koska nykyinen kaksipilarinen duaalimalli eriyttää 
jo opintojen alussa opiskelijat oikeille poluillensa. Yhdisty-
neessä konsernissa tai säätiössä kaikille olisi tarjolla samo-
ja opintoja lähtötasosta ja -koulutuksesta riippumatta. Oy 
Suomi Ab:n rahat eivät ole niin vähissä, että meillä ei olisi 
varaa ammatilliseen korkeakoulutukseen ja toisen asteen 
ammattilaisten laadukkaaseen jatkokouluttamiseen. Itse-
näisen ammattikorkeakoulun lopettaminen olisi katastrofi 
elinkeinoelämälle. Suomalainen elinkeinoelämä tarvitsee 
korkeasti koulutettuja ammattilaisia jatkossakin. 

Suomi tarvitsee itsenäisen 
insinööriammattikorkeakoulun

TOOL RY KATSOO, ETTÄ SUOMEN NOUSU ja kehitys edellyt-
tää tasokasta itsenäistä nelivuotista valtakunnallista kandi-
daattitasoista tekniikan ja liikenteen alan koulutusta. Tämän 
suunnan tukemiseksi on opetus- ja kulttuuriministeriön pa-
rannettava ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia pää-
töksentekoon sekä edesautettava valtakunnallisen insinöö-
riammattikorkeakoulun perustamista asettamalla vastaava 
työryhmä kuin Tampereen hankkeelle. 

Järjestely takaisi maassamme kansainvälisesti korkealaa-
tuisen insinööritutkintojen tason ja hyppyä suomalaisen 
vientiteollisuuden kilpailukyvylle. Uskomme, että teollisuu-
den edustajien harjoittamassa omistajaohjauksessa keskite-
tysti hallinnoitu ja vahvasti insinöörikoulutukseen profiloitu 
insinööriammattikorkeakoulu on oikea ja riittävän kunnian-
himoinen sekä tehokas rakenteellinen ratkaisu Suomen ja 
sen teollisuuden paremmalle tulevaisuudelle.

M
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LEDAREN

    Mary Shelleys skräckberättelse bygger V. Frankenstein 
ihop ett stort monster och väcker det till liv. Frankenstein 
försöker skapa något märkligt och lyfta vetenskapen till nya 
höjder. Bygger Undervisnings- och kulturministeriet en ny 
universitetsprometeus av det finska högskolesystemet, där 
man förenar universitet och yrkeshögskolor, vilket planeras i 
Tammerfors, Villmanstrand och Rovaniemi? Tiden får utvisa 
vad som väcks tilll liv.

FÖR ATT STÖDA TAMMERFORS3-universitetskoncernprojek-
tet grundade UKM i januari en förberedande arbetsgrupp, 
en styrgrupp och en ledningsgrupp, vilkas uppgift är att för-
bereda regeringens propositioner till riksdagen per februari 
2017. I Tammerfors gör man inom en snar framtid högskole-
politiska linjedragningar och reglementen, som otvetydigt 
kommer att beröra hela landet. Fast det skenbart gäller Tam-
merfors-projektet, följs dess konsekvenser i alla högskolor: 
hur fungerar Tammerfors-modellen, hur skulle den fungera 
på annat håll och borde den fungera överallt?

DET FINNS INGEN LIKNANDE högskolemiljö som Tammer-
fors i hela Finland. Vi har orter med YH men inget universi-
tet, kommuner utan tekniskt universitet men med universi-
tet och YH, eller så finns det flera olika universitet och YH:r i 
samma trakter. Variationerna är många.

Tusendollarsfrågan är, om man inom olika regioner kom-
mer att tillåta från varandra avvikande högskolesystem 
gällande verksamhet, upprätthållare och finansiering. Då 
högskolefältet blir alltmer splittrat i och med koncerner och 
fusioner, så hur jämför man nivån hos examina som dessa 
producerar?

TOOLs åsikt är att UKM borde starta flera motsvarande 
lagstiftningsprojekt samtidigt. På så vis skulle man bättre på 
riksnivå beakta lokala behov och styrkeområden. Och nå-
gon kunde ju önska förena andra stadiets yrkesutbildnings-
anstalter med en yrkeshögskola eller bygga ett gemensamt 
bibliotek och kampus och datateknikadminstration…? Det 
finns en beställning på en nationell reform, men den borde 
göras kontrollerat och genom att syna högskolornas fördel.

Yrkeshögskolorna har inlöst sin plats 
och skall inte säljas till universiteten.

DET MÅ GÅ HUR SOM HELST I REFORMEN, efter det före-
kommer inte dualmodellen i sin nuvarande form. Det kan 
lätt hända att universiteten som sprattlar i samarbetsför-
handlingarnas misär t.o.m. förstärker sin ställning genom 
att skaffa aktiemajoriteten i ekonomiskt starka, dragkraftiga 
och framgångsrika yrkeshögskolor. Därefter har universite-

ten makt att bestämma yrkeshögskolans strategi, ekonomi, 
examina och examinationskvoter. I vems intresse ligger det 
att bygga ett nytt högskolemonster? De studerandes, nä-
ringslivets, yrkeshögskolans, universitetets eller deras äga-
res?

I HOTBILDEN BLIR DE TILL PRODUKTION av yrkesexamen 
specialiserade högskolorna matarenheter till universitetens 
magistersrör, som ger en treårig grundutbildning i stor-
grupper på bekostnad av kvaliteten. Efter kandidatskedet 
gör man ett urval mellan dem som fortsätter till universitet 
och dem som ger sig ut i arbetslivet. De som klarat sig bäst 
fortsätter till magistersstudier och resten erbjuds ettåriga till 
arbetslivet förberedande studier i stället för de nuvarande 
fyraåriga, i samråd med arbetslivsrepresentanter planerade 
och delvis förverkligade studiehelheterna.

ÄVEN I UNIVERSITETEN SKULLE man vara tvungen att ac-
ceptera en nivåsänkning, eftersom den nuvarande tvåpe-
lars-dualmodellen skiljer de studerande redan i initialske-
det på sina rätta vägar. I en sammanslagen koncern eller 
stiftelse skulle alla erbjudas samma studier oberoende av 
utgångsnivå och föregående utbildning. Oy Finland Ab:s 
pengar är inte så knappa att vi inte skulle ha råd med en 
yrkeshögskoleutbildning och högkvalitativ fortbildning av 
andra stadiets yrkesfolk. Att lägga ner en självständig yrkes-
högskola skulle vara en katastrof för näringslivet. Det finska 
näringsllivet behöver även i fortsättningen högutbildade 
yrkesmänniskor.

Finland behöver en självständig 
ingenjörsyrkeshögskola

TOOL RF. ANSER, ATT FINLANDS uppgång och utveckling 
förutsätter en självständig fyraårig nationell utbildning 
inom teknik och kommunikation av högtstående kvalitet 
på kandidatnivå. För att stöda denna riktning måste under-
visnings- och kulturministeriet förbättra yrkeshögskolornas 
möjligheter till beslutsfattande och främja grundandet av 
en nationell ingenjörsyrkeshögskola genom att tillsätta en 
motsvarande arbetsgrupp som för Tammerfors-projektet.

Arrangemanget skulle garantera en internationellt hög-
kvalificerad nivå hos ingenjörsexamina och ett skutt för den 
finska exportindustrins konkurrenskraft. Vi tror, att en ingen-
jörshögskola centralt administrerad av industrirepresentan-
ter styrande ägandet och starkt profilerad för ingenjörsut-
bildning är en korrekt och tillräckligt ambitiös strukturell 
lösning för en bättre framtid för Finland och dess industri.

Vems fördel är att bygga en 
universitetsprometeus?

I
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 rtikkeleja lehteen voi tarjota päätoimittajalle, järjestösihteerille tai kenelle 
tahansa toimituskunnan jäsenelle. Soita tai lähetä sähköpostia! 

Kuten tuossa oikealla olevassa ”apinalaatikossa” on neuvottu, kaikki lehteen tule-
vat jutut ja kuvat tulee lähettää vain ja ainoastaan lehden omaan postilaatikkoon: 
toolilainen@gmail.com.

JUTTUJEN KIRJOITTAMISEN OHJEET on mainittu Toolin kotisivuilla: www.tool.fi: 
Toolilainen: Aineisto. Siellä kerrotaan asioista, jotka kirjapainon takia tulee jo kirjoi-
tusvaiheessa ottaa huomioon - esimerkiksi että kuvia ei saa upottaa tekstin jouk-
koon ja että sisennys merkitään yhdellä enterin painalluksella. 

JUTUN PITUUDESTA KYSYTÄÄN USEIN. Tässä joitakin nyrkkisääntöjä:
•	 Puoli	sivua	tekstiä	ilman	kuvaa:	max.	1500	merkkiä.
•	 Yhden	sivun	juttu	kuvan	kera:	noin	2500–3500	merkkiä.
•	 Aukeaman	juttu	ja	yksi	iso	kuva:	noin	6000–6500	merkkiä.
•	 Aukeaman	juttu	ja	pari	kolme	keskikokoista	kuvaa:	noin	3500–5000	merkkiä.
•	 Jos	 artikkelia	 ei	 kerta	 kaikkiaan	 saa	 tiivistettyä	noin	 6500	merkkiin,	 kannattaa	

tehdä kaksi erillistä juttua. Esimerkiksi tässä lehdessä on 6800 merkin sähköau-
tojuttu, ja toinen artikkeli samasta aiheesta mutta eri näkökulmasta julkaistaan 
myöhemmin.  

VIIME SUUNNITTELUKOKOUKSESSAAN toimituskun-
ta linjasi, millaisia juttuja Toolilaisessa julkaistaan: uu-
tisia ja artikkeleja insinöörikouluttajien edunvalvon-
nasta, tekniikasta, opettamisesta, mielenkiintoisista 
projekteista, seminaareista ja muista tilaisuuksista, 
ajankohtaisista ja kiinnostavista asioista. Ei unohdeta 
myöskään human interestia eli lehdessä voidaan esi-
tellä henkilöitä tai harrastuksia. 

JUTUN TOOLILAISESSA ei tarvitse 
olla sivun saati aukeaman mittainen. 

Kirjoita lyhyesti, noudata nettisi-
vulla olevia kirjoitusohjeita ja liitä 
mukaan erillisenä jpg-tiedostona 
korkearesoluutioinen kuva tai kuvia 
(koko sivun kuva n. 3-5 Mt). 

MUISTATHAN, että artikkelista am-
mattilehdessä saa merkinnän am-
mattikorkeakoulun julkaisutietokan-
taan.

PS. Tässä tekstissä on 1870 merkkiä.

MIRKA AIRESVUO
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Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE luovutti korkeakoulujen rakenteellista ke-
hittämistä käsittelevän raportin ministeri Sanni Grahn-Laasoselle 10.2.2016. Tässä tiivistet-
tynä raportin kiinnostavin anti.

LAURI HIETALAHTI

Ammattikorkeakoulujen 
rakenteellinen kehittäminen

R

Luonnos

Rahoitus-
leikkaukset

RAKE-
paineet

Maailmanluokan
yliopisto

- Korkeakoulutuksen 
keskittäminen 
muutamaan 
kasvukeskukseen

- Korkeakoulujen määrän 
radikaali vähentäminen

- Vaikutukset?

Nykytila

- Juustohöylääminen 
kestämätön tilanne

- Keskinäinen kilpailu
- Fuusioita sektoreiden 

sisällä ja välillä
- Vaikutukset?

Maailman paras
korkeakoululaitos

- Kattava, profiloitunut ja 
yhteistyötä tekevä 
korkeakouluverkko

- Vaikutukset?

Korkeakoulupolitiikan suunta arvovalintana 

3a. Korkeakoulupolitiikan skenaariot ja niiden vaikutus 
AMK-sektoriin 

(Arenen RAKE-työryhmän tulkinta)
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Nykytilan ylläpitäminen 

- Yhteiskunnallinen vaikutus
- Osaamisen edelleen sirpaloituminen

- Korkeakoulupoliittinen vaikutus
- Korkeakoulupolitiikan suunnattomuus sekä 

duaalimallin hallitsematon kehittyminen
- Yleinen luottamuspula ja kilpailun kiristyminen

- Alue- ja elinkeinopoliittinen vaikutus
- Lakisääteisten perustehtävien vaikuttavuuden ja 

laadun heikentyminen
- Vaikutus AMKeihin

- Kurjistuvan kehityksen kierre
- Evoluutio karsii heikoimmat korkeakoulut
- Selviytymistaistelu vs. aito kehittyminen

Korkeakoulupolitiikan suunta arvovalintana 

3b. Korkeakoulupoliittinen tavoite: 
Nykytilan ylläpitäminen
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 aportissa on taustoitettu eri koulutusyksikköjen ve-
tovoimaisuutta, toiminnallista tehokkuutta, TKI-toiminnan 
laatua sekä monia muita osa-alueita. Kiinnostus kohdistuu 
luonnollisesti raportin johtopäätöksiin ja toimenpide-ehdo-
tuksiin ministerille. Raportin mukaan nyt tarvitaan vahvaa 
kansallista visiota suomalaisesta korkeakoulukokonaisuudes-
ta, jotta Suomi säilyttää ja vahvistaa kansallisen osaamisensa 
ja menestyy myös jatkossa kansainvälisessä korkeakoulujen 
kilpailussa. Me ammattikorkeakoululaiset olemme korkea-
koulupolitiikan ja korkeakoulujen uudistamisen keskiössä.

Raportin perusteella on kolme vaihtoehtoa, joista valita: Ny-
kytila, Maailmanluokan yliopisto tai Maailman paras korkea-
koululaitos.

Nykytilan ylläpitäminen

NYKYTILAN YLLÄPITÄMINEN nähdään yleisesti kurjistumis-
kierteen jatkumisena, jossa heikoimmat korkeakoulut tulevat 
karsituiksi. Jokainen keskittyy selviytymistaisteluun ja aito uu-
distuminen jää taka-alalle. Kuinka paljon toimintaa voidaan 
tehostaa juustohöylämäisellä leikkaamisella ilman, että kou-
lutus ja sitä myöten osaaminen kärsii?

N
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Maailmanluokan yliopiston kehittäminen

- Yhteiskunnallinen vaikutus
- Suomen tieteen tulevaisuuden varmistaminen

- Korkeakoulupoliittinen vaikutus
- Keskitetään korkeakoulutus muutamassa 

kasvukeskuksessa toimivaan yliopistokonserniin
- Duaalimallin purkaminen

- Alue- ja elinkeinopoliittinen vaikutus
- Alueiden eriarvoisuuden merkittävä kasvu
- Heikkenevä kyky palvella kansallisia työelämän 

osaamistarpeita
- Vaikutus AMKeihin

- Roolin muutos University College -toimijoiksi
- TKI-toiminnan siirtyminen yliopistoille ja 

Master-tason koulutuksen loppuminen

Korkeakoulupolitiikan suunta arvovalintana 

3c. Korkeakoulupoliittinen tavoite: 
Maailmanluokan yliopiston kehittäminen
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Maailmanluokan yliopistojen 
kehittäminen

MAALIMANLUOKAN YLIOPISTOJEN kehittäminen johtaisi am-
mattikorkeakoulujen roolin täydelliseen uudelleenarviointiin. 
Ammattikorkeakoulututkinnot jäisivät todennäköisesti joilta-
kin osin Bachelor-tason korkeakoulututkinnoiksi. Eteen tulisi 
todennäköisesti ylempien ammattikorkeakoulututkintojen 
poistaminen koulutusjärjestelmästä mastertason koulutus-
mallina. Ennen pitkää myös duaalimalli olisi purettu ja am-
mattikorkeakoulut toimisivat University–College-tyyppisinä 
oppilaitoksina, joiden päätehtävänä olisi kandidaattitasoisen 
syöttökoulutuksen toteuttaminen yliopistojen maisterioh-
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jelmiin. Samalla opiskelijat joutuisivat eriarvoiseen asemaan, 
sillä pyrkimys edullisesti järjestettävään massakoulutukseen 
lisääntyisi mutta vain harvoilla olisi mahdollisuus päästä hui-
pulle. Myös ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta ajettaisiin 
todennäköisesti vähitellen alas, jotta se ei kilpailisi yliopisto-
jen tutkimusrahoituksen hankinnan kanssa. 

Raportin suositukset

ARENE ESITTÄÄ, että rakenteellisen kehittämisen tavoiteti-
lana tulee olla ”maailmanluokan korkeakoululaitos”. Tavoi-
tetila olisi mahdollista saavuttaa Suomessa vuoteen 2025 
mennessä, mikäli peruslähtökohdat ja kehityksen suunta on 

parlamentaarisesti jaettu. Maailma par-
haan korkeakoululaitoksen luominen 
edellyttää raportin mukaan, että kansal-
lista korkeakoulukenttää tarkastellaan 
kokonaisuutena ja yhteisen kansallises-
ti julkilausutun vision voimalla. Duaa-
limallin keskeisin vahvuus – erilainen 
korkeakouluosaaminen ja osaamiseen 
perustuva tutkintorakenne – ohjaavat 
kokonaisuuden tarkastelua alueelliset 
ja kansalliset koulutustehtävät sekä tut-
kimus huomioiden. Yhteistyörakenteet 
esimerkiksi koulutuksessa sekä yhteiset 
ja alueelliset erikoistuneet yksiköt, kuten 
TKI-osaamiskeskittymät, tulisi ottaa roh-
keasti käyttöön. Yhteistyön mahdolliset 
lainsäädännölliset esteet on purettava. 
Korkeakoulufuusiot eivät ole kaikkialla 
toimivia ratkaisuja vaan muutosajureina 
tulee olla toiminnallinen laatu, profiloi-
tuminen ja strategisesti muodostunut 
korkeakoulukokonaisuus.

Mitäs me toolilaiset?

MINISTERI Sanni Gran-Laasosen mukaan ammattikorkeakou-
lut ovat visioineet rohkeasti korkeakoulujärjestelmän tulevai-
suutta. Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet läpi historian-
sa ketterästi ja uudistumisen on jatkuttava, jotta ne voivat olla 
omien osaamisalueidensa kansainvälisiä huippuja sekä ope-
tuksessa että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

Selvää on, että ammattikorkeakouluverkoston kokoa ja 
keskinäistä työnjakoa tullaan päivittämään. Ammattikorkea-
koulut ovat vahvoja alueellisia toimijoita. Olemme kustan-
nustehokkaita ja meiltä valmistuvat työllistyvät hyvin. Meillä 
on luonteva ja tiivis yhteys soveltavaan tutkimukseen ja työ-
elämään, ja näitä vahvuuksia tulee kehittämisessä korostaa. 
Edelleen keskeistä on, että henkilöstö otetaan mukaan muu-
toksiin.

 Sitten voi miettiä, johtaisiko tekniikan alan koulutukseen 
erikoistunut valtakunnallinen ammattikorkeakoulu nykyistä 
parempaan laatuun ja tehokkuuteen sekä mahdollisuuteen 
kehittyä kansainvälisestikin kilpailukykyiseksi korkeakouluksi.

Maailman parhaaan korkeakoululaitoksen

- Yhteiskunnallinen vaikutus
- Tieteen, tiedon soveltamisen ja uuden 

osaamisen tasapaino valtakunnan eri osissa
- Korkeakoulupoliittinen vaikutus

- Kansainvälisesti kilpailukykyisen korkeakoulu-
verkon kehittäminen korkeakoulujen 
keskinäisen profilaation ja työnjaon avulla

- Professional Higher Education sekä Science 
education -toiminnan vahvistuminen 
(duaalimallin terävöittäminen)

- Alue- ja elinkeinopoliittinen vaikutus
- Alueellisen elinvoiman ja tasa-arvon 

edellytysten varmistaminen
- Vaikutus AMKeihin

- Aito mahdollisuus profiloitua, verkostoitua ja 
kehittyä kansainvälisiksi korkeakoulutoimijoiksi

3d. Korkeakoulupoliittinen tavoite: 
Maailman parhaan korkeakoululaitoksen kehittäminen
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Korkeakoulupolitiikan suunta arvovalintana 

kehittäminen

Maailman parhaan 
korkeakoululaitoksen kehittäminen

MAAILMAN PARHAAN korkeakoululaitoksen kehittäminen 
-skenaario merkitsisi Suomen kannalta tieteen tason sekä 
uuden tiedon ja osaamisen vahvistamisen tasapainoa. Am-
mattikorkeakoulujen kannalta skenaario merkitsee aitoa 
mahdollisuutta kehittyä, ottaa vastaan jopa uusia ammatil-
liseen korkeakoulutukseen perustuvia koulutusvastuita yli-
opistosektorilta. Maailman parhaassa korkeakoululaitoksessa 
autonomiset korkeakoulut kykenevät kehittämään työnjakoa 
omilla vastuualueillaan myös yhteistyörakenteita hyödyntäen 
ja elinikäistä oppimista kunnioittaen. 

Ammattikorkeakoulut ovat tässä kokonaisuudessa tasaver-
taisia – equal but different – korkeakouluja, jotka tarjoavat 
sekä bachelor- että mastertason korkeakouluosaamista ja 
tekevät vaikuttavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-
mintaa. Oleellista maailman parhaan korkeakoululaitoksen vi-
siossa on, ettei se sulje pois huipputieteen kehitystä, kun taas 
maailmanluokan yliopistokehitys sulkee pääsääntöisesti pois 
maailman parhaan korkeakoululaitoksen kehittymisen. 

Ajattelun mukaan maahamme syntyisi hyvin erilaisilla toi-
mintaprofiileilla toimivia ja myös erikokoisia korkeakouluja, 
joiden työnjako ja yhteistyö olisivat nykytilanteeseen verrat-
tuna selvästi kehittyneempiä. Työjako ei koske vain hallintoa 
vaan osaaminen ja tuloksellisuus ovat keskeisiä. Työnjakoa on 
mahdollistettava paremmin myös rahoitusmallilla.
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Helmikuun alussa, tätä kir-
joittaessani, on käynnistynyt 
uusi yritys niin kutsutun 
yhteiskuntasopimuksen so-
pimiseksi. Tähän mennessä 
työmarkkinoiden keskus-
järjestöjohtajat ovat neuvo-
telleet yhteiskuntasopimuk-
sesta yli viikon pyöritellen 
pitkälti samoja ratkaisupali-
koita kuin joulukuussa, kun 
neuvottelut edellisen kerran 
kaatuivat. Toisaalta meille 
kerrotaan, että tulostakin on 
syntynyt. Keskusjärjestöjoh-
tajat ovat vakuutelleet, että 
neuvotteluja käydään tosis-
saan. Lehden ilmestymisen 
aikoihin tilanne on voinut 
edetä tästä ihan uuteen asen-
toon.

    oistaiseksi matka on ollut kivinen ja 
kumpuileva. Suomen hallituksen pää-
tökset ns. työelämän pakkolaeista ovat 
olleen projektin ajavana voimana yh-
dessä hankalan taloudellisen tilanteen 
kanssa. Ammattiyhdistystoiminnan 
kannalta me Toolilaiset olemme yhdes-
sä muun opettajakunnan kanssa olleet 
täysin uudenlaisen tilanteen edessä. 

Miten järjestön tulisi toimia tilantees-
sa, jossa toisaalta tulee olla normaaliin 
tapaan ehdotuksia neuvottelutuloksen 
aikaansaamiseksi ja toisaalta toimia us-
kottavana ja vahvana ammattijärjestö-
nä? Jälkimmäistä käsitellään merkinnäl-
lä järjestövalmius tai jopa tilanteen niin 
vaatiessa työtaisteluvalmius.

ENSIMMÄISEN KERRAN tässä prosessis-
sa järjestön toimintavalmiutta koeteltiin 
syyskuussa 2015. Opetusalan Ammatti-
järjestö OAJ oli mukana Akavan, SAK:n 
ja STTK:n mielenilmaisussa, joka järjes-

LAURI HIETALAHTI

T

Toolilainen työtaisteluvalmius 
– mitä se on?

Toolilaiset osallistuivat toukokuussa 2015 
eduskuntavaalien jälkeen pidettyyn torita-
pahtumaan. Hallitusneuvotteluja käytiin 
tuolloin kiivaimmillaan.
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tettiin Helsingin Rautatientorilla per-
jantaina 18. syyskuuta 2015. Kyseessä 
ei ollut lakko vaan mielenilmaus, jolla 
puolustettiin työmarkkinajärjestöjen 
vapaata oikeutta sopia työajasta ja pal-
kasta. Olimme ja olemme perimmäisten 
ammattiyhdistystoiminnan kysymysten 
äärellä.

Maan hallituksen suunnitelmat täh-
täävät edelleen näiden oikeuksien ra-
jaamiseen pakottavalla lainsäädännöllä. 
Hallituksen nyt pysäyttämä lainsäädän-
tövalmistelu johtaisi tilanteeseen, jossa 
opetus-, kasvatus- ja tutkimusalalla työs-
kentelevien jäsenten lomia ja palkkaa 
voidaan leikata ja työaikaa lisätä lain-
säädännöllisellä päätöksellä. Nyt niistä 
kaikista sovitaan työ- ja virkaehtosopi-
muksilla. OAJ vastustaa edelleen, kuten 
viime syksynä, hallituksen suunnitelmia.

SYYSKUUN MIELENILMAUKSESSA koet-
tua ja nähtyä on puitu järjestön sisällä 
runsaasti. Miten mielenilmaus onnistui 
ja miten toimintaamme tulisi viilata, jos 
joudumme vastaaviin tilanteisiin tule-
vaisuudessa?

Syyskuun tilanne kehittyi nopeasti. 
Järjestö päätti sunnuntai-iltana osal-
listuvansa perjantaina pidettävään 
mielenilmaukseen. Käytännössä asian 
läpivienti järjestössä tapahtui kolmen, 
neljän päivän aikana sisältäen tarvitta-
van päätöksenteon, tiedotuksen, me-
diasuhteiden hallinnan ja monenlaiset 
käytännön järjestelyt, jotka liittyivät 
muun muassa kannanottoihin päiväko-
tien ja ylioppilaskirjoitusten häiriöttö-
mästä toiminnasta.

OAJ OLI JÄRJESTÖNÄ MUKANA mieleni-
lmaisussa siten, että paikallisyhdistykset 
ja niiden jäsenyhdistykset ympäri Suo-
mea tekivät päätöksiä osallistumisis-
taan, jotta yksittäinen jäsen sai olla mu-
kana ilmauksessa 
ilman sanktioita. 
TOOL oli mukana 
niiltä osin kuin 
sen jäsenyhdis-
tykset päättivät 
osaltaan olla mie-
lenilmauksessa 
mukana. Tämä 
toimintamalli joh-
ti monenkirjaviin 
ratkaisuihin osallistumisesta ja osallistu-
mattomuudesta.

OAJ:N VALTUUSTOSSA marraskuussa 
2015 puitiin kokemuksia mielenilma-

uksesta. Kokemusten perusteella voi 
todeta, että näissä tilanteissa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota viestintään, 
viestintään ja viestintään. Jäsenten kan-
nalta on keskeistä tunnistaa, miksi toi-
menpiteisiin ryhdytään ja mikä on itse 
kunkin rooli siinä. 

Seuraava asia on päätöksenteko ja 
osallistuminen. Tilanne, jossa järjestö 
tuottaa päätökset erikseen jokaisessa 
yhdistyksessään, johtaa hajaannukseen 
ja toimenpiteen vaimentumiseen. Mitäs 
jos järjestön väki johdon päätökses-
tä huolimatta ei lähdekään liikkeelle? 
Olemmeko silloin vahvoilla tai vakavasti 
otettava neuvottelukumppani?

Kolmas keskeinen oppimisen alue 
on järjestön virittäminen siten, että 

pystymme jat-
kossakin toimi-
maan nopeasti 
ja saamaan mas-
s a v a i k u t u s t a . 
Tämä tuloksena 
ammatti jär jes-
tömme on luonut 
syksyn aikana 
toimintamalleja 
vastaaviin tilan-

teisiin, ajantasaistanut organisaatiota ja 
kasvattanut jäsentensä tietoisuutta asi-
assa. Käynnissä ovat järjestövalmiuteen 
liittyvät alueelliset koulutustilaisuudet 
yhdistysten vastuuhenkilöille.

Olemme tietoisia valtakunnan 
taloudellisesta tilanteesta ja 

vastuullisia tulonmuodostusta 
koskevissa asioissa. Mutta toisaalta on 
myös niin, että jos haluamme olla osa 
järjestöä, tulee meidän myös vastata 
huutoon, jos uusiin toimenpiteisiin 

ryhdytään.

OLEMME SITEN MYÖS toolilaisina pe-
rimmäisten kysymysten äärellä. Tie-
dostamme, että ajamme asioitamme 
keskustellen ja neuvotellen. Persettä 
penkkiin -malli on yleisesti akavalaisille 
vieras. Olemme tietoisia valtakunnan 
taloudellisesta tilanteesta ja vastuullisia 
tulonmuodostusta koskevissa asioissa. 
Mutta toisaalta on myös niin, että jos 
haluamme olla osa järjestöä, tulee mei-
dän myös vastata huutoon, jos uusiin 
toimenpiteisiin ryhdytään. Toolilainen 
työtaisteluvalmius taitaa sittenkin pe-
rustua OAJ-nimisen ammattijärjestön 
reagointiin ja päätöksiin.

No, lähdetään kuitenkin siitä, että kes-
kusjärjestöt puristavat asiassa ratkaisun 
ilman, että joudumme entistä hanka-
lampiin järjestöllisiin toimenpiteisiin. 

ARKIPÄIVÄN KANNALTA meillä on 
edessä joka tapauksessa haasteelliset 
vuodet! Työmarkkinatilanteesta riippu-
matta valtion korkeakoulutukseen käyt-
tämä panostus on pienentynyt ja tulee 
pienenemään. Supistusten vaikutuksen 
on arvioitu olevan yliopistojen ja am-
mattikorkeakoulujen osalta yhteensä 
3500 henkilötyövuotta tulevan neljän 
vuoden aikana. Siinä jos missä riittää 
reagoitavaa!

Tilaisuudessa kukaan eduskuntaryhmän edustaja nykyisestä eduskunnasta ei ollut valmis 
koulutuksen lisäleikkauksiin.
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SAMPSA KUPARI
ESA SALMIKANGAS

Toolilaisien luottamusmiesten / paik allisyhdistyksen puheenjohtajien 
 haastattelusarja
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Millaisia ovat luottamusmiehen tyypillisim-
mät tehtävät, Esa Salmikangas Jyväskylän 
ammattikorkeakoulusta?

LUOTTAMUSMIEHEN TEHTÄVÄ on lm-sopimuk-
sen mukaisesti edistää ja valvoa työehtosopi-
muksessa (TES) sovittujen asioiden asianmu-
kaista toteuttamista ja paikallista käytäntöön 
soveltamista. Lisäksi siihen kuuluu työnantajan 
ja työntekijöiden välillä esiintyvien työsuhteisiin 
liittyvien kysymysten käsittely. 

Käytännössähän tämä tarkoittaa työnlain-
säädännön paikallista tulkintaa. Hyvin monesti 
joutuu tai pääsee osallistumaan johtamiseen liit-
tyviin esimiehen ja alaisen välisiin ”suhdekiemu-
roihin”.

Oletko joutunut yt-neuvotteluihin ja onko 
niissä tarkoituksensa mukaisesti ollut mah-
dollisuus aidosti vaikuttaa työpaikkojen säi-
lymiseen?

OLEN OLLUT MUKANA USEISSA yt-neuvotteluis-
sa. Osassa neuvotteluissa on aidosti neuvoteltu 
vaihtoehtoisista mahdollisuuksista ja haettu yh-
dessä vaihtoehtoja esimerkiksi irtisanomisiin. 

On valitettavasti myös kokemuksia neuvotte-
lusta, jossa työnantantajapuolella oli ennen neu-
votteluja päätös irtisanomisista tehtynä. Siinäpä 
oli sitten aika turha neuvotella vaihtoehdoista.

Millaisin ratkaisuin erilaisia kiistatilanteita on 
hoidettu? Millaisiin esityksiin ei tule missään 
nimessä suostua?
LAISSA YHTEISTOIMINNASTA yrityksissä, luvussa 
8, yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä 
vähennettäessä edellyttää neuvotteluja yksimie-
lisyyden saavuttamiseksi. Jos neuvottelujen ai-
kana työnantajan toimenpiteiden ja vaikutusten 
perustelut eivät ole vakuuttavat ja riittävät, kan-
nattaa erimielisyys ilmaista selkeästi kirjallisesti 
pöytäkirjoissa.

Toolilaisien luottamusmiesten / paik allisyhdistyksen puheenjohtajien 
 haastattelusarja

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

EDELTÄJÄÄNI VÄHÄN kyynisesti lainaten ”työantaja määrää 
tehtävät ja resurssit ja vastaa laadusta”. Eli niillä resursseilla, 
jotka työnantaja antaa, tehdään niin hyviä tuloksia kuin se on 
mahdollista - ei enempää, ei vähempää. 

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos työaikaa seura-
taan, siitä pitäisi saada jotain hyötyä esimerkiksi työajan suun-
nitteluun ja työtehtävien resursointiin. 

Seurantaa valvonnan vuoksi en kannata.

Mitä TOOL voisi tehdä järjestäytymisasteen kohottami-
seksi? Miten TOOL voisi palvella paremmin jäseniään? Pa-
rantaako OAJ edunvalvontaamme?

OLEMME PAIKALLISESTI monestikin miettineet toimenpiteitä 
järjestäytymisasteen parantamiseksi. TOOLin ja miksei myös 
OAJ:n aktiivinen näkyminen kentällä esimerkiksi kiistatilan-
teissa tuo näkyvyyttä ja uskottavuutta. Kyllä OAJ antaa tietyis-
sä asioissa selkänojaa esimerkiksi paikallisesti neuvoteltaessa.

Paikallinen vai valtakunnallinen sopiminen?

MOLEMMILLA ON AIKANSA ja paikkansa. Kannatan sitä, että 
tietyistä asioista voitaisiin sopia paikallisesti. Tämä tietysti 
edellyttää asiantuntevaa ja toimivaa paikallistoimintaa ja luot-
tamusmiestoimintaa.

Miten voisimme itse vaikuttaa tehokkaammin edunval-
vontaamme?

KYLLÄ NIIN KAIKILTA valtakunnallisilta että paikallisilta toimi-
joilta tarvitaan leijonan rohkeutta, aasin jääräpäisyyttä, muu-
rahaisen sitkeyttä, ketun viekkautta ja todellista asiaosaamista.

Miten perustettava insinööriammattikorkeakoulu voisi 
vaikuttaa edunvalvontaan?

OIKEIN ORGANISOITU ja resursoitu insinöörikorkeakoulu hel-
pottaisi edunvalvontaa. Taitaisivat jäädä monialaisen ammat-
tikorkeakoulun monialaisuudesta johtuvat ongelmat pois.

Esa Salmikangas on ohjelmistotekniikan lehtori tieto- ja 
viestintätekniikan tutkinto-ohjelmassa ja toimii pääluot-
tamusmiehenä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.
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Millaisia ovat luottamusmiehen tyy-
pillisimmät tehtävät, Reijo Manninen 
Tampereen ammattikorkeakoulusta?

TYYPILLISIMMÄT TEHTÄVÄT liittyvät 
toolilaisilta tulevien kysymysten ja asioi-
den selvittelyyn. Kyselyitä tulee esimer-
kiksi vapaajaksoon, työaikaan, vanhem-
painvapaaseen ja palkkaukseen liittyen. 
Myös työehtosopimuksen sisällöstä tu-
lee vuoden aikana useampia kysymyk-
siä. Työnantajan ja luottamusmiesten 
kesken pidämme säännöllisesti tapaa-
misia, joissa käymme keskustelua TAM-
Kin ajankohtaisista asioista ja pyrimme 
löytämään ratkaisuja myös esille tullei-
siin ongelmiin.

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

TAMKISSA ON KÄYTY LÄPI kolmet yt-
neuvottelut ja olen ollut mukana kaikis-
sa. Neuvottelut ovat olleet asialliset ja 
keskustelut on käyty hyvässä hengessä. 
On pyritty aidosti löytämään keinoja 
millä voitaisiin minimoida henkilöstö-
vaikutuksia. Säästötavoitteet ovat kui-
tenkin olleet suuria eikä irtisanomisilta 
ole vältytty. 

Millaisin ratkaisuin erilaisia kiistati-
lanteita on hoidettu? Millaisiin esi-
tyksiin ei tule missään nimessä suos-
tua?

AVAINASEMASSA ON AINA keskustelu 
ja erilaisten näkemysten kuuleminen 
ja ymmärtäminen. Kyllä näillä keinoilla 
ratkaisu on löytynyt. Tarvittaessa apua 
saa myös OAJ:n puolelta esimerkiksi 
lakipalveluina. Tekniikan sopimuksen 
mukaan työnantaja voi sijoittaa määrät-
tävissään olevaa työaikaa 35 viikolle. Il-

SAMPSA KUPARI
REIJO MANNINEN

Toolilaisien luottamusmiesten / paikal lisyhdistyksen 
puheenjohtajien haastattelusarja

man sopimusta muuhun ei tule suostua 
ja ylipäätään työehtosopimusta tulee 
noudattaa, molemmin puolin.

Koetaanko opettajan opetustunti-
määrät kohtuullisiksi? Miten työajan 
seuraaminen olisi järkevintä hoitaa?

KYLLÄ TUNTIMÄÄRÄT OVAT isoja varsin-
kin, jos työkuorma koostuu suurimmak-
si osaksi opettamisesta. Myös työajan si-
joittelu tasaisesti koko vuodelle tuntuu 
olevan hankalaa. Kuinka opettaja voi 
enää kehittää ja uudistaa opetustaan ja 
ylläpitää ammattitaitoaan, jos opetus-
tuntimäärät viikossa ovat liki 30 tuntia 
tai ylikin. Tästä tulisi käydä keskustelua 
enemmän. 

Resurssien pieneneminen ja ryhmä-
kokojen kasvaminen lisää myös työ-
määrää. Työajanseurannasta on tässä 
kohtaa apua, kun havaitaan ne tehtä-
vät, jotka vievät aikaa paljon. Seuran-
nasta ei kuitenkaan ole hyötyä, jos se 
tehdään vain, koska sopimuksessa on 
niin määrätty. Seurantatapa, oli se sitten 
mikä vain, tulisi olla osa työajan ja sisäl-
lön suunnittelua. TAMKissa on käytössä 
Exceliä ja Protia. Ehkä tämä työajanseu-
ranta vielä hakee suuntaansa, kokemuk-
sia on vasta vuoden ajalta.

Mitä TOOL voisi tehdä järjestäyty-
misasteen kohottamiseksi? Miten 
TOOL voisi palvella paremmin jäse-
niään? Parantaako OAJ edunvalvon-
taamme?

TÄSSÄ ONKIN HAASTETTA. Uusien 
opettajien saaminen TOOLin jäseniksi 
vaatii usein sinnikästä keskustelua ja 
houkuttelua. On korostettava sitä, että 
TOOL on liitto, joka ajaa tekniikan alalla 
toimivien etuja ja vaikuttaa esimerkiksi 
työehtosopimusten sisältöön. 

Myös edunvalvontapalvelut, kuten 
luottamusmies, on käytössä vain TOO-
Lilaisille. Paikallistasolla aktiivinen kult-
tuuritoiminta on myös tärkeää, myös 
se lisää kiinnostusta TOOLia kohtaan. 
Tampereella käydään katsomassa jää-
kiekkoa, konserteissa, viinikursseilla jne.

Paikallinen vai valtakunnallinen so-
piminen?

RIIPPUU ASIASTA. Isot linjaukset on syy-
tä tehdä valtakunnallisella tasolla.

Miten voisimme itse vaikuttaa tehok-
kaammin edunvalvontaamme?

TOOLIN TULEE PITÄÄ KIINNI tekniikan 
ja liikenteen työehtosopimuksen eri-
tyispiirteistä ja vaikuttaa yhdessä OAJ:n 
neuvottelijoiden kautta sopimuksen 
sisältöön. Henkilötasolla jokaisen täy-
tyy pitää huoli siitä, että työtä ei tehdä 
ilmaiseksi. Tehdään vain se, mihin anne-
tut resurssit riittävät.

Miten mahdollisesti perustettava 
insinööriammattikorkeakoulu voisi 
vaikuttaa edunvalvontaan?

JOS TÄLLAINEN ammattikorkeakou-
lu perustettaisiin, niin arvelen luotta-
musmiehen kannalta edunvalvonnan 
perushaasteiden säilyvän suunnilleen 
samoina. Olisi toki hienoa, jos tällaisel-
la uudella korkeakoululla opetukseen 
suunnattu rahoitus paranisi nykyisestä. 
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Toolilaisien luottamusmiesten / paikal lisyhdistyksen 
puheenjohtajien haastattelusarja

Reijo Manninen on fysiikan lehtori
 ja toimii toolilaisten luottamusmiehenä 
Tampereen ammattikorkeakoulussa.
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MIRKA AIRESVUO

LUT-konsernia alettiin valmistella

L

Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston ja Saimaan am-
mattikorkeakoulun hallinto 
ja tukipalvelut yhdistyvät 
vuoden 2018 alussa. Yliopisto 
ja ammattikorkeakoulu jat-
kavat entisten tutkintojensa 
antamista: LUT-konsernissa 
voi suorittaa yliopisto- ja am-
mattikorkeakoulututkintoja. 

 UT-konserni on tarkoitus jakaa 
neljään yksikköön, joista kolme school-
yksikköä olisi yliopistossa ja yksi col-
lege-yksikkö ammattikorkeakoulussa. 
Yliopisto vastaisi siis edelleen tieteelli-
sestä tutkimuksesta ja yliopistokoulu-
tuksesta. Ammattikorkeakoulu tekisi 
soveltavaa tutkimusta ja tuottaisi am-
mattikorkeakoulututkintoja. 

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 
Oy:n Lappeenrannan ja Imatran kam-

puksilla on yhteensä yli 3 000 opiskeli-
jaa. Koulutusohjelmia on viisi: tekniikka, 
liiketalous, sosiaali- ja terveysala, kuva-
taide sekä  hotelli-, ravintola- ja matkai-
luala. Henkilökuntaa ammattikorkea-
koulussa on noin 300. 

LAPPEENRANNAN YLIOPISTOSSA on 
noin 5 000 opiskelijaa ja siellä voi opis-
kella tekniikkaa ja kauppatieteitä. Tek-
niikan suuntautumisvaihtoehdot ovat 
energia-, kemian-, kone-, sähkö-, tieto- 
ja ympäristötekniikka, laskennallinen 
tekniikka sekä tuotantotalous. Kaup-
patieteiden suuntautumisvaihtoehdot 
ovat talousjohtaminen ja kansainvä-
linen liiketoiminta. Henkilökuntaa yli-
opistolla on lähes tuhat. 

YLIOPISTO ja ammattikorkeakoulu ovat 
jo vuosia toimineet samalla kampuksel-
la Lappeenrannan Skinnarilassa. Kam-
puksella sijaitsee yhteinen tiedekirjasto 
ja Kampusravintolat Oy. Oppilaitoksilla 
on yhteisiä tutkimushankkeita ja labo-
ratorioiden yhteiskäyttöä suunnitellaan. 
Yhteisesti omistettu Green Campus 
Innovations kehittää koko kampuksen 

osaamiseen perustuvaa uutta yritystoi-
mintaa. Tietohallinnossa ja hyvinvointi-
palveluissa on jo tähänkin saakka tehty 
yhteistyötä.

Yliopiston hallituksen puheenjohtaja 
Tuomo Rönkkö heitti tiedotustilaisuu-
dessa ilmaan yhden esimerkin myös 
mahdollisesta tulevasta opinto- ja tut-
kintoyhteistyöstä: hän visioi uutta sote-
insinöörin koulutusta, jossa sosiaali- ja 
terveyspuolen koulutus tulisi ammatti-
korkeakoulusta ja johtamispuolen kou-
lutus yliopistolta, kauppatieteistä.

TIEDOTUSTILAISUUDESSA oppilaitos-
ten edustajat kertoivat yhdistymisestä 
indikatiivissa, aivan kuin se olisi jo täysin 
varma asia. Ennen hääpäivää, 1.1.2018, 
on vajaat kaksi vuotta aikaa selvittää 
konsernin juridista muotoa ja omistus-
järjestelyä. Kyseessä ei siis ole fuusio, 
jossa muodostettaisiin yksi yritys, vaan 
konserni, joka on kahden yrityksen 
muodostama taloudellinen kokonai-
suus. Uusi konserni saa yhtenäisen joh-
don yhden rehtorin alaisuudessa.

Yliopiston rehtori Anneli Pauli (vas.) ja am-
mattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä 
(oik.) esittelivät Skinnarilan yhteiskampus-
ta kuningas Kaarle Kustaalle vuosi sitten 
maaliskuussa. Yliopiston rehtori on nykyisin 
Juha-Matti Saksa.
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Saimaan ammattikorkea-
koulu ja Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto sijaitsevat 
Saimaan rannalla Lappeenrannan 
Skinnarilassa. Ammattikorkeakoulun 
kuvataiteen sekä hotelli- ja ravintola-alan 
toimipisteet ovat Imatralla. 
Kuva: Raimo Suomela

Tammikuun kihlauksesta sanottua
Opiskelijat:
- Yhdistymisestä on puhuttu jo niin kauan, ettei tämä uuti-

nen ollut yllätys.
- Jos ammattikorkeakoulu ei yhdistyisi yliopistoon, se yh-

distyisi jonkun toisen ammattikorkeakoulun kanssa ja 
määräysvalta saattaisi siirtyä pois Lappeenrannasta. Pa-
rempi siis näin.

- Toivottavasti yhdistyminen tuo säästöjä, ja toivottavasti 
ne säästöt kohdennetaan  opetukseen.

- Kun resursseja on enemmän, opetuksen laatu paranee.
- Yhdistyvätkö myös opiskelijakunnat? Tuleeko jäsenyy-

destä pakollista myös ammattikorkeakouluopiskelijoille? 
- Pääsevätkö ammattikorkeakouluopiskelijakin jatkossa 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön asiakkaiksi?
- Yliopiston ylioppilaskunnan mielipide: Ammattiaineiden 

opetusta ei tule yhdistää, jotta yliopistokoulutuksen ar-
vostus tai taso ei laske.

- Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan mieli-
pide: Ammattiaineiden yhdistämisen suhteen kannattaa 
olla avoimin mielin. Esimerkiksi konetekniikkaa opete-
taan tällä hetkellä molemmissa oppilaitoksissa.

Korkeakoulujen rehtorit ja hallitusten puheenjohtajat:
- Konsernilla tavoitellaan kansallisesti ja kansainvälisesti 

laadukasta, houkuttelevaa ja monipuolista korkeakoulu-
keskittymää, jossa hyödynnetään kampuksen koulutuk-
sen ja tutkimuksen osaamista. 

- Integraatio vahvistaa Skinnarilan vetovoimaista kampus-
ta, joka tuo alueelle elinvoimaa, synnyttää uutta liiketoi-
mintaa, mahdollistaa älykkään monialaisuuden, lisää tar-
jontaa opiskelijoille ja tehostaa toimintaa. 

- Korkeakoulut käynnistävät yhteisen kesäkoulun, joka tar-
joaa kesäopiskelumahdollisuuden tutkinto-opiskelijoille 
ja antaa kansainvälisille opiskelijoille mahdollisuuden tu-
tustua kampuksen koulutustarjontaan. 

Lappeenrantalainen sanomalehti Etelä-Saimaa:
- Järkiavioliitto: ”Ollaan tässä vierekkäin eikä muillekaan 

kelvata.”
- Pakkoavioliitto: ”Kahden köyhän liitto ei tee rikkaaksi 

mutta onpa joku vierellä vinkumassa.”
- Järjestelty avioliitto: ”Ei siinä vastustelut auttaneet, kun 

opetusministeri löysi sopivan morsiamen.”
- Rakkausavioliitto: ”Vuosien saatossa suhteemme syveni 

sielujen sympatiaksi, jossa höyryveturin kiertokanki jys-
kyttää sylinteriinsä kuumasti mutta äärimmäisen energia-
tehokkaasti.”

 Äidinkielen opettaja: 
- 1.1.2018 nykyinen Saimaan ammattikorkeakoulu olisi 

LUT-konsernin Saimia College ja yliopiston tiedekunnat 
olisivat LUT-konsernin School of Energy Systems, School 
of Engineering Science ja School of Business and Mana-
gement.

LUE TOOLIN AJATUKSISTA PÄÄKIRJOITUSSIVUILLA 3 JA 4.
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SAMPSA KUPARI, METROPOLIA AMK

Jyväskylässä järjestettiin 
Sähkö-, Tele-, Valo- ja AV-
messut jo 18. kertaa. Ensim-
mäiset olivat vuonna 1982 ja 
nämä ovat lajissaan Suomen 
suurimmat ja kansainvä-
lisestikin merkittävät. Nyt 
mukana oli myös monia uu-
sia esille panijoita.

Joonas Lahti esitteli uutta 
kaapelinjakotekniikkaa.

HTOLsta valmistunut ja Metropoliassa tut-
kintonsa päivittänyt Marko Ruotsalainen ja 
Metropoliasta valmistunut Tomi Nokelainen 
esittelivät jakelumuuntajauutuutta.
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A mmattikorkeakoulut olivat 
osaltaan jossain määrin esillä, ja tietysti 
nykyiset oppilaat ja jo valmistuneet oli-
vat laajasti mukana. TAMK:n sähköisen 
talotekniikan lehtori Kari Kallioharju 
antoi seminaarissa selkeän tietoiskun 
NZEB:istä (nearly zero energy building). 
Esitys oli havainnollinen historiallisine 
katsauksineen ja varsinkin viittauksi-
neen tulevaisuuteen energiatehok-
kuusdirektiivistä, kuinka vaatimukset 
kWh/m2 mahdollisesti tulevat muut-
tumaan eri rakentamisen alueilla. Asia 
tulee varmasti esiin yhä enemmän jo lä-
hitulevaisuudessa, joten siihen on syytä 
kiinnittää enemmän huomiota. TAMKin 
osastolla oltiin aktiivisia myös KNX-tek-

niikan suhteen. Tasokkaan tuloksen saa-
vuttamiseksi kokonaisuuksien hallinta 
suunnittelussa korostuu.

MESSUJEN YLEISILMEESSÄ oli havait-
tavissa valaistustekniikan yhä voimak-
kaampi näkyminen. Yhtään hehku-
lamppua ei tietenkään enää ollut esillä. 
LED on vienyt markkinat ja antaakin uu-
sia erinomaisia mahdollisuuksia valai-
sinsuunnitteluun lamppujen koon ja 
lämpöhäviöiden alennuttua radikaalisti. 
Esimerkiksi Innoluxin osastolla esittelijä 
oli Metropoliasta vähän aikaa sitten val-
mistunut Kai Pietilä. Käytännön työssä 
yhdistyi hyvin saatu kouluoppi ja yrityk-
sestä saatava käytännön kokemus. 

OLI HIENOA NÄHDÄ MYÖS suomalaisten 
olevan mukana monin osin maailman 
huipputekniikan luomisessa. Eatonin 
osastolla oli esillä uuden sukupolven 
UPS-laite, jossa sähkö varastoidaan 
superkondensaattoreihin. Ratkaisu so-
pii erityisesti paikkoihin, jossa syöttö-
verkossa on usein lyhyehköjä katkoja. 
Perinteisiin akkuihin verrattuna hyöty-
suhde on parempi ja IGBT-teknologia 
varmistaa aiempiin nähden vähäiset 
verkkovaikutukset sähkön laatuun sekä 
tehokerroin on optimaalinen. Rinnan-
kytkennöillä voidaan rakentaa aina 1,6 
MW:n laitteisto. Messuilla jo vuodesta 
1986 mukana olleet Timo Hossi ja Tapio 
Wälkkilä esittelivät uutuutta.

SÄHKÖN LAATU OLI TOKI esillä jossain 
määrin. Siemens esitteli jakelumuun-
tajauutuuden. Kyseisessä muuntajassa 
on väliottokytkimen sijasta käämikytkin 
päämuuntajien tapaan, jolloin jännit-
teen pitäminen standardin EN50160 
mukaisena on jakeluyhtiöille helpom-
paa. Saksassa pienvoimalaitosten, eri-
tyisesti aurinkovoiman, kytkeminen 
verkkoon vaihtelevine tuotantoineen 
aiheuttaa jännitetason poikkeamia, 
joita siis voidaan automaattisesti kom-
pensoida. Suomessa ominaisuus on 
käyttökelpoinen myös pitkistä siirtoe-
täisyyksistä aiheutuvien jännitteen ale-
nemien tasoittamiseen. HTOL:sta val-
mistunut ja Metropoliassa tutkintonsa 
päivittänyt Marko Ruotsalainen ja Met-
ropoliasta valmistunut Tomi Nokelainen 
esittelivät jakelumuuntajauutuutta.

SÄHKÖINSINÖÖRILIITON AKTIIVINEN 
opiskelijaedustaja Joonas Lahti esitteli 
Prysmianin uutta kylmäjatkostekniik-
kaa, joka kiinnitti paljon huomiota. 
Joonas myös opiskelee Metropoliassa 
ja toimii siis SIL:n opiskelijayhteyshen-
kilönä, joten häneen kannattaa olla 
yhteydessä erityisesti sähkötekniikan 
opiskelijatapahtumien suunnittelujen 
ja järjestämisen yhteydessä.

YLEISESTI MAAN markkinatilannetta 
pidettiin perusinfran kohdalta kohtuul-
lisena, koska sitä täytyy ylläpitää hiljai-
simpinakin aikoina. Teollisuuspuolella 
ehkä on hivenen piristymistä. Kilpailu 
on kuitenkin kovaa ja toiminnan tehos-
tamista on koko ajan kehitettävä mark-
kinoiden ehdoilla.

AMK:JEN KASVATIT OVAT edenneet 
urillaan hyvin. Yleisesti oltiin huolissaan 
opetuksen rahoituksen leikkauksista 
sekä oppilaitosten sisäisestä rahan-
jaosta, mistä syystä lähiopetustunnit 
ovat  vähentyneet noin puoleen 4.000 
tunnista noin 2.000 tuntiin kuluneella 
vuosituhannella. Myös toivottiin hyvän 
perusosaamisen lisäksi uusimman tek-
niikan tuntemista mutta katsottiin liki 
mahdottomaksi yhtälöksi, että AMK-
opettaja nykyisillä opetustuntimäärillä 
(jopa 24 h/v) voisi ylläpitää tietojaan 
tasokkaasti. Keski-Euroopassa yleinen 
taso on edellisestä vähän yli puolet, 
jolloin tiedon pitäminen yllä on jo mah-
dollisempaa. Insinööriammattikorkea-
kouluideaa pidettiin ilmeisen hyvänä, 
kun voitaisiin keskittyä tasokkaaseen 
tekniikan koulutukseen mahdollisim-
man pienin yleiskustannuksin.

”VUODEN SÄHKÖTEKO” palkinto myön-
nettiin Taneli Riihoselle, jonka tutkimuk-
sen ”Monihyppyisten OFDM(A)-linkkien 
dupleksitilojen ja välitysprotokollien ke-
hitys ja analyysi” perusteella voidaan 
optimitilanteessa tiedonsiirtonopeudet 
jopa kaksinkertaistaa. Vuoden sähköin-
sinööriksi valittiin Vaconin perustaja Vei-
jo Karppinen, jonka yritys on kehittänyt 
suomalaista sähkötekniikkaa ja luonut 
runsaasti työpaikkoja. KNX-palkinnon 
sai insinööritoimisto Antti Hakala.

Kuvassa Kai Pietilä 
45 vuotta alalla ol-
leen Pentti Toivosen 
kanssa.

Sähkö, Tele, Valo ja AV 2016
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Oma opinahjoni Oulun yliopiston koneosasto juhli viime 
vuoden lopulla 50-vuotistaivalta. Sen yhteydessä toteutettiin 
railakkaitten teekkarihenkisten pippaloiden lisäksi tasokas 
seminaari. Pääfokus oli kone- ja metallialan aiheissa, mutta 
päivän aikana sivuttiin monia muitakin tekniikan alueita 
ja teollisuuden ajankohtaisia tarpeita. Ohessa kooste päivän 
mielenkiintoisimmista aiheista ja teollisuuden kannanotois-
ta yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön 
merkityksestä. 

KAUKO KALLIO

Yritysten terveisiä tutkimuksen ja osaamisen tärkeydestä

Yhteistyö tutkimuksessa ja 
koulutuksessa avain 
kansainväliseen menestymiseen

Y liopistojen ja korkeakoulujen rooli 
alueellisen teollisuustoiminnan kehitty-
miselle on aivan avaintekijä, korostivat 
useimmat konferenssipuhujat. Pohjois-
Suomen metalli- ja koneteollisuuden 
kehittymisen kannalta korkeakouluta-
son opetuksen saaminen Ouluun oli 
aivan ratkaiseva askel, totesivat muun 
muassa Rautaruukin (nykyisin SSAB) ja 
Outokummun edustajat.

Valtaosa kyseisten yritysten johtota-
son insinööreistä tuli Oulun yliopiston 

Osaston aloitusaikaan Oulun yliopiston rehtorina – ja myöhemmin mm. VTT:n pääjohtajana - toiminut Markku Mannerkoski (edessä oikealla) 
ja hänen vieressään koneenelinten opetuksen ”Grand Old Man” Yrjö Santaholma  kuuntelevat tarkkaavaisesti, mitä nykyjohdolla on 
sanottavaa.
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Yritysten terveisiä tutkimuksen ja osaamisen tärkeydestä

Yhteistyö tutkimuksessa ja 
koulutuksessa avain 
kansainväliseen menestymiseen

koneosastolta, koska he olivat syntyjään 
pohjoisen väkeä ja halusivat näin jatkaa 
elämistä lähellä kotiseutua. Saatavuus 
etelän opinahjoista silloin 60-luvulla oli-
si ollut lähes mahdoton urakka.

Metallurginen osaaminen 
terästehtaiden mieleen

JUKKA KÖMI SSAB:STA TOTESI muun 
muassa uuden erikoisteräslaadun 
markkinoille saamisen kestävän noin 
viisi vuotta. Laboratoriotyönä tehtä-
vän kehitystyön lisäksi tarvitaan paljon 
muutakin uutta osaamista. Metallurgi-
en taidon lisäksi tarvitaan aivan uutta 
prosessiosaamista,  suunnitteluosaa-
mista ja uudesta laadusta valmistettavi-
en tuotteiden tuotanto-osaamista. 

Pelkän uuden 
superlaadun val-
mistaminen ei 
tuota tekijälleen 
katetta, koska sen 
hyödyntäminen 
asiakaskunnassa 
vaatii usein aivan 
uutta erikoislaa-
dun hyödyntä-
misen osaamista. 
”Pystymme teke-

mään vaikka 2000 MPa:n terästä, mutta 
ei sitä kukaan pysty käyttämään”, kuvaa 
Kömi tuotekehityksen teräksen tekemi-
sen erästä näkökulmaa.

Koko tämä kehityspaketti tarvitsee 
korkeaa tutkimus- ja kehitysosaamis-
ta maailmanluokan kouluttajilta. Niitä 
SSAB on löytänyt Suomesta lukuisista 
yliopistoista ja korkeakouluista ja niiden 
jokaisen rooli on ollut aivan ratkaisevan 
tärkeä.

Tukiasemien maailman 
valloituksessa mukana

MYÖHEMMIN ELI 1980- ja 1990-luvuilla 
myös Nokian nousu maailmanjohta-
vaksi IT-alan yritykseksi pohjautui val-
tavan paljon juuri konealan insinöörien 

osaamiseen. Heidän 
panoksensa muun 
muassa maailman 
mainetta tuottaneen 
Flexi-tukiaseman me-
nestyksessä oli ratkai-
seva.

Hyvä tuotesuun-
nittelu yksin ei olisi 
uutta tuotetta ja sen 
tuomaa musertavaa 
ylivoimaa tuottanut 

elleivät koneinsinöörit olisi oivaltaneet 
sekä tuotannon ja logistiikan yhteen su-
lauttamista. Sillä oivalluksella tuotteen 
eri osat valmistettiin kukin globaalisti 
edullisimmalla valmistustehtaalla ja 
loppukokoonpano hoidettiin hubien 
kautta asiakkaan loppusijoituskohtees-
sa. 

Aikaisempi tapa oli se perinteinen, 
missä tuote tehtiin valmiiksi asti vaik-
kapa Oulun tehtaalla ja raahattiin sitten 
kokonaisena asiakkaan tykö asennetta-
vaksi.

Wärtsilässä 
tuotantotehojen 
moninkertaistajina

MYÖS WÄRTSILÄN taholta suitsutettiin 
tutkimusyhteistyön tärkeyttä ja Oulun 
koneinsinöörien osaamisen tuomaa 
tuottavuuden ja tuloksen kasvua. 

Oulussa professorinakin toiminut Ju-
hani Pylkkänen totesi, että Oulun poi-
kien voimin toteutettiin muun muassa 
moneen kertaan tehtaalla esiin nostettu 
vaatimus tuplata moottorien valmistus-
määrä entisillä resursseilla.

Tuotantovaiheet analysoitiin tarkasti 
ja aikaa haaskaavia työvaiheita kehitet-
tiin niin, että muun muassa nostojen 

Koneteekkareita 60-luvulta ja vähän muitakin terävinä seminaarissa.

Laboratoriotyönä tehtävän kehi-
tystyön lisäksi tarvitaan paljon 

muutakin uutta osaamista. Me-
tallurgien taidon lisäksi tarvitaan 

aivan uutta prosessiosaamista,  
suunnitteluosaamista ja uudesta 
laadusta valmistettavien tuottei-

den tuotanto-osaamista. 
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määrää minimoitiin ja tuotteen pysäy-
tyksiä tuotannossa poistettiin. Lopulta 
samoilla resursseilla valmistettiin kol-
minkertainen määrä moottoreita.

Ja tilauksia satoi ja rahaa tuli ”ovista 
ja ikkunoista”. Sillä hankittiin tehtaalle 
muun muassa FMS-järjestelmiä, jotka 
siihen aikaan olivat Suomessa tuiki har-
vinaisia. 

Sisu-Auto löysi arktista 
osaamista

OMIEN HUIPPUOSAAMISEN alueiden 
löytäminen ja niihin keskittyminen on 
pienen maan rajallisten resurssien takia 
menestymisen ehto. Se pätee niin yli-
opistoihin kuin ammattikorkeakoului-
hinkin yrityksistä nyt puhumattakaan.

Sisu-Auto on toimitusjohtaja Timo 
Korhosen mukaan onnistunut mainios-
ti, kun löi hynttyyt yhteen professori 
Mauri Haatajan kanssa. Mauri laittoi 
aikanaan alulle Oulun yliopiston kone- 
ja työkonetekniikan opetuksen pitkän 
Oulun tekun autotekniikan kehittämis-
työn ohella.

Tiivis tutkimus- ja kehitystyö Maurin 
joukkojen kanssa on tuonut Sisu-Autol-
le onnistumisia juuri vaativissa pohjoi-
sen oloissa toimiville rekkayhdistelmille.

SSAB:n metallurgian käyrät 
osoittavat uusiin laatuihin.

Esimerkkinä olivat Siperian 50 asteen 
pakkasiin toimitetut 85 tonnin puutava-
rakuljetuksen 7-akse-
liset jättiläiset. Sinne 
seitsemän vuoden ai-
kana viedyt autot ovat 
toimineet moitteetto-
masti, kun aluksi keh-
noista materiaaleista 
tehdyt jouset päivitet-
tiin laatumateriaalilla. 

Toinen onnistunut 
kehityskohde ovat 
miinanraivauskalus-
tot, joiden turvallisuus 
kuljettajan kannalta on saatu toimi-
maan täydellisesti suurtenkin räjähtei-
den yli ajettaessa. 

Tutkimus ja koulutus 
ratkaisevat menestyksen

EDELLÄ KERROTUT ESIMERKIT ovat toi-
vottavasti viite siihen, miten elintärkeä-
nä vientiteollisuus pitää yhteistyötä niin 
tutkimuksessa kuin korkeatasoisessa 
koulutuksessa.

Vaikka esimerkit ovatkin siitä yliopis-
toympäristöstä, jossa aikanaan opiske-
lin ja joskus opetinkin, ovat eväät aivan 
samanlaisia myös ammattikorkeakou-

Omien huippuosaamisen 
alueiden löytäminen ja 
niihin keskittyminen on 
pienen maan rajallisten 

resurssien takia menesty-
misen ehto. Se pätee niin 

yliopistoihin kuin ammatti-
korkeakouluihinkin yrityk-
sistä nyt puhumattakaan.

luja varten. Näin vakuuttivat juhlissa 
olleet teollisuuden johtajat tilaisuuden 

lomassa käydyissä kah-
vikeskusteluissamme.

Insinöörien tarvit-
sema oppi koulutuk-
sen aikana ei heidän 
mukaan saa jämähtää 
pelkästään tekniikan 
uusimpiin asioihin, niin 
välttämättömiä kuin ne 
ovatkin. Yhä enemmän 
pitäisi kyetä koulimaan 
tulevia menestyksen 
tekijöitä sosiaalisissa 

taidoissa, kansainvälisyyden ja toisten 
kulttuurien ymmärtämisessä, monipuo-
lisessa kielitaidossa ja taidossa oppia 
nopeasti ja monipuolisesti uusia asioita. 
Laaja-alaistua, monipuolistua, ymmär-
tää ja selviytyä nopeasti uusissa ympä-
ristöissä.

Yliopistot ja amk:t saman 
katon alle?

SEMINAARISSA SIVUTTIIN historian 
ohella tulevaisuutta ja korkeakoulutuk-
sen näkökulmia uuteen maailmaan. 

Useimmilla yritysjohtajilla oli päätoi-
veena saada korkeatasoisia kontakteja 
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NIMENI ON HEINI HIETIKKO, olen 29-vuotias filosofian maisteri Tampereelta. Aloitin helmikuun puolivälissä Tool ry :n 

järjestösihteerinä. Olen erittäin iloinen uudesta ja mielenkiintoisesta tehtävästä, jossa pääsen oppimaan paljon uutta! 

Edunvalvonnan alalla toimiminen kiinnostaa minua, ja olen suorittanut korkeakouluharjoitteluni siihen keskittyvässä 

yrityksessä Brysselissä. Harjoittelun päättymisen ja yliopistosta valmistumisen jälkeen olen työskennellyt Pariisissa, josta 

palasin Suomeen viime kesänä. 

TYÖKOKEMUSTA MINULLA ON ASIAKASPALVELUSTA, viestinnästä, markkinoinnista, tapahtumanjärjestämisestä, jäsen-

hankinnasta, selvitysten laatimisesta sekä sihteerin tehtävistä. Viimeisin työni ennen Suomeen tuloa oli Parisiin ranska-

lais-suomalaisen kauppakamarin projektikoordinaattorin toimi. Minulla on kokemusta järjestötoiminnasta myös vapaa-

ehtoistyöstä Suomen Punaisella Ristillä. 

Toivotan kaikille jäsenille hyvää ja onnellista vuotta 2016! 

TOOLin uusi  
järjestösihteeri  
esittäytyy

sellaisiin koulutuspaikkoihin, joissa on 
heidän tarvitsemaansa huippuosaa-
mista. Paikka ei ole ratkaiseva, mutta 
maantieteellinen läheisyys on usein iso 
etu. Mitä tiiviimmin yhteistyötä voidaan 
tehdä livenä, sitä nopeammin ja sel-
keämmin päästään tuloksiin. 

Myös hyvä keskinäinen tuntemus ja 
siitä johtuva luottamus nopeuttaa pro-
jektien tekemistä ja tuo tuloksia, kun 
tuntee toistensa tavat ja ymmärtää 
”puolesta sanasta”, mitä homma kulloin-
kin tarkoittaa. 

Isot yksiköt ovat eduksi usein, mut-
ta myös pienten kanssa on hyödyllis-
tä työskennellä, kun osaaminen on 
hanskassa. Ne ovat usein myös ketteriä 
toimijoita. Ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen yhteistyö uskottiin eduksi, 
vaikka ei sitä mitenkään välttämättö-
mänä pidetty.

Suuruuden ekonomiaa ei pidetty 
huonona asiana, kunhan henkilökemiat 
toimivat ja yksi plus yksi tuottaa yhteen 
enemmän kuin kaksi. Päätökset fuusi-
oista on syytä tehdä paikallisesti parem-

man kokonaisuuden saavuttamiseksi, ei 
yksioikoisesti valtion hallintopäätöksil-
lä, uskoivat keskustelussa olleet yritys-
tahot.
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Sähköautot ovat vielä har-
vinaisia Suomessa, mutta 
myyntimäärien kasvu on no-
peaa. Sähkö on ajovoimana 
monella tapaa ylivoimainen 
bensiiniin tai dieseliin.

 un sana sähköauto mainitaan 
kahvipöytäkeskustelussa, lähes kaikilla 
on asiasta mielipide. Toisessa ääripääs-
sä on sähköautointoilija, jonka mieles-
tä sähköautoissa ei ole mitään vikaa ja 
polttomoottoriautot pitäisi kieltää tai 
haittaverottaa kuoliaaksi, toisessa ääri-
päässä on henkilö, joka kuvittelee, että 
sähköautot eivät sovellu kenenkään 
arkikäyttöön, koska ne eivät toimi pak-
kasessa eikä niillä pääse mökille. Totuus 
löytyy sieltä väliltä.

ENNEN VUONNA 2010 markkinoille tul-
lutta Nissan Leafia sähköautot todella 
olivat leluja, joilla saattoi ajaa muuta-
man kymmenen kilometriä, eikä kiihty-

VESA LINJA-AHO

Kallis hankkia, halpa omistaa 
– sähköautot yleistyvät pikkuhiljaa

vyyskään päätä huimannut. Toki ne so-
veltuivat joihinkin tarkoituksiin, kuten 
kotimainen Subaru Domingon runkoon 
rakennettu Elcat Cityvan, joka oli muun 
muassa Postin jakelukäytössä 1990-lu-
vulla.

JOS SÄHKÖAUTOTIETOUS on jämähtä-
nyt Elcat-aikakaudelle, tässä muutama 
päivitys: uudet sähköautot, kuten Nis-
san Leaf ja Volkswagen e-up!, maksavat 
uutena halvimmillaan noin 29000 eu-
roa ja niillä ajaa täydellä latauksella noin 
110–150 kilometrin matkan 80–100 
km/h maantienopeudella. Jos otetaan 
-25 asteen pakkanen, toimintasäde ku-
tistuu pahimmillaan 50 kilometriin. Tätä 
voi hieman venyttää kärvistelemällä 
ohjaamossa takki päällä: sähköinen voi-
malinja kun ei juuri tuota hukkalämpöä, 
joten ohjaamon lämmitys on pakko hoi-
taa erikseen akusta otetulla energialla.

KALLEIMMASTA PÄÄSTÄ löytyy luksus-
auto Tesla Model S, jolla ajelee maantie-
nopeudella reilusti yli 400 kilometriä, ja 
nollakelillä moottoritielläkin yli 300 km. 
Tosin hinnatkin lähtevät 85000 eurosta 
ylöspäin. Tässä hintaluokassa sähköau-

tot ovat itse asiassa polttomoottorisisa-
riaan parempia, käytettiinpä mittarina 
kiihtyvyyttä tai käyttökustannuksia. 
Tämä johtuu ei pelkästään mutta suu-
relta osin paikallispäästöihin perustu-
vasta autoverotuksesta.

MIKSI SÄHKÖAUTOJA sitten pitäisi 
saada Suomen teille? Tekniikkana säh-
kömoottori on ylivoimainen poltto-
moottoriin verrattuna: vääntökäyrä on 
tasainen, joten vaihteistoa ei tarvita. 
Halpakin sähköauto jättää liikenneva-
lokiihdytyksessä keskinkertaisen polt-
tomoottoriauton jälkeensä. Sähköauto 
on hiljainen ja lähes huoltovapaa: öljyn-
vaihtoja ei tarvita ja yksillä jarrupaloilla 
ajaa toista sataa tuhatta kilometriä, kun 
sähkömoottori huolehtii myös jarrutuk-
sista. Sähköauton paikallispäästöt ovat 
nolla – ja kokonaispäästöihinkin voi vai-
kuttaa: sähköä kun voi tuottaa monella 
eri tavalla.

TÄMÄN KAIKEN HYVÄN vastapainona 
tulevat akkutekniikan asettamat rajat: 
jos peltisen bensiinitankin hinnalla saisi 
100 kilowattitunnin akuston, olisimme 
kaikki ajaneet jo pitkään pilkkahintaisil-

K

Tässä hybridi-Volvo latautuu sukopistokkees-
ta ja Tesla voimavirtapistokkeesta.

22  1/2016 Toolilainen
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la sähköautoilla. Akkutekniikka on vasta 
2000-luvulla kehittynyt – suurilta osin 
mobiililaitevillityksen ansiosta – niin 
pitkälle, että edullisen hintaluokankin 
sähköautoilla voi ajaa olosuhteista riip-
puen jo 100–200 kilometriä yhdellä la-
tauksella.

SÄHKÖAUTOT OVAT TÄLLÄ HETKELLÄ 
kalliita: karkeasti voidaan 
sanoa, että 30–40 tuhan-
nen euron sähköautot 
ovat reilun kymppitonnin 
kalliimpia kuin vastaa-
vankokoiset ja -suoritus-
kykyiset polttomoottori-
autot. Kallis hinta johtuu 
pääasiassa pienistä val-
mistusmääristä sekä siitä, 
että valmistajat jyvittävät 
tuotekehityskustannuk-
sia autojen hintaan. Tek-
niikaltaan sähköauto on 
itse asiassa halvempi val-
mistaa kuin polttomoottoriauto, koska 
moni tarkkuustyöstöä vaativa osa jää 
pois. Akkujenkin hinnat tulevat alas, 
kun valmistusmäärät kasvavat.

KALLIIN HANKINNAN JÄLKEEN itse 
ajaminen on halpaa. Sata kilometriä 
sähköllä ajoa kuluttaa noin 20 kilowatti-
tuntia, joka maksaa pari euroa. Bensiini-
auton vastaava kustannus noin kympin. 
Huoltokulut ovat mitättömät, kun öljyn-
vaihtoja ei tarvita.

AKUSTOJEN KESTOSTA on esitetty huo-
lia, mutta normaalikäytössä yhdellä 
akustolla ajaa reilut 200000 kilometriä. 
Akuston vaihto maksaa noin 5000–
10000 euroa, minkä jälkeen autolla ajaa 

komeasti toiset reilut 200000 kilometriä.
Kilometrien lisäksi akkujen kapasi-

teetti kärsii ikääntymisestä. Nykyaikaisia 
sähköautoja on ollut markkinoilla vasta 
viisi vuotta, joten aika näyttää totuu-
den, mutta tämän hetkiseen tietämyk-
seen perustuva valistunut arvio akkujen 
käyttöiälle on 7–11 vuotta.

Käyttöiästä puhuttaessa on muistet-
tava, että akku ei ha-
joa yhtäkkiä vaan van-
henee. Se, onko akku 
”vaihtokunnossa” kun 
sen kapasiteetti on 
pudonnut 80 %:iin tai 
60 %:iin uudesta, riip-
puu autoilijasta.

Valmistaja myöntää 
tyypillisesti akustol-
le 8 vuoden takuun. 
Nissan Leafissa akku-
takuulla on 160 000 
kilometrin raja, Tesla 
Model S:ssä ei ole kilo-

metrirajaa ollenkaan. Tämä muuttune, 
kun Tesla-taksit yleistyvät… 

JOS AJATELLAAN päivittäistä työmatka-
ajoa, ei ole mitään syytä, miksi sähkö-
auto ei siihen sopisi. Liikennekäytössä 
olevalla henkilöauton päivittäinen ajo-
suorite Suomessa on noin 50 kilometriä 
– matka, joka taittuu kaikilla nykyaikai-
silla sähköautoilla, säällä kuin säällä.

Usean sadan kilometrin mökkimat-
kankin voi taittaa sähköautolla – myös 
niillä edullisimmilla – jos matkan var-
relta löytyy pikalatausasemia. Etelä-
Suomen tieverkko täyttää melko hyvin 
tämän tarpeen. Sähköautolla ajetaan 
reilu sadan kilometrin matka, minkä 
jälkeen se laitetaan reiluksi pariksi kym-

Kalliin hankinnan jälkeen 
itse ajaminen on halpaa. 
Sata kilometriä sähköllä 

ajoa kuluttaa noin 20 kilo-
wattituntia, joka maksaa 
pari euroa. Bensiiniauton 
vastaava kustannus noin 
kympin. Huoltokulut ovat 

mitättömät, kun öljynvaih-
toja ei tarvita.

meneksi minuutiksi pikalaturiin. Tänä 
aikana akut latautuvat 80–90-prosentti-
sesti täyteen. Viimeiset muutama kym-
menen prosenttia täyttyvät hitaammin, 
akkukemian asettamien rajoitusten ta-
kia. Pikalaturi syöttää suoraan tasavirtaa 
akustoon 50 kilowatin teholla, joten se 
vaatii järeän sähköliittymän taakseen.

Sähköautojen lataamisesta kerrotaan 
enemmän seuraavassa Toolilaisen nu-
merossa. Sen verran sanottakoon, että 
vastoin yleistä harhakäsitystä sähköau-
ton voi ladata ihan tavallisesta ulkopis-
torasiasta tai lämmitystolpasta.

KAIKILLE SÄHKÖAUTO ei tietenkään 
sovi. Jos autoilee säännöllisesti useita 
satoja kilometriä päivittäin vaihtelevilla 
reiteillä, on järkevää ajella polttomoot-
toriautolla – tai hybridiautolla, joita on 
saatavilla myös ladattavina malleina.

SÄHKÖAUTOJEN arkipäiväistymisen 
kannalta mielenkiintoisin ajoneuvo-
uutuus on tänä vuonna markkinoille 
tuleva Chevrolet Bolt, jonka hinta Yh-
dysvalloissa on 30000 dollaria ja jossa 
on 60 kilowattitunnin akku, jolla toi-
mintasädettä maantienopeuksissakin 
irtoaa jo kolmatta sataa kilometriä. Toi-
nen mielenkiintoinen on ensi vuonna 
markkinoille tuleva Tesla Model 3, joka 
tähtää keskihintaisten perheautojen 
markkinarakoon.

MIKÄÄN PATENTTIRATKAISU liiken-
neongelmiin Teslat ja Leafit eivät ole, 
varsinkaan kaupunkiliikenteen ongel-
miin, joissa henkilöautoilun suurin hait-
ta muodostuu auton viemästä tilasta, 
ruuhkineen ja parkkitilavaatimuksineen. 

Sähköinen voimansiirto soveltuu on-
neksi hyvin – tai oikeastaan vielä hen-
kilöautoja paremmin – myös kaupun-
kibusseihin: katolle ja alustaan mahtuu 
isot akut, ja bussi voidaan pikaladata 
aina reitin päässä odotellessa. Lataa-
malla bussia joka pysäkillä hetki, saa-
daan toimintasäde vielä pidemmäksi. 

Bussien sähköistämisen myötä myös 
monet joukkoliikenteen ympäristöhai-
tat, kuten pysäkiltä lähtökiihdytyksen 
korvia huumaava räminä ja pienhiuk-
kaspäästöt jäävät historiaan.

Kiskoilla kulkevissa liikennevälineissä 
sähkö on syrjäyttänyt polttomoottorit 
jo aikoja sitten.

VESA LINJA-AHO työskentelee auto-
elektroniikan lehtorina Metropolia-am-
mattikorkeakoulussa. Häneltä ilmestyy 
keväällä 2016 kirja Ostaisinko sähköau-
ton? (Into-kustannus)

Porvoossa julkiset la-
tauspisteet ovat ilmaisia.
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Mikkelin ammattikorkeakou-
lussa on kahden syksyn ajan 
toiminut talotekniikan pro-
jektitoimisto, jossa työsken-
televät kolmannen vuoden 
talotekniikan opiskelijat. 
Opiskelijat työskentelevät 
alueella toimivien yritysten 
projekteissa suorittaen sa-
malla opintojaan. 

   alotekniikan projektitoimiston suun-
nittelu alkoi vuoden 2014 alussa. Toi-
minnalle asetettiin tavoitteeksi tuottaa 
hyötyä alueen yrityksille, saada aikaan 
opiskelijoille ainutlaatuista osaamista 
ja toimivia työelämäverkostoja, kehittää 
tiimiopettajuutta ja tuottaa tki-opinto-
pisteitä. Suunnittelussa oli mukana kak-
si talotekniikan lehtoria sekä matematii-
kan lehtori. Suunnittelun lähtökohtana 
oli luoda toimintamalli, joka on mahdol-
lisimman lähellä oikeaa työelämää.

SUUNNITTELU LÄHTI liikkeelle siitä, että 
päätettiin, mitkä opinnot opiskelijat 
suorittavat kokonaisuudessa. Ensim-
mäisessä kokeilussa opiskelijat suoritti-
vat työelämäprojektien kautta 11 op, joi-
hin sisältyi Projektiosaamisen, Talous- ja 
tilastomatematiikan 
sekä ammattietiikan 
opintojaksot. Toise-
na toimintavuote-
na kokonaisuutta 
laajennettiin 16 
opintopisteeseen 
ja mukaan otettiin 
Työorganisaatioiden 
toiminta ja johtami-
nen -opintojakso. 

Koska kokonai-

JOHANNA AROLA, TALOTEKNIIKAN LEHTORI JA KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ, MAMK
TARU POTINKARA, TALOTEKNIIKAN LEHTORI JA KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ, MAMK
ANNA-MAIJA OJAPELTO, LEHTORI (MATEMATIIKKA), MAMK

Talotekniikan projektitoimistossa 
tehdään työtä alueen yrityksille

suuden haluttiin vastaavan mahdolli-
simman hyvin todellista työelämää, tuli 
toiminnalle löytää myös toimistomaiset 
tilat, joissa oli mahdollista työskennel-
lä reilu 40 opiskelijaa yli kymmenessä 
projektiryhmässä. Sopivat tilat löytyivät 
MAMKin kampukselta ja ne varusteltiin 
toimintaan soveltuviksi.

ENSIMMÄISENÄ VUOTENA toiminnassa 
oli mukana 42 ja toisena vuotena 33 
opiskelijaa. Opiskelijoista muodostet-
tiin kolmen hengen projektiryhmiä. Yri-
tysten edustajat kävivät esittelemässä 

projektiensa aiheet 
ja jokainen opis-
kelija haki häntä 
eniten kiinnosta-
vaan projektiin. Ha-
kijat haastateltiin 
ja haastatteluiden 
pohjalta muodoste-
tiin projektiryhmät. 

Projekti aloitet-
tiin kirjallisuusselvi-
tyksen tekemisellä. 

Tämän jälkeen ryhmät tekivät projekti-
suunnitelman, jonka pohjalta lähtivät 
toteuttamaan projektiaan. Projektiryh-
mät työskentelivät projekteissaan koko 
syyslukukauden ajan kolmena päivänä 
viikossa. Projektin tulokset ja johto-
päätökset kasattiin projektiraporttiin ja 
lisäksi tulokset esiteltiin erillisessä semi-
naarissa. 

TOISESSA TOTEUTUKSESSA, jossa oli 
mukana myös opintojakso Työorga-
nisaatioiden toiminta ja johtaminen, 
opiskelijat toimivat lisäksi erilaisissa or-
ganisaation hallintotehtävissä projektin 
toteutuksen lisäksi. Näitä olivat muun 
muassa henkilöstö- ja taloushallintoon, 
kehittämiseen, projektijohtamiseen 
sekä markkinointiin ja viestintään liitty-
vät tehtävät. 

Matematiikan opetus pyrittiin yhdis-
tämään projektien toteutukseen ja se 
onnistuikin hyvin projekteissa, joissa kä-
siteltiin suurta määrää mittaustuloksia 
tai laskettiin takaisinmaksuaikoja tai tar-
kasteltiin investointien kannattavuutta. 

Opiskelijat hallintotehtävien kimpussa.

T

Sekä opiskelijoille että yrityksille 
on tärkeää luoda kontakteja puo-

lin ja toisin. Projektitoimistossa 
työskennellessään opiskelijat 

voivat vakuuttaa toimeksianta-
jayrityksen osaamisestaan ja tätä 
kautta on auennut harjoittelu- ja 

opinnäytetyöpaikkoja. 
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Matematiikassa pidettiin myös ns. pe-
rinteisiä tunteja.

TALOTEKNIIKAN projektitoimistossa on 
ollut mukana useita alalla toimivia ete-
läsavolaisia yrityksiä ja julkishallinnon 
toimijoita. Mukana on ollut esimerkiksi 
urakoitsijoita, isännöitsijätoimistoja, lai-
tevalmistajia sekä kuntien kiinteistöistä 
vastaavia tahoja. 

Projektien aiheet ovat liittyneet 
mm. sisäilmasto-olosuhteiden selvit-
tämiseen taloyhtiöissä sekä julkisissa 
rakennuksissa, energiatehokkaiden 
LVI-ratkaisujen kartoittamiseen, labo-
ratorioympäristöjen kehittämiseen, 
tuotteiden takaisinmaksuaikojen las-
kemiseen sekä esimerkiksi kotimaan ja 
ulkomaan markkinaselvityksiin.

TOIMINNASTA SAATU PALAUTE on kan-
nustanut jatkamaan ja kehittämään 
toimintaa edelleen. Opiskelijat ovat ku-
vanneet toimintaa mielekkääksi, koska 
pääsevät tekemään asioita käytännössä 
ja osittain oman aikataulun mukaisesti. 
Erityisen motivoivaksi koetaan se, että 
projektit tulevat suoraan työelämästä 
ja niiden tuloksista on oikeasti yrityksille 
hyötyä. Mukana olevat yritykset taas ko-
kevat, että opiskelijoiden tekemä työ on 
tärkeää ja yritykset ovat saaneet projek-
tien tuotoksena käyttökelpoisia tuloksia 
omaan toimintaansa. 

VIIME SYKSYN TULOSTEN myötä usea 
taloyhtiö sai tärkeää tietoa kiinteistö-
jensä ilmanvaihdon toimivuudesta sekä 
asuntojen lämpöolosuhteista. Opiskeli-
joiden tekemien mittausten perusteella 
löytyi muutama asunto, jossa ilman-
vaihto ei toiminut lainkaan ja tulosten 
perusteella asunto-osakeyhtiö ryhtyi 
tarvittaviin toimiin asian korjaamiseksi. 

Myös useista julkisista kiinteistöis-
tä saatiin tärkeää tietoa sisäilmasto-
olosuhteiden nykytilasta. Projektien 
tuloksena syntyi myös ehdotus ilman-
vaihtolaboratorion testihuoneen toteu-
tuksesta ja eräs laitevalmistaja sai tietoa 

kehittämänsä laitteen takaisinmaksu-
ajoista erilaisissa käyttökohteissa.

SEKÄ OPISKELIJOILLE että yrityksille 
on tärkeää luoda kontakteja puolin ja 
toisin. Projektitoimistossa työskennel-

Myös opettajan näkökul-
masta toiminta on erittäin 

antoisaa.  Projektien 
aiheet liittyvät kulloinkin 
ajankohtaisiin aiheisiin, 

jolloin osaaminen kasvaa 
kaikilla osapuolilla ja 

syntyy runsaasti uusia 
kontakteja. 

lessään opiskelijat voivat vakuuttaa 
toimeksiantajayrityksen osaamisestaan 
ja tätä kautta on auennut harjoittelu- ja 
opinnäytetyöpaikkoja. 

Yritykset kokevat tärkeäksi sen, että 
ovat mukana oppilaitoksen toiminnas-
sa ja siten pääsevät jo 
opintojen aikana työs-
kentelemään tulevien 
alan ammattilaisten 
kanssa. 

Myös opettajan nä-
kökulmasta toiminta on 
erittäin antoisaa.  Pro-
jektien aiheet liittyvät 
kulloinkin ajankohtaisiin 
aiheisiin, jolloin osaa-
minen kasvaa kaikilla 
osapuolilla ja syntyy run-
saasti uusia kontakteja. 

PROJEKTITOIMISTON TOIMINTAA kehi-
tetään jatkuvasti ottaen huomioon sekä 
opiskelijoilta että yrityksiltä tuleva pa-
laute. Toiminta muuttuu myös opetus-
suunnitelmissa tapahtuvien muutosten 
myötä. Jatkossa MAMKin taloteknii-
kan opiskelijat pääsevät osallistumaan 
projektitoimiston toimintaan kahdesti 

opintojensa aikana. 
Ensimmäisen kerran 

opiskelijat osallistuvat 
toimintaan toisen vuo-
den keväällä, jolloin 
keskitytään enemmän 
projektin toteutukseen 
ja hallintaan projektien 

aiheiden liittyessä pääsääntöisesti sisäil-
mastoasioihin. 

Toisen kerran opiskelijat osallistuvat 
projektitoimiston toimintaan syventä-
vässä osiossa neljännen vuoden syksyl-
lä. Tällöin projektien aiheet ovat haasta-

Ilmanvaihdon mittaukset käynnissä.

vampia, sillä opiskelijoilla on jo laajempi 
osaaminen käytettävissään.

OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA tämän 
kaltainen toiminta on intensiivistä, jos-
kin mukavaa vaihtelua ns. perinteiselle 

luokkaopetukselle. En-
nen toiminnan aloitus-
ta tehtävää on paljon 
liittyen muun muassa 
yritysten kanssa käytä-
viin keskusteluihin pro-
jektien aiheista. Projek-
titoimiston toiminnan 
aikana työ painottuu 
opiskelijoiden ohjaa-
miseen sekä kirjallisen 
aineiston arviointiin.

Useamman opetta-
jan tiimityöskentely 

on antoisaa. Kokonaisuuden suunnitte-
luun sekä toiminnan toteuttamiseen ja 
kehittämiseen saadaan mukaan useita 
erilaisia näkökulmia. Ja onhan yhdessä 
tekeminen toki huomattavasti muka-
vampaa kuin yksin puurtaminen!

Yritykset kokevat tärkeäksi sen, että ovat mukana 
oppilaitoksen toiminnassa ja siten pääsevät jo 
opintojen aikana työskentelemään tulevien alan 
ammattilaisten kanssa. 
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Kun taitelijat ja lasertekno-
logian asiantuntijat päättivät 
tehdä jotakin yhdessä, yhdis-
tävä tekijä oli laserteknolo-
gia.

     dea taiteilijoiden ja insinöörien 
yhteistyöstä syntyi Lappeenrannan tek-
nillisen yliopiston lasertyöstön labora-
toriossa – paikassa joka on mitä innoit-
tavin taiteen tekemiseen. Taiteilijalla ja 
insinöörillä on loppujen lopuksi aika 
paljon yhteistä, kuten intohimo työhön, 
periksiantamattomuus ja halu kehittää 
omaa osaamistaan. Sen sijaan taiteilijan 
työprosessi saattaa olla päinvastainen 
kuin insinöörin, sillä taideteos syntyy 
usein suuremmin suunnittelematta, ko-
keilemalla. 

Art + Laser eli Lares-lasertaideresi-
denssi päättyi seminaariin, jossa kuul-
tiin muun muassa, mitä insinööri voisi 
oppia taiteilijalta. Hanketta rahoittanut 
Tekes uskoo, että tällaiset poikkitoimi-
alaiset ja poikkitieteelliset kokeilut ja 
tiimit edistävät ihmisen tarpeiden ym-
märtämistä ja siitä syntyy uutta osaa-
mista ja kilpailukykyä yrityksille.

Päämäärätietoinen 
epälineaarisuus ja kokeilu

INSINÖÖRIN MIELESTÄ epälineaarinen 
kulku kohti päämäärää kuulostanee 
ristiriitaiselta. Taitelijan mielestä sen 
taustalla on kuitenkin vahva logiikka: 
on olemassa selkeä visio siitä, mitä ha-
lutaan saada aikaiseksi. Sen sijaan, että 
aluksi päätetään, miten päämäärään 
mennään, ollaankin avoimia erilaisille 
ratkaisuille. Taiteilijan sanoin: ”Teoksen 
tekemisen yksi haaste on olla avoin uu-
sille ideoille ja samalla varma lopputu-
loksesta.” 

Rakennustyömaalla tällainen toimin-
tatapa johtaisi varmaan kaaokseen, 
mutta jos suinkin aikaa on, joku raken-

MIRKA AIRESVUO

Mitä insinööri voisi 
oppia taiteilijalta?

I

nusarkkitehti voisi näin toimiakin ja 
ehkä toimiikin. Insinöörin työssä on-
gelmana tässä tietysti on vaikkapa sel-
lainen käytännön seikka, että suunnit-
teluohjelmat eivät toimi ilman tarkkoja 
tietoja.

INSINÖÖRIMÄISTÄ ON systemaattinen 
ongelmanratkaisu. Siinä suljetaan pois 
vaihtoehtoja ja lopuksi päädytään rat-
kaisuun. Taiteilijamaailmassa suositaan 
mieluummin eri vaihtoehtoja avaavaa 
leikittelyä: Mitähän tapahtuisi, jos teh-
täisiin näin? 

Taitelijan sanoin: ”Taide on kuin puu-
tarhan hoitoa. Vain osa monista kylve-
tyistä siemenistä jää lopulta sadoksi 
korjattaviksi.”

Turvallinen tapa soveltaa tätä insinöö-
rimaailmaan on esimerkiksi suunnitte-
lutoimiston villi ideariihipäivä firman 
mökillä. Viikon kuluttua johtoryhmä käy 
läpi kaikki Mitä jos -ideat ja niistä poimi-
taan toteutuskelpoinen tai toteutuskel-
poiset. Näinhän monissa toimistoissa 
on toimittu jo iät ajat.

Aistien ja intuition 
hyödyntäminen

KUN OBJEKTIIVISUUTEEN pyrkivästä 
tieteestä on myös liike-elämään valunut 
objektiivisuuden vaatimus, on unoh-
dettu subjektiivisuuden hyvä puoli: 
kun kehitellään persoonallista tuotet-
ta, suunnittelija voisi objektiivisuuden 
sijasta hyödyntää subjektiivisuutta ja 
intuitiota. Nehän liittyvät mielikuvituk-
seen ja sieltä kumpuavat innovaatiot. 

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että 
siltoja ja halleja rakennettaisiin fiiliksel-
lä. Mutta objektiivisuuden, aistikoke-
musten ja intuition yhdistämisellä voisi 
syntyä jotakin uutta tekniikassakin: sekä 
turvallista ja sääntöjenmukaista että 
tuotteen käyttäjälle miellyttävää ja per-
soonallista.

Tämän ovat jo kauan sitten oivalta-
neet esimerkiksi autojen suunnittelijat. 
Ainakin mainosten perusteella vaikut-
taa sitä, että he ovat hoksanneet aistien 

välittämän tunnekokemuksen voivan 
jopa olla tuotteen ydinjuttu. 

Jokainen tarvitsee 
inspiraatiota

TAITEILIJAN NEUVO ON, 
että jos inspiraatio on ka-
doksissa, laita työ sivuun, 
tee jotakin muuta, an-
nan asian muhia, kyllä 
se inspiraatio sitten 
tulee. Toinen tapa 
on tehdä, vaikka ei 
huvita, sillä työn 
kauttakin voi löytää 
inspiraation. Inspi-
raatiota voi myös 
hakea aktiivisesti: 
olla yhteydessä kol-
legoihin, lukea, kä-
vellä vaihtaa mene-
telmää.

Siinä tuli hyviä 
neuvoja insinöörille. 
Tarkasti aikataulute-
tussa työssä noista tai-
teilijan vinkeistä toteu-
tettavissa toisin on vain 
tuo inspiraation haku 
työtä tekemällä.  

LOPUKSI SEMINAARIN jär-
jestäjät suosittelivat residens-
sejä muillekin kuin taiteilijoille. 
Kun insinööri menisi aivan uuteen, 
työnteolle varattuun ympäristöön eli 
residenssiin, hän voisi sataprosenttises-
ti keskittyä tekemiseen. Lisäksi jo uusi 
ympäristö saattaisi antaa virikkeitä. 

Onhan tällaisia jo järjestettykin, mut-
ta eri nimillä, esimerkiksi Code Camp 
ohjelmoijille. 

”Rutiinien rikkominen pakottaa aivot 
uuteen asentoon”, tiivisti seminaarissa 
puhunut projektipäällikkö Emmi Mai-
janen.
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William Dennisukin Kaksinainen: 
valkoista kvartsia

Kyseenalaistamisella innovaatioita
PYÖRÄÄ EI TIETENKÄÄN kannata keksiä uudestaan mutta jo kahden asian 
uudenlainen yhdistäminen voi olla innovaatio. Kannattaa siis hakea aktiivi-
sesti uusia näkökulmia ja kysyä välillä, miksi tuo on noin. Ehkä vanha tapa, 
tekniikka, materiaali tai laite ei enää olekaan merkityksellinen vaan jotakin 
uutta pitäisi keksiä tilalle. 

Tästä hyvä esimerkki on Willi idea -kilpailun voittaja, rakennusmestari ja 
yrittäjä Markku Sinkkonen. Muun muassa ovia ja ikkunoita myyvä Sinkko-
nen turhautui, kun työaikaa kului siihen, että työkohteissa piti käydä otta-
massa mittoja ennen kuin saattoi tehdä tarjouksen. Hän keksi, että mitäpä 
jos asiakas ottaisi kohteesta digikuvan ja tietokoneohjelma laskisi siitä mitat. 

Keksinnön kaupallistamiseksi on perustettu yritys InnoMetri Oy. Ideaa on 
jo kolmisen vuotta kehitetty omalla rahalla, mutta nyt rahoitusta tuli kilpai-
lun voitosta sekä Tekesiltä. Ensimmäinen kaupallinen versio tulee pian Suo-
men markkinoille, ja tavoitteena on siirtää palvelu pilveen ja valloittaa koko 
maailma. 

Innovaatiolla on valtavat markkinat, sillä mitat saadaan mistä tahansa 
tasopinnasta – ikkunoista, laatoituksista, verhoista. Ratkaisua voidaan hyö-
dyntää muun muassa rakennus- ja sisustusyrityksissä sekä arkkitehtitoimis-
toissa, ja sovelluskohteita tukee koko ajan lisää. Tarkoitus on myydä lisens-
sejä yrityksille, jotka haluavat tätä tekniikka käyttää.

”Kun mahdottomalta tuntuva idea syttyy, on vain hyvä, ettei keksijä tiedä 
asiasta liian paljon, koska silloin hän näkee vähemmän esteitä toteutuksen 
tiellä”, Sinkkonen sanoo. 

Lisätietoja: 
http://www.startupmill.fi

Emmi Maijanen kannusti taiteilijoita ja insinöörejä oppimaan toisiltaan.

Inni Pärnäsen Harmaa keto: 
vaneria, pigmenttiä ja vahaa



28  1/2016 Toolilainen

Painettavan elektroniikan 
ja perinteisen pii-pohjaisen 
mikroelektroniikan yhtymä-
kohtaan on vahvasti kehitty-
mässä uusi teknologia-alue, 
joka hyödyntää molempien 
teknologioiden etuja: painet-
tavan elektroniikan skaalat-
tavuus ja mikroelektroniikan 
parempi suorituskyky. 

 k. hybridi-integroinnilla yh-
distetään molempien teknologioiden 
vahvuuksia uuden tyyppisiksi tuotteik-
si ja liiketoiminnaksi. Kun tähdätään 
uudentyyppisiin, joustaviin/taipuisiin, 
pinnanmuotoisiin ja laajan pinta-alan 
hajautettuihin sovelluksiin, siirtyminen 
kappaleenkäsittelystä jatkuvaan rullal-
ta-rullalle valmistusprosessiin luo uusia 
mahdollisuuksia a) uudentyyppisille 
tuotetoteutuksille (esim. useita metriä 
pitkät tuotteet tai tiiviit integroidut tuo-
terakenteet ilman mekaanisia reikiä tai 
saumoja) sekä b) erittäin tehokkaaseen 
valmistusprosessiin, jossa yksittäisten 

HARRI MÄÄTTÄ, OAMK

IMI uudistaa tuoterakenteet

N

tuotteiden käsittelyn käsityövaiheet 
voidaan minimoida siirryttäessä käsitte-
lemään kokonaisia rullia.

RUISKUVALUA KÄYTETÄÄN yleisesti 
esimerkiksi kulutuselektroniikassa, ku-
luttajatuotteissa ja autoteollisuudessa. 
Projektin ylivaluissa käytettävä ruisku-
valu on kustannustehokas valmistus-
menetelmä erityisesti suurella sarja-
koolla. Painetun elektroniikkakalvon/
älykkyyden ylivalussa saadaan täysin 
uudentyyppisiä toiminnallisuuksia, 
joissa voivat yhdistyä samanaikaisesti 
esimerkiksi joustava ja ohut rakenne, 
3D-muoto, dekoraatiot, erilaiset anturi-
systeemit ja valaistusratkaisut. 

Näin se projekti toteutettiin.

Toteutus ja sisältö 

PAINETTAVAN PAALUTUS 2 -projektin 
päätehtävä Oamkin osalta oli ylivalun 
kehittäminen, jota tässä yhteydessä 
kutsuttiin englannin kielisellä termillä 
”In-mould integration” (myöhemmin: 
IMI). 

Oamkin osalta projektiin kuuluivat 
lähinnä seuraavat tehtävät: projektissa 
käytettävien komponentti- ja systeemi-
testirakenteiden sekä demonstraattorei-

den vaatimusmäärittely, materiaali sekä 
valmistusprosessivalinnat, projektissa 
käytettävien systeemitestirakenteiden 
sekä demonstraattoreiden yksityiskoh-
taisen monitekninen suunnittelu, IMI-
muottisuunnittelu ja -valmistus, kom-
ponenttien ylivalu, ylivaluprosessin 
ylösajo, optimiprosessiparametrien 
määrittely kokeellisesti, ylivalun tes-
tausmenetelmien vaatimusten selvi-
tys ja testaussuunnittelu, ylivalettujen 
komponenttien ja kokonaisuuden toi-
minnallisuuden todentaminen erilaisilla 
rasitustesteillä sekä In-mould-Integra-
tion-suunnittelusääntöjen generoimi-
nen. 

VAATIMUSMÄÄRITTELY TEHTIIN yritys-
toiveiden ja vaatimusten mukaisesti 
projektin alussa, mitä kautta materiaa-
leille, prosessiparametreille ja raken-
teiden suunnittelulle saatiin riittävästi 
reunaehtoja. Systeemitestirakenteiden 
suunnittelu tehtiin yhdessä VTT:n kans-
sa. Demonstraattorirakenteen suunnit-
telussa huomioitiin testeissä löydetyt 
pullonkaulat. In-mould integroitujen 
komponenttien toimivuuden, ylivalun 
keston ja luotettavuuden testaus suo-
ritettiin vaatimustenmukaisissa olosuh-
teissa. 

Testien perusteella muodostettiin tes-
tausraportti, jota voi käyttää IMI-kappa-
leen suunnitelutyökaluna. IMI- proses-
sin testien tuloksena saatiin suositukset 
parametreille ja ylivaluun sopiville ra-
kenteille. Tuloksena saatuja parametri-
arvoja voidaan käyttää hyödyksi IMI R2R 
-prosessissa.

Voimavarat ja yhteistyö

OAMKIN TYÖMÄÄRÄ projektissa oli 
noin 12,5 htkk. Projektin avainhenki-
löinä toimivat projektipäällikkö Harri 
Määttä (projektin hallinta Oamk, IMI-
testausprosessin kehittäminen), pro-
jekti-insinööri Kyösti Heikkinen (yliva-
lukehittäminen, R2R-prosessit, testaus), 
asiantuntija yliopettaja Timo Vainio (ra-
kenteen suunnittelu) ja talousvastaava 
Virpi Aula. Projektissa hyödynnettiin Ylivalukokeita varten suunniteltu testialusta komponenttien liittämistä varten.
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IMI-moduuli takapuolelta kuvattuna.

monialaista osaamisverkostoa testauk-
sessa, materiaaleihin liittyvissä asioissa 
sekä muottisuunnittelussa. 

KOSKA IMI PROSESSIN laitteistoa ei ole 
Oamkilla, suoritettiin tarvittavat testit 
ja ajot VTT:n tiloissa (Engel-ruiskuva-
lukone) yhteistyössä VTT:n ja Oamkin 
projektihenkilöstön kanssa. Yhteistyö 
oli siis konkreettista ja toimivaa eri pro-
jektiorganisaatioiden välillä.

Projektin  
merkittävimmät tulokset 

IMI-PROSESSIN kyvykkyyttä pystyttiin 
parantamaan ja eritoten tärkeää uutta 
tietoa ja kokemusta syntyi prosessin eri 
vaiheista. Testien perusteella havaitut 
toimivuudet ja puutteet prosessissa ja 
niiden dokumentointi mahdollistavat 
jatkossa prosessin suorittamisen pa-
remmalla suorituskyvyllä sekä erilaisten 
sovellusten ja niiden materiaalien tes-
taamisen luotettavammin. 

Suoritettujen olosuhdetestien poh-

jalta on löydetty kriittisiä parametrejä 
suunnittelun tueksi. Tuloksista on muo-
dostettu testiraportti- ja testaussuunni-
telmadokumentit.

KOKO PROJEKTIN TULOKSIA esiteltiin 
erilaisissa konferensseissa ja tapahtu-
missa. Uutta tietoa on pyritty näin le-
vittämään yleisesti. Projektin tuloksena 
kehittynyttä R2R-prosessia on myös 
esitelty laboratoriossa vierailleille hen-
kilöille. Opiskelijat ja opinnäytetyön 
tekijät ovat pystyneet hyödyntämään 
prosessin ja henkilökunnan osaami-
sen paranemista omissa töissään, mitä 
kautta teknologiaosaaminen siirtyy 
myöhemmässä vaiheessa teollisuuteen.

R2R-VALMISTUSPROSESSI vaatii vielä 
kehittämistä, kuten myös esim. aurin-
kokenno- ja näyttömateriaalit. Näiden 
kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä 
myös yrityksissä, mutta jo saadut tu-
lokset edesauttavat teknologian kehit-
tymistä ja mahdollistavat jo nyt tietyn-
laisten prosessien suorittamisen ja sen 
ympärille syntyvän liiketoiminnan.

IMI-moduuli etupuolelta kuvattuna.

In-mould,  
integroitu (IMI)  
tuotesuunnittelu
TUOTESUUNNITTELULLA voidaan 
vaikuttaa jopa 80…90 %:iin tuot-
teen elinkaaren aikaisista kustan-
nuksista. Tuotesuunnittelulla vai- 
kutetaan esimerkiksi materiaaliva-
lintoihin, rakenneratkaisuihin, tuot- 
teenvalmistus- ja viimeistelyteknii-
koihin sekä pakkaus- ja tuoteinfor-
maatioon. 

PERINTEISESSÄ muovituotteen 
suunnittelussa työvaiheet ovat pe-
räkkäin ja pitkälle toisistaan riippu-
mattomia, jolloin muutos- ja aika-
taulupaineet kasaantuvat helposti 
suunnitteluprosessinloppupäähän. 
Tuotannon alkuvaiheeseen syntyy 
myös muottimuutoksia, koska tuo-
tevaatimukset eivät ole olleet selvil-
lä suunnittelun alkuvaiheessa. 

NYKYISIN tuotesuunnittelussa käy- 
tetään hyvin yleisesti rinnakkais-
suunnittelua, jossa suunnittelupro-
sessin eri vaiheet tapahtuvat osit-
tain päällekkäin ja samanaikaisesti.

ELEKTRONIIKKATUOTTEEN rinnak-
kaissuunnitteluprosessin tyypillisiä 
toimintoja ovat mekaniikka-, elekt-
roniikka-, ja ohjelmistosuunnittelu, 
valmistus, hankinta ja markkinointi, 
jotka tuotekehitysprojektissa muo-
dostavat projektiryhmän.

IMI-TUOTESUUNNITTELU on val-
mistustekniikkalähtöinen tuoteke- 
hitysprosessi, joka tyypillisesti koos-
tuu seuraavista vaiheista: 1) tuo-
teidean ja konseptin luominen, 2) 
tuotteen teknisten ominaisuuksien 
tarkka määrittely, 3) tuotespesifi-
kaation jäädyttäminen, 4) meka-
niikka- ja elektroniikkasuunnittelu, 
5) ruiskuvalu- ja lujuussimulointi 6) 
prototyyppivalmistus ja kriittisten 
toimintojen testaaminen, 7) massa-
tuotanto sekä 8) tuotteen ylläpito.
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Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) korkeakouluyrit-
täjyyttä ja innovaatioiden kaupallistamista tukee Generaat-
tori, yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan yksikkö. Juha Hau-
tanen, yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan lehtori, on yksi 
Generaattorissa työskentelevistä asiantuntijoista. 

IDA ARHOSALO
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

Juha Hautanen 

”Generaattori on turvallinen 
paikka kokeilla”

G eneraattori ei ole sidoksissa 
erityisesti mihinkään koulutusalaan, 
vaan se toimii erillisenä yksikkönään. 
”Tehtävämme on palvella koko ammat-
tikorkeakoulua, ei jotakin tiettyä alaa”, 
Hautanen perustelee. Generaattori toi-
mii yrittäjyyden tukena niin opiskelijoil-
le kuin henkilökunnallekin, mutta myös 
väylänä ulkopuolisten yritysten tai jul-

Kirjasto on kohtaamispaikka. Voisiko kirjastosta lainata asiantuntijan? 
Juha Hautanen (keskellä) keskustelee JAMKin kirjaston henkilökunnan kanssa.
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kisten organisaatioiden sekä JAMKin 
väliselle yhteistyölle. 

Hautanen näkee henkilökunnan 
oman yrittäjyyden ja innovaatioiden 
kehittämisen tärkeänä: ”Yrittäjämäisen 
työskentelyn omakohtainen näkemi-
nen saa henkilökunnan tuomaan koke-
muksensa osaksi omaa opetusta.” Linjat 
henkilökunnan sivutoimisen yrittäjyy-
den suhteen ovat kuitenkin epäselviä. 
Tästä Hautanen kaipaa lisää keskustelua 
myös valtakunnallisella tasolla: ”Pitäisi-
kö siihen rohkaista vai pitäisikö se kiel-
tää?”

Insinööristä ihmiseksi

Generaattorissa on töissä johtajan lisäk-
si neljä asiantuntijaa, joista Hautanen 
on ainoa lehtori. Millainen Hautasen tie 
nykyisiin työtehtäviin on ollut? ”Olen 
tehnyt ammattikorkeakoulussa oikeas-
taan melkein mitä tahansa”, luonnehtii 
Hautanen työhistoriaansa JAMKissa. 
Hän aloitti kone- ja automaatioteknii-
kan lehtorina. Aikaisempi työkokemus 
myynti-insinöörinä ohjasi kaupallisen 
puolen vahvaan huomioimiseen myös 
opetustöissä; Hautanen opetti muun 
muassa tuotantotaloutta.

Vuonna 1996 JAMKille perustettiin 
terveysteknologian (myöh. hyvinvointi-
teknologian) koulutusohjelma ja Hauta-
nen oli pitkään sen koulutuspäällikkönä. 
Vaimon mukaan työ terveysteknologi-
an parissa kasvatti ”insinööristä ihmi-
sen”, Hautanen muistelee myhäillen. 
2000-luvun puolivälissä Hautanen toimi 
parin vuoden ajan kehityspäällikkönä 
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiössä 
(Jykes Oy). Palattuaan ammattikorkea-
koulumaailmaan Hautanen oli muun 
työnsä ohessa mukana paraikaa käyn-
nistyvässä yrityshautomotoiminnassa, 
ja vuonna 2013 hän siirtyi Teknologia-
yksiköstä Generaattoriin yrittäjyyden ja 
innovaatiotoiminnan lehtoriksi.

Hautomotoiminta JAMKissa 

”Alkuvaiheessa hautomotoiminta oli 
sitä, että nimettiin henkilökohtainen 
yritysvalmentaja niille, joilla oli joku 
idea”, Hautanen muistelee. Nykyinen 
hautomotoiminta ei ole vain yksilöllistä 
ohjausta, vaan mukana on myös ryh-
män tuki, koska osallistujia on enem-
män ja tiettyjä vaiheita on mahdollista 
käydä yhteisesti läpi. 

Tällä hetkellä JAMK Esihautomo on 
kymmenen viikon mittainen opinto-
jaksoksi muotoiltu prosessi. Sen lisäksi 
tukea saa JAMK Hautomo -opintojak-
solla, joka on tarkoitettu niille, joilla jo 
on yritys. JAMK Hautomo on vuoden 
kestoinen. Se sisältää sopimuksen, jos-
sa taataan opiskelijalle tiettyjä konsul-
taatiopalveluja vuoden ajaksi, mahdol-
lisesti myös valmistumisen jälkeiselle 
ajanjaksolle. Esimerkiksi vuonna 2013 
Generaattorissa syntyi 30 yritystä. Esi-
hautomo- ja hautomotoiminnan lisäksi 
JAMKissa kaikille opiskelijoille kuuluu 
pakollisena opintona yrittäjyyteen kes-
kittyvä opintojakso sekä osallistuminen 
ns. innovaatioviikkoon. 

Prototyyppejä ja testausta

Tämän hetken tyypillisimmät hauto-
moideat liittyvät Hautasen mukaan pe-
lialaan, erilaisiin pelillisiin ratkaisuihin ja 
mobiiliapplikaatioihin. Näiden alojen si-
sällä ideoiden seulominen on Hautasen 
mukaan haasteellista: ”Fyysisen tuot-
teen tai palvelun kohdalla bisnespo-
tentiaalin miettiminen on helpompaa. 
Appseissa bisnes tulee vasta sitten, kun 
lataajia on paljon, siihen asti se on ollut 
pelkkää rahan menoa.” Tulevaisuudelta 
Hautanen odottaa innovaatioita, jotka 
liittyvät esineiden internetiin (IoT, Inter-
net of Things). 

”Generaattorin tehtävä on olla turvalli-
nen paikka, missä voi kokeilla, kaatua, 
nousta ja yrittää uudelleen”, kuvailee 
Hautanen hautomotoimintaa. Gene-
raattori toimii myös yhteysväylänä eri-
laisiin rahoittajatahoihin, julkisiin sekä 
yksityisiin. Uusia avauksia ja kokeiluja 
varten Generaattorilla on käytössä oma 
rahoituksensa. Tähän mennessä sitä on 
käytetty prototyyppien valmistukseen, 
testaamiseen, mobiilisovelluskokeilui-
hin ja uutuudenmukaisuusselvityksiin. 

Keski-Suomen työttömyysprosentti on 
poikkeuksellisen korkea. ”Yrittäjyys on 
ketterä tapa vastata rakennemuutok-
seen”, kommentoi Hautanen työllisyys-
tilannetta ja jatkaa: ”Isoilla organisaa-
tioilla, julkisella sektorin toimijoilla ja 
isoilla perinteisillä yrityksillä on vaikeuk-
sia muuttaa kurssia nopeasti. Pienem-
pien yritysten on helpompi poukkoilla, 
kokeilla uusia reittejä, uskaltautua ma-
talikoille ja sitä kautta hakea uutta tule-
vaisuutta. ”
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Ihmisen persoonallisuus ja 
tapa hahmottaa ympäröivää 
maailmaa vaikuttavat suu-
resti hänen tapaansa oppia 
ja siihen miten hän erilaiset 
oppimistilanteet kokee. Ih-
misen persoonallisuudessa 
on lisäksi monia toisistaan 
riippumattomia ulottuvuuk-
sia, jotka heijastuvat jollain 
tavoin aina myös oppimi-
seen ja siihen miten hän 
pystyy sopeutumaan erilai-
siin oppimistilanteisiin.

 räs tällainen varsinkin aikuis-
koulutuksessa vähälle huomiolle jää-
nyt seikka on se, että jotkut ihmiset 
ovat selkeästi erityisherkkiä tai elämys-
hakuisia tai molempia näistä samanai-
kaisesti. Ihminen voi siis olla myös yhtä 
aikaa erityisherkkä ja elämyshakuinen. 
Vaikka aikuisuus näitä piirteitä usein 
tasoittaa ja vielä enemmän piilottaa, 
ne eivät elämän myrskyissä minne-
kään katoa.

Erityisherkkä oppija

OPPIJANA ERITYISHERKKÄ ihminen 
ottaa vastaan erilaisia ärsykkeitä sel-
västi keskimääräistä enemmän. Erityis-
herkkä siis huomaa myös oppimisti-
lanteessa erilaisia asioita ja vivahteita 
tavanomaista enemmän, mutta samal-
la hän helposti ylivirittyy fysiologisesti. 
Runsas ylivirittyminen huonontaa sekä 
suorituksia että oppimista. 

ERITYISHERKKÄ UUPUU jo pelkästä 
melusta muita selvästi nopeammin, 

JUKKA KURENNIEMI

Kukaan ei ole oppijana 
samanlainen

mikä saa hänet vetäytymään tai muut-
tumaan yliaktiiviseksi. Kun erityis-
herkkiä on jopa 15-20 % väestöstä se 
tarkoittaa sitä, että tavallisessa luokka-
huoneessa on insinöörikoulutuksessa-
kin 3-6 erityisherkkää oppijaa, suurryh-
mässä moninkertainen määrä.

Suurista ryhmistä 
ongelmia

OPETUSRYHMÄKOKOJEN KASVU hait-
taa ja vaikeuttaa opetuksen eriyttämis-
tä ja erilaisten oppijoiden positiivista 
huomiointia. Mitä suurempi ryhmä, 
sitä enemmän ärsykkeitä, ja sitä suu-
rempi vaara sille, että erityisherkät 
ylikuormittuvat, jolloin heidän oppi-
misensa estyy tai hidastuu. Samanai-
kaisesti elämyshakuiset eivät usein-
kaan saa suuressa ryhmässä riittävästi 
huomiota ja positiivisia ärsykkeitä, joka 
johtaa helposti myös heidän turhautu-
miseensa.

YLIOPISTOSSA NE, jotka eivät jaksa is-
tua luennoilla, vain jäävät pois ja yrit-
tävät opiskella muutoin. Moni kuiten-
kin hakeutuu ammattikorkeakouluun 
juuri sen vuoksi, että kaipaa enemmän 
tukea oppimiselleen kuin nykyiset 
tiedeyliopistot tarjoavat. Mutta kun 
ryhmäkoot jatkuvasti kasvavat, am-
mattikorkeakoulut ja niiden opiskeli-
jat vajoavat helposti tässä suhteessa 
samoihin ongelmiin tiedeyliopistojen 
kanssa.

Elämyshakuinen  
kyllästyy helposti

ERITYISHERKKÄ TARVITSEE rauhallis-
ta ja häiriötöntä oppimisympäristöä, 
elämyshakuinen puolestaan kaipaa 
vaihtelua sekä voimakkaita elämyksiä 
ja ärsykkeitä. Siinä missä erityisherkkä 

ylivirittyy, elämyshakuinen puolestaan 
kyllästyy helposti, jolloin hän muuttuu 
levottomaksi tai alkaa opetuksen seu-
raamisen sijaan puuhailla omiaan. Pa-
himmassa tapauksessa elämyshakui-
nen aikuinen ei vain ilmesty luennoille 
tai oppitunneille, jotka hän kokee tylsi-
nä ja turhauttavina omalta kannaltaan.

ERITYISHERKÄLLÄ OPPIJALLA on tai-
pumus ja halu käsitellä tietoa syvälli-
sesti, joten hänelle sopii varsin hidas ja 
rauhallinen eteneminen uuden oppi-
misessa. Elämyshakuinen taas kaipaa 
vauhtia ja ärsykkeitä, jotka pitävät yllä 
mielenkiintoa oppimista kohtaan. Kai-
ken tämän huomiointi on sitä hanka-
lampaa, mitä suuremmasta opiskelija-
ryhmästä on kyse.

SUURET RYHMÄT yhdistettynä pieneen 
lähituntiresurssiin johtavat helposti sii-
hen, että opetus tapahtuu joko keski-
määräisen opiskelijajoukon mukaan 
tai sitten niin, että huomio kiinnittyy 
erityisen tuen tarvitsijoihin ja suu-
ri massa saa pärjätä omillaan. Mutta 
kun ei ole olemassa kahta samanlais-
ta oppijaa, olemme kaikki oppijoina 
erilaisia ja ainutlaatuisia. Hyvä opetus 
huomioi kaikkien oppijoiden tarpeet 
ryhmäkoosta riippumatta, ja sellaisten 
haasteiden kohtaajina me opettajat 
voimme kehittää itseämme jatkuvasti. 
Täytyy silti muistaa, että opettajan vel-
vollisuus on työn vaatimuksien jatku-
vasti lisääntyessä huolehtia alati myös 
omasta jaksamisestaan.

LISÄTIETOA AIHEESTA löydät mm. 
Elaine N. Aronin kirjasta Erityisherkkä 
ihminen (Kustannusyhtiö Nemo, Hel-
sinki 2013)
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O staisin lipun Helsingistä Rovanie-
melle ensi viikon lauantaiksi johonkin 
aamujunaan. Mieluiten mikrotyöpaikal-
le. Mihin junaan paikkoja löytyy?

HETKONEN…JOHAN paikkoja on, mutta 
en minä lippua voi myydä.

JA ETTÄ MIKSIKÄ? Eikö tämä olekaan 
meille kaikille tarkoitettu junayhtiö, siis 
valtion VR? 

ON ON, JA ONKIN varsinainen junaili-
ja. Mutta en pysty noihin juniin lippuja 
myymään, kun on ennustettu mahdol-
lista lumisadetta välille Seinäjoki-Kok-
kola. Ennuste on varmistettu dosentti 
Pyry Tuiskuselta.

MITÄ IHMETTÄ mahdollinen lumisade 
Kokkolassa vaikuttaa? Sehän on aivan 
normaalia talvisäätä.

VAIKUTTAA SE. Matkustajien turvalli-
suuden varmistaminen on meidän yk-
kösasia. Emme voi ottaa riskiä, että mat-
kustajat jäävät pysähtyneeseen junaan 
vaille huoltoa ja hoivaa. Kun nuo uudet 
sote-alueetkin ovat vielä hakusessa. Ja 
pelastuslaitoskin on ylityöllistetty tur-
vapaikkahakijoiden paluukuljetuksissa.

Lippuluukulla

VAI NIIN. No minä otan sitten perjantain 
ja lauantain väliseen yöjunaan. Kaipa sii-
ten saa lipun?

KATSOTAAN…ei saa siihenkään.

JA MIKSI EI? Minun kännykän mukaan 
sää on silloin kristallin kirkas niin Vaa-
sassa, Kokkolassa ja Seinäjoella kuin Ke-
ravallakin.

EI SAA, koska ennusteen mukaan Tervo-
lan ja Rovaniemen välillä saattaa kova 
tuuli pölisyttää lunta raiteille. Tämän en-
nusteen todennäköisyys on varmistettu 
logistisen tilastotieteen dosentti Help-
po Heikkiseltä. Ennusteen luotettavuus 
on pettämättömän laatujärjestelmäm-
me mukaan ja tiedemiehen tarkan va-
linnan perusteella riittävän suuri.

KUULOSTAA KOVIN tieteelliseltä, var-
maan se sitten niin on. Pitänee siirtää 
lähtö lauantai-iltaan. Kai se lumisade 
loppuu siihen mennessä?

KATSOTAAN…näyttäisi loppuvan. Mut-
ta sille yölle on ennustettu lähemmäs 
20 asteen pakkasta Oulun seudulle. 
EMME VOI ottaa riskiä, että Pendolino 
sakkaa tulipalopakkasen kourissa ja 

matkustajat jäävät ennalta arvaamatto-
mien vaurioiden syntymisen takia louk-
kuun keskelle Kempeleen korpea. Ei siis 
lippuja sillekään vuorolle, sori.

NO, MIHIN HEMMETIN vuoroon lippuja 
yleensä saa? Otetaan vaikka huhtikuun 
loppuun. Menen silloin joka tapaukses-
sa Leville Vapuksi rinnekarnevaaleihin. 
Kai silloin ne teidän mainiot menopelit 
kulkevat.

VOI OLLA, en minä kuitenkaan ole mi-
kään ennustaja.  Kuka tietää, vaikka juu-
ri silloin on tukeva takatalvi – tai rankka 
vesisade. Ei sitä niin kauaksi sovi lippuja 
kaupitella. 

JA SITÄ PAITSI minulla alkaa nyt kahvi-
tunti. Soittele sitten vaikkapa puolen 
tunnin kuluttua uudelleen.  Jatketaan 
sitten jutustelua, ellei siihen mennessä 
aloiteta tukilakkoa Itäkeskuksen pitsa-
kuskien liikenneturvallisuusongelmien 
takia. Heippa!

Bussijonossa
Veli Pitkäkorva
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Miten HBO-tuotantoyhtiön Sopranos tv-
sarjan mafiapomo Tony Sopranon terapiassa 
käynti ja differentiaali- ja integraalilasken-
nan historia saadaan samaan kirjan lukuun? 
Kuulostaa vaivaannuttavan kaukaa haetulta, 
mutta itse viihdyn kepeässä otteessa, jolla 
Steven Strogatz käsittelee matematiikan ilmi-
öitä. Ihana X - matematiikan lumoa nollasta 
äärettömään on kokoelma lyhyitä tekstejä 
matematiikan eri alueilta. Myös matematii-
kan syvyys vaihtelee. Mukana on tekstejä, 
jotka antavat välineitä keskusteluille esikou-
luikäisten kanssa, toisissa käsitellään muun 
muassa alkulukuja, vektoreita sekä differen-
tiaaligeometriaa ja tietysti lapsiakin kiehto-
vaa ääretöntä.

 irja on koottu alun perin New York Times -lehdessä 
ilmestyneestä kolumnisarjasta, jonka tarkoitus oli antaa pa-
rempi käsitys matematiikasta sitä heikosti tunteville aikuisille 
lukijoille. Osa luvuista on suoraan näitä keväällä 2010 julkais-
tuja kolumneja. Jokainen luku muodostaakin itsenäisen koko-
naisuuden, ja teosta voi lukea sieltä täältä kokonaisuuden siitä 
kärsimättä.

KOLUMNIMUODON VUOKSI KUVITTELEN kirjan sopivan ma-
tematiikasta kiinnostuneille lukijoille riippumatta pohjatie-
doista. Luvut ovat esimerkillisiä motivoivia johdantoja moniin 
matematiikan aihealueisiin. Niillekin, joille matematiikka on 
tutumpaa, löytyy kirjasta hauskoja anekdootteja ja uusia nä-
kökulmia. Kevennyksiä aiheisiin tuovat populaarikulttuuriset 
viittaukset tai rinnastukset, omat henkilökohtaiset kokemuk-
set ja näkemykset matematiikan opettamisesta sekä matema-
tiikan historiaan liittyvät hauskat yksityiskohdat.

MUUTAMAN SIVUN AIKANA Strogaz pystyy johdattelemaan 
kompleksiluvun käsitteeseen ja selittämään, miksi sähköin-
sinöörit rakastavat kompleksilukuja ja miten kompleksiluvut 
liittyvät fraktaalitutkimuksen historiaan. Differentiaali- ja in-
tegraalilaskennan kurssin opiskelijoille kannattaa antaa kurs-

IDA ARHOSALO

Kirja-arvostelu teoksesta Steven Strogaz: Ihana X - Matematiikan lumoa 
nollasta äärettömään. Suomentanut Markus Hotakainen. Art House 2014.

IHANA X: matematiikkaa ja 
populaarikulttuuria

sin alussa luettavaksi Muutos, johon voimme uskoa (alkup. 
kolumni Change We Can Believe In). Sen lukeminen auttaa 
seuraavassa Strogazin kuvaamassa ongelmassa: ”Joka vuosi 
noin miljoona amerikkalaista opiskelijaa käy differentiaali- ja 
integraalilaskennan kurssin. Vain osa heistä ymmärtää, mistä 
siinä on kyse tai miksi he opiskelevat sitä.”

MITEN SE PSYKOANALYYSI sitten liittyy differentiaali- ja in-
tegraalilaskentaan? 1600-luvun matemaatikkoja huolettivat 
äärettömät sarjat 1-1+1-1+1-1+... Äärettömyys on valvottanut 
matemaatikoita öisin vuosisatojen ajan. Äärettömyyden aihe-
uttamaan terapian tarpeeseen kehittyi matematiikan haara, 
joka tunnetaan nimellä analyysi. Ei kovin syvällistä rinnastus-
ta siis, mutta lukukokemus pysyy kevyenä eivätkä ydinaja-
tukset kuitenkaan liiaksi hämärry kepeyden alle. Kolumnien 
sopivasti annostellut nippelitiedot historiasta herättelevät 
perspektiivintajua ja ovat viihdyttävää lisämaustetta. Merkit-
tävät 1600–1700-lukujen matemaatikot Leibnitz ja Euler oli-
vat muuten aikoinaan sitä mieltä, että edellä olevan äärettö-
män summan arvo olisi ½.  

ALKUPERÄISET KOLUMNIT VOI LUKEA New York Timesin si-
vuilta kolumnisarjasta Steven Strogaz on the Elements of 
Math osoitteesta http://topics.nytimes.com/top/opinion/
series/steven_strogatz_on_the_elements_of_math/in-
dex.html

K
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Kunnallisen opetusalan vir-
ka- ja työehtosopimuksen 
OVTES 2015–2016 toinen 
sopimuskausi alkoi 1.1.2016 
ja kestää 13 kuukautta päät-
tyen 31.1.2017.

 yöllisyys- ja kasvusopimuksen toi-
sen jakson palkkaratkaisussa sovitusta 
palkankorotusvarasta käytettiin 0,4 % 
yleiskorotukseen ja 0,1 % muihin pal-
kan tarkistuksiin ja sopimusmuutoksiin. 
Yksityiskohtaisista sopimusmuutoksista 
on tiedotettu luottamusmiehiä.

 Viranhaltijan peruspalkkoja sekä 
tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin 
1.1.2016 lukien 0,4 %:n suuruisella yleis-
korotuksella. Yleiskorotuksella korotet-
tiin myös henkilökohtaista lisää sekä 
palkkaliitteen mukaisia euromääräisiä 
lisiä ja tuntipalkkioita.

AVAINTA ry:n opetusalan 
palkkaratkaisu

AVAINTYÖNANTAJIEN OPETUSALAN 
työehtosopimuksen AVAINOTES 
2015–2017 toinen sopimuskausi alkoi 
1.2.2016 ja kestää 12 kuukautta päätty-
en 31.1.2017.

KT:n 
OVTES-palkkaratkaisu

Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen 
jakson palkkaratkaisun mukaisesti työn-
tekijöiden henkilökohtaista peruspalk-
kaa korotettiin 1.2.2016 alkaen yleisko-
rotuksella, joka on 0,43 %.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen pal-
kan euromääräinen korotus on samas-
sa suhteessa alempi kuin säännöllinen 
työaika on lyhempi.

1.2.2016 korotettiin myös luottamus-
miesten ja työsuojeluvaltuutettujen 
korvauksia sekä palkkausliitteen 1 mu-
kaista vähimmäispalkkaa.

Yksityisen opetusalan 
(Sivista) palkkaratkaisu

YKSITYISEN OPETUSALAN työehto-
sopimuksen 1.4.2014–31.1.2017 toi-
nen sopimusjakso on ajalle 1.2.2016–
31.1.2017.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen 
jakson palkkaratkaisun mukaisesti ope-
tushenkilöstön peruspalkkoja ja henki-
lökohtaisia palkkoja korotettiin 0,45 % 
yleiskorotuksella 1.2.2016. 

Korotukset tulivat voimaan korotus-
päivästä tai sen jälkeen alkavan palkan-
maksukauden alusta lukien.

1.2.2016 korotettiin myös luottamus-
miesten ja työsuojeluvaltuutettujen 
korvausta 0,43 %:lla.

T

Sopimus Sopimuksen kesto Palkankorotus Korotuspvm

KT 1.1.2016-31.1.2017 0,4 % yleiskorotus 1.1.2016

Avainta 1.2.2016-31.1.2017 0,43 % yleiskorotus 1.2.2016

Sivista 1.2.2016-31.1.2017 0,45 % yleiskorotus 1.2.2016

TyKa:n mukaiset toisen jakson palkankorotukset ammattikorkeakouluja koskevissa 
opetusalan sopimuksissa.
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