AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI

1/2017

Toolilainen

Lue TOOLin järjestökyselyn tulokset, s. 6
Avainhenkilöiden ajatuksia Insinöörikorkeakoulusta, s. 10
Tutustu uusiin toimituskuntalaisiin, s. 12 ja 13
Oulussakin lähennytään, s. 13

Pääkirjoitus............................................................................. 3
Ledaren ................................................................................... 4
Päätoimittajalta..................................................................... 5
Insinöörikorkeakouluseminaari....................................10
Kollega työpöytänsä ääressä:
toimituskunnan uudet jäsenet esittäytyvät.............12
Oulun tekniikka ja talous
muuttavat yliopiston kampukselle..............................14
Havaintoja korkeakoulujen
toiminnasta Saksassa........................................................16

s. 10

TOOL ry:n puheenjohtaja
Pasi Repo piti vakuuttavan
puheenvuoron seminaarissa,
jossa keskusteltiin Insinööriammattikorkeakoulusta.

Digihäiriköinti muuttaa sinunkin arkeasi –
halusit tai et .........................................................................18
Smart Grid -seminaari Sorbonnessa............................20
Kuka vei porstuasta
porkat - voi sian sorkat!....................................................22

s. 14

Muuntokoulutuksella uusiin haasteisiin ...................24
OPI 2017 ...............................................................................26
Luukkaisen kuntapolitiikkaa ja leikkausajatuksia...27
Kotkaniemi - vaativaa peruskorjausta.........................28
Slush – ikkuna tulevaisuuden dialogiin......................32
Riemuteekkarit Metropoliassa.......................................33
Wempain – tulevaisuuden tekniikkaa........................34
Älykäs tulevaisuus..............................................................35
Onko kieli ammattiaine?..................................................37

Oulun ammattikorkeakoulun tekniikka ja talous muuttaa
Oulun yliopiston kampukselle.

Tietomallintaminen talonrakennustyömaalla.........38
Palvelu pelaa........................................................................39
Kattava katsaus hankintatoimesta ja sen
merkityksestä liiketoimintaan.......................................41
Kuljetintekniikasta kirja....................................................42

2

1/2017 Toolilainen

PÄÄKIRJOITUS

T

Kiky-ratkaisun mukainen
työaika on sopimuskysymys

yöntekijä- ja työnantajaliitot sopivat työajan pidentämisen toteuttamistavasta sopimusalakohtaisesti. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että sopijoina olivat järjestöt ja työajan
pidennyksestä sovittiin työ- ja virkaehtosopimuksilla.
SIVISTYSTYÖNANTAJIEN UUDET työehtosopimukset astuivat voimaan helmikuun alusta, kun taas AVAINTAn sopimusten työaikamuutokset tulevat voimaan elokuusta lukien.
Ammattikorkeakouluissa tekniikan koulutusalalla kilpailukykysopimuksen mukaiset työehtosopimusmääräykset
lisäävät vuosityöaikaa 24 tunnilla eli puolellatoista prosenttiyksiköllä - vastikkeetta. Ajasta ja paikasta riippumattoman
työajan määrä kasvaa 9 tuntia ja samalla sidottu työaika
lisääntyy 15 tuntia vuodessa. Opetushenkilöstön työnteon
ajan ja paikan suhteen vapaus säilyy ennallaan. Työpäivien
määrä ei kasva eikä vapaan määrä vähene. Myös lisätyökorvaus säilyy ennallaan. Näin siis ammattikorkeakouluissa sovellettavien työehtosopimusten mukaan.
VERRATTUNA MUIHIN OPETUSALAN sopimuksiin on kikylisätunnit muissa kuin korkeakoulusopimuksissa sovittu
käytettäväksi muuhun kuin opetukseen. Ammattikorkeakouluissa 24 tunnin käyttöä ei työehtosopimuksella erikseen rajoiteta tai määrätä, mikä on täysin linjassa vuosityöaikaan perustuvan työajan suunnittelun ja käytön kanssa.
Kun laadukkaan opetuksen toteuttamiseen tarkoitettua
rahamäärää ja resurssia jatkuvasti poljetaan vähentämällä
joko kontaktiopetuksen määrää tai suunnitteluaikaa, jotta
opetushenkilöstön työtä saisi siirrettyä muihin asiantuntijatehtäviin, tuntuu erityisen vaikealta hyväksyä työantajan
ratkaisut, joilla osaltaan edelleen heikennetään opettajan
toimintakykyä tehdä arvokasta tehtäväänsä opiskelijoiden
parissa. Viisas korkeakoulutyönantaja käyttää käytettävissä olevat 24 maksutonta tuntia muuhun kuin opettajan
lähi- tai monimuoto-opetuskuorman kasvattamiseen. Erinomaisia käyttökohteita ovat oman osaamisen kehittäminen,
työelämäyhteydet, julkaisutyö, ops-työ, erilaiset kehittämistehtävät, oppimateriaalien digitalisointi, kv-toiminta ja
korkeakoulun strategiaa tai organisaatiomuutosta tukevat
tehtävät.
TYÖAJAN KASVU TOTEUTUU eri oppilaitoksissa eri tavoin

sopijaosapuolista ja lukuvuosisuunnittelusta riippuen. Osa
jäsenistämme on tosiasiassa jo nyt kiky-sopimusajassa ja
vuosittainen työaika on muuttunut työaikasuunnitelmia
myöten joko 1610 tuntiin tai 1624 tuntiin. Eräissä oppilaitoksissa vuosityöaikasuunnitelmia on muutettu jopa takautuvasti ilman keskustelua opetushenkilöstön kanssa.
Työaikasuunnittelu on tärkeä prosessi, johon jokaisen opettajan pitää saada osallistua henkilökohtaisesti. Keskustelematta suunniteltu ei johda tarkoituksenmukaiseen työajan
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käyttöön. Edes vastikkeettomia lisätunteja ei tule roiskia
satunnaisesti. Pitää muistaa, että vuotuinen työaika tulee
suunnitella ennen työkauden alkua ja että suunnitteluun
on varattava riittävästi aikaa. Vuoropuhelu työntekijän ja
lähiesimiehen kanssa on tarpeen aina työaikasuunnitelmaa
muutettaessa tai laadittaessa.
KILPAILUKYKYRATKAISUN MUKAISET työehtosopimusmuutokset, eivät anna aihetta muuttaa työntekijän ja
työnantajan välillä solmittua työsopimusta. Siksi professori
Seppo Koskisen ja lakimies Vesa Ullakonojan mielestä työaikapidennyksen toteuttamisen tarkastelu on tehtävä työntekijäkohtaisesti. Tulee selvittää, mitä on kirjattu työehtosopimukseen työajasta. Työaika voi pidentyä vastikkeetta vain
niiden työntekijöiden kohdalla, joiden työsuhteen työajasta
on työsopimukseen kirjattu ”työehtosopimuksen mukaisesti” tai vastaavaa.
Monissa tapauksissa ammattikorkeakouluissa opetushenkilöstön työsuhteen työajasta on sovittu tuntimääräisellä
työsopimuskirjauksella, koska vuosityöaikaa koskevissa virka- ja työehtosopimuksissa oli vielä vuonna 2013 käytössä
ns. siirtymäsäännös, jonka mukaan työnantaja saattoi yksipuolisesti määrätä työntekijän työajaksi 1300–1599 tuntia.
Mikäli työsopimuksella on sovittu tietystä tuntimäärästä,
työsopimusehtona se tällöin sitoo työnantajaa eikä kilpailukykysopimuksen perusteella tehtyjä työehtosopimusten
vastikkeettomia pidentämismääräyksiä pidä soveltaa.
JOISSAIN TAPAUKSISSA työnantajajärjestö on ohjeistanut,
että jos työntekijä ei anna suostumusta työajan TES:n mukaiselle pidennykselle, tämä voi merkitä palkan alentamista.
Tästä aiheutunee työntekijälle palkkasaatavia. Toisaalta, jos
työntekijä ilmoittaa työantajalle kirjallisesti, että hänen työaikaehtonsa perustuu työsopimukseen eikä TES:n mukaista
työajanpidennystä voida soveltaa häneen, hän voinee pitää
tehtyjä pidennystyötunteja lisätyönä, josta syntynee hänelle palkkasaatavia. Vaikuttaa siltä, että työntekijä, joka työsopimukseen perustuen on oikeutettu olemaan suostumatta
työajan pidennykseen, jäisi saamapuolelle kummassakin
tapauksessa.
SYNTYNYT TYÖEHTOSOPIMUSHEIKENNYSTILANNE on uusi
ja vähintäänkin epäselvä. Toivottavasti kiky-ratkaisun kautta
nähdään, että työsopimus on sopimus, jota tulee molempien osapuolien noudattaa sitovasti ja että yksipuolinen työsopimusmuutos on edelleen sopimusrike. TOOL ei kannusta ristiriitatilanteiden syntyyn, vaan painottaa näkökulmaa,
jonka mukaan työajanpidennys on tässä tilanteessa tarkasteltava jokaisen kohdalla henkilökohtaisesti. Pacta sunt servanda.

Erityistä vuotta 2017!
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LEDAREN

Avtalsfråga om arbetstid enligt
”Kiky”-lösningen

A

rbetstagar- och arbetsgivarförbunden kom överens om sättet att förlänga arbetstiden branschvis. Detta
betydde i praktiken att förbunden var avtalsparter och man
kom överens om förlängningen av arbetstiden i arbets- och
tjänstekollektivavtalen.

helst. Man bör minnas, att årsarbetstiden skall planeras före
arbetsperiodens början och att man bör reservera tillräckligt med tid för planeringen. En dialog mellan arbetstagare
och närmaste förman är alltid nödvändig då arbetstidsplanen uppgörs eller ändras.

BILDNINGSARBETSGIVARNAS NYA kollektivavtal trädde i
kraft från början av februari, me dan AVAINTAs avtal träder i
kraft i augusti. I yrkeshögskolorna inom tekniksektorn ökar
de ”Kiky”-avtalsenliga arbetsvillkoren årsarbetstiden med
24 timmar eller 1,5% - utan ersättning. Arbetstiden på valfri tid och plats ökar med 9 timmar och samtidigt ökar den
bundna arbetstiden med 15 timmar per år. För undervisningspersonalen kvarstår friheten att utföra arbete på valfri
tid och plats som förut. Arbetsdagarna blir inte fler och den
arbetsfria tiden förkortas inte. Även tilläggsarbetsersättningen kvarstår. Såhär alltså enligt de arbetsvillkorsavtal
som tillämpas i yrkeshögskolorna.

AVTALSÄNDRINGARNA ENLIGT ”Kiky”-avtalet föranleder
ingen orsak att ändra arbetsavtalet mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Därför anser professor Seppo Koskinen och
jurist Vesa Ullakonoja att man bör granska förverkligandet
av arbetstidsförlängningen på ett personligt plan. Man bör
utreda vad som skrivits in i arbetsvillkorsavtalet gällande arbetstiden. Arbetstiden kan förlängas utan ersättning endast
för de arbetstagare, vars arbetstid är inskriven att ”följa kollektivavtalet” eller motsvarande.
I många fall har man för yrkeshögskolans undervisningspersonal avtalat om en timbaserad arbetsavtalsformulering,
då man ännu 2013 använde en s.k. övergångsklausul, enligt
vilken arbetsgivaren ensidigt kunde bestämma årsarbetstiden till 1300-1599 timmar. Om man i arbetsavtalet överenskommit om en viss timkvot, binder denna arbetsgivaren och
man skall inte tillämpa ”Kiky”-avtalets gratis förlängningstid.

JÄMFÖRT MED ANDRA AVTAL INOM utbildningsbranschen
har i andra än högskolor överenskommits att ”Kiky”-timmarna används för annat än undervisning. I yrkeshögskolorna
begränsar eller bestämmer man inte i arbetsvillkorsavtalet
skilt användningen av de extra 24 timmarna, vilket är helt
i linje med planering och användning av arbetstid inom
årsarbetstidssystemet. Då finansieringen och resurseringen
av undervisning av hög kvalitet ständigt beskärs antingen
genom att minska kontaktundervisningen eller planeringstiden så att undervisningspersonalens arbete kan överföras
till andra expertuppdrag, känns det särskilt svårt att godkänna sådana arbetsgivaråtgärder, som ytterligare försvagar lärarens förmåga att utföra sitt dyrbara värv tillsammans
med studerande. En klok högskolearbetsgivare använder
de tillgängliga gratis 24 timmarna till annat än att öka lärarens börda av när- eller multiformsundervisning. Utmärkta
objekt är egen utveckling, arbetslivskontakterna, publikationsverksamhet, handledning, olika utvecklingsuppdrag,
digitalisering av studiematerial, internationalisering och
uppdrag som stöder högskolans strategi eller organisationsförändringar.
ARBETSTIDSFÖRLÄNGNINGEN FÖRVERKLIGAS på olika sätt
i olika läroanstalter beroende på avtalsparterna och läsårsplaneringen. En del av våra medlemmar följer faktiskt redan
nu ”Kiky”-avtalstiden och årsarbetstiden har ändrats i arbetstidsplanerna till antingen 1610 eller 1624 timmar. I vissa
läroanstalter har man t.o.m. ändrat årsarbetstidsplanerna
retroaktivt utan diskussion med undervisningspersonalen.
Arbetstidsplaneringen är en viktig process, i vilken varje
lärare skall få delta personligen. En planering utan diskussion leder inte till en målmedveten användning av arbetstid. Man bör inte strö ut ens ersättningsfria timmar hur som
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I VISSA FALL HAR arbetsgivarförbundet gett direktiv om att
ifall arbetstagaren inte går med på arbetstidsförlängning
enligt kollektivavtalet kan det innebära en lönesänkning. Av
detta torde uppstå ett lönekrav för arbetstagaren. Å andra
sidan, om arbetstagaren skriftligt meddelar arbetsgivaren
att hens arbetstidsvillkor grundar sig på arbetsavtal och kollektivavtalsenlig förlängning inte kan tillämpas, borde hen
kunna räkna tilläggstimmarna som extra arbete, av vilket
torde uppstå lönekrav. Det verkar som om en person som
på basis av arbetsavtal har rätt att inte godta förlängning av
arbetstiden skulle bli på vinnarsidan i båda fallen.
I ARBETSAVTALSLAGEN BESTÄMS om arbetstagarens lönekrav och hur dessa föråldras. Lönekrav föråldras fem år efter
att datumet gått ut, om inte föråldrandet avbrutits före det.
Efter avslutat arbetsförhållande utgår lönekravet, om inte
åtal väcks inom två år från det att arbetsförhållandet upphörde.
DEN UPPKOMNA SITUATIONEN med försvagade arbetsvillkorsavtal är ny och minst sagt oklar. Hoppeligen ser man via
”Kiky”-lösningen att arbetsavtalet är ett avtal båda parter
skall följa och att ensidig avtalsändring fortfarande är ett
avtalsbrott. TOOL uppmanar inte till att skapa dispyter, utan
betonar den synvinkeln, att i denna situation bör arbetstidsförlängningen granskas för var och en personligen.
Pacta sunt servanda.

Ett speciellt år 2017!
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Toolilainen – Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja
liikenteen alan järjestölehti
Aikakauslehtien liiton jäsen

Toolilaisten vahva yhteisöllisyys
huipentui 70-vuotisjuhlaan neljä
kuukautta sitten.

Upeita tavoitteita
insinöörikouluttajan ja
-koulutuksen hyväksi

T

OOL ry:ssä oli tämän vuoden alussa rusteita kuin muihinkin tekniikan alan
noin tuhat vaalikelpoista jäsentä. Se on opettajiin.
lähes kuusi prosenttia vähemmän kuin
AMK-rahoitusmallia on kehitettävä,
vuosi sitten.
jotta turvataan opetustyön laadullinen
Yksikään ammatillisten opettajien kehittäminen. Hyvä laatumittari on
OAO:n jäsenliitto ei ollut kasvattanut opiskelija-opettajasuhdeluku 10:1.
jäsenmääräänsä viime vuoden aikana
TOOL haluaa säilyttää korkea-asteen
vaan kaikkien muutos oli miinusmerk- koulutuksen duaalimallin ja ammattikinen. Myös OAJ:n jäsenmäärä on las- korkeakoulujen itsenäisyyden. Neljän
kenut viime vuodesta.
vuoden insinööriMihin on kadonnut ”TOOLin kärkitavoitteet ovat sen koulutuksen bränyhteisöllisyys?
kaltaisia, että luulisi jokaisen in- diä on kehitettävä
TOOLin kärkitavoitedelleen, ja YAMKteet ovat sen kaltaisia, sinöörejä kouluttavan seisovan
tutkinto on säilyttäettä luulisi jokaisen näiden takana, TOOLin riveissä.” vä omaleimaisena.
insinöörejä kouluttaNimikkeen tulee olla
van seisovan näiden
YAMK, ei maisteri.
takana, TOOLin riveissä:
Valintakokeen tulee säilyä fyysisenä
tilaisuutena ja ammatilliselta taustalta
AMK-SOPIMUKSEN työaikamääräyksiä
tulevien tasavertainen mahdollisuus
on kehitettävä ensi syksynä alkavalla jatko-opintoihin on turvattava.
liittosopimusneuvottelukierroksella.
TOOL on samoilla linjoilla kuin ProfesTyöehtosopimuksessa mainittu 35 vii- soriliitto, ettei korkeakoulujen opetusta
kon kirjaus on säilytettävä, samoin vuo- pidä voida ulkoistaa lakiluonnoksessa
sityön suhde sidotun ja sitomattoman esitetyllä laajuudella.
työn välillä (1015 + 609).
Virtuaaliopetuksen resursointiin tulee KERROTHAN LIITTOON kuulumattomillaatia yhteismitalliset valtakunnalliset le kollegoillesi, että TOOLin jäsenmaksu
ohjeet.
on vain 1 prosentti palkasta! Siitä noin
Yliopettajan, lehtorin, laboratorio- ja puolet saa vähennettyä verotuksessa.
harjoitteluinsinöörien tehtävät tulee
Jäsenetuihin kuuluvat myös työtselkiyttää määrittelemällä toimeen kuu- tömyysturva, vapaa-ajan tapaturma-,
luvat perustehtävät.
matka- ja matkustajavakuutusedut, loSaatavuuslisä on maksettava kaikes- makohteet, erilaiset alennukset, kouluta insinöörikoulutuksen opetuksesta ja tukset sekä lakimies- ja luottamusmieskaikille tekniikan alan opettajille sopi- palvelut.
muksesta riippumatta. Erityisesti kielten ja viestinnän opettajien osalta on MIRKA AIRESVUO
noudatettava samoja palkanmaksupe1/2017 Toolilainen
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HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

Järjestökysely 2016:

Tässä artikkelissa esitellään
pääkohdat vuoden 2016 järjestökyselystä. Kysely suoritettiin ensimmäistä kertaa
tässä laajuudessa: se lähetettiin kaikille TOOLin työikäisille jäsenille, jotka ovat
päivittäneet tietonsa OAJ:n
tietokantaan. Kysely tullaan
jatkossa tekemään vuosittain
ja sitä kehitetään saadun palautteen pohjalta.

V

uoden 2016 kyselyyn vastasi kaikkiaan 192 henkilöä. Vastaajien enemmistö, 65 %, toimii lehtoreina. Seuraavaksi
yleisin vastaajaryhmä olivat yliopettajat,
noin 17 % vastaajista. Loput olivat laboratorioinsinöörejä, projekti-insinöörejä
tai tuntiopettajia.
AJANKOHTAISTA TEKNIIKAN alan opetuksessa ja edunvalvonnassa ovat kilpailukykysopimuksen tuomat muutokset
opettajien työehtoihin, työilmapiiriin
sekä paikalliseen sopimiseen.
Keskeistä on myös suurten rakenteellisten muutosten vaikutukset opetustyöhön. Rakenteellisten muutosten
koetaan vievän paljon energiaa opettajan ydintehtävistä: laadukkaan opetuksen valmistelusta ja antamisesta.
Ammattikorkeakoulujen
rahoitusmallin koetaan myös johtaneen
AMK:ien väliseen kilpailutilanteeseen,
joka ohjaa opettajia käyttämään aiempaa enemmän aikaa TKI-toimintaan ja
hankerahoituksen hakemiseen. Moni
vastaaja kertoo myös tämän vieneen
työnteon painopistettä kauemmas opetuksesta. Kilpailu, resurssien vähentäminen ja monilla paikkakunnilla käydyt
YT-neuvottelut luovat epävarmuuden
ilmapiiriä.
Kyselyssä tiedustellaan myös mielipidettä insinööriammattikorkeakoulusta,
6

TOOLin työikäisten jäsen
alan opetuksen ja edunv
joka on TOOLin ajama vaihtoehto nykyiselle tavalle järjestää insinöörikoulutusta.
KATKELMAT AVOIMISTA vastauksista
havainnollistavat käsiteltyjä teemoja. Kuitenkin tämä artikkeli antaa vain
yleiskäsityksen kyselyn tuloksista. Tarkempi esitys, jossa on mukana kaikki
numeeriset tiedot ja luettavissa laajempi kokoelma avoimia vastauksia, tulee
TOOLin internet-sivuille myöhemmässä
vaiheessa.

Työajan seuranta
monille vielä uusi asia
VASTANNEISTA 63 % KERTOO, että hänen työpaikallaan on käytössä jokin
järjestelmä työajan seuraamiseksi. Suhtautumisessa seurantaan on suuria eroja: ratkaisevaa on usein se, koetaanko
seurannan vaikuttavan esimiehen toimintaan ja resursointiin.

”Seuranta on hieno
systeemi. Nyt voi hyvällä
omallatunnolla todeta, missä
vaiheessa vuosityöaika on
täynnä.”
”Tarvittaessa (aloite minulta)
esimiehen kanssa on tarkasteltu tilannetta ja esimies
on muuttanut
suunnitelmaa.”

”Turha järjestelmä,
turhaa lomakkeen täyttöä,
kun ei projekteja vaan
normaalia opetusta.
Päällekkäisiä toimintoja joilla
ei kuitenkaan saa lisätuloja,
vaikka aikaa käyttäisi yli työaikasuunnitelman”

MIKÄLI SEURANNALLA ei ole vaikutusta esimiehen toimintaan, koetaan se
yleensä turhana ja aikaa vievänä lisätyönä. Osa vastaajista tosin kokee, että
vaikka seurantaa ei otettaisi resursoinnissa huomioon, antaa se kuitenkin itselle arvokasta tietoa ajankäytön jakautumisesta ja helpottaa sitä kautta oman
työn suunnittelua. Monissa oppilaitoksissa seuranta on otettu käyttöön vasta
hiljattain, jolloin vaikutukset eivät vielä
ole selvillä.
TOOL suosittaa kaikkia jäseniään seuraamaan työaikaansa: on työntekijän
edun mukaista, että hänellä on tarvittaessa näyttää raportti tekemistään työtunneista.

Suhtautuminen
kilpailukykysopimuksen
tuomiin muutoksiin
AMMATTIKORKEAKOULUJA koskevien
työehtosopimusten vuosityöaikaa kasvatettiin vastikkeetta noin 1624 tuntiin
suomalaisen työn tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Kyselyssä
tiedusteltiin, olisiko vastaava palkanleikkaus ollut heidän mielestään parempi vaihtoehto.
Noin 45 % vastaajista piti nykyistä
ratkaisua työajan vastikkeettomasta
pidentämisestä parempana ratkaisuna.
Noin 25 % vastaajista olisi luopunut mieluummin palkasta kuin vapaa-ajasta.
KILPAILUKYKYSOPIMUKSEEN sisältyy
ajatus paikallisen sopimisen lisäämisestä. Vastaajien enemmistö, 73 %, kannattaa kuitenkin mallia, jossa keskusjärjestöt sopivat työehtosopimuksista.
Noin 15 % vastaajista näkisi toivottavaksi mallin, jossa ammattikorkeakoulujen henkilöstöjärjestöt neuvottelisivat
sopimukset työnantajan kanssa.
Vain 1,6 % vastanneista näkee parhaana vaihtoehtona sen, että jokainen
huolehtisi kaikin osin henkilökohtaisesti omista neuvotteluistaan työnantajan
kanssa.
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te nnäkemyksiä tekniikan
alvonnan nykytilasta
Avoimet vastaukset osoittavat, että
moni vastaaja kannattaa keskusjärjestöjen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstöjärjestöjen tiiviimpää yhteistyötä
neuvotteluissa. Esiin nousee myös mahdollisuus muuttaa palkkausjärjestelmä
nykyistä tulospohjaisemmaksi.
”Olisi hyvä, että keskusjärjestöt
eivät sopisi työehtosopimuksistamme, vaan ammattikorkeakoulujen henkilöstöjärjestöt
neuvottelisivat ne työnantajan
kanssa keskusjärjestöjen tuella
ja osaamisella turvattuina.”
”Henkilöstöjärjestöt amk:eissa
(mieluummin ne kuin keskusjärjestöt) voisivat sopia yleisistä raameista, mutta tilaa tulisi
jättää enemmän paikalliselle
sopimiselle. Palkkauksen tulisi
perustua nykyistä enemmän
tuloksiin (esim. opetuksesta
saatu palaute).”

Opetuksen laadun
turvaaminen opettajien
päähuolenaiheena
KYSELYSSÄ ON USEITA kysymyksiä, jotka
tiedustelevat opettajien kantaa oman
AMK:n koulutuksen kehittämistarpeisiin. Vastauksissa korostui opettajien
toive saada keskittyä ydintehtäväänsä,
eli opetustyön laadun varmistamiseen
ja parantamiseen.

”Opetukselle ja sen suunnittelulle ja kehittämiselle pääpaino.
Opetussuunnitelmien uudistaminen voitaisiin tehdä esim.
joka 4. vuosi kunnolla ja aloittaa
suunnittelu ajoissa. Uusien tietokoneohjelmien kunnollinen
opastaminen ja selkeät kirjalliset ohjeet ohjelmien käyttöön.”
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”Saada painopiste käytännön
työn kannalta konkreettiseen
kehittämiseen. Strategiset ja
muut abstraktit suunnittelut
ovat vieneet aikaa, ja niille ei
ole ollut olennaista lisäresurssia.”
OPETUKSEEN KÄYTETTÄVÄ resurssi on
monissa AMK:eissa pienentynyt hallinnollisen työn lisääntymisen, rakenteellisten uudistusten ja TKI-painotteisuuden vuoksi. Tämä on saattanut johtaa
opettajien uupumiseen ja opetuksen
tason laskuun. Opettajat kaipaavatkin
lisää resursseja opetuksen suunnittelemiseen ja opettamiseen. Tukea resursointiin kaivataan liittotasolta.
Myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen tulisi varata enemmän resursseja: lähes 80 % vastaajista kokee, että
sille ei ole varattu tarpeeksi aikaa. Tekniikan opettajat kokevat myös yleisesti,
että muiden alojen johtajat ymmärtävät
huonosti tekniikan alan tarpeita.
Lähiopetuksen ryhmäkokojen kasvattaminen huolestuttaa niin ikään opettajia, koska massaluennoilla kontakti
oppilaisiin vähenee oleellisesti.

”Opetukseen varatun
resurssin hupeneminen
näkyy työläästi toteutuvissa
lukkareissa. Päällekkäisopetusta on paljon opiskelijaryhmä, opetustila ja opettajien
työmäärän kerryttämisen
seurauksena. Henkilökohtaisesti toivoisin rakentavani
oivalluksia luovaa, rauhallista ilmapiiriä kiireiseen
työelämään valmentautuville
opiskelijoilleni. Jotta he
tietäisivät, että oppiminen on
todellakin mahdollista ja siitä
voi jopa olla ihan hyötyäkin.
Ehkä myös työllistymisessä.”

Digiloikka: uhka ja
mahdollisuus
DIGITALISAATIO NÄYTTÄYTYY vastauksissa sekä uhkana että mahdollisuutena: usein sen mukaan, miten verkkokursseihin on omassa oppilaitoksessa
työaikaa resursoitu.
Pedagogisessa mielessä huonona
puolena nähdään, että opetuksen digitalisaatio tulee muuttamaan opettajan
roolin lähemmäksi ohjaajan roolia, jolloin oppilaalle jää aiempaa suurempi
vastuu omasta oppimisestaan. Kyselyyn
vastanneiden opettajien mukaan moni
oppilas kaipaa kuitenkin perinteistä lähiopetusta ja tarvitseekin sitä pärjätäkseen.
Digiloikan positiivisena puolena
nähdään etenkin opintotarjonnan monipuolistuminen. Edunvalvonnan näkökulmasta tärkeää on huolehtia, että
uusien ohjelmien opettelemiseen ja
verkkokurssien ohjaamiseen resursoidaan riittävästi tunteja ja että verkkokurssien tekijänoikeuksista huolehditaan asianmukaisella tavalla. Opetuksen
digitalisaatio on yksi TOOLin maaliskuisen koulutuspäivän teemoista.

”Surullista kyllä tulen ohjaamaan väkeä MOOC-kursseille
ja vastaaville. Todellisuudessa
asiakas kuitenkin haluaisi
tavata ihmisen ja oppia toiselta
kontaktiopetuksessa. Tämä
antaa vieläkin valtaosalle sen
”päivittäisen rytmin” ja ”rakenteen” elämälle.”
”Työ muuttuu enemmän tietoteknisin välinein tapahtuvaksi
ohjailuksi. Tiedon jakaminen
tai opettaminen muodostuu
hyvin haasteelliseksi, koska
opiskelu muuttuu enemmän
itseohjautuvaan suuntaan.”
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Monissa oppilaitoksissa
käynnissä merkittäviä
rakenteellisia muutoksia

Insinööriammattikorkeakouluhanke jakaa
mielipiteitä

RAKENTEELLISIA MUUTOKSIA on tällä
hetkellä monessa oppilaitoksessa. Ne
koetaan yleensä raskaina ja energiaa
vievinä, oli kyse sitten fuusiosta toisen
ammattikorkeakoulun kanssa tai yhdistymisestä yliopistoon.
Reilu 30 % vastaajista näki liikehdinnän ammattikorkeakoulujen siirtämiseksi yliopistojen omistukseen
tekniikan koulutuksen järjestämisen ja
toteuttamisen kannalta ongelmallisena. Rakenteelliset muutokset herättävät
yleisesti myös YT-neuvottelujen pelon.
Vastaajista 57 % kokee, että työpaikan
ilmapiiri ei tällä hetkellä ole luottamuksellinen. Suurten muutosten keskellä
moni kaipaa nykyistä avoimempaa, toimivaa tiedotusta.

KYSELYSSÄ TIEDUSTELLAAN mielipiteitä TOOLin esitykseen eriyttää tekniikan
alan ammattikorkeakoulutasoinen koulutus omaan itsenäiseen, valtakunnalliseen insinöörikorkeakouluun.
Kyselyyn vastanneista 37 % pitää ajatusta hyvänä mutta ei nykytilanteessa
realistisena; 28 % vastanneista pitää ajatusta paitsi kannatettavana, myös realistisena toteuttaa.
Hankkeen realistisuuteen ei uskota
lähinnä, koska tämänhetkinen koulutuspolitiikka kannustaa voimakkaasti
monialaisuuteen ja koska ajatusta keskitetystä hallinnosta vastustettaisiin
pienillä paikkakunnilla. Positiivisena
nähtiin johtaminen, jossa ymmärrettäisiin tekniikan alan erityistarpeet ja jossa
yhteistyö elinkeinoelämän kanssa helpottuisi.

”Jatkuvat organisaatiomuutokset ovat aiheuttaneet vastuiden
katoamisen ja kaaoksen päätöksenteossa.”

”Insinöörikoulun ongelmaksi
muodostuisi ehdottomasti alueellisten tarpeiden epätasa-arvoinen
huomiointi. Etuna olisi varmasti
kaikkien samanlainen näkökulma asioiden tarpeellisuudesta ja
kehittämistarpeista.”

”Oletettavasti lopettaa aikaa
myöten koko AMK:n = duaalimallin kuoppaaminen. AMK:t
tulisi sälyttää erillisinä erilaisen
oppimiskulttuurin ja tavoitteiden takia.”
”Ihmettelen ja kummastelen,
mikä on todellinen motiivi omistajakikkailulle. Jos YO omistaa
AMK:n, niin se taatusti heikentää
pidemmällä aikavälillä ainakin
tekniikan alan AMK-opetuksen
laatua ja henkilöstön työsopimuksia. Meillä on suhteellisen
toimiva duaalimalli, nämä omistajakikkailut tosiasiassa rikkoisivat sen ennen pitkää.”
”Yliopisto olisi huono isäntä mm. työelämäyhteistyön
kannalta. AMK:t aliarvostavat
itseään aktiivisesti tällaisessa
kehityksessä. Ei ole itsetuntoa
tarpeeksi.”
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”Toivoisin, että saisimme oman
insinööri AMK:n, jolla olisi oma
kevyt hallinto. AMK:ssa on vaivihkaa valettu eri koulutusalojen
opetuksen sisältöjä samaan muottiin, vaikka eri alojen tarpeet ovat
täysin erilaisia. Jos pääsisimme
irti muista, niin voisimme paremmin suunnitella ja toteuttaa
sellaista koulutusta, mitä oikeasti
tarvitaan. Tällä hetkellä ”ulkopuoliset tahot” (koulutuksen kehittämisyksiköt ym.) vaikuttavat
liikaa koulutukseen, vaikka eivät
tunnista tai ymmärrä todellisia
alakohtaisia tarpeita.”
”Monet uudet asiat syntyvät
eri alojen rajapinnoilla ja siksi
monialaiset ammattikorkeakoulut
ovat parempi vaihtoehto kuin
yksialainen tekniikan ammattikorkeakoulu. Yhteistyötä tulisi
tehdä enemmän olemassa olevien
AMK:ien kesken. Alueellisuuteen
liittyvät kehittämisen poliittiset
intressit/ristiriidat eivät myöskään
ratkeaisi - koulutus on aluekehityspolitiikkaa!”
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TOOLin Kevätpäivät
Seinäjoella 17.–18.5.2017

OHJELMASSA
KESKIVIIKKO 17.5.

TORSTAI 18.5.

Duudson, HP Parviainen

”Härmästä Hollywoodiin perse edellä puuhun.
Duudsonien tarina.”
HP kertoo Duudsonien huikeasta tarinasta, sisusta, yhteistyöstä,
ystävyydestä, periksiantamattomuudesta ja positiivisesta
anarkiasta.
Myös muita vielä vahvistamattomia asiantuntijoita.

Teemasessioita (osallistujien määrän mukaan)
• Bio- ja elintarviketekniikka
• Kone- ja automaatiotekniikka
• Tietotekniikka
• Rakennustekniikka

Yritysvierailut (määräytyy kiinnostuksen mukaan)

• Kolmen A:n vierailu: Atria Oyj + Aalto-keskus +
Apila-kirjasto
• Keskustorin työmaat + Aalto-keskus + Apila-kirjasto
• Uusi jalkapallostadion (OmaSp Stadion)
Lisää vierailukohdevaihtoehtoja tulossa.

Posterinäyttely

”Tekniikan AMK-opetuksen hyvät käytänteet”
Osallistujat voivat ottaa osaa POSTERI-näyttelyyn ja niiden
pohjalta artikkelikokoelman laadintaan. Jokainen osallistuva
koulu saa työstä artikkelipisteen.

Cocktail-tilaisuus ja SeAMKin
laboratoriodemonstraatiot
Juhlaillallinen Framilla

OSALLISTUMISMAKSUT

• Toolin jäsenille 110 €/hlö
• Ei Toolin jäsen 170 €/hlö
sis. materiaalin, ohjelman mukaiset ruokailut,
juhlaillallisen ja bussikyydityksen.

MAJOITTUMINEN

Katso verkkosivuilta kiintiöhotellit.
Osallistuja maksaa majoituksen suoraan hotellille.

ILMOITTAUTUMINEN : 8.4.2017 mennessä osoitteessa www.seamk.fi/tool
LISÄTIEDOT: heikki.heiskanen@seamk.fi, puh. 040 830 4269

Tutustu
ja innostu!
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SAMPSA KUPARI

Insinöörikorkeakouluseminaari
Seminaarissa insinöörikorkeakoulun perustamisesta oli
paikalla eri tahojen edustajia
ja runsaasti muita kuulijoita. Paikkana oli Metropolian
juhlasali Helsingin Hietalahdessa.

I

NSKE:n puheenjohtaja opetusneuvos Esa Kokka toimi puheen-johtajana.
Avauspuheen-vuorossaan Kokka valotti
amk-järjestelmän historiaa. Varsinaisesti
ajatus keskitetystä insinööri-opetuksesta ei ole uusi vaan elinkeinoelämä piti
ajatusta jo aiemmin hyvänä. Kuitenkin
monialaisuutta pidettiin tuolloin valtiovallan näkemyksestä tärkeämpänä ja
näin päädyttiin nykyiseen malliin.
TOOLIN PUHEENJOJHTAJA Pasi Repo
kävi konkreettisia ja vaikeaksi koettuja
faktoja läpi monin tilastoin. Ammattikorkeakoulujen saamat valtion osuudet
ovat jatkuvasti pienentyneet. Vaikka
opiskelija saa yhä vähemmän opetusta,
hänen tulee valmistuttuaan työllistyä ja
maan talouden on pyörittävä. Tilanne
vaikuttaa huolestuttavalle, ja nykyisin
jo 40 % rekrytointiongelmista johtuu
puutteellisesta osaamisesta. Selkeinä
tunnuslukuina ovat opiskelijan saami-

INSKE:n puheenjohtaja Esa Kokka kertoi, että elinkeinoelämä on jo ajat sitten pitänyt keskitettyä insinöörikoulutusta hyvänä asiana (Kuva: Sointu Högström).

hokas oppilaitos, johon kaikki tekniikan
ja liikenteen koulutusalat kuuluvat.

”Maan koulutuspolitiikka on myllerryksessä, mutta hakeutuu jonkin ajan kuluttua
uuteen uomaansa, joten nyt on syytä
panostaa kehitykseen, jotta päädymme
mahdollisimman järkevään malliin.”

en lähiopetustuntien radikaali väheneminen sekä opiskelija-opettajasuhteen
selkeä heikkeneminen. TOOLin tavoitteena Repo kertoi olevan keskitetty te10

METROPOLIAN

REHTORI

Riitta Konkola kertoi keskustelleensa muun muassa
ministeri Orvon kanssa aiheesta. Tällöin esiin nousivat kysymykset, millainen
tulevaisuuden ammattikorkeakoulun tulee olla ja miten ammattikorkeakoulut
tarjoavat ratkaisuja muuttuvan maailman tilanteisiin.
Konkola toi esiin myös huolensa siitä,
miten syrjäytyneet, pakolaiset ja ilmastokysymykset otetaan huomioon. Rehtori kertoi myös Metropolian olevan

mukana kansainvälisessä ammattikorkeakoulujen kehityshankkeessa, jossa
kuusi eurooppalaista ammattikorkeakoulua suunnittelee tulevaisuutta. Edellytyksiä menestykselliseen toimintaan
ovat muun muassa oppilaitoksen koko,
sijainti ja varat. Toimintamallina on esitetty kulttuureja yhteensulattavia monialaisia ryhmiä ja opetussuunnitelman
väljyyttä, jotta on vapauksia.
INSINÖÖRILIITOSTA JOHTAJA Hannu Saarikangas oli huolestunut kehityksestä nykyisessä järjestelmässä.
Valmistuvien pieni suhteellinen osuus
aloittaneista (noin puolet keskeyttää)
ja toisaalta työttömien insinöörien kasvanut lukumäärä (noin 8000) eivät ole
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INSINÖÖRILIITON puheenjohtaja Samu Salo kertasi isännän
äänen puuttuvan koulutuksesta. Salo oli huolissaan alhaisesta valmistumisprosentista ja siitä, että joillakin aloilla on
ylitarjontaa valmistuneista. Teollisuuden ääntä olisi kuunneltava tarkemmin, jotta työelämän toiveisiin voitaisiin vastata
paremmin. Hän esitti myös jatkokoulutukseen kaivattavan
enemmän panostusta, jotta insinööri säilyttäisi osaamisensa
läpi työuran. Nykyisin insinöörin parasta ennen päivä on noin
45-vuotiaana, jolloin vielä puolet urasta on edessä. Salo piti
esitystä insinöörikorkeakoulusta hyvänä vaikkei kaikkia käytännön asioita vielä realistisena. Mutta jos malli muuttuu kaikin puolin realistiseksi, insinööriliitto on sen puolella.
KOKONAISUUDESSAAN keskustelu oli rakentavaa ja avartavaa, joten aiheesta on hyvä jatkaa kehittäen eteenpäin.
Seuraaviin tapaamisiin on ehkä hyvä saada voimakkaammin
mukaan teollisuuden näkemys suoraan kentältä. Maan koulutuspolitiikka on myllerryksessä, mutta hakeutuu jonkin ajan
kuluttua uuteen uomaansa, joten nyt on syytä panostaa kehitykseen, jotta päädymme mahdollisimman järkevään malliin.

Antti Leppäsen mukaan Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n suhtautuu
avoimesti Insinöörikorkeakoulu-malliin.

tyydyttävällä tasolla. Aloituspaikkojen lukumäärää tulisi näin
ollen laskea. Yleisöstä kysyttiin, miten kohdistaa aloituspaikkojen alentaminen juuri niihin, jotka eivät valmistu. Puutteena Saarikangas piti selvästi myös täydennyskoulutuksen puutetta, sillä koulutuksen ei tule pysähtyä valmistumiseen vaan
jatkua koko työuran ajan.
OAJ:N SEKATYÖMIEHEKSI esittäytynyt Lauri Kurvonen lausui
keskustelun insinöörikorkeakoulusta olevan tärkeää, vaikka
OAJ ei vielä ole virallista kantaansa tähän asettanut. Viime
aikoina Kurvosen mukaan vaikuttaa sille, ettei valtakunnassa
ole koulutuspolitiikkaa. Ensin tulee valtiovarainministeriön
näkemys ja toisena opetusministeriön. Kurvonen aktivoi kuulijoita myös tiedustelemalla, moniko salista oli lukenut hallitusohjelman koulutuspolitiikan osalta. Vain pari kättä nousi.
Ohjelmassa koulutuspolitiikan suhteen lausutaan melko
ympäripyöreyksiä, mutta vasta valtiovarainministeriön osuudessa annetaan konkreettiset raamit. Sekatyömies vaati värikkäästi valtiovallalta selkeitä näkemyksiä koulutuspolitiikan
suhteen.
INSINÖÖRIOPISKELIJALIITON Antti Leppänen pohti käytännön ongelmia, muun muassa miten syrjäseuduille saadaan
riittävästi opiskelijoita, jos on yhteinen sisäänotto. Hän piti
kokonaisuudessaan ajatusta insinöörikorkeakoulusta hyvänä
ja kertoi liiton olevan avoin asialle.
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Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo odottaa realistisia esityksiä
ennen kuin liitto on Insinöörikorkeakoulu-mallin puolella.
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MIRKA AIRESVUO

Kollega työpöytänsä ääressä
Toimituskunnan uusi jäsen

Anne Rantakaulio
han se ihan hyvä ammatti. Ja monet
opettajathan kesäisin sitten kirjoittavat
kirjoja.” Tähän mennessä olen kirjoittanut vain matematiikan kirjoja, tosin
kirjoittajakollegani kertoi minun kirjoittavan matematiikkaakin kuin romaania.

Syntymäaika ja -paikka: 4.5.1961,
Hankasalmi
Asuinpaikka ja -tapa: Laukaan
Vihtavuoressa, omakotitalossa
Perhe: Puoliso Tuomo ja aikuistuneet pesästä lentäneet lapset Joona, Tuulia, Meliina, Miika ja Helena
Koulutus: Fil. kand. Jyväskylän
yliopistosta, pääaineena matematiikka ja sivuaineina fysiikka,
tietojenkäsittely ja kemia
Ammatti ja toimipaikka: Lehtori,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kollegojen mukaan ”kaikki tulevat
hyvälle tuulelle Annen luona”. Mikä
on hyvän tuulen salaisuutesi?
KYLLÄ SE VARMAAN se hankasalamelaisuus on.
Mikä kirja on yöpöydälläsi juuri nyt?
JOULULAHJAKSI SAATU Hilkka Olkinuoran Nyt, aina. Teksti on erittäin tiivistä, ja
se on mennyt ihon alle. Voin suositella.
Mikä on lempiruokasi ja -juomasi?
PAISTETTU TUORE AHVEN ja uudet perunat, ah. Maito on hyvää, mutta juhlahetkenä tartun hyvään viiniin.

Kuvaile nykyistä työtäsi:
on
minun juttuni. Innostun siitä aina uudelleen. Opetustyön rinnalla on ollut
myös lukujärjestystyötä, joka on hyvin
konkreettisesti laajentanut ymmärrystä
siitä, mistä kaikesta koulutusohjelmien
opetussuunnitelmien toteutus koostuu.
Aivan viime vuosien ajan olen voinut
käyttää osan työpanoksestani opetuksen systemaattiseen kehittämiseen.
Erityisen kiinnostavaa on ollut laajentunut tehtävänkuva: viime syksystä olen
opetuksen ohella toiminut yhtenä koulutusalani pedagogisista kehittäjistä, ns.
pedagenttinä. Kerrankin on ollut aikaa
keskustella opintojaksojen toteutuksista, etsiä tietoa ja uusia ideoita, kokeilla
ja rakentaa uusia toteutustapoja, ja selvittää erilaisin tavoin sitä, miten koulutus opiskelijan näkökulmasta näyttäytyy. Mikä mahdollisuus!
MATEMATIIKAN

OPETTAMINEN

Mikä oli haaveammattisi
pikkutyttönä?
AMMATTITISKAAJA, kampaaja tai balle12

rina. Kun sitten harjoittelin kampaamista setäni hiuksilla, sain pyöritettyä kamman niin syvälle hiusten juureen, että
sedän hiukset jouduttiin leikkaamaan
siiliksi. Ymmärsin heti tuon ammatin
vaarat. Ballerinahaaveet kaatuivat kummitätini realistiseen kysymykseen, tykkäänkö koulussa liikunnasta. En tykännyt. Jäljelle jäi haave tiskaajan urasta.
Miksi haluat olla matematiikan
opettaja?
KUN OPISKELIJA OIVALTAA jotain, mitä
ei ole ennen tiennyt, hänen koko olemuksensa kohottautuu, kahden hermosolun välille aivoihin syntyi uusi yhteys,
ja lamppu jossain sisällä syttyy. On uskomattoman hienoa olla avustamassa
ja näkemässä näiden valoilmiöiden syntyä.
Miksi haluat kirjoittaa?
OLEN AINA PITÄNYT TARINOISTA, kirjo-

jen lukemisesta ja kirjoittamisesta. Kun
lähdin opiskelemaan matematiikkaa ja
arvelin sen tarkoittavan opettajan uraa,
edesmenneen isäni kommentti oli: ”On-

Mitä yleensä teet työpäivän jälkeen?
TALVISIN NEULON villasukkia ja sulan
maan aikaan kuopsutan puutarhaa.
Musiikki, teatteri, elokuvat, tanssiminen
ja vapaaehtoistyö tuovat mukavaa vaihtelua.
Mikä sinulle on tärkeää?
RAKKAUS ☺

Onko sinulla jokin motto tai elämänviisaus tms. lempisanonta?
SAAMASTANI KORTISTA: ”Ota auringon
lämpö sydämeen kauniina päivinä. Pilvisinä päivinä voit itse säteillä valoa.”
Miten suunnittelet toimivasi Toolilainen-lehdessä?
TAVOITTEENANI ON KULKEA silmät auki
mahdollisten monipuolisten jutunaiheiden varalta. Tarkoitus on löytää myös
varasilmiä Teknologiayksiköstä eri tulosalueilta.
Mitä TOOL sinulle merkitsee?
TEKNIIKAN ALAN KOULUTUS on oma
lajinsa. On erittäin hyvä, että meillä on
oma yhdistys, jossa ymmärretään tämän työn haasteet ja mahdollisuudet.
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MIRKA AIRESVUO

Kollega työpöytänsä ääressä
Toimituskunnan uusi jäsen

Reijo Manninen
Kuvaile nykyistä työtäsi:
OPETAN FYSIIKKAA ERI KOULUTUSALOILLE. Opetuksen kehittäminen on aina ollut minulle tärkeää ja parhaillaan aikaa menee laboratoriotöiden ohjeiden videoimiseen. Olen myös OAJ:n luottamusmies
tekniikan ja liikenteen puolella ja näin ollen Toolilaisten luottamusmies. Olen mukana myös TOOL Tampereen toiminnassa.

Mikä oli haaveammattisi pikkupoikana?
IHAN PIKKUPOIKANA HAAVEAMMATTI taisi olla merimies. Vähän
vanhempana poikana insinöörin hommat kuulosti hyvältä, tosin en
kyllä tiennyt mitä ne oikeasti tekevät. Lukioikäisenä poikana innostuin fysiikasta ja taisipa opettajan työkin jo haaveissa olla. Sillä tiellä
tässä vanhempana poikana nyt ollaan.
Miksi haluat olla fysiikan opettaja?
FYSIIKKA ON MIELENKIINTOINEN ja konkreettinen tiede. On hienoa
kertoa opiskelijoille esimerkkejä, miten fysiikka liittyy heidän omaan
alaansa ja missä he tarvitsevat fysiikkaa. Fysiikka kun on kaiken tekniikan taustalla. En muuta ammattia itselleni voisi kyllä kuvitella.
Mikä kirja on yöpöydälläsi juuri nyt?
CARLO ROVELLIN KIRJOITTAMA Seitsemän lyhyttä luentoa fysiikasta.
Jos modernin fysiikan kauneus kiinnostaa, niin suosittelen.
Mikä on lempiruokasi ja -juomasi?
KUNNON SISÄFILEPIHVI MEDIUMINA ja täyteläinen punaviini toimii
aina. Myös kermainen lohikeitto ja lasi piimää maistuu. Tamperelaisen Plevnan panimon Bock on oluista paras.

Mitä yleensä teet työpäivän jälkeen?
TYÖASIAT PYRIN JÄTTÄMÄÄN TYÖPAIKALLE. Vuosia sitten kollegan
kanssa päätettiin, että mitään ei kanneta mukana. Se oli hyvä päätös.
Työpäivän jälkeen lenkille tai kuntosalille. Näyttää siltä, että hiihtäminen jää tänä talvena kokonaan väliin.

Mikä sinulle on tärkeää?
LAPSET, TERVEYS, TYÖ JA YSTÄVÄT. Tässä järjestyksessä.

Onko sinulla jokin motto tai elämänviisaus tms. lempisanonta?
PÄÄ PYSTYSSÄ kohti uusia murheita!
Sinut valittiin syyskokouksessa TOOLin 2. varapuheenjohtajaksi. Mitä tehtäviä sinulle kuuluu?
VEDÄN JÄRJESTÖ JA VIESTINTÄ -TYÖRYHMÄÄ. Tähän liittyy esim.
viime syksyn jäsenkyselyn vastausten penkomista, viestintää ja tiedotteita ja jäsenhankintaa. Olen mukana myös Talous ja sijoitus- ja
Tupo-työryhmissä. Ja kaikkea mitä edunvalvonta mukanaan tuo.
Miten suunnittelet toimivasi Toolilainen-lehdessä?
MIELESSÄ ON USEAMPIA JUTTUJA Toolilaiseen, kirjoittamista siis tiedossa. Ja täytyy houkutella kollegoitakin kirjoittamaan.
Mitä TOOL sinulle merkitsee?
TEKNIIKAN edunvalvontaa!
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Syntymäaika ja -paikka: Syksyllä 1971 Kajaanissa
Asuinpaikka: Tampereen itälaidalla kohta
19 vuotta
Perhe: Roosa 16 v. ja Teemu 20 v.
Koulutus: FM, fyysikko
Ammatti ja toimipaikka: Fysiikan lehtori
Tampereen amk:ssa
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KAUKO KALLIO

Oulun tekniikka ja talous
muuttavat yliopiston kampukselle

Mitähän tässä lukee vuonna 2020?

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöt
tiivistyvät vapaaehtoisesti
tai puolipakolla kaikilla yliopistopaikkakunnilla. Fuusioita vauhdittavat osaltaan
myös nykyisen hallituksen
periaateohjelmassa mainitut
säästötarpeet ja opetuksen
laadun kehittämistavoitteet.

O

ulun ammattikorkeakoulun tekniikan siirtymisestä Linnanmaalle Oulun yliopiston kylkeen on puhuttu jo
ainakin kymmenen vuotta. Kiireisimmät
väläyttelivät muuttoa jopa 2018 ajalle.
Nyt näyttää, että puheet realisoituvat
hieman rauhallisemmin. Tiedossa olevan aikataulun mukaan muutto tapahtuisi pääosin vuosien 2019–2020 aikana. Linnanmaalle muuttajien joukkoon
on liittymässä myös kaupan ja hallin14

non, kulttuurin sekä luonnonvara-alan
amk-opetus.
Insinöörikoulutuksen lisäksi yliopistokampukselle muuttaa Ammatillinen
opettajakorkeakoulu ja käytännössä
koko Oamkin hallinto eli yhteensä noin
6500 opiskelijaa ja arviolta 500 henkilöstöön kuuluvaa.
Muuttohalukkuutta vauhdittaa Oamkin puolella kustannussäästötavoitteitten ohella myös se, että nykyiset tilat
niin Kaukovainiolla kuin Pakkalassakin
ovat tulevien opetus/oppimistapojen
suhteen huonosti toimivia, suurten remonttien tarpeessa ja melkoisen kalliita
käyttökustannuksiltaan.

Monta muuttajaa – monta
muuttujaa
VAIKKA KUMMANKIN osapuolen rehtorit ovat vakaasti muuton ja sitä kautta tiivistyvän yhteistyön kannalla ja haluavat
nopean ratkaisun, on muuton varrelle
tulossa monia mutkia, jotka saattavat
vaikuttaa ainakin muuttoaikatauluun.

Muuttajia on lähdössä Kotkantieltä eli
tekniikan yksiköstä noin 3600 opiskelijaa ja kaupan ja hallinnon opetuksesta
Pakkalasta pyöreästi 1000 opiskelijan
joukko. Kun mukaan lasketaan myös
opetushenkilöstö, muuttajien määrä
nousee yli 7000 henkilöön. Linnanmaan
kokonaisopiskelijamääräksi tulee muuton jälkeen reilusti yli 20 000.
Oamkin kotipesäksi Linnanmaan
kampukselle on suunniteltu nykyisin
kasvatustieteiden sekä humanistisen
tiedekuntien käytössä olevia tiloja alueen pohjoisosassa. Tilat, joihin amk-väki
on suunniteltu sijoitettavaksi, pitävät
sisällään suunnilleen 23 000 neliömetriä. Ovatko ne sinänsä riittävän isot,
kun pelkästään tekniikan nykyiset tilat
Kotkantien kampuksella pitävät sisällän
noin 31 000 neliömetriä? Ja muuttajien
joukkoon liittyvät myös Pakkalan talousporukat.
Varsin nuoresta iästään huolimatta
tarjotut tilat ovat monin osin sisätilaongelmallisia. Myös tilojen soveltuvuus
sellaisinaan ei toimi. Se tarkoittaa laajaa
kokonaisremonttia kyseisiin tiloihin. Ei
aivan pikku juttu eikä ihan taskurahalla
tehtävä.
Moni taho kysyykin, onko realistista
uskoa, että tilojen täysremontti suunnitelmineen, kilpailuttamisineen ja toteutuksineen mitenkään mahdollinen
muuton edellyttämässä aikataulussa.
Myöskään humanistien ja kasvatustietelijöiden väistötilat eivät vielä ole mitenkään loppuun saakka valmisteltuja.

Eri osapuolet ovat muuton
ja yhteistyön kannalla
VAIKKA MUTKIA JA MUUTTUJIA matkaan mahtuu, ovat muuton kohteina
olevat osapuolet – opiskelijat, kouluttajat ja omistajatahot – lähes laidasta
laitaan muuton ja sitä kautta tiivistyvän
yhteistyön kannalla. Myöskään yliopiston opiskelijoilta ei ole kuulunut muuttoa vastustavia kommentteja.
Vain selkeästi muuttoa vastustavat
ymmärrettävästi yliopiston humanistit,
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kasvatustieteilijät sekä eläinmuseon
tukijoukot, jotka joutuvat luopumaan
erinomaisen väljistä, omista tiloistaan.
Heidän tuleva kotipesänsä kun on vielä
arvoitus.
Ainakin alkuvuosina omat haasteensa
päivittäiselle toiminnalle tulevat aiheuttamaan liikenteelliset haasteet ja opiskelijoitten asuminen.
Parkkipaikkoja jo nykyisen yliopistoväen tarpeisiin on niukasti Linnanmaan
kampuksen alueella. Yksityisautoilla
kulkeminen tulee varmasti hankaloitumaan. Onkin heitetty kehityskapulaa
kaupungin suuntaan julkisen liikenteen
kehittämiseksi. Jopa raideliikenteen
suunnittelusta on puhuttu Tampereen
ratikka-avauksen jälkeen.
Opiskelija-asuntoja ei Linnanmaan
lähistöltä löydy edes nykyisille opiskelijoille. Kun joukkoon tipahtaa uudet
6000–7000 opiskelijaa, on opiskelijaboksi haettava muista kaupunginosista.
PSOAS eli Pohjois-Suomen opiskelijaasuntosäätiö onkin jo nyt ilmoittautunut
halukkaaksi uusien opiskelija-asuntojen
rakentajaksi yliopiston tuntumaan.
Tonttipolitiikka vain on vielä ”vaiheessa”
ja on aivan varmaa, että ensimmäiset
vuodet asuntotilanne on nykytasolla.
Asutaan ympäri kaupunkia ja kuljetaan
mutkien kautta Linnanmaalle.

Oulussa kivipallot ovat
jotenkin muotia. Jääneekö
tämä tekulaisten ihailtavaksi vai vievätkö kasvatustieteilijät mukanaan?

Tätä kujaa kulkevat
insinööriopiskelijat
tulevaisuudessa.

Mitä tarkoittaa
kehittyvä yhteistyö?
HALLITUS ODOTTAA YHTEISTYÖN lisääntymisen kautta laadukkaampaa ja
tuottavampaa opetusta, digitaalisuuden tuoman muutoksen kautta nykyistä
parempaa opetusta ja yhteistyön mukanaan tuomaa syvällistä ja korkeatasoista opetusta ja tutkimustoimintaa.
Oamkin rehtorin Jouko Paason mukaan yhteiskampuksen erityisenä etuna
nähdään mm. opiskelijoiden monialainen ja monitasoinen kohtaaminen
innovaatiotyyppisissä ratkaisuissa. Hän
arvioi myös, että oppimisessa voidaan
hyödyntää sellaisia erikoislaitteita ja
ympäristöjä, joiden hankkiminen yksin
Oamkille ei ole tarkoituksenmukaista.
Pientä varauksellisuutta näyttää herättävän eräissä piireissä ammattikorkeakoulun statuksen haalistumista
yliopiston kylkeen muuton yhteydessä. Tähän Oamkin oma osaaminen ja
itseensä luottaminen on se lääke, jolla
näkyvyys ja arvostus säilyvät. Nyt tullaan kysymään, kenen vääntö on vahvin.
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Mielenkiinnolla voidaankin odottaa, kuinka yhteistyö käytännössä tulee toimimaan niin yhteisten erikoistilojen ja opiskelijaryhmien välillä.
Oamkin joukon sijoittuminen kampuksen pohjoiselle reunalle omiin
tiloihin voi toisaalta aiheuttaa sen,
että he pysyvät omissa ympyröissään
ja yliopistoväki touhuaa omalla reviirillään. Tätä ei varmasti kukaan toivo.
Lieneekö sattuma vai fuusiohankkeen herättämä päätös, kun parin

kymmenen Canossan vuoden jälkeen
Oulun yliopistolle annettiin aloituslupa
rakennusalan DI-koulutukselle. Toivottavasti tässä avauksessa saadaan heti
konkretiaa amk- ja DI-insinöörien koulutuksen tarvitsemien laboratorioiden
toteutuksen yhteistyölle.
Seuraamme herpaantumattomana
suunnitelmien kehittymistä ja aikataulujen realisoitumista ja palaamme asiaan, kun jotakin konkreettista on tapahtunut.
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SAMI KANTANEN

Havaintoja korkeakoulujen
toiminnasta Saksassa

Piirikorttien valmistamisen taulu raaka-ainelevystä valmiiseen piirilevyyn.

Siinä missä suomalaiset yritykset tekevät töitä kansainvälisessä toimintaympäristössä, on myös korkeakoulujen toiminta kansainvälistä.
Yhteistyötä tehdään säännöllisesti sekä opiskelijoiden
että henkilökunnan liikkuvuuden saralla.

M

utta millaiselta näyttää saksalaisen korkeakoulun toiminta meidän
suomalaisten näkökulmasta tarkasteltuna? Tässä on joitakin havaintoja Saksaan, Baijerin osavaltion alueelle suuntautuneilta vierailuilta.

Insinööritutkinto
SAKSASSA INSINÖÖRITUTKINNOT ovat
laajuudeltaan yhden vuoden opintojen verran lyhyempiä eli opinnot kestävät kolme vuotta. Opinnoissa on sekä
teoriaa että teorian soveltamista käy16
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Talotekniikka-järjestelmän taulu kenttälaitetasolta johtotasolle.
Automaatiojärjestelmä.

tännössä samalla tavoin kuin meillä.
Käytännön harjoitteluja tehdään hyvin
varustelluissa laboratorioissa.
Laboratoriossa näkyy yrityksien läsnäolo. Yritykset ovat tehneet lahjoituksia
välineisiin ja laitteisiin. Yritykset myös
käyttävät laboratorioiden palveluita
hyödykseen. Ihailtavaa oli nähdä, miten kokonaisvaltaisesti ja täsmällisesti
eri aiheisiin liittyviä asioita esitellään
laboratorioissa. Esimerkiksi piirikorttien
valmistamisen laboratoriossa oli seinällä nähtävillä taulu, jossa oli kuvattu
hyvinkin havainnollisesti raaka-aineesta
lähtien piirikorttien rakentuminen vaiheittain.

tä ja tuovat tietoa toimintaympäristön
osaamistarpeista.
SAKSALAISTEN KORKEAKOULUJEN kansainvälinen toiminta sijoittuu samoihin
maihin ja alueisiin, joissa myös saksalaiset yritykset ovat maailmalla.
Tämän etuna on opiskelijoiden kansainvälistymisosaamisen kehittyminen
jo opiskeluaikana niissä maissa, joissa
yritykset jo toimivat.

Yhteistyö yrityksien kanssa
LABORATORIOIDEN VARUSTELUN lisäksi yhteistyö yrityksien kanssa on läheistä ja molempia osapuolia hyödyttävää.
Korkeakouluista valmistuneet käyvät
pitämässä säännöllisesti luentoja opiskelijoille. Molemmat osapuolet kokevat
tämän hyvin hyödylliseksi.
Alumnitoiminta koetaan tärkeäksi ja
sitä arvostetaan. Alumnit ovat mukana
tukemassa korkeakoulujen kehittymis1/2017 Toolilainen
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PASI JUVONEN
HENRI KARPPINEN

Digikaappaus-tapahtuma järjestettiin Digikaappaus-hankkeen ohessa. Digikaappaus-hanke (Markkinoiden kaappaaminen uusilla digitaalisilla konsepteilla) on TEKESin, Saimaan ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja 12 hankkeessa mukana olevan organisaation rahoittama TKI-hanke, jossa tutkitaan ja kehitetään konsepteja, joilla voidaan luoda radikaalisti uudenlaista digitaalista liiketoimintaa
ja/tai puolustautua muualta tulevia digihäiriköitä vastaan. Digikaappaus-tapahtuma järjestetään uudelleen alkuvuonna 2018. Sinunkin alasi
tullaan kaappaamaan, joten kannattaa tulla paikalle olemaan se, joka muuttaa, ennemmin kuin se, jota joku muu muuttaa.

Digihäiriköinti muuttaa sinunkin ark
Oletko kuullut Uberista tai AirBnB:stä? Oletko ehkä jopa käyttänyt niiden palveluja?
Uber on sekoittanut taksipalvelujen totuttua
toimintatapaa ympäri maailman omistamatta itse yhtään taksia. AirBnB on tehnyt
saman majoituksessa ilman yhtään hotellia.
Kaikilla muillakin aloilla arvoketjut – eli tapa, jolla arvoa on totuttu tuottamaan – ovat
muuttumassa tai jo muuttuneet.

tössä. Yhden tai kahden korttelin päässä tyhjää liiketilaa on
tarjolla runsaasti. Se kertoo, että digikaappaus on ollut käynnissä jo kauan.

ässä ajassa tarvitsemme luopua meitä suomalaisia vaivaavasta mukavuudenhalusta ja ryhtyä toimeen. Meillä on
mennyt liian kauan liian hyvin, mikä tekee hankalaksi kohdata
digitaalisen liiketoiminnan murrokseen liittyvää häiriköintiä
(disruptiota).
Jos et usko muutoksen koskevan sinua, suosittelen pientä
kävelykierrosta keskikokoisen kaupungin keskustan ympäris-

1. Tämä muutos koskee kaikkia ja nyt on aika herätä!
2. Jokainen yksilö voi tehdä asioille paljon, halu ja rohkeus toimia on houkuteltava esille.
3. Meillä on maailman paras koulutus ja osaaminen, tarvitaan johtajuutta!
4. Suomella on huikea mahdollisuus ottaa suunnannäyttäjän rooli digikaappauksessa.

T
18

DIGIKAAPPAUS-TAPAHTUMASSA (8.–9.2.2017 Holiday Club
Saimaa) paikalle oli saatu upea kattaus digitaalisen liiketoiminnan osaajia, aiheeseen liittyviä näytteilleasettajia sekä
Saimaan amk:n ja Lut:n opiskelijoiden HUB Logisticsille ja
VR-matkustajaliikenteelle toteuttamat hackathonit. Hackathoneissa opiskelijat kehittivät toimeksiantajille uusia digitalisaatioon liittyviä ratkaisuja.
Tapahtumassa esitetyt puheenvuorot nostivat esille muutaman selkeän teeman:
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Liiketoimintamalleista jatkettiin Flowroxin ”Tuotteesta
älytuotteeksi”-esitykseen, jossa Kalevi Kettunen esitteli mitä
saadaan aikaiseksi, kun toimitaan eikä tyydytä puhumaan
toiminnasta. Flowrox kehitti TEKES:n tuella letkuventtiilistä
älyventtiilin noin vuodessa. Kalevin sanoin ”Digitaalisuus on
tekemistä, ei puhumista!”
Ensimmäisen tapahtumapäivän päätöspuheenvuorossa
IF:n Anders Stenbäck kertoi kokemuksiaan siitä, miten perinteinen suuri yhtiö voidaan muuttaa ajattelemaan uudella
tavalla. Tämän tuloksena asiakas on saatu keskiöön. IF:ssä on
kysytty ”Jos tämä yritys perustettaisiin nyt, miksi se perustettaisiin?”

easi – halusit tai et
LUT:N PROFESSORI Anssi Vanjoen puhe ”Kaiken internet”
inspiroi yleisöä miettimään tulevaisuutta. Anssin visiona on
maailma, jossa kaikki rutiininomainen työ (esim. perusopintojaksojen opettaminen luentosaleissa) on tulevaisuudessa
korvattu roboteilla, jotta ihmisten aika vapautuu luovaan ongelmanratkaisuun ja digitalisaation mahdollistaman supertuottavuuden hyötyjen miettimiseen.
Tutkijatohtori Erno Salmela osallisti tapahtumayleisön digihäiriköintiin ja kertoi kokeilevan kehittämisen toimintatavoista. Ernon johdolla yleisö pomppi ja muun muassa vastaili
Kahootilla toteutettuun Nössötestiin. Tulosten perusteella
paikalla oli vähemmän nössöjä kuin pikku- tai megahäiriköitä.
Octo3:n toimitusjohtaja Tommi Laitinen korosti puheessaan johtajien tehtävän olevan arvon tuottamisen mahdollistaminen. Tommi peräänkuulutti tunnetta tekemisessä ja
toivoi digitaalisen murroksen ja osaajapulan näkyvän myös
korkeakoulutukseen liittyvässä päätöksenteossa.
Yogaia:n Kaisa Soininen puolestaan jakoi kokemustaan siitä, miten startup-yritys löytää liiketoimintamallin kokeilevasti
kehittäen. Vaatii rohkeutta 1. todeta, että jokin ei toimi ja 2.
muuttaa sitä. Moni pääsee ainoastaan ensimmäiseen vaiheeseen ja kaikki eivät edes siihen.
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TEKES:N Pekka Sivonen inspiroi yleisöä tulevaisuuteen luotaavilla videoilla heti toisen tapahtumapäivän alussa. Moni
ala joutuu miettimään toimintansa kokonaan uusiksi ja Pekan
mukaan Suomella on ennennäkemätön sauma ottaa tässä
asiassa johtajuus. Sivosen viestiä täydensi palkitun Vincit Oy:n
HR Johanna Pystynen, joka jakoi kokemustaan rakenteiden
purkamisesta ja mahdollistamisesta. Näistä monilla aloilla riittää valtavasti opittavaa.
Seuraavaksi Marc Dillon (Asmo Solutions) osallisti yleisön
pohtimaan omia unelmia, itsetuntoa ja rakkautta, sekä niiden
suhdetta työhön. Marc sai aikaan lämminhenkisen keskustelun, josta moni kertoi saaneensa pohdittavaa.
Marcin jälkeen LUT:n professori Kirsi-Marja Blomqvist kertoi tapahtumayleisölle tietotyön tulevaisuudesta ja tulevista
trendeistä. Kirsi-Marja valaisi mm. tietotyön digitalisoitumista
ja mitä se käytännössä Suomessa tarkoittaa.
Tapahtuman viimeisessä puheenvuorossa Mediakolmio
Oy:n Samuli Tenhunen esitteli nykyaikaisia markkinoinnin
työkaluja ja kertoi kokemuksiaan siitä, miten digitaaliset työkalut valjastetaan myynnin veturiksi.
Tapahtuman puheenvuorojen jälkeen juontaja Anne-Mari
Rajala kutsui lavalle paneelikeskustelun, johon osallistuivat
Tiina Nurmi (TEKES), Kari Perälä (Imatran kaupunki), Tommi
Rissanen (LUT), Lotta Luukkanen (Markkinointiosuuskunta
Askel), Jyri Koskela (VR) ja Samuel Tenhunen (Mediakolmio). Paneelissa keskusteltiin odotuksista seuraavalle vuodelle ja mielipiteissä havaittiin eroja. Osa panelisteista uskoi,
että muutokset tulevat olevaan järkyttävän nopeita ja toiset
taas ajattelivat, että vuodessa ei paljoa ehdi tapahtua. Näistä
olemme kaikki viisaampia seuraavassa Digikaappaus-tapahtumassa.
TAPAHTUMAN SUOSIOSTA kertoo muun muassa se, että nousimme keskiviikkona Twitterin trendeihin, mikä osoittaa puheenvuorojen innostaneen yleisöä jakamaan kokemaansa
hyvää edelleen laajemmalle joukolle. Edelleen, jo keskiviikkona useat osallistujat kyselivät, että järjestetäänhän tapahtuma
ensi vuonna uudelleen.
Toiminnalliselle trackille osallistui 48 opiskelijaa ja heidät
jaettiin tasan siten, että kumpaakin toimeksiantoa ratkoi
kuusi neljän henkilön tiimiä. Tiimeissä sekoittuivat niin oppilaitokset, opintosuunnat, kokemukset kuin kansallisuuskin.
Tapahtumassa esitettyjen puheiden lomassa kuultiin väliaikatilanteita toimeksiannoista. Tuloksia pidettiin korkeatasoisina
ja toimeksiantajat olivat todella tyytyväisiä niin opiskelijoiden
tuottamiin kokonaisiin ratkaisuihin kuin yksittäisiin näkökulmiinkin.
Yrityksille voi kuitenkin suositella opiskelijoiden hyödyntämistä kehittämisessä jo ennen kaapatuksi tulemista.
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Smart Grid -seminaari
Sorbonnessa
Metropolia Oy:n sähköpuolella on ollut pitkään hyvät
suhteet Pariisin Yliopistoon
#13 muun muassa IP-kurssien myötä. Nyt IP on loppu,
mutta yhteistyö on saanut
uusia muotoja.

H

elmikuun alussa St Denisissä järjestettiin Smart Grid -seminaari,
jossa helsinkiläiset YAMK-opiskelijat
esittelivät projektityönsä muutamalle
kymmenelle ranskalaiselle opiskelijalle ja aiheista luonnollisesti keskusteltiin vilkkaasti esityksen jälkeen. Hyvin
mielenkiintoisia aiheita olivat mm. taajuusmuuttajien uudet kehitysvaiheet,
laivasähköistyksen kehitys ja teollinen

Internet. Suomesta mukana olivat
YAMK-ohjelman vetäjä Jarno Varteva ja Smart Grid -kurssin rakentanut
Sampsa Kupari.
RAHAA EI TUNNU OLEVAN missään päin
Eurooppaa ylimääräistä koulutukseen
vaan niukkuutta enemmänkin. Mihin
maailmassa nykyisin verorahat löytävätkin sitten tiensä? Mutta näissäkin
raameissa oli tilaisuus mahdollista järjestää. Ranskalaisten puolesta seminaari oli tunneiltaan integroitu englannin
opetukseen, josta tämän porukan osalta vastaa Vanessa Casteljon, ja sähkötekniikkaan, joka on Arnaud Brugierin
hoidettavana. Näin ylimääräisiä tunteja
ei tarvittu, vaan aiheet palvelivat hyvin
kumpaakin tarkoitusta.
Helsingin opiskelijoiden tunnit liittyivät luontevasti Älykkäät Sähköverkot -kurssiin. Yleensäkin AMK-tasolla

pidetään kansainvälistymistä tärkeänä
ja näin toki myös Helsingissäkin. Opettajat eivät kuitenkaan saaneet työtunteja matkasta vaan tekivät valmistelut
ja matkat omalla ajallaan. Tällaisenaan
malli ei varmasti laajene, sillä kovin
helppoa ei liene löytää näillä ehdoilla
matkaan lähtijöitä, mutta ehkä tulevaisuudessa löydetään malleja, joissa myös
työtunnit lasketaan työaikaan. Opiskelijoiden matkaanlähtökynnystä helpotti
Metropolian
kansainvälistymisraha,
joka laski matkustuskustannuksia 200
eurolla.
PARIS UNIVERSITY #13 on osallistunut
aktiivisesti tuulimyllykilpailuun, jossa
ranskalaiset yliopistot kilpailevat siitä,
kuka onnistuu rakentamaan tehokkaimman tuulimyllyn. Laite on noin
neliömetrin kokoinen ja se sijoitetaan
kilpailussa tuulitunneliin, jossa ajetaan

Seminaarin osallistujia.
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Turbiinin generaattorin prototyypin rakennusvaihe.

ilmavirtaa vaihtelevan profiilin mukaan.
Tehokkuuden nostamiseksi St Denis on
rakentanut alkutekijöistään muun muassa generaattorin itse.
Työ ei ole ollut turhaa, sillä viime
vuonna noin 20 kilpailijan joukosta
juuri #13 selviytyi voittajaksi. Ohjelman
johtamisesta on menestyksekkäästi
vastannut Stephan Roddier.
Myös ekskursioita tekniikan soveltuviin kohteisiin käytiin tilaisuuden loppuosassa.
OLISI TOIVOTTAVAA, että näihin seminaareihin saataisiin tavalla tai toisella
jonkin verran lisää rahoitusta, jotta niiden järjestäminen olisi ylipäätään mahdollista.
Ranskalaiset kollegat pitivät tilaisuutta hyödyllisenä ja toivoivat jatkuvuutta.
Myös opiskelijat kummastakin maasta olivat hyvin tyytyväisiä.

Roottori on rakennettu itse suunnittelemalla
kevyeksi ja vahvaksi. Silti joskus joku tuhoutuu kokeissa.
1/2017 Toolilainen
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Lapset näkivät lunta,
eikä se ollut unta.

Talven tuisku maahan heittyy,
metsä lumivaippaan peittyy.
Nukkuu talviunta nalle,
hiiret menee hangen alle.
Korppi talven pimeään,
raakkuu omaa nimeään.
– Jukka Parkkinen –

Kuka vei porstuasta
porkat - voi sian sorkat!

Aurinko kun päätti retken,
siskoistaan jäi jälkeen hetken,
päivänsäde viimeinen.
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Nirskuen ja narskuen,
puhuu herra Pakkanen.
Luonto nukkuu uneksuu,
metsässä on tammikuu.
- Eino Leino-

Minä hiihtelen hankia hiljalleen, minä hiihtelen siskojen
kanssa. Koti tuolla jo vilkkuvi
kultainen, tuli taasen on takassansa. Emo huolella käy eikö
lapsia näy vaikka ilta jo
hangella hämärtäy....
- Eino Leino1/2017 Toolilainen
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ELIAS ALTARRIBA
KUVAT: ELIAS ALTARRIBA, JOUNI KONÖNEN

Muuntokoulutuksella uusiin haasteisiin

– Saimaan ammattikorkeakoululla
vastataan alueellisten
työmarkkinoiden tarpeisiin

K

oulutusohjelmien keskittäminen samoihin oppilaitoksiin ja tähän liittyvät poisvalinnat ovat edesauttaneet
osaltaan myös työmarkkinoiden epätasapainottumista alueiden välillä.
Tavallista on, että joidenkin alojen
osaajia on merkittäviä määriä työttömänä toisilla alueilla, kun taas jossain
muualla on samaan aikaan krooninen
työvoimapula saman alan ihmisistä.
Inhimillisen tragedian lisäksi tällainen
tilanne rajoittaa myös alueen yritysten
kehittymistä.

Poliittisista valinnoista
työvoimapulaan

Suomen eri alueiden elinkeinoelämä on kuluneen vuosikymmenen aikana joutunut useiden rakennemuutosten
kohteeksi. Osittain tämä on johtunut globaalista markkinatilanteesta, minkä seurauksena monet aiemmin merkittävässä
asemassa olleet yhtiöt ovat joutuneet saneeraamaan toimintojaan. Alueelliset työllisyysvaikutukset ovat olleet merkittäviä, kun paperitehtaita on lakkautettu ja Nokia ajautui
kriisiin. Osittain erot ovat kuitenkin johtuneet koulutuspoliittisista valinnoista.
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ETELÄ-KARJALASSA AKUUTTI työvoimapula koskee ohjelmointitaitoisia ICTalan osaajia samaan aikaan, kun monien muiden alueiden työmarkkinoilla
on tämän alan osaajista ylitarjontaa.
Alueellista työvoimapulaa todennäköisesti hankaloittaa myös eteläkarjalaisten kaupunkien suhteellisen pieni koko,
jolloin suuremmasta kaupungista ”halvempien asuntojen alueelle” muuttamisen esteenä voi olla myös henkinen
kynnys. Lisäksi työmarkkinoiden rakenneongelmat näkyvät myös muuttohalukkuudessa: Vaikka ICT-alan osaajalle
töitä löytyisikin helposti, niin muulla
alalla työskentelevän puolison työllistyminen voikin osoittautua vaikeaksi.
Tähän tilanteeseen on ajauduttu
osittain koulutuspoliittisten valintojen
kautta. Saimaan ammattikorkeakouluun otettiin viimeiset tietotekniikan
opiskelijat sisään syksyllä 2011. Tuolloin
useat merkittävät toimijat olivat vähentäneet väkeä ja poliittista painetta ICT1/2017
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alan koulutuspaikkojen vähentämiseen
tuli monesta suunnasta.
Ammattiyhdistysliike oli luonnollisesti huolissaan sekä työttömyydestä että
palkkatason mahdollisesta laskemisesta ja opetusministeriössä etsittiin säästömahdollisuuksia julkisen talouden
vajeiden korjaamiseksi.
Kriisitunnelmissa huomio keskittyy
usein yksittäisiin merkittäviin tapahtumiin, jolloin samaan aikaan kasvussa
ollut pääasiassa pienten ja keskisuurien
yritysten vetämä ohjelmistoteollisuus
ei saanut ansaitsemaansa huomiota
osakseen. Kuitenkin on muistettava,
että esimerkiksi 5 prosentin vuotuinen
kasvu merkitsee viidessä vuodessa 28
prosentin kumulatiivista kasvua, vastaavasti 8 prosentin kasvu kumuloituu samassa ajassa 47 prosentin kasvuksi. Se
muuttaa jo alaa kuin alaa merkittävällä
tavalla.
NYKYÄÄN OHJELMOINTITAITOA tarvitaan kuitenkin yhä moninaisemmissa
tilanteissa tietoteknisten sovellusten
lisääntyessä jatkuvasti ja integroituessa
aiemmin analogisesti toimineisiin järjestelmiin. Asioiden Internet ja teollisuusautomaatio edellyttävät enenevissä määrin myös ohjelmointiosaamista,
ja sovellusten laajeneva käyttö avaa
monia mahdollisuuksia alan toimijoille.
Tulevaisuudessa entistä useampi yritys muuntuu siis ainakin osittain myös
ohjelmistotaloiksi – heidän ei välttämättä tarvitse itse kyetä tuottamaan ohjelmistoja, mutta heidän on huomioitava
ohjelmistojen antamat mahdollisuudet
omassa liiketoiminnassaan.

Muuntokoulutuksella
työvoimapulaa vastaan
OSAAJAPULAN RATKAISEMISEKSI Saimaan ammattikorkeakoulussa on alkanut 13. helmikuuta Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama pilottihanke,
missä koulutukseen valitut saavat 60
opintopisteen suuruisen ja noin 9 kuukautta kestävän ohjelman avulla tarpeelliset tietotaidot moderneista ohjelmointiteknologioista. Koulutukseen
valittujen pohjakoulutukseen kuuluu
tietotekniikan insinöörejä, tradenomeja, datanomeja ja pidemmän linjan työkokemuksen omaavia henkilöitä.
Muuntokoulutuksen päätavoitteena
on kouluttaa lisää osaajia alueen yritysten työvoimatarpeisiin sekä saada myös
kokemusta syksyllä 2017 suunniteltuun
uuteen digitradenomien koulutusoh1/2017
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jelmaan, jossa opinnot ovat normaalin
tutkintorakenteen laajuisia, mutta joka
on tarkoitus toteuttaa vastaavalla intensiiviperiaatteella kuin muuntokoulutuskin.
Vaikka nimikkeet siis muuntuvat, niin
vain kuusi vuotta aiemmin tarpeettomaksi katsottua koulutustoimintaa ollaan siis käytännössä Lappeenrannassa
käynnistämässä uudelleen.
SAIMAAN

AMMATTIKORKEAKOULUN

lehtori Jouni Könönen on toiminut
hankkeen päävastuuhenkilönä ja hän
kertoo, että muuntokoulutuksessa opetus toteutetaan kauttaaltaan intensiiviperiaatteella.
- Kurssirakenteesta on luovuttu ja
opinnot etenevät suurempina kokonaisuuksina, joiden tavoitteena on antaa yrityksissä suoraan hyödynnettäviä
tietotaitoja opiskelijoille. Niin sanottuja
alan yleiskursseja, kuten matematiikkaa
tai kieliä ei tähän ole ympätty mukaan
lainkaan. Esimerkiksi ohjelmoinnin perusteet on tarkoitus opetella 2–3 viikossa, minkä jälkeen tehdään laajempi
harjoitustyö tai -projekti. Sitten alkaa
uusi intensiivijakso. Harjoitustyöt pyritään saamaan alan yrityksiltä ja ne
kestävät noin viikon ajan. Ne vetävät
yhteen aiemmin opitut asiat ja ovat
samalla myös realistisia, suoraan työelämästä olevia esimerkkejä alalla vaadittavasta osaamistasosta. Tavoitteena
siis on, että alan yritykset ovat mukana
harjoituksissa alusta asti taustoittamalla
tehtävät ja antamalla näin opiskelijoille
myös motivaatiota sen suorittamiseen.
Harjoituksen jälkeen myös palaute saadaan yritysten edustajilta. Tavoitteena
on siis tehdä juuri sitä, mikä on ammattikorkeakoulujen ydintehtävä: käytännönläheistä, suoraan työelämässä hyödynnettävää koulutusta oman alueen
yritysten kanssa läheisesti yhdessä toimien ja heidän toimintamahdollisuuksiaan näin tukien.

Koulutus yhdistää
elinkeinoelämän ja
työntekijöiden tarpeet
YRITYSTEN TIIVIS MUKANAOLO koulutusprosessissa mahdollistaa myös
opiskelijoille erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet tuleviin työnantajatahoihin jo opintojen aikana. Tämä on
myös työnantajien etu, sillä he pystyvät
seuraamaan näin opiskelijoiden kehittymistä ja halutessaan voivat rekrytoida
parhaat kandidaatit.

Mittalaitevalmistaja Trimpleltä yhtenä
kouluttajana toimiva Sami Anttonen
vahvistaa, että osaajista on ollut alueella
merkittävä pula.
- Kyllähän tämän koulutuksen tavoite
nimenomaan on se, että saadaan uusia
osaajia firmoihin, myös mahdollisesti
meille. Osaavista työntekijöistä on ollut pulaa ja monet, jotka ovat lähteneet
vaikkapa Helsinkiin, eivät sieltä enää
tälle alueelle palaa. Ja tietysti nykyisessä työpaikassani olen saanut käyttää
viimeisintä huutoa olevia teknologioita,
voin samalla tuoda tätä tietämystä opiskelijoille sekä opettaa heille ajantasaisia
asioita.
REKRYTOINTI ON YRITYKSELLE kallis ja
samalla myös riskialtis prosessi. Tämän
vuoksi toivottavaa olisi, että virhearvioita ei tulisi. Teknologiajohtaja Joona
Kokkola Maestrolta toteaa myös, että
haasteita osaajien löytymisessä on ollut:
- Pari vuotta olen rekryjä tehnyt
enemmän tai vähemmän päätyönä ja
hankalaa on ollut löytää etenkin kokeneita työntekijöitä, joilla on osaamista
moderneista
ohjelmointiteknologioista. Koulutusta on vähennetty tällä
alueella ja se valitettavasti näkyy. Työvoimapula on myös kasvun este tai ainakin sitä rajoittava tekijä. Ja täällä on
kuitenkin useita yrityksiä, jotka työllistävät ohjelmoijia. Odotamme tietysti, että
muuntokoulutuksen kautta löytyisi sellaisia tekijöitä, jotka suhteellisen vähällä
perehdyttämisellä pääsisivät hommiin
kiinni. Tokihan yritys myös jatkokouluttaa, mutta perusedellytysten pitäisi olla
kunnossa.
KOKKOLAN MIELESTÄ muuntokoulutus
on erinomainen ajatus tarttua tällaiseen
ajankohtaiseen ongelmaan:
- Tämä on mielenkiintoinen ja positiivinen asia, tällaisen asian kanssa on
helppo tehdä yhteistyötä. Ja että aktiivinen taho löytyi Saimian puolelta
edistämään asiaa. Ei tätä yksinään voi
kukaan järjestää. Ohjelmistoklusteri
Etelä-Karjalaan on yksi pinnalla oleva
asia, se tuo myös vetovoimaa alueelle. Vetovoima taas takaa osaltaan, että
esimerkiksi muualta tänne muuttajan
puolisolle löytyisi myös töitä. Nyt se ei
valitettavasti ole aina lainkaan varmaa.
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OPI 2017

Tästä”tehtaasta” alkoi Ponssen menestystarina.

Suomen toiseksi suurimmassa opetusalan tapahtumassa
OPI 2017 käsiteltiin lähes taivaita syleilevällä laajuudella
opetusalaan liittyviä aiheita Sanna Järvelän yksin / yhdessä /
jaetusti -opiskelusta Lauri Palsan medialukutaitoon ja Jouni
Välijärven vakuutteluun hyvinvoinnin perustana toimivasta
osaamisesta.

L

isälaajuutta aiheisiin toivat myös
Rauli Virtanen reissumiehen kokemusten kautta koostetulla aiheellaan ”maailma tuli meille, miten sitä pitäisi lukea”
ja Jyri Paretskoi kuvaamalla, millä kaikilla keinoilla poikien lukuinto saadaan
varmuudella latistetuksi.

Ponsse menestyy laadulla
ja koulutuksella
OPI-PÄIVIEN AVAUSLUENNOIN esittäjäksi oli kutsuttu Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgren. Valinta oli hyvä, mutta esityksen ajankohta
sikäli huono, että perjantaina puolen
päivän maissa suurin osa kuulijoista oli
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joko tunnollisesti oppituntien pidossa
tai vasta matkalla Ouluun. Salissa oli
tuskin sataa kiitollista kuulijaa.
Juha, joka on koulutukseltaan luokanopettaja, lumosi yleisönsä takuutyyliin
monipuolisella, hyvällä puheen sisällöllä. Eikä ihme, sillä Juhalle myönnettiin
vuoden yrittäjä-pääpalkinto Suomen
EY Entepreneur of the Year 2016 -raadin toimesta viime vuoden lopulla. Sen
seurauksena Juha edustaa kesäkuussa
Suomea yrittäjyyden maailmanmestaruuskilpailussa Monte Carlossa.
Se Juha Vidgrenistä, menestykseen
johtaneesta koulutustaustasta ja palkitsemisesta alueella, johon juuri nyt meidän kaikkien pitäisi panokset laittaa. Ja
sitten luennon ydinsisältöihin.

Maho lehmä ei elätä
PONSSEN PERUSTAJAN, Einari Vidgrenin, legendaarinen toteamus yrityksen
menestymisen ytimestä on tuossa otsikossa. Tarkoittaa sitä, että yrityksessä on
oltava tuottavuus tapissa. Ponssessa se
on tehty Juhan kuvaamana siten, että
kaikki ovat yhtä joukkoa, jokaisella on
halu tehdä parhaansa ja sitoutua työhönsä sataprosenttisesti.
Kuulostaa kliseeltä – jokainen yritysjohtajahan tähän pyrkii, mutta vain
eräät siinä onnistuvat. Ponssen kohdalla
tämä onnistuu siksi, että jokainen työ
on yhtä arvokasta ja jokainen työntekijä
asemasta ja tehtävästä riippumatta on
ihan yhtä arvokas ja hänen työtään arvostetaan - ja se myös osoitetaan.
Liian usein sanotaan, että Suomessa
ei pysty tekemään tuotteita kilpailukykyisesti. Juha Vidgren toteaa tähän, että
se on pelkästään taidosta, tahdosta ja
asenteesta kiinni. Yli 60% metsäkoneiden osista tehdään Vieremällä ja kaikki
koneet kootaan siellä. Ja kannattavuus
sekä omassa firmassa että osavalmistajilla on kunnossa.
Ponssen kovimmat kilpailijat, John
Deere ja Komatsu, ovat monta kertaa
isompia yrityksiä ja niitä vastaan kilpail1/2017 Toolilainen

taessa ei halvemmalla hinnalla kilpailla.
”Kisa voitetaan laadulla, toimitustarkkuudella ja asiakkaan osaavalla palvelemisella”, paaluttaa Juha Vidgren Ponssen menestystä.

Asiakasta kuunnellaan
tarkasti
LAATU ON TEKEMISEN tason mittari
asiakkaaseen päin. Se on oltava aina
niin hyvä kuin se on mahdollista tehdä.
Laadun tekemiseen koulutetaan ja sitä
seurataan. jos tehdään virhe - mikä on
kaikessa työssä normaalia - se osataan
korjata, koska jokaisella on siihen osaaminen ja työkalut.
Toimitustarkkuus eli toimitusten sovitussa aikataulussa pysyminen on ehdoton vaatimus. Ja kilpailijoihin nähden
on oltava nopeampi, tehokkaampi.
Asiakkaan palveleminen ei ole pelkkää pihvin syöntiä tai hyvää konjakkia.
Nekin voivat joskus olla mukana, mutta asiakkaan tarpeiden kuunteleminen
ja toimitusten jämpti hoitaminen ovat
se ydinjuttu. Asiakkaan kommentit
koneesta tai mistä tahansa sen toiminnasta ja metsän ja koneen yhteistoiminnasta kuunnellaan tarkalla korvalla. Siitä
lähtee paremman koneen suunnittelu.
Eräs Ponssen myyntimies oli kertonut
erään keinon asiakkaan kuuntelemiseen
ja keskustelun toimivan suuntaan: ”Kun
asiakas tulee myrskypilven näköisenä ja
haukkuu koneen jokaista osaa myöten,

kuuntelen tyynesti. Kun asiakas saa pahimmat paineet puretuksi, tuumaan hänelle, että ´muuten asiat ovat siis hyvin´.
Sitten mennään kahville.”

Ponsse-polkua kulkevat
tulevaisuuden tekijät
”KOULUTUS ON SUOMEN tärkein voi-

mavara, vähät resurssit on käytettävä
täysimääräisesti hyväksi”, sanoo Juha
Vidgren koulutuksen tärkeydestä niin
työn kuin oman koulutuksensakin mukanaan tuomalla kokemuksella. ”Arvoihimme (rehellisyys, innovatiivisuus,
asiakaskeskeisyys) nivoutuva koulutuksen arvostus takaa työmme laadun
ja kilpailukyvyn maailmalla”, kiteyttää
Juha menestyksen lähtökohdat.
”Nuorille on rakennettu oppimisen
Ponsse-polku. He aloittavat monipuolisesta harjoittelusta tuotantotiloissa ja
jatkavat omien kykyjensä ja halujensa
mukaan vaikka tohtoreiksi ja talo tukee
jatkuvaa kouluttautumista”, kuvaa Juha
talon koulutuspolitiikkaa.
Tohtoreitakin on jalostunut vuosien
mittaan kaksi ja molemmat ovat töissä edelleen omassa talossa. Kertoisiko
se jotakin työpaikan viihtyvyydestä,
Ponsse-hengestä. Sen täytyy olla poikkeuksellinen, koska ihmiset viihtyvät
talossa, joka sijaitsee keskellä ”melkein
ei mitään” kunnassa, jossa on 4000 kansalaista kirjoilla, jopa vähemmän kuin
lehmiä navetoissa.

Sitä voi tapahtua vaikka mitä, kun koneen päästää metsään.
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Luukkaisen
kuntapolitiikkaa ja
leikkausajatuksia

O

AJ:n puheenjohtaja Olli
Luukkainen oli itseoikeutettu
vieras ja opettajajärjestön puheenvuoron haltija. Hänen teemansa liikkui enemmän kunta- ja
valtakuntapolitiikassa, ei niinkään
opettajien keskeisissä aiheissa.
Kuntavaalit ja niiden merkitys
oli asia, jonka muuttunutta roolia
Luukkainen piti korostetusti esillä.
Kun sote-uudistus vie sen alueen palveluitten hoitamisen maakunnille, niin tulevina vuosina
kuntapalveluista yli puolet on
koulutuksen ja kasvatuksen alueella. Senpä vuoksi Luukkaisen
mielestä kuntavaalit ovatkin nyt
sivistysvaalit.
Pienten kuntien rooli Luukkainen piti pulmallisena, koska kymmenissä kunnissa on vai yksi koulu
ja sen kanssa touhuaminen kunnan omana työnä ilman kumppaneita tuntuu turhauttavalta ja kustannusten kannalta tehottomana.
Luukkainen hoputtikin pieniä
kuntia liittymään yhteen tai isomman kumppanin kylkeen, jolloin
kustannusten jakaminen on mielekästä.
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaus puhutti niin
Luukaista kuin paneeliakin. Koulutuksen saatavuus läpi maan on
voitava varmistaa.
Luukkainen ihmetteli, miksi ihmeessä juuri Pohjois-Pohjanmaan
ammatillisista
oppilaitoksista
leikataan ja oppilaitoksia jopa
lakkautetaan, vaikka alueella on
Suomen nuorin väestöpohja ja
suurin syntyvyys. Olisiko tähän
kommenttiin vaikuttanut se, että
oltiin juuri Pohjois-Pohjanmaalla
puhetta pitämässä.
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TEKSTI JA KUVAT:
MARTTI MUINONEN

Kotkaniemi - vaativaa
peruskorjausta
Kotkaniemen päärakennus vuonna 2016 ennen peruskorjauksen alkua.

Luumäellä sijaitseva Kotkanimen tila tunnetaan Pehr Evind Svinhufvudin kotitilana. Kotkaniemi on mielenkiintoinen sekä henkilöhistoriallisena että rakennustaiteellisena kohteena.
Luumäen kunnalle Kotkaniemi lienee tärkein kulttuuri- ja matkailukohde. Kotkaniemen
tila on ollut Svinhufvudien suvun omistuksessa vuodesta 1908 aina näihin päiviin saakka.
Tila siirtyi vuonna 1999 suvulta valtion omistukseen ja museoviraston hallintaan. Vuonna
2000 Kotkaniemi avattiin Museoviraston museona ja vuoden 2003 rakennushistoriallisen
inventoinnin jälkeen aloitettiin Kotkanimen peruskorjaushanke. Peruskorjauksen jälkeen
päärakennus tulee toimimaan edelleen kulttuurihistoriallisesti merkittävänä Svinhufvudin
kotimuseona.

K

otkanimen rakennutti vuonna
1898 Lappeen tuomikunnan tuomari Alfred Thome. Tila toimi kiinteästi
tuomiokunnan tuomarin epävirallisena
virkatalona. Tilan ”virkakäytöstä” kielii
myös se, että rakennuskokonaisuuteen
kuuluvat myös arkistorakennus, työ- ja
majoitustiloja sekä tilanhoidon aputiloja, kuten rantasauna, navetta ja tarvittavat apurakennukset.
Rakennuksen suunnittelijoista ei ole
varmaa tietoa. Mahdollisesti se on jopa
itsensä Lars Sonckin suunnittelema.
Tai sitten suunnittelija on ehkä Thomen
suvun oman arkkitehti Verner Thome.
Thome työskenteli valmistumisvuosinaan 1890-luvun lopulla Lars Sonckin
toimistossa.
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Kotkaniemen peruskorjaustyömaa syyskuussa 2016.
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Kotkanimen sali ennen peruskorjausta.
(Kuva: Senaatti, Tuomas Uusheimo)
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KULTTUURIHISTORIALLISESTI merkittävä ajanjakso Kotkanimen historiassa
alkaa vuodesta 1908, jolloin Svinhufvud
osti Kotkaniemen tilan. Svinhufvud jatkoi Thomen virassa tuomarina, joten oli
luonnollista, että hänestä tuli sitten ”virkatilan” omistaja.
Ei-itsenäisen Suomen historian outo
ja pimeä aikakausi kosketteli myös
Kotkaniemi ja Svinhufvudia. Hänet karkotettiin ”poliittisista” syistä Siperiaan
vuosiksi 1914–17. Tällöin Kotkanimen
hoito ja ylläpito oli Ellen Svinhufvudin
vastuulla. Hankalien taloudellisten aikojen takia Ellen aloitti tilalla täyshoitolatoiminnan.
TOINEN KESKEINEN JAKSO tilan historiassa on 1930-luku. Vuonna 1920 Svinhufvudit asettuivat pysyvästi Kotkanimeen. 1930 Svinhufvudista tuli Suomen
tasavallan pääministeri ja sitten vuonna
1931 tasavallan presidentti. Svinhufvud
toimi presidenttinä vuoteen 1937 ja siirtyi sitten eläkkeelle Kotkanimeen. Pehr

Kotkanimen sali peruskorjauksen aikana syyskuussa 2016.

Peruskorjaajan arkea. Keittiön ovella loistaa työmaan vastaava mestari Petteri Kallio.
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Svinhufvud kuoli vuonna 1944 ja Ellen
Svinhufvud vuonna 1953.
Seuraavaksi Kotkaniemi siirtyi vuonna
1954 Veikko ja Aune Svinhufvudeille
ja he jatkoivat jo aloitettua täyshoitolatoimintaa.
Vuonna 1974 Kotkanimen tila jaettiin
kahteen osaan ja päärakennus pihapiireineen jäi Jorma ja Sirkka Svinhufvudeille.
Suomen valtio osti tilan vuonna 1999
ja siitä lähtien tila on ollut Museoviraston hallinnassa. Kotimuseo avattiin yleisölle vuonna 2000, jolloin Svinhufvudit
vielä asuivat päärakennuksessa. Vuonna
2013 Luumäen kunta ja P.E. Svinhufvudin muistosäätiö perustivat Svinhufvud-säätiön Kotkaniemen kotimuseon.
Kesän 2015 aikana museo tyhjennettiin
ja museoesineet siirrettiin varastoon.
Kotkaniemen peruskorjaus alkoi kesällä
2016 ja museo on tarkoitus avata uudelleen 2018.

Sisätiloiltaan huoneet ovat kauttaaltaan hyvin säilyneitä joitakin tila- tai
pintamateriaalimuutoksia lukuun ottamatta. Rakennuksessa on useita hienoja
kaakeliuuneja.

Päärakennus

MUSEAALISEN RAKENNUKSEN korjaus
on aina vaativaa sekä suunnitelmien
että toteutuksen osalta. Hankalinta on
päättää korjausaste sekä minkä ajanjakson tyyliin rakennus korjataan. Nyt
tavoitellaan vuoden 1930-jälkeistä Svinhufvudien ajanjakson tyyliä. Tiilikattoisen rakennuksen räystäille palautetaan
myös alkuperäiset Thomen ajan mastomaiset puukoristeet eli spiirat. Muuten
rakennuksen ulkoasu säilyy pääpiirteittäin nykyisen kaltaisena.
Rakennuksen peruskorjauksen tilaajana on Senaatti-kiinteistöt ja rakennuttajana on Museovirasto, joka käyttää
rakennuttajakonsulttia. Peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheessa Museovirasto on teettänyt tarkat kulttuurihistorialliset sekä rakennustekniset
inventoinnit, joiden perustella suunnitelmat on laadittu. Inventoinnin yhteydessä on selvitetty kaikki rakennuksen
rakentamis-, laajennus ja muutosvaiheet, rakennusmateriaalit, materiaalikerrokset sekä alkuperäisväritys.
Pääsunnittelijana on arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy ja muina
suunnittelijoina ovat peruskorjauksen
hallitsevat erikoisuunnittelijat. Peruskorjauksen pääurakoitsija on LMKLappeenrannasta ja vastaavana työnjohtajana on Petteri Kallio. Rakennusosien restaurointityöt tekee Kymen Karmiini.

KOTKANIMEN TILA on laaja kokonaisuus. Päärakennuksen lisäksi tilalla oli
useita asuin- ja talousrakennuksia ja
laaja noin hehtaarin kokoinen erikoispuutarha. Tilakokonaisuus muodosti
maatila- ja huvilatyppisen kulttuurikokonaisuuden, jonka palauttamien on
vaikea, kallis ja laaja urakka. Nyt kyseessä on siis Kotkanimen päärakennuksen
peruskorjaushanke.
PÄÄRAKENNUS ON SUURI hirsirunkoinen asuinrakennus, jota on vuosien
saatossa muunneltu, laajennettu sekä
korjattu aina tarpeen mukaan. Rakennuksen arkkitehtuuri edustaa vuosisadan alun villa-jugendia. Tälle tyylille oli
luonteenomaista isot huonetilasarjat,
jugend-tapetit, kaakeliuunit, edustavat
sisäänkäynnit, jyrkät pärekatot sekä kattoalueen runsaat puukoristeet.
Rakennuksen sokkeli on massiivista
graniittia. Ulkoseinät ovat alkujaan olleet veistettyä hirttä.
Nykyisen ulkoasunsa rakennus sai
vasta 1930-luvulla. Tällöin rakennus
verhoiltiin vaaleaksi maalatuilla puupaneeleilla ja pärekatto verhottiin betonikattotiilillä. Samalla rakennus sai sähköt,
keskuslämmityksen, vesijohdot ja viemäröinnin. Ullakolle rakennettiin myös
lisähuoneita.
Rakennus on kaikin puolin hyvin säilynyt ja päällisin puolin alkuperäiskunnossa. Myös alkuperäiset ikkunat ja ovet
ovat säilyneet.
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Peruskorjaus
PERUSKORJAUSHANKE
mahdollistaa
rakennuksessa tulevan museo- ja kahvilatoiminnan.
Päärakennus peruskorjataan ja museohuoneet restauroidaan. Rakennukseen toteutetaan museomyymälä sekä
kahvila. Ullakolle rakennetaan tarvittavat tekniset tilat sekä museo- että kahvilatoiminnan vaatimat henkilöstötilat.
Talotekniikka uusitaan ja rakennuksesta
tehdään esteetön.
Pihalle toteutetaan uudisrakennuksena koko aluetta palveleva huoltorakennus. Myös Kotkaniemen puutarha
palautetaan vuoden 1930 tyyliin.

Yksi suurista korjauskohteista ovat
rakennuksen alapohjarakenteet, joista
löytyi joitakin pieniä putkistojen aiheuttamia kosteusvaurioita.
Vesikattona toimiva tiilikate ja sen alla
ollut pärekate on purettu. Alkuperäinen tiilikate palautetaan kunnostettuna
uudelleen rakennetun aluspärekaton
päälle.
Ulkoportaat ja verannat korjataan ja
uusitaan, alkuperäiset ikkunat ja ovet
restauroidaan sekä kaikki sisäpinnat uusitaan alkuperäsityyliä noudattaen.
Talotekniikka uusitaan ja korjataan.
Vesi- ja viemäriputkistot uusitaan kauttaaltaan. Rakennuksen lämmitys tullaan
hoitamaan maalämmöllä ja alkuperäinen öljykattilalaitos säilyy lisälämmönlähteenä. Ullakolle rakennetaan uusi
ilmanvaihtokonehuone ja sähkötekniikka uusitaan kokonaan.
Alkuperäiset valasimet kunnostetaan.
Korjaushankkeen kustannusarvio on
2,3 miljoonaa euroa ja hanke valmistunee Suomen juhlavuonna 2017. Yleisölle tilat aukeavat vuonna 2018.

RAKENNUSTEKNISESTI Kotkaniemen
peruskorjaus on mielenkiintoinen hanke.
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JOUNI HUOTARI, LAURI MÄKINEN

Slush – ikkuna
tulevaisuuden dialogiin
Pitching-kilpailun voittajat
(Kuva: Samuli Pentti)

Teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slush on Euroopan
suurin startup-yritysten ja
sijoittajien kohtaamispaikka.
Slush toi vuonna 2016 Helsinkiin noin 2300 startupyritystä, 1100 sijoittajaa, 600
toimittajaa ja 17 500 osallistujaa yli 120 maasta.

T

unnelma Slushissa on aivan uskomaton. Musiikki pauhaa taustalla, ja
puheensorina täydentää kakofoniaa.
Ihmisiä tungeksii kuuntelemassa esityksiä, joita on samanaikaisesti viidellä
näyttämöllä. Joka vuosi niiltä näytetään
myös live-stream-lähetyksiä, joten huippuesityksiä voi seurata myös omalta tietokoneelta.
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Slush on kasvanut valtavaksi niin mittakaavassaan kuin merkittävyydessään.
Ihmiset puhuvat ”Slush-kokemuksesta”,
jota ei voi ymmärtää, ellei sitä itse ole
paikan päällä kokemassa. Slush tarjoaa
startup-yrityksille ja isommille yrityksille, sijoittajille ja eri oppilaitoksista tuleville henkilöille kahdeksi päiväksi kohtaamispaikan sohjoisessa Helsingissä
marras-joulukuun taitteessa.
Seuraavassa kokemuksistaan Slush
2016:ssa kertoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun insinööriopiskelija Lauri
Mäkinen.

Ensivaikutelma Slush
2016:sta
AVAUSSEREMONIA PIDETTIIN perustajien lavalla. Pyrotekniikassa ei säästelty. Slushin ensimmäisen puheen tuli
pitämään Chris Sacca (alkuvaiheen
sijoittaja mm. Twitterissä, Uberissä ja

Instagramissa). Tämä oli lähtölaukaus
seuraavalle kahdelle päivälle, joiden
aikana sijoitus- ja teknologia-alan kirkkaimmat tähdet pitivät toinen toistaan
mielenkiintoisempia puheita. Tämän
lisäksi neljällä muulla lavalla oli tarjolla
puheita, demoja, fireside-keskusteluja
sekä Slush 100 -pitchauskilpailu.
Ensimmäiset neljä tuntia meni palautuessa kulttuurishokista. Messukeskukseen oli luotu salaperäisen energinen
ilmapiiri hämärällä valaistuksella ja savukoneilla. Startup-yrittäjille oli varattu
iso alue, jossa sadat yrittäjät pitchasivat
(myivät) tuotetta tai palveluaan valtavalla innolla jokaiselle vastaantulevalle.
Ensimmäinen päivä päättyi kaapelitehtaalla illallisella ja hiljaisessa diskossa.
Diskossa oli neljä dj:tä, joiden esittämää
musiikkia kuunneltiin kuulokkeilla kännykkään ladattavan sovelluksen kautta.
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Toisen päivän oivallus ja
ison kuvan hahmottaminen
TOISENA PÄIVÄNÄ havahduin siihen,
mitä kaikkea Slush voi tarjota osallistujilleen. Ensimmäiset kontaktikortit vaihdoin virolaisen startup-yrittäjän kanssa
ratikassa matkalla Messukeskukseen.
Messukeskuksessa istuuduin perustajien lavan eturiviin. Pian olin jo keskustelemassa yrityslain eroista Suomessa
ja USA:ssa lakimiehen kanssa, joka on
auttanut eurooppalaisia yrityksiä yrityshankinnoissa Piilaaksossa.
Tässä kohtaa todella ymmärsin, mistä
Slushissa on kyse. Messukeskukseen kokoontunut noin 17000 ihmisen joukko
hallitsi kaiken tarvittavan tiedon, taidon
ja varallisuuden muuttaa maailma. Tästä rohkaistuneena verkostoiduin loppupäivän startup-yrittäjiin muun muassa
Venäjältä, Kiinasta, Etelä-Koreasta ja Piilaaksosta.
PÄIVÄ HUIPENTUI Slush 100 -pitchingkilpailun finaaliin. Neljä finalistia esittelivät yrityksiään tuomaristolle ja ääriään
myöten täysille katsomoille. CybelAngelin voittajaksi julistamisen jälkeen
Messukeskus alkoi tyhjentyä.
Osa osallistujista oli saanut keskustelut avattua sijoittajien kanssa, toisille
jäi käteen rutkasti uutta oppia. Itselleni
mieleen jäi pyörimään ajatus siitä, että
ehkä ensi vuonna löydän itseni Slushista pitchaamassa omaa yritystäni jokaiselle vastaantulevalle.

Riemuteekkarit
Metropoliassa
9.2.2017 poikkesivat riemuteekkarit katsomassa vanhoja paikkoja Metropoliassa Bulevardilla ja Albertinkadulla. Joukossa oli sähköalalla pitkään
vaikuttaneita henkilöitä runsaasti, ja moneen paikkaan teekkarit olivat valmistuttuaan kulkeutuneet.
Joukossa oli professoreita (toolilaisten hyvin tuntemat Tapani Jokinen ja
Erkki Lakervi), toimitusjohtajia ja ainakin yksi toolilainen, Esko Rautanen.
Metropoliassa Jarno Varteva isännöi tilaisuutta ja vähän mukana oli
myös Sampsa Kupari, jonka luentotauolla riemuteekkari vierailivat Albertinkadun auditoriossa juuri samassa paikassa, jossa olivat kuunnelleet
luentoja 50 vuotta sitten. Nuorempi sukupolvi voi varmaan sitten vuonna
2066 pitää vastaavan nostalgiatilaisuuden samassa paikassa.
Jorma Väkiparta oli kasannut porukan, ja Metropolian jälkeen tilaisuus
jatkui perinteisesti Vanhan Polin Pokkamontussa.

Kirjoittajista
LAURI MÄKINEN on tuleva insinööri (amk) JAMKin IT-instituutista, jossa Jouni Huotari toimii
yliopettajana. Lauri osallistui
Slushiin opiskelijana ja teki tutkimustyötä opinnäytetyöhön haastattelemalla yrityksiä. Tärkein syy
Slushiin osallistumiseen molemmilla on halu verkostoitua mielenkiintoisten yritysten ja ihmisten kanssa. Jouni on osallistunut
Slushiin neljä kertaa. Löydät Laurin alun perin englanniksi kirjoittaman jutun osoitteesta https://
www.linkedin.com/pulse/slush2016-student-view-dialogue-future-lauri-mäkinen
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Professori Tapani Jokisen lähtiäiset järjestettiin Metropoliassa. Tuossa sähkökonesalissa Sampsa Kupari totesi papereista, että yksi labratyö on tekemättä
ja jollei sitä heti tee, niin DI-tutkinto ja myöhemmät oppiarvot peruutetaan
sekä saatu palkka tulee maksaa takaisin valtiolle. No, Tapani aloitti synkronoinnin ja painaessaan verkkokatkaisijan kiinni moottorista leuhahti valtava
savupilvi. Hän ei häkeltynyt yhtään vaan tutki moottoria ja löysi Sampsan
kulttuuripuolelta lainaaman savukoneen.
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Wempain –
tulevaisuuden tekniikkaa
Olemme saaneet esiluettavaksi lahjakkaan kirjailijan
esikoisteoksen. Tässä vaiheessa kirjailija haluaa vielä pysyä anonyyminä. Teksti puhukoon puolestaan.
KIRJAILIJA ALOITTAA kursailematta

täydellä toiminnalla:
”Käynnistääksesi laitteen paina on/off
–kytkin pohjaan. Ellei laite käynnisty,
kytke pistoke pistorasiaan.”
KIRJAILIJA SAATTAA LUKIJAN heti va-

lintatilanteeseen. Miksi on vain kaksi
vaihtoehtoa? Lukijan on tehtävä valinta ääripäiden välillä, välimuotoja ei
sallita. Tekstissään kirjailija rajaa selitysmahdollisuudet pois. Tapahtuuko
jotain peruuttamatonta? Onko paluu
entiseen mahdollista?
KIRJAILIJA PITÄÄ LUKIJAANSA tiu-

kasti otteessaan, laitteen näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta.
Teoksen imuun päästyään lukijan on
vaikea päästää sitä käsistään. Seuraavat esimerkit kertonevat älyllisistä
haasteista, joita lukija kohtaa :
”Älä istu tai nouse koneen päälle, se
saattaa keikahtaa.”
”Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn , avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.”
”Älä puhdista laitetta vedellä tai aseta
laitteen päälle mitään mikä sisältää
vettä kuten kukkamaljaa.”
NÄILTÄ OSIN KIRJAILIJAN johdonmukaisuus ontuu. Osa tekstistä on
perusteltua, mutta määrättyihin tekstinkohtiin lukija jää kaipaamaan taustoitusta. Miksi keittolevy tai avotuli ei
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ole suositeltavaa? Vai onko kyseessä kirjailijan käänteispsykologinen lähestymistapa? Kieltämällä jotakin siihen itse
asiassa kehotetaan? Miten laitteen 1,5
cm levyiselle tasolle saadaan asetettua
kukkamaljakko? Kokeile tätä kotona!
VAUHTIIN PÄÄSTYÄÄN kirjailijan juo-

KIRJAILIJA PANEE LUKIJAN pohtimaan omaa identiteettiään kontekstissa laite, ympäristö ja ihminen.
Onko laitteen nimessä, Wempain,
piilomerkityksiä? Pain? Miten oma
minuus, idealisaatio suhtautuu mahdolliseen aggressiivisuuden muutokseen?

nenkuljetus kiihtyy:
”Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin
nesteisiin.”
”Älä kaada liuottimia pesutilaan – räjähdysvaara.”
TÄSSÄ LIENEE TAUSTALLA antiikin alkuainekäsitys, eli maan, veden, ilman ja
tulen sekä laitteen vuorovaikutus. Kirjailija haluaa jättää, ilmeisesti tarkoituksella , avoimeksi kysymyksen laitteen
ja maan välisestä vuorovaikutuksesta.
Laiteen kaivamisesta maahan ei mainita
mitään.
KIRJAILIJA SIIRTÄÄ nerokkaasti tarkastelukulman ulkoisesta vuorovaikutuksesta laiteen sisäiseen olemukseen.
Muutos tapahtuu niin hienoviritteisesti,
että lukija ei voi muuta kuin ihailla:

”Koneessa olevaa vettä ei saa juoda.”
”Älä työnnä laitteeseen sormia, keppejä
tai muita vieraita esineitä.”
LAITTEEN IDENTITEETTI sidotaan ro-

”Lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa
tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö
tapahtuu heidän turvallisuudestaan
vastaavan henkilön valvonnassa tai
tämä henkilö on opet tanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja
tiedostamaan käyttöön mahdollisesti
liittyvät riskit.”
KIRJAILIJAN UUDESSA teoksessa
kuvataan identiteetin ja psykodynamiikan eri puolia, ikään kuin saman
psyyken osasia. Teksti eheyttää lukijan psyykeä. Moderni romaani on
tekstuaalinen tila, jossa identiteetti
eri puolineen ja mahdollisuuksineen
tematisoituu.

Teos on selkeästi Finlandiapalkintoainesta.
-eki-

maanissa erittäin moneen ulottuvuuteen: psykodynamiikkaan, sosiaalisiin ja
kulttuurisiin identiteetteihin (eli rooleihin), modernisaation välineellisiin ja romanttisiin puoliin, vieraantuneisuuteen
ja eheytymiseen. Ihmisen ja laitteen välistä vuorovaikutusta unohtamatta:
”Älä käytä laitetta erityisiin tarkoituksiin
kuten ruuan säilömiseen, eläinten jalostukseen, kasvien kasvattamiseen tai arvokkaiden esineiden, kuten taiteen säilömiseen.”
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Älykäs
tulevaisuus
Siemens järjesti seminaarin
”Älykäs tulevaisuus” Helsingin Jätkäsaaressa. Sähkövoimatekniikasta tulee joillekin
asiaa tuntemattomalle mieleen auringonlaskun ala, jossa väsyneet työntekijät taapertavat pölyisissä kivihiilikasoissa loppuun kuluneissa
haalareissa. Vaan mitä alalla
oikeasti tapahtuu ja miten
energiatekniikka muuttuu
nyt ja tulevaisuudessa, jotta
valot pysyisivät päällä valtakunnassa ja tätäkin lehteä
olisi helpompi lukea?

T

Siemens on mukana myös MPIDEAkilpailussa, jossa tavoitteena on luoda
100.000 teollista työpaikkaa Suomeen
ja kilpailu kuuluu osana maamme
100-juhlallisuuksiin.
ULKMAANKAUPPA- JA kehitysministeri
Kai Mykkänen kertoi valtiovalan otteista maamme talouden elvyttämiseksi.
Hän kuului Slushin tapahtumien kanssa
sukkuloiviin ja muistutti hienosti uutta
tekniikkaa luovien Slush-yritysten takana olevan osin myös Tekes, vaikka sen
merkitystä ei aina nähdä.
Sähköiseen liikenteeseen tullaan panostamaan ja tavoitteena on 250.000
sähköajoneuvoa maahamme jokusen
vuoden kuluessa. Ensimmäisten 20.000
saaminen on hankalinta ja tämän jälkeen infra kehittyy enemmän omillaan.
Projektiin on varattu 100 M€ neljän
vuoden periodiin, mutta kysymys, käytetäänkö summa yksittäisten kulkuneuvojen hankintatukeen vai niiden käytön
vaatiman infran kehitykseen, on vielä
avoin.

oimitusjohtaja Janne Öhman Siemensiltä avasi seminaarin ja totesi aikataulutuksen menneen hivenen päällekkäin Slush-tilaisuuden kanssa; monet
osallistujat onnistuivat kuitenkin sukkuloimaan kummankin kesken.
Perinteisten sähköteknisten ratkaisujen lisäksi Siemens on tällä erää mukana
myös CyPT-hankkeessa, jossa Helsinki
muuntautuu hiilineutraaliksi, ja myös
virtuaalivoimalaitosten ohjauskoordi- FORTUMIN TOIMITUSJOHTAJA Peter
noinnissa.
Lundmark analysoi matkaa kohti puhOma kehitysaskeleensa on valtakun- dasta ja joustavaa energia-järjestelmää.
nallinen MaaS-hanke, jossa matkustuk- Isot energiaratkaisut ovat monimutkaiseen tarvitaan vain yksi matkalippu, jol- sia ja pitkäjänteisiä toteuttaa. Aurinkoa
la voi kulkea ovelta ovelle haluamansa ja tuulta suositaan monin paikoin, jotta
reitin mukaan.
hiilituotantoa voitaisiin ajaa alas. Asialla
Teollisuudessa
Mindsphere-hanke on myös kääntöpuolensa, vaikka aurinpyrkii yhdistämällä teollisen toiminnan koenergian tuottaminen on halvempaa
ja kriittisen infran saamaan aikaan entis- kuin koskaan. Lisäksi se on usein edultä joustavamman ja taloudellisemman lisin tuotantomuoto nykyisin, sillä sen
toiminnan. Projektissa
tuotanto
ei
on mukana myös maan
ajoitu
kulutuk”Jos yksittäinen paras mahdollinen
tekniset yliopistot, mutta
sen kanssa sainnovaatio tehtäisiin energiaammattikorkeakouluista
manaikaisesti.
vain Seinäjoki, joka on
Tuulienergialalla, tämä olisi edullinen ja suuri
kuitenkin ottanut näytan tuki voi olla
sähkövarasto.”
tävän osan toiminnassa.
ongelmallinen,
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koska se vähentää hiilituotantoa, jolloin päästökiintiöitä vapautuu ja niitä
myydään halvalla esimerkiksi Puolaan,
jossa on halpaa hiiltä tarjolla. Tukirahoilla Suomi ei välttämättä pysty vähentämään globaalisti CO2-päästöjä lainkaan.
Suomen irtautuminen hiilivoimasta on
mahdollista runsaan ydinvoimakapasiteetin vuoksi. Saksassa puolestaan voidaan luopua ydinvoimasta korvaamalla
tuotantoa hiilivoimalla. Kuitenkin on
arvioitu, että ilmaston lämpenemisen
estämiseksi esitetyt toimenpiteet tulevat vaatimaan 16.500 miljardin dollarin
satsauksen, joten lähivuosikymmenen
aikana melkoinen kuhina on energiaalalla käymässä.
TOINEN MERKITTÄVÄ muutos on tiedon määrän lisääntyminen. Vuoteen
2030 mennessä arvioidaan triljoonan
(1.000.000.000.000) laitteen olevan
kytketty nettiin. Jo nyt datakeskusten
sähkön kulutus globaalisti on noin 400
TWh, mikä on enemmän kuin koko IsoBritannian vuosikulutus. Kymmenessä
vuodessa tämä energiatarve tullee kolminkertaistumaan ja heijastumaan keskusten määrään. Kehityksessä on vielä
paljon kysymyksiä auki ja lähitulevaisuus tulee näyttämään, mihin suuntaan
menemme. Jos yksittäinen paras mahdollinen innovaatio tehtäisiin energiaalalla, tämä olisi edullinen ja suuri sähkövarasto.
Seminaari oli kokonaisuudessaan
ajatuksia herättävä ja muistutti eri
mahdollisuuksien suuresta määrästä.
Ammattikorkeakoulut (vai insinöörikorkeakoulut?) ovat haasteen edessä seuratessaan kehitystä ja ottaessaan osaa
sen ohjaukseen. Joka tapauksessa on
varmaa vain, että työn määrä on valtava
ja pioneerille lankeaa suuri osa siitä ja
todennäköisesti myös sen hedelmistä.
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Yhteysja
Yhteys
- jajäsentietojen
jäsentietojenmuutosilmoitus
muutosilmoitus
Voit ilmoittaa tällä lomakkeella muutokset TOOLin toimistoon tai sähköpostitse jasenrek@tool.fi
-

-

nimen ja yhteystietojen muutokset
uuden työnantajan ilmoittaminen
palkattoman jakson ilmoittaminen (äitiysloma-, isyys- tai vanhempainloma, hoitovapaa,
kesäkeskeytys, opintovapaa, työttömyys, virkavapaa, vuorotteluvapaa)
pysyvä eläkepäätös
jäsenyyden päättäminen

Yhdistys

___________________________________________________________

Henkilötunnus____________________________________________________________
Suku- ja etunimi___________________________________________________________
Lähiosoite________________________________________________________________
Postinumero __________________

Postitoimipaikka_______________________

Puhelin kotiin___________________

toimeen ______________________________

Matkapuhelin _____________________________________________________________
Sähköposti________________________________________________________________

Työnantaja________________________________________________________________
Työpaikka__________________________________________________________________
Tehtävänimike______________________________

vakinainen________ määräaikainen______

Pääaine opetuksessa _________________________

Muut aineet _________________________

Täysi jäsenmaksu (1 % palkasta) Työantaja perii_________________

Maksan itse____________

Alennettu jäsenmaksu (8,50 euroa/kk)

päättyy________________

alkaa ________________

Syy __________________________________________________________________________

Eroan TOOLista ja Opettajien Työttömyyskassasta _______________________________
Siirryn eläkkeelle ja eroan TOOL ry:stä pvm
Siirryn eläkkeelle ja haluan olla eläkeläisjäsen
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Päiväys ________________

__________________________________
20 €/vuosi ________________________

Allekirjoitus _____________________________________
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MARI PYYSALO

Onko kieli ammattiaine?

”Ilman muuta
kielet ovat osa insinöörikoulutuksen
ammattiopintoja”, toteavat toisen vuoden
rakennustekniikan
opiskelijat. Heillä on jo
kokemusta siitä, että
rakennusalan yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla
ja työkavereina on
paljon ulkomaalaisia.

Kielten opiskelu kannattaa
aina, vaikkei kielitaitoa tarvitsisikaan muutoin kuin
lomamatkailussa. Tuo lienee
melko yleinen käsitys, ja tottakin. Kun kielten opiskelu
liitetään opintoihin, joiden
tavoitteena on jokin ammattitutkinto, täytyy asiaa miettiä eri tavalla.

T

ekniikan alalla kielet ovat aina olleet
ammattikieliä eli esimerkiksi rakennustekniikan ja konetekniikan koulutusohjelmilla on omat alakohtaiset kielikurssinsa. Kielikurssin sisältö on siis vahvasti
sidoksissa opiskeltavaan alaan.
Opiskeltavat asiat eli tekstit, sanasto,
kirjoittaminen, lukeminen, puhuminen
ja työkulttuurinen käyttäytyminen ovat
täsmäharjoitusta kohti tulevia työtehtäviä. Tämä on koettu tarkoituksenmukai1/2017 Toolilainen

seksi asiaksi, joka motivoi sekä opiskelijaa että opettajaa, ja epäilemättä siitä
hyötyy myös työelämä.

Koska asia on uusi, käytännön kokemusta ei ole vielä saatu. Suuren kielikeskuksen mahdollisuuksia toki löytyy
esimerkiksi niin sanottujen harvinaisten kielten osalta, kun ryhmiin saadaan
enemmän osallistujia.

KOKO ammattikorkeakoulujärjestelmän
ajan kieltenopetuksen suunta on ollut
kohti kielikeskuksia,
jotka
PELKOJAKIN
ON
”Opiskeltavat asiat eli tekstit, sanasto, PALJON, eikä vähijärjestävät kieltenopetuksen
kirjoittaminen, lukeminen, puhuminen ten työsuhteeseen
omassa ammatja työkulttuurinen käyttäytyminen ovat liittyvissä asioissa.
tikorkeakoulusPalkkaus ja työtehsaan. Näinhän täsmäharjoitusta kohti tulevia työtehtä- tävät arveluttavat
on nyt siis jo toiviä. Tämä on koettu tarkoituksenmukai- monia uuteen järmittu ja toivotseksi asiaksi, joka motivoi sekä opiske- jestelmään siirryttavasti on osattäessä.
Ammatlijaa että opettajaa, ja epäilemättä siitä t i k o r k e a k o u l u n
tu
painottaa
sanaa ammatti,
hyötyy myös työelämä.”
k ieltenopettajaa
kuten ammattimietityttää se, mitä
korkeakoulussa
mahtaa tapahtua
kuuluukin.
ammattikielelle. Voisikohan sellainen
uhkakuva toteutua, että nämä uudet
MUUTOKSEN TUULET puhaltavat taas.
isot kielikeskukset ovat kuin valtavia suEnää ei riitä, että yksittäisellä ammatti- permarketteja, joista jaellaan yleisluonkorkeakoululla on oma kielikeskus, vaan teisia kielikursseja tilauksesta?
on ryhdytty luomaan vielä suurempia
Ei kai.
kielikeskuksia. Ammattikorkeakoulun
ja yliopiston yhteinen kielikeskus on jo
todellisuutta.
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TIMO LEHTOVIITA

Tietomallintaminen
talonrakennustyömaalla

Tietomallinnus kehittyy nopeasti rakennusalalla tietomallipohjaisten ohjelmistosovellusten, tiedonsiirtomenetelmien sekä
tietomallinnukseen liittyvien ohjeistusten
osalta. Uusi Tietomallintaminen talonrakennustyömaalla -kirja pyrkii edistämään tietomallipohjaisen toimintatavan käyttämistä
erityisesti urakoitsijoiden keskuudessa. Tietomallien käyttö luo perustan rakennusalan
digitalisaatiolle, ja sen myötä perinteinen toimiala voi nopeasti ottaa suuria kehitysharppauksia eteenpäin.

K

irjassa kerrotaan, mitä tietomallien käyttö edellyttää
talonrakennusalan urakoitsijalta ja miten tietomallien avulla voi tehostaa talonrakennushankkeen toteutusta. Kirjassa
kuvataan laajasti myös tilaajaosapuolen roolia, koska tilaajan
toimenpiteet ovat ratkaisevia hankkeen tietomallinnuksen
onnistumiselle. Kirjassa kuvattu tietomallipohjainen toimintatapa perustuu Yleisten tietomallivaatimusten (YTV2012) mukaisiin periaatteisiin.
KIRJASSA KERROTAAN ensin rakennusten tietomalleista
yleisesti sekä käydään läpi tietomallintamisen pelisäännöt
ja edellytykset talonrakennushankkeessa. Tässä yhteydessä
esitellään lyhyesti yleisimmät Suomessa käytettävissä olevat
tietomalliohjelmat. Ohjelmien esittelyn jälkeen tarkastellaan
tietomallintamisen hyötyjä talonrakennushankkeen toteutuksen eri vaiheissa. Lopuksi luodaan katsaus tietomallintamisen jalkauttamiseen organisaatiossa sekä tulevaisuuden
näkymiin. Kirja sopii käytännön oppaaksi ja innostukseksi
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kaikille talonrakennusalan opiskelijoille, yrityksille ja työntekijöille, jotka haluavat perehtyä tietomalleihin ja kehittää
toimintaansa niiden avulla. Se soveltuu myös hyvin ammattikorkeakoulujen rakennusalan koulutuksen työmaatekniikan
ja tietomallintamisen kurssien oppikirjaksi. Kirjasta on saatavana myös e-kirja.
PÄIVI JÄVÄJÄ toimii Metropolia Ammattikorkeakoulussa rakennusalan tietotekniikan yliopettajana ja Timo Lehtoviita
Saimaan ammattikorkeakoulussa rakennetekniikan lehtorina.
Molemmat ovat mukana myös buildingSMART Finlandin koulutuksen toimialaryhmässä. Molemmat ovat olleet mukana
monessa rakennusalan tietomallintamiseen liittyvissä kehityshankkeissa ja heillä on myös paljon kokemusta tietomallintamisen opetustehtävistä.

Päivi Jäväjä, Timo Lehtoviita: Tietomallintaminen talonrakennustyömaalla, Rakennustieto Oy 2016, 111 s.
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Palvelu pelaa

T

aisi olla ovikello, kun kilahti. Käytkö
kultsi katsomassa, kuka siellä on ja mitä
kaupittelemassa.
Okei, minäpä menen…

kolmella hajusteella: Mietaan Jussin varpaanväliaromi, Chanelin Vee Vitonen ja
ihka uusi tulokas Pikku Huuhkajien kainalohiki. Kolmen vuoden takuu kaikilla”

”HYVÄÄ, AURINKOISTA päivää talon

JOSPA PÄRJÄÄN vielä ilman. Oliko muu-

väelle”, kuuluu ovelta. ”Saanko ihan pienen hetken häiritä?”

ta?
”JOS TEILLÄ ON UNEEN pääsyn kans-

NO TÄMÄN KERRAN, kunhan häiritset

vähän ja nopeasti. Mistä on siis kysymys?
”OLEN POSTISTA, tunnetteko yrityk-

sa ongelmia, ratkaisemme sen käden
käänteessä. Lähetämme erikseen sovittuun aikaan ansioituneen iltasadun
lukijamme tuutimaan teitä. Hän kertoo
teille iltasadun ja silittää selästä. ”

semme.”
JOHAN ON VEKKULIT työkalut teillä.
TIETENKIN. Se on se lafka, joka on joskus

jakanut jopa postia. Ja mitä olikaan nyt
asiaa, postia en ole nähnyt kuukausiin?
Nurmikotkin olen itse leikannut, sipulit
istuttanut ja porkkanat harventanut.
”NIIHIN HOMMIIN OLEN jo itsekin vähän

leipääntynyt. Mutta minulla on aivan
uusia vaihtoehtoja tarjolla. Haluatte varmaan kuulla niistä?”

Mikä olisi se satu?
VAIHTOEHTOJA ovat
Kaunotar ja Hirviö, Tommy Tabermanin
runot ja Jari Tervon Taksirengin rakkaus.”
”TOISTAISEKSI

EIPÄ TAIDA MEIKÄLÄISEN unen lahjoja
parantaa. Oliko jotakin parempaa tarjolla?
”LÖYTYYHÄN SITÄ. Jos olette tupak-

EN OLE VARMA, haluanko, mutta antaa-

han tulla, kun nyt olet siinä. Istun itse
siksi aikaa. Ampumahiihtolähetys kun
alkaa vasta vartin kuluttua.
”NIIN, TÄSSÄ OVAT uusimmat, hyvin kil-

pailukykyiset ja erittäin kysytyt palvelusettimme.”
JA MITÄHÄN ne ovat?

kimiehiä tai -naisia, meillä olisi tarjolla
todella harvinaista Siperian luomumahorkkaa tukkupakkauksissa. Tarkoittaa
säkkimyyntiä kymmenen kilon paketteina. Kylkiäisenä tulee jokaisen säkin
mukana litran pullo keskiaasialaista ruunan maidosta valmistettua kumissia.”
EI ME NOIHIN harrastuksiin vielä ole
päästy. Olisiko jotakin tarpeellisempaa
ja ajankohtaista?

”IHAN ENSIKSI SUORASTAAN käsistä re-

vitty uutuus Ranskasta: Varpaanväliharja. Sitä on saatavissa kolmea eri väriä ja
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pailuun. Vähän harjoittelumielessä
tarjoamme teille näön tarkastukset,
hammashoidot, ultraäänitarkastukset ja
thai-hieronnat ale-hintaan. Myös kaikki
rokotukset annamme ovelta-ovelle-palveluna jatkuvan päivystyksen hoitamana. Ja kaikki nämä kolmen tunnin sisällä
yhteydenotosta.”
MIELENKIINTOISTA. Millähän asiantuntemuksella tuo hoituu?
”KAIKILLA PALVELUKSESSAMME olevil-

la on Pietarin lääketieteellisen yliopiston vahvistamat todistukset ja laitteemme täyttävät kuopiolaisen Nitrox Oy:n
sertifioimat tiukimmat laatunormit.”
”EIKÄ SIINÄ VIELÄ kaikki. Jokaisesta ti-

laamastanne laitteesta, palvelusta tai
hoitotoimesta saatte leiman yhtiömme
keräilykuponkilehtiseen. Kymmenen
leiman jälkeen saatte ihan veloituksetta
ilmaisen matkan mistä tahansa mihin
tahansa Suomessa yhtiömme jakeluauton kyydissä. Vaihtoehtoisena palkintona annamme teille oikeuden osallistua Sulkavan soutujen osanoton
vapaalipun arvontaan”
PANNAAS MIETTIEN. Jos nyt vielä tyydymme odottamaan, saatteko ensin
meidän ystävänpäivän korttimme jakeluun.

Postaillaan.
VELI PITKÄKORVA

”TOTTAKAI. Olemme parasta aikaa

valmistautumassa tulevaan sote-kil-
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NELJÄS INSSIFORUM
MAALISKUUSSA
LAHDESSA
Tule mukaan kuuntelemaan insinöörikoulutuksen
ajankohtaisista asioista, osallistumamaan ja verkottumaan.
Valtakunnallinen seminaari järjestetään Lahden Sibelius-talossa

22. – 23.3.2017.
Pääpuhujina ovat:

• Jarno Limnell (Aalto-yliopisto),
• Jesse Kiuru (Lahti2017-kisaorganisaatio)  
• Maarit Palonen (OKM).
Rinnakkaissessioita on yhteensä 12 ja ne keskittyvät insinöörikoulutuksen kehittämiseen (Uudistava oppiminen ja opettajuus, Uudet
opetusteknologiat ja oppimisympäristöt, Laadun leimat ja kansainvälisyys, ERKOt ja YAMK-tutkinnot) ja insinööriosaamisen kannalta
tärkeisiin ajankohtaisiin aiheisiin (Älykäs teollisuus, ICT ja digitalisaatio, Robotisaatio, Biotalous, Kiertotalous). Paneelikeskustelu
käydään aiheesta ”Uudistuva insinööriys” ja työpajassa työskennellään ”Korkeakoulut innovaatioiden vauhdittajana”-aiheen parissa.

Päävastuussa järjestelyistä on Lahden ammattikorkeakoulu mutta eri sessioista vastaavat myös
Turun amk, Karelia, KAMK, TAMK, Metropolia, ja JAMK.
Foorumissa palkitaan opiskelijoiden projektityökilpailun parhaat ja tavataan koulutusvastuukohtaisesti.
Aikaisemmin seminaari on järjestetty Hämeenlinnassa, Tampereella ja viimeksi Helsingissä 2015.
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät:

http://www.lamk.fi/tapahtumat/inssiforum2017/Sivut/default.aspx
40
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MINNA KERVINEN
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

Kattava katsaus
hankintatoimesta ja sen
merkityksestä liiketoimintaan
HYVÄ HANKINTA –
PAREMPI BISNES

Sanna Niemisen kirja ”Hyvä hankinta – parempi bisnes” tarjoaa
lukijalle kattavan katsauksen
hankintatoimeen.
STÄMISESTÄ
LISÄARVONNykyaikainen
hankinta ei ole vain kustannusteLUOMISEEN
hokkuuden etsimistä, vaan se on
yttää liiketoimintaverkosto, jossa olette mukana?
organisaatiosi ydinosaamista ja mitä kannattaa
myös kokonaisvaltaista ulkoisten
muualta? Miten saat yhteistyön luistamaan?
resurssien
hallintaa.
Kirja pureutuneessa maailmassa
omien resurssien
johtaminen
iitä: on johdettava myös ulkoisia resursseja eli
tuu
jaonantaa
näkökulmia muun
a. Nykyaikainen
hankinta
yhteistyösuhteiden
, vastuullisuutta ja kehittynyttä analytiikkaa.
muassa hankintatoimen merkieutuu hankintaan monipuolisesti eri näkökulmista,
ta tietojärjestelmiin ja analysoinnista innovaatioihin.
tykseen liiketoiminnalle, kuinka
ustehokkuuden etsiminen on itsestäänselvyys,
ämisen painopiste
on siirtynyt rahastajohdetaan,
ihmisiin ja
hankintoja
toteutetaan
hön.
ja analysoidaan
sekä kuinka halaosaaminen vaikuttaa
yhä vahvemmin sekä yritysulkishallinnon organisaatioiden menestykseen.
litaan
ja kehitetään
toimittajasuhinnan kehittämisen
näkökulmasta
kirjoitettu teos
kinnan arvon tunnistaville toimitusjohtajasta
teita. Kehittäminen on systemaatekä myös oppikirjaksi.
tista, ja potentiaalia kehittämiselle
TkT, DI Sanna Niemisellä on pitkä ja moniriittää
liiketoimintaympäristöstä
puolinen
kokemus hankintatoimesta.
Hän on
toiminut 10 vuotta kansainvälisen hankinnan
riippumatta.
tehtävissä
Valmetilla ja 15 vuotta alan koulut-

Sanna Nieminen

Sanna Nieminen

tajana ja kehittäjänä.

K

irja on kirjoitettu johdonmukaisesti,
selkeällä ja havainnollisella tavalla. Jokainen
luku tarkastelee hankintoja eri näkökulmasta ja
Talentum
Itämerenkatu 23
tuo kehittämisen mahdollisuuksia esiin. Luvun
00180 Helsinki
Puh. 020 442 4100
lopuksi lukija löytää myös aiheeseen liittyviä ja
www.talentumshop.fi
sitä tukevia kysymyksiä, jotka auttavat lukijaa
konkretisoimaan ja linkittämään lukemaansa
omaan työympäristöönsä.
Kirjaan sisältyy useita case-esimerkkejä
yrityselämästä sekä hankinnan parissa työskentelevien ammattilaisten kommentteja ja
huomioita kirjan aiheista. Kirja on kirjoitettu lukijaystävällisesti ja monipuolisia kirjoittamisen
menetelmiä hyödyntäen, unohtamatta kirjan
mielekästä visuaalisuutta.
ISBN 978-952-14-2763-3

HYVÄ HANKINTA –
PAREMPI BISNES

69.33

SUOSITTELEN LÄMPIMÄSTI kirjaa kaikille hankinnan parissa työskenteleville ja hankinnasta
kiinnostuneille niin yksityisen sektorin kuin jul1/2017 Toolilainen

kishallinnon osaajille. Kirja on toiminut erinomaisesti myös oppikirjana
niin kontakti- kuin verkko-opetuksessani. Kirjan selkeä rakenne ja kerronta on tukenut opiskelijoiden ymmärrystä hankintatoimesta. Tämä näkyy
muun muassa opiskelijoiden palauttamissa oppimistehtävissä, joissa kirja on toiminut tiedon lähteenä.
Sanna Nieminen: Hyvä hankinta – parempi bisnes, Talentum Pro, Helsinki
2016, 269 sivua
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KOSTI KOIVISTO

Kuljetintekniikasta kirja

Kuljetintekniikan kehityshistoria alkoi jostain 1900-luvun alusta sähkömoottorin
kehityksen myötä. Kiinteiden aineiden kuljettimilla
on teollisuudessa aina ollut
hyvin huomattava osuus.
Voimalaitoksilla tarvitaan
kuljettimia siirtämään kiinteää polttoainetta varastoon
ja edelleen varastosta kattilaan.
42

R

ehuteollisuudessa vilja jalostetaan rehuiksi, jauhoiksi, maltaaksi jne.
siirtämällä raaka-ainetta jalostuskohteesta toiseen.
Kaivosteollisuudessa tarvitaan pitkiä
ja tehokkaita hihnakuljettimia malmin
siirtoon.
Prosessiteollisuudessa kiinteän aineen jalostuminen valmiiksi tuotteeksi
tapahtuu valtaosin kuljettimien avustamana.
VAIKKA KULJETTIMIEN OSUUS teollisuudessa on huomattava, ei aiheesta
ole saatavana hyvää ja kattavaa kirjallisuutta, eikä varsinkaan sellaista suo-

menkielistä kirjallisuutta, jossa olisi selkeät ja kaiken kattavat mitoitusohjeet.
KUN ITSE OPISKELIN insinööriksi ja valmistuin 1970-luvun alkupuolella, eivät
kuljettimet olleet opetusohjelmissa.
Kun myöhemmin 1980-luvulla siirryin
teknilliseen oppilaitokseen koneopin
lehtoriksi, oli tilanne sama. Eikä asiaan
ole vieläkään saatu korjausta.
Samoihin aikoihin toimin sivutoimisena suunnittelijana eräässä kuljettimia
valmistavassa yrityksessä. Suunnittelutyöni alkoi täysin 0-tasolta, koska aiheesta ei ollut kokemusta.
Myöhemmin perustin oman kuljet1/2017 Toolilainen

timia suunnittelevan ja valmistavan
yrityksen, jossa toimin suunnittelijana.
Samalla hoidin lehtorin ja päätoimisen
tuntiopettajan tehtäviä Teknillisessä
oppilaitoksessa, joka sittemmin 1995
muuttui ammattikorkeakouluksi.
NYT 20-VUOTISEN opettajakokemuksen
ja 25-vuotisen suunnittelijakokemuksen perusteella olen kirjoittanut kirjan.
Kirja käsittelee seuraavia kuljettimia:
kolakuljetin, ruuvikuljetin, elevaattori,
hihnakuljetin ja lokerohihnakuljetin.
Kirjassa selvitetään kiinteän aineen
kuljettimien käyttökohteita, rakennetta
sekä toimintaa, ja pääasiana on suunnittelu laskentaohjeineen sekä lisäksi
jokaisesta kuljettimesta on käytännön
esimerkkejä.
Suunnittelussa ja esimerkeissä on
otettu mukaan tavanomaisen kuljettimen kapasiteetti- ja teholaskennan
lisäksi myös akselien ja laakerien sekä
hihnojen, ketjujen, ketjupyörien jne. lujuustarkastelu ja mitoitus. Muutamista

esimerkeistä on laadittu myös kokoonpano- ja työpiirustukset.
KIRJA ON TARKOITETTU ensisijaisesti edellä mainittujen teollisuusalojen
insinööritason suunnittelijoille, koska
kuljettimien suunnittelutehtävissä työskentelee aika huomattava osa insinööreistä. Se on monelle heistä kokopäiväistä arkipäivää.
Toiseksi olisi erittäin suotavaa, että
konepuolen ammattikorkeakoulut ottaisivat kuljettimet vaikkapa valinnaisaineeksi opetusohjelmaansa. Tällöin
valmistuvalla insinöörillä olisi merkittävä valmius toimia alan suunnittelutehtävissä heti valmistuttuaan.
Tämä olisi helpotus työnantajalle,
joka nykyisin joutuu antamaan täsmäkoulutusta melkein poikkeuksetta työnsä aloittavalle nuorelle insinöörille. Kirja
on tarkoitus saada painoon painoon
keväällä 2017.
Tähän täsmäkoulutuksen tarpeeseen
on vaikuttanut huomattavasti myös

se, että varsinkin konepuolen insinöörioppilaiden opetusohjelmasta on vähennetty insinöörille tärkeitä aineita
joidenkin ajankohtaisten ja toki myös
tärkeiden aineiden kustannuksella. Ilmeisesti vähennyksen sijasta olisi pitänyt tunteja lisätä.
Nyt pitäisi tässä epämääräisten koulutuskehityshankkeiden vellomassa ilmapiirissä keskittyä muiden muassa insinöörikoulutuksen tason kehittämiseen
niin, että yhteistyö ammattikorkeakoulun ja teollisuuden välillä tiivistyy.
Suomen talouselämä on nyt viimeisen 10 vuotta polkenut paikallaan ja
jäänyt jälkeen globaalisesta kehityksestä. Uusia innovaatioita syntyy teollisuudessa. Koulutuksen pitää päivittyä teollisuuden vanavedessä.
Varsin pahalta näyttää suunnitteilla
oleva skenaario, jossa insinöörikoulutus
pirstaloidaan yliopistokoulutukseen. Insinöörien ammattiryhmä on yksi talouselämämme tukipilareista, jonka osaamistasosta ei ole varaa tinkiä.

MaFyKe
meets

AMK-opettajien

sähköja automaatiotekniikan
neuvottelupäivät
11.–12.
11. – 12.
toukokuuta
2017
toukokuuta 2015
Lapin ammattikorkeakoulu, Kosmos
Tietokatu 1, Kemi
Yhteistä toimintaa ja erillistä ohjelmaa.
Yritysvierailu Outokummun terästehtaalle Tornioon.

Ohjelma ja ilmoittautumiset:
www.lapinamk.fi -> Tapahtumakalenteri
www.lapinamk.fi
Kemi • Rovaniemi • Tornio
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