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3D-hitsaamalla rakennetut 
alumiinipöytä ja -tuoli.

Tämä on torni, jossa Huovinen oli nuoruudes-
saan kesällä palovartioinnissa. Artikkelin kirjoit-
taja muistelee Huovisen kertoneen kirjoittaneen-
sa silloin vieraskirjaan Hitlerin nimissä kehut 
maisemasta: ”Schön ist du Vokatti. Adolf Hitler, 
reichskansler”. Joku oli myöhemmin korjannut 
ist-verbin bist-muotoon. 

s. 24
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    PÄÄKIRJOITUS

Palkkakehitys ei voi loppua 
20 vuoden uraan

 orkeakouluvisio 2030 julkaistiin lokakuun lopussa. 
Ammattikorkeakoulujen kannalta pahin pelko liittyi yhtei-
seen korkeakoululakiin. Visiotyön loppuraportista ei onnek-
semme löydy ehdotusta yhden lain mukaisesta korkeakou-
lujärjestelmästä. 

Jos tällainen laki tulisi, se mitä luultavimmin romuttaisi 
amk-järjestelmän. Yhden lain alla esimerkiksi työehtosopi-
mukset luultavasti menisivät kokonaan uusiksi. Olisimmeko 
samassa sopimuksessa jonkinlaisena osana yliopisto-opet-
tajien kanssa? 

Duaalimalli on visiotyössäkin tunnustettu ja sellaisena sen 
tulee säilyäkin.

SYKSY JA LOPPUVUOSI ON OLLUT kiivasta aikaa työehto-
sopimuksista neuvotteleville. Sopimuksia eri aloilla on syn-
tynytkin, ja näin on saatu suuntaviivoja myös opetusalan 
sopimuksiin. Esimerkkinä Ylempien Toimihenkilöiden ja 
Teknologiateollisuus ry:n sopimukset tuovat yhteensä 3,2 % 
suuruisen palkankorotuksen kaksivuotiskaudella. Optiona 
on vielä kolmas vuosi, josta ratkaisu syntyy keväällä 2019. 
Osa korotuksesta tulee yleiskorotuksena, osa taas paikalli-
sesti sopien.

OPETUSALAN SOPIMUKSISTA EI tätä pääkirjoitusta kirjoi-
tettaessa ole vielä tarkkaa tietoa. AMK-tason sopimuksista 
neuvottelut alkavat ennen joulua ja sopuun päästäneen 
tammikuun loppupuolella. Korotusten suuruuksista ei vie-
lä ole arvioita, jotakin voi toki päätellä jo syntyneiden sopi-
musten tasosta. 

TOOLin linja on, että korotusten tulee olla prosentuaali-
sia yleiskorotuksia. Työnantajan kanssa sovittavia paikalli-
sia eriä tulee olla mahdollisimman vähän. Tämä viesti on 

myös viety OAJ:n sopimusneuvottelijoille, tässä meillä on 
yhteinen tavoite. Paikallinen sopiminen kun ei välttämättä 
takaa varsinkaan toolilaisen kannalta hyvää lopputulosta. 
Työnantaja voi halutessaan kohdentaa korotukset miten 
omalta kannaltaan parhaaksi näkee. Tästä löytyy valitettavia 
esimerkkitapauksia.

TOOLILAISTEN JÄLKEENJÄÄNYTTÄ palkkakehitystä ei ole 
korjattu edellisten sopimusneuvottelujen aikana, lupauksis-
ta huolimatta. Joko nyt olisi tämän aika? 

TOOLin tavoitteet on kerrottu syksyn aikana useaan 
kertaan pääneuvottelijoille. Tavoitteena on saada korjaus 
palkkakehitykseen, ja helpoiten tämä onnistuu saatavuus-
kertoimia korottamalla. Tämä helpottaa pätevien opettajien 
rekrytoimista ja takaa opetuksen laadun myös jatkossa. 

Toisena tavoitteena on tuotu esille ikälisäkorotus myös 25 
vuotta työssä olleille. Nyt palkkakehitys loppuu 20 vuoden 
työhistoriaan. Tämä on linjassa myös nykyisen kehityksen 
kanssa: eläkeiät nousevat ja työhistoriat pitenevät. 

Tekniikan opettajille kuuluvista eduista, 35+5 vko ja 
609/1015 h, ei olla valmiita edes neuvottelemaan ilman tun-
tuvaa hintalappua.

UUSI TYÖEHTOSOPIMUS SYNTYNEE tammikuussa. Tämän 
sopimuksen sisällöstä tiedotetaan TOOLin nettisivuilla ja 
Facebookissa. Tietoa saat myös oman luottamusmiehesi 
kautta. 

TOOL RY TOIVOTTAA KAIKILLE TOOLILAISILLE rauhallista ja 
rentouttavaa joulua ja menestystä tulevan vuoden haastei-
siin.
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LEDAREN

 ögskolevisionen 2030 publicerades i slutet av okto-
ber. Yrkeshögskolornas största hotbild var kopplad till den 
gemensamma högskolelagen. Till all lycka hittas inget förs-
lag om ett högskolesystem underlydande en enda lag i visi-
onsarbetets slutrapport.

Om en sådan lag skulle stiftas, skulle den antagligen ta kål 
på yrkeshögskolesystemet. Under en enda lag skulle t.ex. 
arbetsvillkorsavtalen antagligen omarbetas totalt. Skulle vi 
vara i samma avtal som någonslags del av universitetslärar-
na?

Dualmodellen har identifierats även i visionsarbetet och 
bör så förbli.

HÖSTEN OCH ÅRETS SLUT HAR VARIT en hektisk tid för dem 
som förhandlar om arbetsvillkorsavtalen. Det har gjorts upp 
avtal för olika branscher, och på så vis har man fått riktlin-
jer även för avtalen inom undervisningsbranschen. Som 
exempel må nämnas Högre tjänstemännens och Teknolo-
giindustrin rf.:s avtal som ger ett 3,2% lönepåslag under en 
tvåårsperiod. Som option finns ännu ett tredje år, om vilket 
en lösning skall hittas våren 2019. En del av förhöjningen är 
allmän, en del förhandlas lokalt.

VAD SOM SKER BETRÄFFANDE undervisningssektorns avtal 
vet man inte med säkerhet då detta skrivs. YH-sektorns avtal 
kommer till behandling före jul och man torde nå avtal i slu-
tet av januari. Ännu finns inga bedömningar om höjningar-
nas storlek, men man kan dra vissa slutsatser av nivån inom 
de avtal som redan slutits.

TOOLs linje är att förhöjningarna skall vara procentuella 
allmänförhöjningar. Man bör minimera lokala avtal med 
arbetsgivarna. Denna åsikt har man även framfört till OAJ:s 

avtalsförhandlare, i detta har vi en gemensam målsättning. 
Lokala avtal gagnar sällan TOOL-medlemmarnas fördelar. 
Arbetsgivaren kan i så fall fokusera förhöjningar enligt eget 
förgottfinnande. Det finns tyvärr beklagliga exempel på 
detta från tidigare.

MAN HAR INTE KORRIGERAT TOOL-medlemmarnas efterslä-
pande löneutveckling under de föregående avtalsförhand-
lingarna, trots många löften. Skulle tiden nu vara mogen för 
detta?

TOOL:s målsättningar har framförts flera gånger under 
hösten till huvudförhandlarna. Målsättningen är att få till 
stånd en korrigering av löneutvecklingen, och enklast sker 
detta genom att höja tillgänglighetskoefficienterna. Detta 
underlättar rekryteringen av kompetenta lärare och ga-
ranterar undervisningens kvalitet även framdeles. Som ett 
annat mål har man framfört ett ålderstillägg även för dem 
som tjänstgjort över 25 år. Idag stagnerar löneutvecklingen 
efter 20 års arbetskarriär. Detta vore även i linje med dagens 
trend: pensionsåldern stiger och arbetskarriärerna förlängs.

Tekniklärarnas fördelar, 35+5 veckors arbetsperiod och 
609/1015 h årsarbetstid, vill man inte ens diskutera utan en 
kännbar prislapp.

ETT NYTT ARBETSVILLKORSAVTAL TORDE uppgöras i ja-
nuari. Innehållet i detta publiceras på TOOL:s nätsidor och 
Facebook. Information fås även av de egna förtroendemän-
nen.

TOOL RY ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR en fridfull och avkopp-
lande jul och framgång i det kommande årets utmaningar. 
Finland behöver ingenjörer ytterligare 100 år framöver!

H

Löneutvecklingen kan inte 
avstanna efter en 20 årig karriär
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 tsikko ei ole vitsi! Jos käytät li-
kinäköä korjaavia silmälaseja ja joudut 
jatkuvasti vaihtamaan linssit vahvem-
piin, jatka lukemista.

Jos työskentelet paljon näyttöpäät-
teellä, tiedät varmaan niska- ja hartia-
jumin, mutta tiesitkö, että myös silmät 
voivat mennä jumiin? Puhutaan akkom-
modaatiospasmista. Sellainen voi tulla 
esimerkiksi opettajalle, joka tuijottaa 
paljon tietokonetta ja muutenkin lukee 
paljon. Tällainen työhän lisääntyy sitä 
mukaa kun opetusta siirretään verk-
koon.

JOTTA NÄKISIT ERI ETÄISYYKSILLE, sil-
miesi on kyettävä tarkentamaan eli 
akkommodoimaan. Kun katsot kau-
as, silmä lepää, mutta lähietäisyydelle 
tarkentaessaan silmä joutuu töihin. 
Tarkennuksen tekee silmän sädelihas, 
joka supistuu. Akkommodaatiospasmi 
tarkoittaa silmän sädelihaksen pitkäkes-
toista supistumista. Tila aiheuttaa silmi-
en valelikitaittoisuutta, koska mykiö siis 
pysyy lähikatselutilassa.  

TAVALLISIMPIA akkommodaatiospas-
min oireita ovat kaukonäön hämärty-
minen ja holtittomasti vaihteleva nä-
öntarkkuus. Itse esimerkiksi huomasin, 
etten näe auditoriossa istuvien opiskeli-
joiden kasvoja, vaikka silmälasit ovat ai-
van uudet. Bussille voin näyttää pysäh-
tymismerkin vasta viime hetkellä, koska 
en erota, onko bussin numero 2 vai 5.

Näöntarkkuusongelmien lisäksi voi 
esiintyä silmien seudun kipua ja pään-
särkyä. Jos likinäköinen opettaja näiden 
oireiden perusteella uusii silmälasinsa 
aina vain vahvempiin, se on väärin teh-
ty. Oikea tapa on purkaa mukauttajali-
haksen lihasjumi.

5
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Digitalisaatiossa 
vaanii silmäjumi

KUN SILMÄLÄÄKÄRI TOTEAA, että tait-
tovirheen määrä vaihtelee, hän määrää 
hoidon, jolla pyritään rentouttamaan 
silmän sädelihas. Niinpä sain määrä-
yksen katsella kerran tunnissa viisi mi-
nuuttia kauas tai mieluiten pitää silmät 
kiinni kerran tunnissa viiden minuutin 
ajan. Lisäksi katselen joka ilta kymme-
nisen minuuttia talouspaperirullan läpi 
optista harhaa, joka syntyy, kun vien 
rullan toisen käden eteen, jolloin kä-
teen näyttää muodostuvan reikä. Näitä 
ohjeita saa käyttää!

Spasmista ei välttämättä päästä lo-
pullisesti eroon vaan oireet saattavat 
palata. Olisiko tässä yksi argumentti 
kontaktiopetuksen puolesta?

MIRKA AIRESVUO
mirka.airesvuo@saimia.fi
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MIRKA AIRESVUO
KUVAT: HEINI HIETIKKO

Puheenjohtajisto meni uusiksi

teriaalin tämän porukan kanssa vuoden 
ajan”, uusi varapuheenjohtaja korosti.

Hallituksen jäsenet 
kaudelle 2018–2019

KUUDESTA HALLITUKSEN jäsenestä 
erovuorossa olivat Susanna Kujanpää 
Oulusta, Olli Sankilampi Kuopiosta ja 
Leif Östman Vaasasta. 

Valtuusto päätti, että Kujanpää ja San-
kilampi jatkavat. Kujanpään henkilö-
kohtaiseksi varajäseneksi valittiin Riitta 
Niemelä Vaasasta ja Sankilammen vara-
jäseneksi Ari Tuomenlehto Kuopiosta. 

Koska Leif Östman valittiin liiton toi-
seksi varapuheenjohtajaksi, hänen tilal-
leen hallitukseen valittiin Robert Stol-
pe Turusta. Stolpen henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi valittiin Tommy Nyman, 
samoin Turusta. 

Lisäksi hallituksessa jatkavat liiton 
puheenjohtajiston lisäksi Ari Ekholm 
(Pori), Heikki Heiskanen (Seinäjoki), ja 
Timo Junell (Helsinki). 

Toolin vaalivaliokunnassa jatkavat 
vuonna 2018 puheenjohtajana Esa Sal-

mikangas ja jäseninä Tapani Järven-
pää, Juhani Rouvali ja Timo Tommila.

AHO TOOLiin

Ammatillisen opettajakorkeakoulun 
opettajayhdistys AHO ry on hakenut 
TOOLin jäsenyyttä 1.1.2018 alkaen. 
Tämä johtuu siitä, että LEO lakkautetaan 
tämän vuoden lopussa, ja sen jäsenten 
on etsittävä uusi kotipesä. 

Syysvaltuusto hyväksyi aholaiset 
TOOLiin.

Liiton säännöt päivitettiin

SYYSVALTUUSTO HYVÄKSYI liiton uu-
det säännöt. Muutokset eivät ole suuria. 

TOOL ry:stä käytetään uusissa sään-
nöissä termiä ”liitto”. Virkaehtosopimus-
termi päivitettiin työehtosopimukseksi 
ja markat euroiksi. Säännöistä poistet-
tiin maininta ulkojäsenistä, koska liitolla 
ei ole ulkojäseniä.

Säännöissä todetaan nyt, että liiton 
jäseniksi voivat liittyä paitsi ammatti-

Kokousta johti napakasti Laila Uronen.

Syysvaltuusto kokoontui tä-
nä vuonna Turussa. Aboa 
Maressa on saman katon 
alla kahden ylläpitäjän, am-
mattikorkeakoulu Novian ja 
ammatti-instituutti Axxellin, 
tarjoamaa merenkulkualan 
koulutusta. Syysvaltuuston 
tärkeimmät päätökset liittyi-
vät henkilövalintoihin. Ko-
kouksen ulkopuolella käytiin 
kiinnostavia keskusteluja.

 
 auden 2018 loppuun asti liiton 

puheenjohtajaksi valittiin Pasi Revon 
eron jälkeen vt. puheenjohtajana toi-
minut Jarno Varteva Metropoliasta. Va-
linta oli täysin yksimielinen ja Jarno sai 
raikuvat aplodit.

”Lupaan tehdä parhaani sen eteen, 
että TOOLilla menee jatkossakin hyvin”, 
uusi puheenjohtaja vakuutti kiitospu-
heenvuorossaan. 

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi kau-
den 2018 loppuun asti valittiin Reijo 
Manninen Tampereelta ja toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi Leif Östman Vaa-
sasta. Östman piti valintansa jälkeen 
pikkupuheen, jossa hän toi esiin huo-
lenaiheitaan:

”Edunvalvonta on tärkeää mutta kes-
tää kauan ennen kuin tuloksia saadaan 
aikaan – se on vähän kuin veitsellä puu-
ta veistäisi, eli kauan saa veistää ennen 
kuin tulos näkyy.” 

”Myös koulutuspolitiikassa tapahtuu 
paljon. Esimerkiksi digitaalisuuteen pi-
tää olla valmis reagoimaan: Ei ole lain-
mukaista jakaa omaa digimateriaalia 
kaikkien kanssa vaan tulee kirjallisesti 
sopia esimerkiksi, että jaan tämän ma-

K
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korkeakoulujen tekniikan ja liikenteen 
alalla toimivan opetus- tai tutkimushen-
kilöstön rekisteröidyt yhdistykset, myös 
tutkimus-, opetus- ja kehitysinsinöörien 
rekisteröidyt yhdistykset.

Kun ennen jäsenyhdistysten piti ra-
portoida liitolle toiminnastaan vuosit-
tain, nykyisin vain pyydettäessä.

Toimintasuunnitelma  
ja talousarvio 

TOIMINTASUUNNITELMA ja talousarvio 
hyväksyttiin hallituksen esityksen mu-
kaisesti. Tässä poimintoja liiton keskei-
sistä tavoitteista:

Suomeen on perustettava teknologi-
aan ja tuotteistamiseen erikoistunut it-
senäinen insinööriammattikorkeakoulu 
kuluvan hallituskauden aikana. Poliitti-
siin päättäjiin ja elinkeinoelämän edus-
tajiin vaikutetaan aktiivisesti ja luodaan 
konkreettinen insinööriammattikorkea-
koulumalli. 

Tekniikan opetushenkilöstön palk-
katason täytyy olla kilpailukykyinen 
opetusalan ulkopuolella tehtävän, kou-
lutusta vastaavan työn palkkatasoon 
verrattuna. Laboratorio- ja harjoittelu-
insinöörien opetustyön palkkauksen 
tulee vastata lehtorien palkkausta, ja 
heidän työehtonsa ja palkkansa täytyy 
määritellä opetushenkilöstön sopimuk-
sessa.

Insinöörikoulutus halutaan säilyttää 
nelivuotisena. Oppilaitosverkon on ol-
tava tarkoituksenmukainen ja riittävän 
kattava. TOOL vaikuttaa siihen, ettei 
suomalaisesta korkeakoulujärjestel-
mästä kehitetä epätasa-arvoista vaan 
valmistuvat insinöörit ovat alueesta tai 
maakunnasta riippumatta erinomaisel-
la kansainvälisellä osaamisen tasolla.

Syyskokoukseen Turkuun oli saapunut valtuutettuja ympäri Suomen. 

2. asteen ammatillisen reformin seu-
ranta ja siihen vaikuttaminen on tärke-
ää opiskelijahaun ja -valintojen kannal-
ta. Jatko-opintokelpoisuuden on oltava 
aitoa.

TOOL suorittaa ja analysoi kyselyn, 
jossa selvitetään jäsenten tehtäväkuvia. 
Tuloksista kerrotaan ensi vuoden puo-
lella Toolilaisessa.

Laivasimulaattoriin tutustu-
massa Robert Stolpe, Tapio 
Pilhjerta ja Esa Salmikan-
gas.

Muista tärkeä päivämäärä 15.1.

Keväällä 2018 on OAJ-vaalit. TOOLin tavoitteena on kolme valtuustopaikkaa. Tooli-
laisten äänestysaktiivisuuden tulisi olla vähintään 60 prosenttia, jotta tavoitteeseen 
päästään. Siksi jäsenhankinta on nyt tärkeää, jotta saadaan lisää toolilaisia äänestäjiä. 
Muistutuksena paikallisyhdistyksille: ehdokasasettelua varten tarvitaan valitsijayhdis-
tys. Sellaisen voi muodostaa vähintään kolme samaan vaalipiiriin kuuluvaa äänioike-
utettua jäsentä. Valitsijayhdistyksen jäsenistä yksi nimetään asiamieheksi ja toinen 
hänen varamiehekseen. 
Ehdokkaaksi voi asettua jokainen vaaleissa äänioikeutettu OAJ:n jäsenyhdistyksen 
henkilöjäsen. Kukin valitsijayhdistys voi asettaa vain yhden ehdokkaan. 
Aikaa on 15.1.2018 asti. Viimeistään silloin pitää toimittaa valitsijayhdistyksen pe-
rustamisasiakirja vaalipiirin sihteerille. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja löytyy 
OAJ:n sivustolta.
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Keskustelua ja hiven huoltakin

 arsinaisten kokousasioiden ulkopuolella käytiin mie-
lenkiintoista keskustelua ajankohtaisista asioista.

Lauri Hietalahti loi katsauksen Tampere3:n tilanteeseen 
ja toi esiin huolen esimerkiksi tukipalveluiden siirtämises-
tä omistajayliopistolle.

Saimaan ammattikorkeakoulussa tehdään juuri näin: 
ammattikorkeakouluun jää opettajakunnan lisäksi vain 
rehtori, vararehtori, kaksi tutkimuspäällikköä ja tekniikan 
laboratorion henkilökunta, jossa on laboratorion esimies 
ja kolme tai neljä työntekijää. Näin ollen ammattikorkea-
koulu joutuu jatkossa ostamaan tukipalvelut yliopistolta. 
Toisaalta LUT ostaa kieliopinnot Saimaan ammattikorkea-
koululta. 

Tampereen korkeakouluyhteisössä tullaan tukipalvelu-
ja, kuten kirjasto- ja tietopalveluja, yhdistämään samaan 
organisaatioon säätiöyliopiston alaisuuteen. Kielikeskuk-
set säilynevät erillisinä: ammattikorkeakoululle jää oma ja 
yliopistolle oma kieltenopetus.

YKSI KÄYTÄNNÖN ONGELMA konserneissa on sekin, voiko 
saman aihepiirin opintojakso olla erilainen. Tästä esimerk-
kinä mainittakoon, että Saimaan ammattikorkeakoulussa 
ns. virkaruotsi on ollut 3 opintopistettä mutta LUT-ylipis-
tossa vain 2. Jatkossa se on ammattikorkeakoulussakin 
vain 2 pistettä, koska yliopisto ei halunnut muuttaa opin-
tojakson laajuutta. Muutos vaikuttaa luonnollisesti suo-
raan opettajien työsuunnitelmiin. Virkaruotsin lisäksi uusi 
yhteinen kielikeskus tarjoaa ruotsin kertauskurssia ja jat-
kokurssia. Tämä on yliopisto-opiskelijoille iloinen uutinen, 
sillä etenkin kauppatieteilijät ovat jatkokurssia toivoneet 
eikä sellaista yliopiston puolella ollut tarjolla. 

”Konserneissa myös yamk-tutkinto menee harkintaan, 
sillä mitähän omistajayliopisto siitä ajattelee. Tamk haluaa 
sen säilyttää, koska jos meillä ei ole yamk-koulutusta, jos-
sakin muualla on, ja opiskelijat menevät sinne”, Hietalahti 
pohti.

MIRKA AIRESVUO
KUVAT: HEINI HIETIKKO

V

Opetusministeriö on vahvistanut, että duaalimalli säi-
lyy, mutta selvästi on olemassa voimia, jotka haluavat siir-
tyä yhteen malliin. 

”Amk-tutkinto perustuu työelämälähtöisyyteen erotuk-
sena tiedepohjaisiin yliopistotutkintoihin ja sillä duaali-
mallia pitää perustella”, Hietalahti totesi.

LIITON ENTINEN PUHEENJOHTAJA, nykyinen korkeakou-
luasiamies Pasi Repo toi terveisiä OAJ:n toimistolta.

Vuoden 2018 liittokierroksesta hän totesi, että tällä ker-
taa ei haeta kovin pitkää sopimuskautta, koska Suomen 
talous on nousussa. Sopimuskausien pituus on 2 (+1) eli 
1.11.2017–31.10.2019, kolmannesta optiovuodesta teh-
dään ratkaisu keväällä 2019.

”Ei ole varmuutta siitä, tuleeko muilla aloilla tehdyistä 
korotuksista yleinen linja. Energia saattaa mennä olemas-
sa olevien etujen puolustamiseen, mutta alaliittojen on 
silti nyt tärkeää tuoda näkemyksensä esiin OAJ:ssa”, Repo 
painotti.

Lauri Hietalahti pohdiskeli konsernien mahdollisesti mukanaan tuo-
mia ongelmia ja puolusti vahvasti duaalimallia.

OAJ:n korkeakouluasiamies Pasi Repo piipahti liiton 
syyskokouksessa.

Oikaisu:
Toolilaisen 3/2017 artikkelista ”MaFyKe-joukko pohjoisessa” puuttui valokuvaajan nimi. Kuvaaja on Veikko Keränen.
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Presidentinvaalit koittavat 
seuraavan kerran vuoden 
2018 alkupuolella eli pal-
joa aikaa niihin ei enää 
ole. Presidentillä on hyvin 
laaja skaala asioita hoidet-
tavanaan. Meitä toolilaisia 
kiinnostaa erityisesti, miten 
tuleva presidentti suhtautuu 
teknologian mahdollisuuk-
siin kansakunnan hyvinvoin-
nin lähteenä sekä tietysti 
tekniikan opetukseen ja sen 
resursointiin. 

 ositiivisena asiana on havaittavissa 
hyvin myötämielinen suhtautuminen 
tähän tärkeään yhteiskunnalliseen seik-
kaan. On miellyttävää huomata kaikki-
en ehdokkaiden varsin rakentava suh-
tautuminen tähän. 

Hallitukset tuskin kävelevät Tasaval-
lan presidentin mielipiteen ohi, joten 
käännettä kohti paremmin resursoitua 
opetusta oltaneen ottamassa. 

Seuraavassa ehdokkaiden vastaukset 
Toolilaisen kysymyksiin.

Sauli Niinistö

Millainen merkitys teknologiateol-
lisuudella on Suomen hyvinvoinnin 
kannalta?

TEKNOLOGIATEOLLISUUS on ollut jo pi-
dempään yksi teollisuutemme tärkeim-
mistä sektoreista. On selvää, että sen 
rooli Suomen hyvinvoinnin kannalta 
on merkittävä. Etenkin vientivetoisena 
maana olemme kovin riippuvaisia sek-
torin menestyksestä.

Teknologiateollisuudella on monia 
mahdollisuuksia olla käänteentekijänä 
tulevaisuudessa. Monet maailman väis-
tämättömät kehityskulut ja isot trendit 
osuvat teknologiateollisuuden saralle. 
Ala itsearvoisesti kehittää uudenlaisia 

SAMPSA KUPARI

Presidentinvaalit 2018

P

panostukset ovat olleet kärkipäässä va-
linnoissa.

Toki muutoksissa on aina myös 
mahdollisuuden paikka. Teknologia-
teollisuuden ala voi olla myös suun-
nannäyttäjä uusien oppimistapojen ja 
-ympäristöjen kehittämisessä. Sähköi-
syyttä ei kuitenkaan saa nähdä helppo-
na oikotienä; edelleen on syytä vaatia 
korkeaa tasoa, niin opetukselta kuin 
oppijoiltakin.

Vapaa sana maan ammattikorkea-
koulujen tekniikan henkilökunnalle.

KANSAINVÄLISISSÄ tapaamisissa saan 
usein kiitosta ja ihmettelyä siitä, kuinka 
Suomessa arvostetaan opettajia ja kou-
luttajia. Tämä on tärkeä viesti, jota mei-
dän olisi syytä aina miettiä itsekin. Asiat 
kun eivät ole itsestäänselvyyksiä. 

Uudet ideat eivät myöskään ilmes-
ty tyhjästä, vaan ne edellyttävät kovaa 
työtä ja uteliasta asennetta. Toivon, että 
herätätte myös tulevaisuudessa opis-
kelijoillenne uteliaisuuden nälän, jotta 
Suomi on jatkossakin tunnettu maail-
manluokan osaamisestaan.

Tuula Haatainen

Millainen merkitys teknologiateol-
lisuudella on Suomen hyvinvoinnin 
kannalta?

 
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN merkitys 
Suomen hyvinvoinnille on keskeinen. 
Merkittävä osa Suomen viennistä muo-
dostuu teknologiateollisuuden tuottei-
den - koneiden ja laitteiden - sekä niihin 
liittyvien palveluiden viennistä. Tämän 
toiminnan kautta kertyvät verotulot 
mahdollistavat hyvinvointipalveluiden 
rahoittamisen. 

Toisaalta Suomen koulutusjärjestel-
mä on kyennyt myös tarjoamaan tekno-
logiateollisuudelle osaavaa työvoimaa. 
Eräällä tavalla kyse on kehästä, jossa 
korkea osaaminen ja Suomi toimivana 
yritystoiminnan ympäristönä tarjoaa 
teknologiateollisuudelle mahdollisuu-
den toimintansa kehittämiseen ja kas-
vuun.

Sauli Niinistö
(Kuva: Tasavallan presidentin kanslia)

innovaatioita ja on keskeisessä roolissa 
vauhdittamassa digitalisaatiota ja esi-
merkiksi kestävää ympäristö- ja ilmas-
totyötä. Nämä luovat pohjaa uudelle 
liiketoiminnalle ja avittavat osaltaan 
Suomen kasvua.

Parissa vuosikymmenessä ammat-
tikorkeakouluissa lähituntien mää-
rä on laskenut puoleen. Onko tämä 
hyvä suunta laadukkaan insinööri-
kunnan kouluttamiseksi ja miten tä-
män suhteen tulee tulevaisuudessa 
menetellä?

KYSYMYS ON HIUKAN kaukainen pre-
sidenttiehdokkaalle ja presidentin toi-
mintaan liittyen, kun kyse on suoraan 
hallitukselle kuuluvasta asiasta.

Pidän kuitenkin selvänä, että kor-
kea osaamistaso on ehdoton edellytys 
Suomen tulevalle menestykselle, kuten 
tuosta aiemmasta vastauksesta ilme-
nee maailman kehityksen osalta. On 
ollut hyvä huomata, että kun talousti-
lanne on nyt hiukan helpottanut, niin 
osaamiseen ja koulutukseen lisättävät 
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Parissa vuosikymmenessä ammat-
tikorkeakouluissa lähituntien mää-
rä on laskenut puoleen. Onko tämä 
hyvä suunta laadukkaan insinööri-
kunnan kouluttamiseksi ja miten tä-
män suhteen tulee tulevaisuudessa 
menetellä?

TÄMÄ EI KUULOSTA kehitykseltä, joka 
parhaiten mahdollistaa laadukkaan 
koulutuksen. Käytännössä kuitenkin 
kyse on siitä, miten ammattikorkeakou-
lut autonomiansa nojalla rahoitusmal-
lin mukaisen rahoituksensa käyttävät. 
Koulutusleikkaukset ovat olleet lyhyt-
näköistä politiikkaa, mikä osaltaan vai-
kuttaa siihen, miten paljon lähitunteja 
opetukseen on käytettävissä.  

Vapaa sana maan ammattikorkea-
koulujen tekniikan henkilökunnalle.

TOIVOTAN PARASTA mahdollista me-
nestystä teille tärkeässä työssänne! 
Laadukas insinöörikoulutus on myös 
jatkossa Suomen menestyksen tae.

Nils Torvalds

Millainen merkitys teknologiateol-
lisuudella on Suomen hyvinvoinnin 
kannalta?

OLEN VARSIN VAKUUTTUNUT siitä, että 
maamme kilpailukyky nyt ja varsinkin 
tulevaisuudessa on ennen kaikkea riip-

puvainen meidän kyvystämme kehittää 
ja ottaa käyttöön teknologian meille 
suomat mahdollisuudet. Mutta tämä ei 
toteudu itsestään. Se edellyttää määrä-
tietoista työtä, joka alkaa jo kouluissa. 

Ei teknologiateollisuuskaan elä mis-
sään tyhjiössä. Ainoastaan silloin, kun 
koulutus, teollisuus ja innovaatiokyky 
astuvat jotakuinkin tasajalkaa, kuljem-
me kansainvälisessä kilpailussa eteen-
päin.

Parissa vuosikymmenessä ammat-
tikorkeakouluissa lähituntien mää-
rä on laskenut puoleen. Onko tämä 
hyvä suunta laadukkaan insinööri-
kunnan kouluttamiseksi ja miten tä-
män suhteen tulee tulevaisuudessa 
menetellä?

Vapaa sana maan ammattikorkea-
koulujen tekniikan henkilökunnalle.

ÄLKÄÄ ANTAKO PERIKSI tyhmille ja ly-
hytnäköisille poliittisille päätöksille! Se 
koskee myös presidentinvaaleja!

Laura Huhtasaari

Millainen merkitys teknologiateol-
lisuudella on Suomen hyvinvoinnin 
kannalta?

 
ERITTÄIN TÄRKEÄ ja tulee olemaan sitä 
myös tulevaisuudessa. On kerta kaikki-
aan mahdotonta edes kuvitella Suomea 
menestyvänä taloutena tai yhteiskunta-
na ilman korkeatasoista teknologiateol-
lisuutta ja alan osaamista.

 
Parissa vuosikymmenessä ammat-
tikorkeakouluissa lähituntien mää-
rä on laskenut puoleen. Onko tämä 
hyvä suunta laadukkaan insinööri-
kunnan kouluttamiseksi ja miten tä-
män suhteen tulee tulevaisuudessa 
menetellä?

SUOMEN KORKEAKOULUKENTÄLLÄ on 
monia vahvuuksia, mutta yksi heikkous 
on henkilökunnan niukkuus suhteessa 
opiskelijoiden määrään, mikä heijastuu 
lähiopetuksen sekä yleensäkin ohjauk-
sen määrään ja laatuun.

Koulutuskentän verkostoituminen 
ja tiivis yhteistyö vahvuusalueiden 
mukaan on suotavaa, samoin digitaa-
listen oppimisympäristön etuja tulee 

Tuula Haatainen 
(Kuva: Demarit)

KYSYMYS ON JO MUOTOILTU tavalla, 
joka ei anna mahdollisuuksia kuin yh-
denlaiseen vastaukseen: ainoastaan 
lähituntien puitteissa opettaja pystyy 
antamaan sitä yksilöllistä tukea, jota kai-
kenlaisessa valmentamisessa tarvitaan. 

Olin muutamia viikkoja sitten Susi-
jengin valmentajan Henrik Dettma-
nin kanssa luennoimassa samassa 
tilaisuudessa. Siinä väännettiin ihan 
rautalangasta: valmentaja valmentaa 
joukkueensa valmentamalla joukkueen 
yksilöitä. Tämä koskee tietenkin myös 
ammattikorkeakoulujen opettajia ja 
opiskelijoita.

Nils Torvalds 
(Kuva: STP)

Laura Huhtasaari 
(Kuva: Perussuomalaiset)
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hyödyntää. Silti lähtökohtana tulee 
olla laadukas lähiopetus ja opiskelijan 
kehittymisen kannalta tärkeä ohjaus. 
Julkisten kanavien lisäksi myös muita 
rahoituskanavia, alumnitoimintaa ja 
elinkeinoyhteistyötä sekä ulkomaista 
koulutusvientipotentiaalia ja yhteistyö-
tä tulee kehittää ja etsiä parhaita käy-
täntöjä laadukkaan koulutusympäris-
tön luomiseksi.

 
Vapaa sana maan ammattikorkea-
koulujen tekniikan henkilökunnalle.

TYÖELÄMÄ JA KOULUTUS ovat suuressa 
murroksessa ja osaamistarpeet uudistu-
vat ja kehittyvät nopeasti, usein enna-
koimattomastikin. Tämä asettaa valtavia 
haasteita niin opiskelijoille ja opettajille, 
joilta yhä useammilta vaaditaan entis-
tä vaativammin kehittymistä ja moni-
puolista oppimista koko työuran ajan. 
Ammattikorkeakoulut ovat tässä kehi-
tyksessä erittäin tärkeässä asemassa ja 
kokemukset ovat monessakin mielessä 
olleet oikein myönteisiä haasteista huo-
limatta. 

Merja Kyllönen

Millainen merkitys teknologiateol-
lisuudella on Suomen hyvinvoinnin 
kannalta?

 
SUOMI ELÄÄ VIENNISTÄ, ja viedä ei voi 
ilman myyntikelpoisia ja ostamaan in-
nostavia tuotteita. Teknologiateollisuus 
on vuosien ajan ollut Suomelle yksi 
tärkeä kivijalka, jonka kehittymisellä ja 

edistämisellä on vaikutusta niin kansan-
talouteen kuin kansalaisten elämään. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
kaipaa fiksuja satsauksia, jotta myös 
nuoret opiskelijat ja valmistuvat saisi-
vat mahdollisuuksia viedä ideoitaan 
eteenpäin. Elämän perusedellytysten 
turvaamisessa ravinnossa, vedessä, 
energiassa ja polttoaineissa voisi olla 
Suomelle edemmänkin annettavaa, jos 
vain uskaltaisimme nähdä maailman 
tämän hetken suurimmat haasteet ja 
vastaisimme niihin yhdessä myös tek-
nologiateollisuuden osaamisen kautta.

Parissa vuosikymmenessä ammat-
tikorkeakouluissa lähituntien mää-
rä on laskenut puoleen. Onko tämä 
hyvä suunta laadukkaan insinööri-
kunnan kouluttamiseksi ja miten tä-
män suhteen tulee tulevaisuudessa 
menetellä?

LÄHITUNTIEN KATOAMINEN ei ole lain-
kaan hyvä suuntaus ja näen, että on tär-
keää pitää huoli, etteivät koulutussääs-
töt johda tilanteeseen, jossa itsenäisestä 
opiskelusta tulee pääsääntö. Itsenäinen 
opiskelu on lisä, jolla vastuuta omasta 
opiskelusta vahvistetaan, mutta ei ole 
tarkoitus, että opiskelijat opiskelevat 
kaiken yksin ilman ryhmän ja ohjaajan 
tukea sekä kehittävää sekä kasvattavaa 
vuorovaikutusta.

Vapaa sana maan ammattikorkea-
koulujen tekniikan henkilökunnalle.

USKALTAKAA KATSOA rohkeasti ulos-
päin mitä maailmassa tapahtuu, kes-
kustelkaa opiskelijoiden kanssa laajas-
ti, antakaa ajatusten lentää. Taistelkaa 
lähituntien puolesta yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa, koska pian olem-
me karanneet itsenäisen itsenäisyyden 
tavoitteluun kaikessa tekemisessä ja yh-
teisöllisyys, ryhmän tuki sekä positiivi-
nen yhteistyön paine kehittää uutta ka-
toaa. Suomi on mahdollisuuksien maa, 
josta löytyy kaikki eväät vastata maail-
man tulevaisuuden isoihin haasteisiin, 
tartutaan niihin yhdessä nähden kauas, 
mutta toimien lähellä.

Matti Vanhanen

Millainen merkitys teknologiateol-
lisuudella on Suomen hyvinvoinnin 
kannalta?

TEKNOLOGIATEOLLISUUDELLA on 
aivan olennainen merkitys, koska hy-
vinvointimme edellytys on maailmalla 

kaupaksi käyvät vientituotteet. Tekno-
logian kehitys ei pysähdy. Se vaatii sitä, 
että niin suomalainen alan koulutus ja 
tutkimus kuin yritystoiminta tuotannos-
sa ja palveluissa ovat kehityksen keula-
paikalla. Digitaalitekniikka ja robotiikka 
vaativat käyttöönottamiseksi jatkuvasti 
myös pääomaa. Laadukkaan koulutuk-
sen lisäksi yritysten rahoitus ja verotus 
on oltava kilpailukykyisellä tasolla, ja 
niiden ennustettavuuden on oltava 
hyvä yhtiömuodosta riippumatta.

Toiseksi on tärkeää, että Suomi on 
jatkossakin mukana ratkaisemassa glo-
baaleja ihmiskunnan haasteita myös 
teknologian keinoin.

Parissa vuosikymmenessä ammat-
tikorkeakouluissa lähituntien mää-
rä on laskenut puoleen. Onko tämä 
hyvä suunta laadukkaan insinööri-
kunnan kouluttamiseksi ja miten tä-
män suhteen tulee tulevaisuudessa 
menetellä?

ALASTA RIIPPUEN lähiopetuksen mää-
rän tärkeys vaihtelee. Yhdelle alalle sopii 
paremmin joustavuus, verkkokurssit ja 
projektityöt kuin toiselle. Asiassa paras 
asiantuntemus on opettajilla ja opiske-
lijoilla. Tiedän, että tekniikan opettaja-
kunnassa on näkemystä, jonka mukaan 
lähitunteja pitäisi lisätä opiskelijoiden 
korkeatasoisen osaamisen parantami-
seksi. Se on pitkälti resurssikysymys. 
Suhtaudun avoimesti esimerkiksi am-
mattikorkeakoulujen rahoituksen kri-
teerien muuttamiseen, jos sillä tavoin 
voidaan lisätä aidosti koulutuksenjärjes-
täjän mahdollisuuksia tarjota tarkoituk-

Merja Kyllönen 
(Kuva: Vasemmisto)

Matti Vanhanen 
(Kuva: Katri Hyväkkä, Keskusta)
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senmukaiseksi katsomansa muotoista 
opetusta ja parantaa koulutuksen tasoa.

Vapaa sana maan ammattikorkea-
koulujen tekniikan henkilökunnalle.

ALANNE ELÄÄ JATKUVASSA kehityk-
sessä ja muutoksessa. Se luo paineita, 
mutta toisaalta olette varmasti hakeu-
tuneet työhönne juuri siksi, että olette 
innostuneita kehittämisestä ja uuden 
oppimisesta. Suomen menestyksen ja 
suomalaisten hyvinvoinnin kannalta on 
olennaisen tärkeää, että pystymme vas-
taamaan teknologian kehittämishaas-
teisiin ja uuden soveltamiseen yrityksis-
sä. Siinä roolinne on merkittävä. 

Toivon menestystä ja innovatiivisuut-
ta työssänne tarjota laadukasta teknii-
kan perusosaamista, tarkoituksenmu-
kaista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä 
yhteistyömahdollisuuksia opiskelijoille 
työelämän kanssa.sekä yhteistyömah-
dollisuuksia opiskelijoille työelämän 
kanssa. 

Pekka Haavisto

Millainen merkitys teknologiateol-
lisuudella on Suomen hyvinvoinnin 
kannalta?

VALTAVAN SUURI merkitys. Teknologia-
teollisuus antaa työtä ja toimeentuloa 
sadoille tuhansille suomalaisille. Se kat-
taa yksin noin puolet Suomen viennis-
tä ja tuo valtiolle huomattavan määrän 
verotuloja, joilla hyvinvointimme rahoi-
tetaan.

Teknologinen kehitys muuttaa koko 
maailmaa. Robotisaation ja digitalisaa-
tion aikakaudella myös työmarkkinat ja 
työtehtävien nimikkeet ovat suuressa 
murroksessa.

Uudet innovaatiot merkitsevät par-
haimmillaan myös uusia ympäristötek-
nologisia ratkaisuja, jotka perustuvat 
energian ja raaka-aineiden säästöön 
sekä pienentävät luonnon kuormitusta 
ja päästöjä. Kasvihuoneilmiön torjumi-
sen kannalta ennen kaikkea hiilidioksi-
dipäästöjen vähentäminen on keskeis-
tä.

Suomen kilpailukyvyn säilyttäminen 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimin-
nan kautta on tulevaisuudellemme tär-
keää. Samoin on pidettävä huolta, että 
kolutuksemme tuottaa alalle oikeanlai-
sia osaajia. Myös elinikäiseen koulutuk-
seen on panostettava.

Suomessa haasteena on suotuisan 
ympäristön luominen innovatiivisille 

kasvuyrityksille sekä investointien hou-
kuttelu Suomeen. Investointiratkaisuis-
sa on tärkeänä osana pätevän työvoi-
man saanti sekä ne sosiaaliset ja elämän 
laatuun liittyvät puitteet, joita työnteki-
jöille voidaan tarjota.

Parissa vuosikymmenessä ammat-
tikorkeakouluissa lähituntien mää-
rä on laskenut puoleen. Onko tämä 
hyvä suunta laadukkaan insinööri-
kunnan kouluttamiseksi ja miten tä-
män suhteen tulee tulevaisuudessa 
menetellä?

MYÖS KOULUTUKSESSA on meneillään 
suuri murros. Opiskelu muuttuu yhä vä-
hemmän aikaan ja paikkaan sidotuksi, 
ja työelämä edellyttää jatkuvaa osaa-
misen kehittämistä. Etäopiskelulle ja 
oppimista tukevalle verkkopedagogii-
kalle on tarve, sillä myös opiskelijoiden 
elämäntilanteet ovat yhä monimuotoi-
sempia.

Pelkkä etäopiskelu ei kuitenkaan riitä 
eikä kehitä tarvittavia sosiaalisia ja am-
matillisia taitoja. Opiskelijat tarvitsevat 
myös henkilökohtaista ohjausta ja spar-
rausta sekä keskusteluja muiden opis-
kelijoiden kanssa.

Myös opettajien persoona ja henki-
lökohtainen sitoutuminen työhönsä 
antaa opiskelijoille arvokkaan esimer-
kin siitä, miten työhön voi motivoitua 

ja työnteosta nauttia ja saada työnkin 
kautta arvokkaita elementtejä elämään-
sä.

Kontaktiopetus on syytä säilyttää 
osana insinöörikoulutusta, sillä kontak-
tiopetuksella voidaan tukea sekä opis-
kelijoiden ajattelun kehittymistä että 
oppimista. Lisäksi se voi auttaa ryhmäy-
tymään ja integroitumaan osaksi muuta 
opiskelijajoukkoa.

Lähituntien osuus opetuksessa pitäisi 
pystyä määrittämään juuri opetuksen 
laatukriteerien kautta. Säästösyyt eivät 
ole oikea syy opetustuntien karsimisel-
le.

Vapaa sana maan ammattikorkea-
koulujen tekniikan henkilökunnalle.

OLEN HUOLESTUNEENA seurannut hal-
lituksen koulutusleikkauksia, jotka ovat 
osuneet rajusti myös ammattikorkea-
kouluihin ja insinöörikoulutukseen.

Leikkaukset näkyvät ja ovat näkyneet 
jo kauan oppilaitoksissa hyvinvoinnin 
vähenemisenä, kiireenä ja YT-neuvot-
teluina. Olen huolissani opettajien ja 
muun henkilökunnan sekä opiskelijoi-
den hyvinvoinnista. Korkeakouluissa 
tehdään arvokasta työtä, jota ei saisi 
romuttaa leikkauspolitiikalla, sillä vaih-
toehtojakin on.

Suomi on aina ollut tunnettu korkea-
luokkaisesta koulutuksestaan. Pidetään 
siitä kiinni!

PRESIDENTTIEHDOKAS Paavo Väyrysen 
vastaukset puuttuvat, koska hän ei ollut 
saanut kerätyksi riittävää määrää kan-
nattajakortteja haastattelujen ajankoh-
taan mennessä.

Pekka Haavisto 
(Kuva: Vihreät)
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Merkitse jo nyt kalenteriisi:

Toolin koulutuspäivä 12.4.2018. 

Kevätvaltuusto 4.–5.5.2018. 

Lisätietoa maaliskuun  Toolilaisessa!

HAKUAIKA 

10.-30.1.201
8

www.tamk.fi
/taok

KOULUTUSTA 
OPETTAJILLE!

AMMATILLINEN 
OPETTAJANKOULUTUS 

antaa opettajan pedagogisen kelpoi- 
suuden ammatillisen koulutuksen ja 
ammattikorkeakoulujen lisäksi myös 
muiden oppilaitosten opettajille.  
Tampereen lisäksi koulutus järjeste- 
tään Lappeenrannassa, Porissa ja Seinä- 
joella sekä verkko-opintoina. 
Yksi Tampereen ryhmistä on suunnattu 
erityisesti ammattikorkeakoulussa tai 
ammatillisessa koulutuksessa työsken-
televille opettajille. 
Tarjolla on myös verkkopainotteinen 
englanninkielinen opiskeluryhmä. 

AMMATILLINEN ERITYIS- 
OPETTAJANKOULUTUS

antaa pätevyyden erityisopetuksen teh- 
täviin ammatillisessa koulutuksessa. 
Koulutus toteutetaan Tampereella. 

AMMATILLINEN OPINTO- 
OHJAAJAN KOULUTUS

antaa kelpoisuuden toimia opinto-oh- 
jaajana ammatillisen koulutuksen lisäk- 
si myös peruskoulussa ja lukiossa.
Koulutus toteutetaan Tampereella. 

Lisätietoa koulutuksista:
taok@tamk.fi 

puh. 03 245 2054
www.tamk.fi/taok

Ammatillinen opettajakorkeakoulu



14  4/2017 Toolilainen

SAMK lomautti ja irtisanoi 
säästösyistä tekniikan ja lii-
kenteen opettajia. Opettajat 
voittivat oikeudessa ensim-
mäisen erän.

 atakunnan käräjäoikeus tuo-
mitsi Satakunnan ammattikorkeakou-
lun maksamaan kolmelle tekniikan ja lii-
kenteen alan opettajalle vuoden palkat 
ja kahdelle heistä myös korvaukset lait-
tomasta lomautuksesta. Kun SAMKille 
tämän lisäksi lankeavat omat sekä opet-
tajien oikeudenkäyntikulut, ”säästön” 
loppusumma on noin 270 000 euroa 
miinusmerkkinen. Samk on valittanut 
päätöksestä hovioikeuteen, jossa asiaa 
käsitellään noin vuoden kuluttua. Vasta 
silloin tiedetään, joutuuko Samk maksa-
maan korvauksia ja kuinka paljon.

KOLMESTA OPETTAJASTA Petteri Reu-
namo suostui haastatteluun omalla 
nimellään. Hän on työskennellyt SAM-
Kin ja sen edeltäjien palveluksessa vuo-
desta 1995. Hän on kone- ja tuotanto-
tekniikan insinööri (AMK), tutkinto on 
automaatio-, anturitekniikka- ja ohjel-
mistopainotteinen. Lisäksi SAMK oli 
kouluttanut hänestä konelaboratorioi-
den ja erityisesti hitsauslaboratorioiden 
osaajan eli korkeamman tason hitsaus-
insinöörin (IWE).

Reunamo on opettanut ohjelmointia, 
konetekniikkaa, tietokoneavusteista 
suunnittelua ja elektroniikkaa. Vuodes-
ta 2006 hänellä on ollut vakinainen työ-
suhde, johon kuului edelleen opetusta. 
Hän on siis ollut vakinaisessa työsuh-
teessa käytännössä opettajana, vaikka 
on ollut epäpätevä. Siksi hänet määrät-
tiin vuonna 2013 suorittamaan amma-
tillisen opettajan pedagogiset opinnot, 
ja tähän koulutukseen hänet myös hy-
väksyttiin. Tästä huolimatta hänet lo-
mautettiin 1.5.2014 alkaen. Lomautuk-

MIRKA AIRESVUO

Insinöörikouluttajat 
irtisanottiin laittomasti

sen arvioidun keston ilmoitettiin olevan 
30.4.2015 asti, jolloin myös hänen työ-
suhteensa irtisanomisilmoituksen mu-
kaan päättyy. 

Mitä sinulle nyt kuuluu?
”Olen vakituisessa työsuhteessa Power 
Instruments Oy:ssä, joka on Porissa 
toimiva automaatio-alan yritys. Työ-
tehtäväni ovat vastaavia automaatio- 
ja konetekniikan tehtäviä, joita tein 
SAMK:ssa opetus- ja projektitehtävissä.”

Mitä ajattelit, kun sait tietää työsuh-
teen irtisanomisesta?
”Lomautus ja irtisanominen kuntaliitok-
seen liittyvän irtisanomissuojan aikana 
tuli täytenä yllätyksenä.

Yllätyksenä tuli myös irtisanomisten 
laajuus. Samoin irtisanomisten koh-
dentaminen järkytti. Esimerkiksi pitkän 
työuran tehneitä henkilöitä irtisanottiin 
eläkkeen kynnyksellä. Töitä olisi varmas-
ti ollut SAMK:n uuteen kampukseen ja 
sen käyttöönottoon liittyen.”

Mitä liitto teki hyväksesi?
”OAJ on lupautunut maksamaan minul-
le käräjäoikeudessa syntyneet oikeu-
denkäyntikulut myös siltä osin, kun ne 
menevät myönnetyn oikeusturvava-
kuutuksen enimmäismäärän yli.”

TOINEN OPETTAJISTA on työskennellyt 
SAMKin palveluksessa yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1999. Hän on koulutuksel-
taan diplomi-insinööri, mutta hänellä 
on myös insinöörin, teknikon ja sähkö-
asentajan koulutus. Hänen pääasiallisia 
opetusaloja ovat olleet ICT-tekniikka ja 
sähkötekniikka. SAMK lomautti hänet 
toistaiseksi ja kokoaikaisesti 1.5.2014 
alkaen. Lomautuksen arvioidun keston 
ilmoitettiin olevan 30.6.2015 asti, jolloin 
myös hänen työsuhteensa irtisanomisil-
moituksen mukaan päättyy.

Kolmas opettaja on työskennellyt 
SAMKin ja sen edeltäjien palveluksessa 
yhtäjaksoisesti vuodesta 1994. Hän on 

koulutukseltaan diplomi-insinööri ja 
tekniikan lisensiaatti. Hän on opettanut 
SAMKissa laajasti sähköteknisiä aineita 
sekä ohjannut opinnäytetöitä ja tehnyt 
tutkimustoimintaa. Hänen työsuhteen-
sa sanottiin päättymään 1.1.2015 alka-
en kuuden kuukauden irtisanomisajan 
jälkeen eli 30.6.2015.

Irtisanomissuojaa 
kierrettiin

SAMK SAI ALKUVUONNA 2013 Ope-
tus- ja kulttuuriministeriöltä ennusteen 
rahoituksen vähenemisestä siten, että 
säästötarve on ollut noin 25 % vuoden 
2018 alkuun mennessä. Säästötarve si-
nänsä on riidaton. Oikeus katsoi, ettei 
säästämisen tarpeesta kuitenkaan au-
tomaattisesti seuraa, että näihin SAM-
Kin tekemiin irtisanomispäätöksiin olisi 
olemassa työsopimuslain mukaiset pe-
rusteet.

Oikeus katsoi, että kun SAMK on irti-
sanonut ja lomauttanut opettajat tois-
taiseksi työsuhteen päättymiseen asti, 
tämä toiminta on ollut selvästi erityisen 
irtisanomissuojan kiertämistä ja kiellet-
tyä. Vaikutus on ollut työntekijälle sama 
kuin jos työsuhde olisi irtisanottu päät-
tymään

1.5.2014. SAMKilla ei siis ollut oikeutta 
lomauttaa opettajia.

Irtisanomisille ei ollut 
perusteita

TYÖSOPIMUSTA EI SAA irtisanoa, jos 
työntekijä on sijoitettavissa tai koulutet-
tavissa toisiin tehtäviin. Perustetta irti-
sanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun 
työnantaja on joko ennen irtisanomista 
tai sen jälkeen ottanut uuden työnteki-
jän samankaltaisiin tehtäviin. 

SAMK palkkasi uusiksi työntekijöiksi 
katsottavia henkilöitä tehtäviin, jotka 
ovat olleet samankaltaisia kuin irtisa-

S



154/2017 Toolilainen

nottujen opettajien työtehtävät olivat. 
Irtisanotut olisi voinut sijoittaa vapaana 
olleisiin tehtäviin ilman erityistä koulu-
tusta. SAMK:lla ei siis ollut työsopimus-
lain mukaista asiallista ja painavaa syytä 
irtisanoa kenenkään näiden kolmen 
tekniikan ja liikenteen alan opettajan 
työsopimuksia.

Takaisinottovelvollisuutta 
rikottiin

SAMK RIKKOI MYÖS takaisinottovelvol-
lisuutta, koska opettajan tehtäviin on 
palkattu uusia henkilöitä.  Takaisinot-
tovelvoitteen mukaan työnantajan on 
tarjottava työtä taloudellisilla ja tuo-
tannollisilla perusteilla irtisanomalleen, 
työvoimatoimistosta työtä hakevalle 
entiselle työntekijälleen, jos työnan-
taja tarvitsee työntekijöitä yhdeksän 
kuukauden kuluessa työsuhteen päät-
tymisestä samoihin tai samankaltaisiin 
tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli 
tehnyt.

Samoilla tehtävillä tarkoitetaan lain 
mukaan niitä töitä, joita työntekijä aikai-
semman työsopimuksensa mukaan oli 
velvollinen tekemään. Samankaltaisilla 
tehtävillä tarkoitetaan lähinnä edellä 

mainittua vastaavaa työtä (kuten muu-
ta opetus- ja projektityötä) sekä sellaista 
muuta työntekijän aikaisempaa työtä 
muistuttavaa työtä, joka vastaa hänen 
koulutustaan, ammattitaitoaan tai ko-
kemustaan.

Spekulointia 

KOSKA KAIKILLA IRTISANOTTUJEN ti-
lalle palkatuilla henkilöillä ei ole edes 
ylempää korkeakoulututkintoa tai 
opettajanpätevyyttä, ei ole ihme, että 
spekulaatiot käyvät kuumana siitä, että 
tekniikan ja liikenteen alan pitkäaikaiset 
ja pätevät opettajat irtisanottiin siksi, 
että heidän palkkansa oli hyvä. Mutta 
syntyykö todella säästöä, jos yhden ti-
lalle palkataan jopa viisi uutta, kuten oi-
keudenpäätösten perusteella vaikuttaa 
tapahtuneen? 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti 
keväällä 2017 visiotyön, jonka tavoittee-
na on linjata korkeakoulutuksen ja tutki-
muksen tavoitetila vuoteen 2030. Työtä on 
tehty kuluvan vuoden aikana yhteistyössä 
korkeakouluyhteisöjen ja eri sidosryhmien 
kesken. Visiotyön tuloksia julkistettiin ope-
tusministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla 
24.10.2017. 

 mmattikorkeakoulujen kannalta suuri uhkakuva 
liittyi korkeakoulujen yhteiseen lainsäädäntöön. Ministeriön 
tahtotila yhdestä korkeakoululaista tuli esille useaan ottee-
seen eri puheenvuoroissa. Tämä herätti huolta korkeakouluja 
edustavissa liitoissa. 

Kannanotoilla erillisten lainsäädäntöjen puolesta näyttää 
olleen vaikutusta. Visiotyön raportista ei löydy mainintaa yh-
teisestä laista. Tosin ei ole mainintaan myöskään siitä, että la-
kien tulee olla jatkossakin erilliset. 

Nähtäväksi jää miten lainsäädäntö nousee esille visiotyön 
jatkotoimenpiteissä. Selvää on, että TOOL ja OAJ vastustavat 
yhteistä lakia. 

VIELÄ 1990-LUVULLA Suomi oli kärkipaikoilla kansainvälisissä 
koulutustasovertailuissa. Nykyään tilanne on toinen, osaamis-
pohja on merkittävästi heikentynyt. Moni maa on ajanut Suo-
men ohi vertailuissa. 

Visiotyön perusteella tähän tulee vastata lisäämällä kor-
keakoulututkinnon suorittavien määrää. Tavoite on, että 
vuoteen 2030 mennessä vähintään 50 % nuorista aikuisista 
(25–34-vuotiaat) suorittaa korkeakoulututkinnon. Tällä het-
kellä osuus on 41 %.  

Tämän lisäksi tulee lisätä joustavia ja yksilöllisiä opintopol-
kuja, ja opetuksen tulisi olla avointa eri käyttäjäryhmille. Elin-
käistä oppimista tulee lisätä. 

ISO KYSYMYS ON, miten nämä toteutetaan? Mistä saadaan 
resurssit suurempien opiskelijamassojen kouluttamiseen ja 
ohjaamiseen? 

Suurin syy osaamistason murenemiseen on helposti löy-
dettävissä: jatkuvat leikkaukset koulutuksesta kaikilla asteilla. 
Tässä nykyhallitus on erityisesti ”onnistunut”. Tarvitaan mer-
kittävä muutos rahoitukseen, jos osaamista aiotaan lisätä kor-
keasti koulutettujen määriä kasvattamalla.

REIJO MANNINEN
Kuviot: Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle. Taustamuistio 
korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visiotyölle.

Korkeakouluvisio 2030 
linjaa tulevaa

A
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Demografia Maailman demografinen 
kehitys on epätasaista. Väestön kasvu 
taittuu kuluvan vuosisadan loppupuolella. 
Kasvu keskittyy lähes kokonaan köyhim-
piin maihin, erityisesti Afrikkaan. Muualla 
syntyvyys vähenee ja väestö vanhenee. 
OECD-maissa työikäisen väestön määrä 
on jo kääntynyt laskuun.  Yli puolet maail-
man väestöstä oli kuitenkin vuonna 2015 
alle 30-vuotiaita. Koulutustaso nousee ja 
koulutuskysyntä kasvaa kaikkialla maail-
massa.

Terveys, hyvinvointi ja ympäristö 
sekä kestävä kehitys ja globaali vas-
tuu. Maailmanpankin kehitysraportin ja 
Unescon kestävän kehityksen agendan 
2030 mukaan koulutuksen laatu ja mää-
rä vaihtelevat suuresti maittain eikä kou-
lunkäynti tarkoita välttämättä oppimista. 
Osaamiskuilu köyhien ja rikkaiden välillä 
on todellinen ongelma. On kuitenkin vah-
vaa tutkimusnäyttöä siitä, että koulutus 
vähentää köyhyyttä. Yksilölle hyvä kou-
lutus edistää työnsaantia, toimeentuloa, 
terveyttä, elinikäodotetta ja yleistä hyvin-
vointia. Yhteiskunnan tasolla laadukas 
koulutus ruokkii innovaatioita, vahvistaa 
instituutioita ja demokratiaa sekä paran-
taa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Hyödyt 
riippuvat kuitenkin oppimisesta ja sen te-
hokkuudesta. Oppimisen arviointi onkin 
yksi avain koulutuksen ja oppimisen haas-
teisiin. Arviointeja on myös hyödynnettävä 
opetuksen kehittämisessä.  Lisäksi koko 
koulutusjärjestelmän on toimittava hyvin 
yhteen opetuksen laadun kehittämiseksi. 
Tämä tarkoittaa huomion kiinnittämistä 
resurssien, johtamisen ja hallinnon kysy-
myksiin. 

Kehittyneiden maiden lisäksi myös ke-
hittyvien maiden koulutuspolitiikkaa yh-
distää ajatus, että panostus osaamiseen 
on hyvää yhteiskuntapolitiikkaa. Kun sekä 

vauraat että kehittyvät maat ovat valin-
neet menestysstrategiakseen osaamiseen 
perustuvan hyvinvoinnin, kansainvälisen 
yhteistyön ja vuorovaikutuksen mahdolli-
suudet paranevat. Samalla kiristyy kilpailu 
osaamisesta ja lahjakkuusvarantojen hyö-
dyntämisestä.

Suomalaisen 
osaamisen 
mureneminen 

Suomen osaamispohjassa on huoles-
tuttavia murenemia. Sosiaalista kohee-
siota ja osallisuutta haastaa arvojen ja 
elämäntapojen muuttuminen. Nuorten 
näköalattomuus sekä lasku oppimistulok-
sissa ja oppimismyönteisissä asenteissa 
heijastelevat yhteiskunnan erilaistumis-
ta ja eriarvoistumista. Tyttöjen ja poikien 
osaamiserot ovat kasvaneet. Suomi on 
aiempaa monikulttuurisempi.

Yhteiskunnan jatkuvan uudistumisky-
vykkyyden ja innovaatiotoiminnan edel-
lytysten kannalta on huolestuttavaa, että 
Suomi on menettänyt 1990-luvun kärki-
paikan kansainvälisissä koulutustasover-
tailuissa. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin 
vastaamiseksi tarvitaan lisää osaajia ja 
korkealaatuista korkeakoulutusta, tutki-
musta ja innovaatiotoimintaa sekä vahvaa 
kytkeytymistä muualla tuotettuun uuteen 
tietoon.  Suomen kannalta relevanteissa 
vertailumaissa ja kehittyvissä talouksis-
sa koulutustaso on jatkuvassa nousussa. 
Nuorissa ikäryhmissä Suomi on merkittä-
västi jäljessä maailman kärjestä; sijoitum-
me 25–34-vuotiaiden korkeakoulutettujen 
osuudessa alle OECD-maiden keskiarvon 
41 % korkeakoulutettujen osuudellamme. 

Suomalaisten nuorten laskuun kään-
tyneet oppimistulokset luonnontieteis-

sä ja matematiikassa, jotka ovat 
innovaatiokyvykkyyden kannalta 
keskeisiä aloja, on huolestuttava 
kehityssuunta. Muiden kuin kor-
keasti koulutettujen työllisyys on 
Suomessakin heikentynyt kiihtyväs-
sä tahdissa 2000-luvulla, erityisesti 
perusasteen koulutuksen varassa 
olevilla. Työelämän nopeat muu-
tokset ja korkean osaamistason 
tehtävien lisääntyminen edellyttä-
vät, että koko väestön osaamispää-
oma kasvaa. 

Korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneita 

25–34 -vuotiaiden 
ikäluokassa 2016 

lähde: OECD



174/2017 Toolilainen

14 15

Osaamis- ja koulutustasoa on nos-
tettava. Globaalissa työnjaossa yritykset 
hajauttavat tuotanto- ja arvoketjujensa 
eri osia tehtävittäin maailmanlaajuisesti. 
Erikoistuminen kansainvälisessä työnja-
ossa ei enää perustu toimialajakoon vaan 
tapahtuu toiminnoittain ja työtehtävittäin. 
Maiden suhteellinen etu ja osaamistar-
peet muuttuvat. Suomen erikoistumista 
korkeaa osaamista vaativiin tehtäviin on 
vaikea ylläpitää, jos tarjolla olevan työvoi-
man koulutusrakenne rajoittaa työpaikko-
jen syntymistä. 

Korkeakoulutarjontaa Suomessa on ikä-
luokan kokoon nähden runsaasti. Korkea-
koulutuksen aloittaa noin 60 % kumulatii-
visesta ikäluokasta. Opintojen huonon ja 
hitaan läpäisyn vuoksi korkeakoulututkin-
non ikäluokasta suorittaa kuitenkin vain 
41 % (25–34-vuotiaat). Läpäisyssä on on-
gelmia: maisterin tutkinnon seitsemässä 
vuodessa suorittaa 48,5 % ja ammattikor-
keakoulututkinnon suorittaa viidessä vuo-
dessa 60,7 % (2015). Lisäksi korkeakoulu-
tuspaikat kasaantuvat samoille henkilöille.

Nuorisoikäluokkien koko Suomessa on 
pienenemässä muun Länsi-Euroopan 
tapaan. Samaan aikaan useissa Aasian 
maissa väestöpohja on valtava ja panos-
tukset koulutukseen mittavia. Korkea-
koulutukseen osallistuvien määrä maail-
massa kasvoi yli kaksinkertaiseksi vuosina 
2000–2014. Samaan aikaan 19–23 -vuoti-
aiden nuorten korkeakoulutukseen osal-
listumisaste nousi 19 prosentista 34 pro-
senttiin. 

Korkeakoulutuksen kysyntä kasvaa 
nopeimmin nousevissa talouksissa. Yli 
25-vuotiaana opintonsa aloittavien osuus 
korkeakouluopiskelijoista on kasvussa 
erityisesti Euroopassa. On arvioitu, että 
vuonna 2030 Kiinan ja Intian yhteenlas-
kettu osuus kaikista 25–34 -vuotiasta 

korkeakoulututkinnon suorittaneista on 
vähintään puolet. 

Koulutuksen on annettava hyvä 
pohja uuden osaamisen hankkimisel-
le myöhemmin työuralla. Tällä hetkellä 
tutkinnon suorittaneiden osaamisen päi-
vittämisen koulutustarjonta näyttäytyy 
riittämättömänä, sillä osaamista päivi-
tetään ja täydennetään mittavasti kor-
keakoulujen tutkintokoulutuksessa. Kor-
keakoulujen opiskelupaikat kasaantuvat 
ja tutkinnot kumuloituvat. Yliopistoissa 
opiskelupaikan vastaanottaneista 28 % 
on joko korkeakoulututkinto tai opin-
to-oikeus korkeakoulussa. Ammattikor-
keakouluissa vastaava osuus on 25 %. 
Tutkintokoulutuksen opintoprosessien 
kehittämisen lisäksi tarvitaan uudenlaista, 
joustavaa koulutustarjontaa, joka mahdol-
listaa paitsi tutkinto-opiskelijoille, myös 
työelämässä oleville, joustavat osaamisen 
kehittämisen polut.

Korkeakouluopiskelijoiden tutkinto-
ajat ovat pitkiä kaikilla tutkintotasoilla. 
Tohtorintutkinnon suorittaminen kestää 
Suomessa noin kaksi kertaa kauemmin 
kuin keskeisissä verrokkimaissa ja tohto-
rintutkinnon suorittaneiden siirtyminen 
yliopiston ulkopuoliseen työelämään on 
riittämätöntä.

Korkeakoulutus ja tutkimus on ha-
jautunut moniin yksiköihin. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnonalalla on 14 
yliopistoa ja 23 ammattikorkeakoulua. 
Korkeakoulujen määrä on vähentynyt vii-
me vuosina merkittävästi yhdistymisten 
myötä. Korkeakoulujen yhdistymisellä on 
Suomessa ja muualla saatu parannettua 
koulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvis-
tumista ja kansainvälistä kilpailukykyä kas-
vattamalla kriittistä massaa. Keskittämällä 
resursseja on vahvistettu korkeakoulujen 
toimintaedellytyksiä, kansainvälistä veto-

voimaa ja mahdollistettu sektorirajat ylit-
tävää yhteistoimintaa.  

Suomalaisten korkeakoulujen re-
surssit ovat kansainvälisesti vertail-
len vahvat mutta ne eivät ole opti-
maalisessa käytössä. Suomi käyttää 

Julkinen rahoitus 
korkeakoulutukseen, osuus BKT:sta 2015 

lähde: OECD

OECD-vertailun kärjessä olevien muiden 
pohjoismaiden tavoin korkeakoulujen 
rahoittamiseen julkisia resursseja  1,7 % 
bruttokansantuotteesta. OECD-maiden 
keskiarvo on noin 1,1 %.
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Viimeaikaiset selvitykset Suomen 
tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän 
tilasta ovat osoittaneet huolestutta-
vaa kehityssuuntaa. Suomen suhteelli-
nen asema tutkimuksessa on heikentynyt 
verrokkimaihin nähden. Merkittävistä pa-
nostuksista huolimatta Suomen tieteen 
taso nousee hitaasti ja huippuja syntyy 
vaatimattomasti. Suomalaisten julkaisujen 
osuus maailman viitatuimpien julkaisujen 
joukossa ei ole moneen vuoteen kasva-

nut. Ero kärkeen on kasvanut ja monet 
verrokkimaat ovat menneet Suomen ohi.  
Tutkimustulosten hyödyntäminen vaatii 
lisää huomiota. Korkeakoulujärjestelmää 
ja tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää 
koskevien kansainvälisten arviointien 
mukaan Suomen korkeakoulujärjestelmä 
on edelleenkin hajanainen, yksiköt pie-
niä ja erikoistuminen vähäistä. Kriittisen 
massan vahvistamisen tarve on ilmeinen. 
Suomalaisten korkeakoulujen kansain-

Tutkimus- ja kehittämismenojen 
osuus BKT:sta 2015

Sekä opiskelijat että henkilökunta 
kokevat epävarmuutta ja stressiä. Kor-
keakoulujen opiskelu- ja työhyvinvointi-
selvitykset sekä korkeakoulu-uudistusten 
arvioinnit osoittavat useita kehittämistar-
peita korkeakouluissa opiskelu- ja työyh-
teisönä. 

Opiskelijoille ohjauksen laadun, määrän 
ja saatavuuden ongelmat ovat opintojen 
sujuvuutta ja opiskeluhyvinvointia hait-
taava tekijä. Opiskelukykyä heikentävät 
myös stressin ja opintojen kuormittavuu-
den kokemukset, epävarmuus tehdyistä 
opintovalinnoista, psyykkiset ongelmat ja 
toimeentulokysymykset. Pitkittyvät opin-
toajat aiheuttavat opiskelijoilla tyytymät-
tömyyttä omaan elämänlaatuunsa ja lisää-
vät ahdistusta. 

Henkilöstö kokee työhyvinvointinsa hei-
kentyneen hallinnollisen työmäärän kas-
vun ja siitä aiheutuvan kuormittavuuden, 
työsuhteen epävarmuuden sekä osallis-
tumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vähäi-
syyden vuoksi. Opetuksen ja tutkimuksen 
ja tukiprosessien digitalisaatio edellyttää 
henkilöstöltä uudenlaisten taitojen hank-
kimista. Osa henkilöstöstä kokee oman 
työn ja osaamisensa arvostuksen työyh-
teisössä vähentyneen. Johtamisjärjestel-
mät ovat henkilöstön kritiikin kohteena.

välistyminen ja verkottuminen on jäänyt 
liian ohueksi. Heikkoutena on myös näh-
ty vahva säädös- ja rahoitusohjaus, joka 
osaltaan on johtanut yliopisto- ja ammatti-
korkeakoulusektorien väliseen vähäiseen 
yhteistyöhön. 

Suomen julkisten ja yksityisten tutki-
mus- ja tuotekehitysmenojen kokonais-
summa vuonna 2015 oli noin 6,1 miljar-
dia euroa, mikä on noin 440 miljoonaa 
euroa edellisvuotta vähemmän. T&K-me-
not laskivat yrityksissä, valtionhallinnon 
tutkimuslaitoksissa ja yksityisellä voittoa 
tavoittelemattomalla sektorilla. Korkea-
koulusektorilla tutkimusmenot pysyivät 
käytännössä ennallaan. Tutkimus- ja kehit-
tämismenojen bruttokansantuoteosuus 
vuonna 2015 oli 2,9 prosenttia. TKI-työtä 
tekevien osuus on OECD-maiden vertai-
lun mukaan Suomessa vuodesta toiseen 
korkein tai toiseksi korkein suhteessa vä-
estön kokoon. Kuitenkin vain vajaa 20 % 
TKI-työtä tekevistä on suorittanut tohtorin 
tutkinnon. Yritysten T&K-tehtävissä työs-
kentelee noin 40 000 henkilöä, joista noin 
5 % on tohtoreita. 

Viimeaikaisissa kansainvälisissä Suo-
men tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää 
koskevissa arvioinneissa TKI-politiikkam-
me siilomaisuus, reaktiivisuus, tutkimus- 
ja innovaatiotoimijakeskeisyys, hajanai-
suus ja pienten parannusten toimintatapa 
on tunnistettu heikkouksiksi. OECD:n arvi-
ointi suosittaa politiikkaa, jolla käännäm-
me heikkoudet vahvuuksiksi. Tarvitsem-
me proaktiivista, kokonaiskoordinoitua ja 
joustavaa politiikkaa, jolla tuetaan inno-
vaatiovetoista kasvua ja siirrymme TI-toi-
mijakeskeisyydestä yhteiskunnallisem-
paan, eri toimijoita kokoavien alustojen ja 
verkostojen toimintatapaan.

lähde: OECD
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Tulevaisuuden kannalta viisainta olisi 
taata riittävä rahoitus jo tämän päivän 
opiskelijamassojen kouluttamiseen.

VISIO LUPAA MERKITTÄVÄÄ korjausta 
TKI-rahoitukseen. Vuonna 2015 korkea-
koulujen TKI-rahoituksen osuus oli 2,9 % 
bruttokansantuotteesta. Vuoteen 2030 
mennessä TKI-rahoituksen osuus nousee 
4 %:iin. Tämä vaatii lisäpanostusta rahoi-
tukseen julkiselta ja yksityiseltä puolelta. 

Vision tavoitteena on, että Suomeen 
syntyy kansainvälisesti vetovoimaisia ja 
erialojen toimijoita yhdistäviä tutkimus- 
ja innovaatiokeskittymiä. 

VISIOSTA LÖYTYY MYÖS mainita korkea-
kouluverkoston harventamisesta. Visiossa 
ei oteta kantaa siihen, miten tämä teh-
dään ja montako yliopistoa ja ammatti-
korkeakoulua on vuonna 2030. 

Nykysuuntaus, jossa yliopistot haalivat 
ammattikorkeakouluja omistukseensa, 
on vähintäänkin huolestuttava. Tuntuu 
siltä, että ammattikorkeakoulut ovat yleis-
tä kauppatavaraa, kaupan hinnalla ja seu-
rauksilla ei ole väliä. Omistajuus vaihtuu 
jopa vastikkeetta. 

Entä jos tilanne olisikin toisin päin – sal-
littaisiinko ammattikorkeakoulun omistaa 
yliopisto ja käyttää omistajan määräysval-
taa? Tuskin.

VISIOSSA OTETAAN kantaa myös henki-
löstön ja opiskelijoiden jaksamiseen ja 
työssä viihtymiseen. Tavoitteena linja-
taan, että vuoteen 2030 mennessä kor-
keakoulut olisivat Suomen parhaita ja 
haluttuja työpaikkoja. Tavoitteena erin-
omaisen hyvä. 

Miten tämä toteutetaan? Rahoituksen 
määrään ja rahoitusmalliin tarvitaan mer-
kittävä korjaus, jotta jatkuvat yt-kierrokset 
ja säästöt saadaan loppumaan. Tarvitaan 
työrauha ja aikaa kouluttamiseen, tutki-
muksen kehittämiseen sekä opiskelijoi-
den kohtaamiseen. Tämä takaa myös laa-
dun ja osaamistason nousun, jota visiossa 
niin voimakkaasti vaaditaan.  

VISIOTYÖ KONKRETISOITUU tiekarttaan, 
jonka valmistelu on jo alkanut. Tämän kar-
tan sisältöön myös TOOL yhdessä OAJ:n 
kanssa pyrkii vaikuttamaan. Tässä työssä 
täytyy myös jokaisen toolilaisen olla ak-
tiivisesti mukana, kun omassa työyhtei-
sössä tehdään kyselyjä ja valmistellaan 
työryhmiä tulevaisuuden korkeakoulu-
tukseen liittyen.
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Oulun ammattikorkeakoulun 
konetekniikan hanketoimin-
ta on viime vuoden aikana 
noussut ennätystasolle. Alle 
vuoden sisällä on käynnisty-
nyt kolme uutta kehityshan-
ketta, joiden kokonaisvolyy-
mi on lähes 2.000.000 euroa. 

 ehityshankkeista suurimmat 
tehdään yhteistyössä yritysten kanssa: 
Tuottavuutta joustavalla automaatiol-
la – TEHOJA sekä Uutta liiketoimintaa 
järjestelmätason innovatiivisista tuote-
ratkaisuista – ULTRA. Näihin hankkeisiin 
Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntä-
nyt 70 % EARK-rahoitusta, loput rahoi-
tusosuudet jakaantuvat kutakuinkin ta-
san 10 %:n osuuksilla alueen yritysten, 
Oulun kaupungin sekä Oulun ammatti-
korkeakoulun kesken.

ULTRA- ja TEHOJA-hankkeet ovat kes-
toltaan kolmivuotisia ja tavoitteet ovat 
alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn 
ja työllisyyden parantaminen.  Hank-
keiden avulla saadaan kehitettyä myös 
Oamkin opetusympäristöjä ja osaamis-
ta. 

ULTRA kasvattaa yritysten 
jalostusarvoa Pohjois-
Pohjanmaalla

ULTRA-HANKKEEN tavoitteena on pa-
rantaa Pohjois-Suomen tuotannollisten 
yritysten sekä näitä palvelevien suun-
nittelijoiden ja TKI-toimijoiden kykyä 
suunnitella ja valmistaa järjestelmäta-
son tuotteita yhteistyönä yksittäisten 
komponenttien sijaan. 

Alueella on jo merkittävää raaka-ai-
neiden, komponenttien ja yksittäisten 
toimilaitteiden valmistusta, mutta näi-

JUKKA SÄKKINEN 
Koulutus- ja TKI-johtaja, konetekniikka
Oulun ammattikorkeakoulu

Konetekniikan kehitys rokkaa

K

den pohjalta ei ole syntynyt varsinaises-
ti järjestelmätason tuote- tai palveluko-
konaisuuksia. 

Järjestelmätason tuotteella tarkoi-
tetaan tässä suurempaa toiminnallista 
kokonaisuutta, esimerkiksi hybridivoi-
manlähdettä ohjaus- ja säätöjärjestel-

mineen yksittäisen toimilaitteen, kuten 
sähkömoottorin, sijaan. 

Keskeistä tämän järjestelmätuotteen 
osalta on poikkitieteellisyys, tarvittava 
yhteistyö järjestelmätason tuotteen 
kehittämiseksi ja valmistamiseksi sekä 
jalostusarvon kasvattaminen. 

Projekti-insinööri Lassi Kaivosoja ohjelmoi yhteistoiminnallista robottia.
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ULTRA on kokeellinen 
tutkimushanke

HANKKEESSA KESKITYTÄÄN kokeellise-
na tutkimus- sekä testausympäristönä 
toimivan liikkuvan laitteen toteutukses-
sa tarvittaviin tekniikan osa-alueisiin:

1. Kestävien ja keveiden raken-
teiden suunnittelu ja valmistus 
erikoislujien terästen hyödyntä-
miseksi rakenteissa runkomateri-
aalina

2. Polttomoottoritekniikka, säh-
kökäytöt ja energian varastointi 
sekä näiden muodostaman hy-
bridivoimanlähdejärjestelmän 
ohjaus ja säätäminen

3. Reaaliaikainen langaton tiedon-
keruu sekä kerätyn tiedon analy-
sointi ja hyödyntäminen uusien 
tuotteiden sekä palveluiden ke-
hitysalustana.

HANKETOIMIJAT YHDESSÄ suunnittele-
vat, rakentavat ja testaavat ajoneuvon. 
Ajoneuvo on nelipyöräinen, nelive-
toinen maalla kulkeva laite, jonka voi-
manlähteenä on hybridivoimanlähde 
ja runkorakenteena erikoislujat ohuet 
teräslevykennorakenteet. Ajoneuvo 
varustetaan tarvittavalla anturoinnilla 
muun muassa siihen kohdistuvien voi-
mien mittaamiseksi sekä kuljettajan toi-
minnan ja ajotavan seuraamiseksi. 

Kerättävä seurantatieto siirretään 
langattomana reaaliaikaisesti pilvitieto-
kantaan. Järjestelmätuotteiden suun-
nittelusta, testauksesta ja valmistusme-
netelmistä hankitaan tietoa kokeellisen 
tutkimuksen avulla. 

TEHOJA – tuottavuutta 
joustavalla automaatiolla

TEHOJA-HANKKEEN tavoitteena on 
parantaa alueen elinkeinoelämän ja 
tutkimuslaitosten kykyä hyödyntää ja 
soveltaa joustavaa automaatiota omas-
sa toiminnassaan. Valmistava teollisuus 
on siirtynyt ja siirtymässä alhaisemman 
työvoimakustannusten maihin. Edel-
lytyksenä kannattavalle valmistukselle 
Suomessa on kustannustehokas auto-
maation käyttö. 

Automaattiset järjestelmät ovat tyy-
pillisesti jäykkiä, suunniteltu kapealle 
tuotealueelle ja soveltuvat taloudelli-
sesti valmistamaan vain yksittäisiä lop-
putuotteita, suuria valmistusmääriä. 
Pienessä ja keskisuuressa sarjavalmis-
tuksessa automaation käyttö ei ole ollut 
vielä kannattavaa. Uusimmat robotit on 

varustettu tuntoaistilla, jonka ansiosta 
ne voivat toimia ihmisten rinnalla ’apu-
poikina, apurobotteina’, ilman perinteis-
tä turva-aluetta. 

Tämä yhteistoimintamahdollisuus 
ihmisten kanssa avaa uusia käyttömah-
dollisuuksia hyödyntää robotiikkaa 
joustavasti ja kustannustehokkaasti 
myös pienessä ja keskisuuressa sarja-
valmistuksessa. Yhdistettynä avoimen 
lähdekoodin alustoihin on mahdollista 
kehittää ja käyttöönottaa kustannuste-
hokkaita ja joustavia automaatiokoko-
naisuuksia myös pienissä ja keskisuuris-
sa yrityksissä. 

Hankkeessa tutkitaan edellytyksiä 
kustannustehokkaan tuotantoauto-
maation soveltamiseksi alueen elinkei-
noelämässä selvittämällä uusimmille 
roboteille soveltuvia käyttökohteita. 

TEHOJA on jo liikkeellä 
yrityksissä

HANKE KÄYNNISTYI 2016 syksyllä, ja 
ensimmäisessä vaiheessa on tehty selvi-
tyksiä, suunnittelua ja demonstraatioita 
kaikkiaan 8 eri yrityksessä yhteistoimin-
nallisten robottien hyödyntämismah-
dollisuuksista.  Hankkeessa selvitetään, 

mihin käyttökohteisiin uusimman tek-
nologian mukaiset ratkaisut soveltu-
vat ja mitä kustannustehokas käyttö 
edellyttää yrityksiltä ja demonstraatio-
kohteilta. Selvitysvaihetta seuraa suun-
nittelu- ja testausvaihe todellisissa olo-
suhteissa.

Suunnitteluvaiheessa määritellään 
demonstraation toteuttamiseksi tarvit-
tava ympäristö, siinä tarvittavat laitteet 
ja niiden keskinäinen toiminnallisuus. 
Suunnitteluvaihe käynnistyy kohteen/
työpisteen työprosessin tarkennetulla 
analyysillä, jonka pohjalta suunnitellaan 
toteutus joustavalla automaatiolla, ku-
ten

• tarvittavien robottien lukumäärä 
ja sijoitus työpisteeseen (layout-
suunnittelu)

• layoutsuunnittelun todentaminen 
simuloinnin avulla

• tartuntamenetelmän ja tarttujien 
valinta roboteille

• työkappaleen tai osien tunnistus-
tarpeen selvitys ja tunnistusme-
netelmän sekä tarvittavan -lait-
teiston valinta

• työkappaleiden/osien kuljetus-
menetelmän ja -laitteiston valinta 
(työpisteeseen/työpisteessä/työ-
pisteestä)
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• ohjauksen/toiminnallisuuden 
suunnittelu (miten vaaditut lait-
teet saadaan toimimaan itsenäi-
sesti ja keskenään oikea aikaisesti) 
ja tämän toteutuksessa tarvittavi-
en lisälaitteiden valinta sekä ohjel-
mointi.

YKSITTÄISEN demonstraatioympäris-
tön rakentamisessa tarvittava laitteisto 
kerätään Oamk:lla sekä soveltuvin osin 
jo kasataan sekä testataan Oamk:n ti-
loissa. Toimitusvalmiina se siirretään 
kohteeseen. Kasausvaihetta seuraa jär-
jestelmän lopullinen testaus.  

Onnistunutta testausvaihetta seuraa 
demonstraatio. Demonstraatiossa to-
teutetun ympäristön toiminta toden-
netaan normaalissa tuotantoympäris-
tössä, yhteistyössä yrityksen kanssa, 
noin kahden viikon mittaisella seuran-
tajaksolla. Seurantajakson lopuksi ym-
päristö puretaan, laitteisto pakataan ja 
toimitetaan Oamk:lle tai soveltuvin osin 
suoraan seuraavaan demonstraatioym-
päristöön. 

Demonstraatiot todellisissa olosuh-
teissa mahdollistavat osaamisen ja 
kokemuksen siirtymisen Oulun am-
mattikorkeakoulun ja yritysten välillä. 

Hankkeessa analysoidaan, suunnitel-
laan ja rakennetaan sekä testataan vuo-
sitasolla 5–20 eri käytännön demonst-
raatioympäristöä joustavan robotiikan 
käyttöönotolle.  Demonstraatiot toteu-
tetaan Oulun ammattikorkeakoululle 
rakennetavalla siirrettävällä, automaa-
tiotekniikan koulutukseen soveltuvalla 
tuotantoautomaation testaus- ja opetu-
sympäristöllä.

Projekti-insinöörit Juho Liljamo ja Lassi Kaivosoja testaavat konenäöllä varustetun yhteistoiminnallisen robotin toimintaa.

Lehtori Janne Ilomäki ja Ultra-hankkeen 
esiproton pyöränripustus.  
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Projekti ”Muovinen  
alipainesuulake”

 ntinen Plastteknik-koulutusala 
(Muovitekniikka) muuttui Opetus- ja 
kulttuuriministeriön puututtua ammat-
tikorkeakoulujen koulutusnimikkeis-
töön nimeksi ”Materialteknik”. Opetuk-
sen lisäksi alalla tehdään suunnittelu- ja 
tutkimustyötä, josta seuraavassa kerro-
taan esimerkki. Artikkeli esittelee myös, 
miten opetus- ja tutkimustyötä yhdis-
tetään käytännön maailmassa. Tämä 
projekti on melko tyypillinen esimerkki 
siitä, miten ammattikorkeakoulussa voi-
daan kehittää tuotteita jotka soveltuvat 
useammalle käyttäjälle sekä mitkä vai-
heet tuotekehityksessä tyypillisesti ovat 
hankalimpia.

Muovimuotin suunnittelu 
ja valmistus

OLEN MAHDOLLISUUKSIEN mukaan 
pyrkinyt siihen, että jokaisella muotti-
suunnittelukurssillani opiskelijat saisi-

vat mahdollisuuden suunnitella muovi-
kappaleen ja kappaleelle muovimuotin. 
Kaikkien opiskelijoiden suhteen tätä 
tavoitetta ei valitettavasti aina pystytä 
saavuttamaan. 

Vastikään syntyi kuitenkin mahdol-
lisuus yhden opiskelijan lopputyössä 
suunnitella jo olemassa olevalle alipai-
nesuulakkeelle parannettu malli. Tavoi-
te oli keventää suulake ja laajentaa sen 
käyttö useammille letkuhalkaisijoille. 
Nykyinen kaupallinen versio oli suunni-
teltu vain yhdelle letkuhalkaisijalle.

Projekti eteni suunnittelusta materi-
aalivalintaan, mallintamiseen ja testi-
versioiden valmistukseen ennen lopul-
lisen ratkaisun toteutusta.

Kappaleen suunnittelu

KYSEESSÄ OLI KARTIOMAINEN pyöreä 
alipainesuutinkappale, joka voidaan 
valmistaa metallista tai muovista. Tässä 
tapauksessa raaka-aineena oli tarkoi-
tus käyttää muovia. Aluksi suunniteltiin 
materiaali ja mitoitus sekä tarvittavat 
valmistusosat käytettävissä olevan val-
mistuslaitteiston sopeuttamiseksi kysei-
sen kappaleen valmistukseen.

Lopullinen suunnitelma toteutettiin 
monien testien jälkeen. Alipainesuulak-
keella pystyy käyttämään letkukokoja  
12 mm:stä 20 mm:iin saakka. Seinämä-
paksuus on 1,5 mm ja kappaleen paino 
6 g.

Raaka-aineeksi valittiin polypropeeni.
Arcadan materiaalitekniikan labora-

toriossa on erilaisia materiaalintyöstö-
koneita ja -laitteistoja. Projektissa tarvit-
tiin ensisijaisesti suunnittelutyökaluja 
sekä muovimateriaalien työstöön ke-
hitettyjä laitteistoja. joista seuraavassa 
tarkemmin.

Ruiskuvalukone 

RUISKUVALUKONE KOOSTUU periaat-
teessa kahdesta osasta: ruiskutusyk-
siköstä, johon muoviraaka-aine joh-
detaan ja jossa se plastisoidaan, sekä 
sulkuyksiköstä, johon muotin molem-
mat puoliskot on kiinnitetty. Sulkuyksi-
kön avulla muottia avataan ja suljetaan. 
Lisäksi koneessa on ohjausyksikkö, jon-
ka käyttöpaneelin kautta itse ruiskuva-
luprosessin ajoarvot syötetään (kuvassa 
oikealla).

ERLAND NYROTH
Arcada, laboratorioinsinööri

Tutkimusta 
materiaalitekniikan alalla

E

Artikkelin kirjoittaja Erland Nyroth 
toimii laboratorioinsinöörinä Arca-
da-ammattikorkeakoulussa.

Ruiskuvalukone.
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Ruiskutusyksikkö 

RUISKUTUSYKSIKKÖ KOOSTUU suppilosta tai raaka-aineen 
syöttölaitteesta lämmitysvastuksilla lämmitettävän sulatus-
sylinterin alkupäässä. Sulatussylinterin sisällä on plastisointi-
ruuvi, joka pyörii ja annostelee muoviraaka-ainetta ja liikkuu 
lineaarisesti ja toimii männän tavoin työntäen muoviraaka-
aineen muottiin. 

Ruuvin kärki on varustettu palautussululla, jonka tehtävänä 
on estää materiaalia virtaamasta takaisin ruiskutuksen aikana. 
Sylinterin päässä on suutin, joka on painettu muottia vasten. 
Ruiskutuksen aikana materiaali virtaa plastisointisylinteristä 
suuttimen kautta muottiin.

Muovimuotin suunnittelu

MUOTIN SUUNNITTELUN lähtökohtana on tuotteen 3D-tie-
dosto, tiedot käytettävästä raaka-aineesta, pintavaatimukset 
ja arvioitu valmistusmäärä. Tämä on tärkeä tietää, jotta voi-
daan laskea taloudellisesti järkevin pesäluku eli kuinka monta 
kappaletta valmistuu yhdellä iskulla. Tässä kohtaa on tietysti 
huomioitava myös käytössä oleva konekanta. Arcadalla on 
käytössä 50 t ENGEL. Isompi pesäluku vaatii helposti isom-
man annostelun, kiinnityspöydän ja sulkuvoiman omaavan 
koneen.

Koska nyt valmistettava muovimuotti on oppilastyönä 
suunniteltu ja valmistettu ja konekantamme on opetukseen 
tarkoitettu pieni CNC-jyrsinkone ja sen työstökapasiteetti on 
rajallinen, päätimme että muotti valmistetaan Alumec 89 
-alumiinista.

Muovityökalun jakotaso

ENSIMMÄISIÄ TEHTÄVIÄ muovimuotteja suunniteltaessa on 
jakotason määrittäminen sekä mahdollisten vastapäästöjen 
selvittäminen. Jakotasosta jää tuotteen pintaan näkymään 
hiussauma tai terävä kulma, jos se on tuotteen särmässä. Vas-
tapäästöt vaativat muottiin liikkuvilla osilla tehtäviä ratkaisu-
ja, jotta tuote saadaan muotista ehjänä ulos.

Ruiskutuskohta

RUISKUTUSPAIKAN VALINNALLA on suuri merkitys ruiskuva-
lettavalle tuotteelle. Ruiskutuspaikkaan jää visuaalinen jälki, 
yleensä pieni piste. Ruiskutuskohta vaikuttaa myös siihen, 

miten sula muovi täyttää tuotteen, miten ilma poistuu muot-
tipesästä ja jääkö tuotteeseen sisäisiä jännityksiä.

Ruiskutusvalutavoista yleisimpiä ovat tappi-, tunneli- ja 
kuumasuutinvalu. Kuumasuutinvalu on kalliimpi ratkaisu 
muotin konstruktion kannalta, mutta ajossa se on taloudelli-
sempi, koska siinä ei synny ylimääräistä valutappia tai jöötiä.

Kappaleemme soveltuu tappivaluna, koska yksipesäisenä 
ruiskutuskohta on kappaleen keskellä. Jotta syöttö olisi mah-
dollista tehdä kappaleen keskellä, muutetiin kappale niin, 
että reiän tilalle tulee seinämä, jolloin ruiskutusvalutappi jää 
kappaleeseen kiinni. Ruiskutusvalutappijälki työstetään myö-
hemmin leikkaamalla suulakkeen päätypohja ja valutappi 
pois.

Ruiskuvalumenetelmät

RUISKUVALUMUOTTI PYRITÄÄN suunnittelemaan täysin auto-
maattiseen tuotantoon. Tuotteen ulostyönnön muotista on ta-
pahduttava mahdollisimman tasaisesti ja riittävän pitkälle, jotta  
tuote saadaan muotista ehjänä ulos. Tuote voidaan joko tiput-
taa hihnalle tai robotti voi ottaa sen muotista ja laskea hihnal-
le tai lavalle jatkokuljetusta varten.

Ulostyöntö tapahtuu useimmiten ulostyöntötappien avulla. 
Ulostyöntötappien sijoittelussa joudutaan hyvin usein teke-
mään kompromisseja jäähdytyskanaviston sijoittelun kanssa.

Koska kappale on symmetrinen ja laipallinen ja seinämä-
vahvuus on ohut, noin 1,5 mm, rengasulostyöntäjä on sove-
liain vaihtoehto, jotta taataan, että kappale saadaan suorana 
pois muotista. Kuvassa on käynnissä prototyypin valmistus, 
jossa testataan, että suuttimen muoto on oikea. 

Muovimuotin jäähdytys

MUOTTIIN ON RAKENNETTU jäähdytyskanavisto, jotta sula 
muovi saadaan jäähtymään mahdollisimman tasaisesti ja no-
peasti. Koska jäähdytysaika muodostaa tuotteen jaksoajasta 
yleensä suurimman osuuden, on sen taloudellinen merkitys 
suuri. Mutta kuten edellä jo tuli mainittua, joudutaan usein 
kompromisseihin ulostyönnön sijoittelun kanssa.

Muottivalmistus päättyy siihen, kun valmis ruiskuvalumuot-
ti koeajetaan. Koeajetut kappaleet tarkastetaan ja tarvittaessa 
tehdään muottiin muutokset. Tehtävät muutokset liittyvät 
yleensä ilmanpoistokanaviin, ruiskutussuuttimeen, ruiskutus-
kanaviin, jäähdytyskanaviin, kosmeettisiin muutoksiin ja tuot-
teen poistoon muovimuotista.

Prototyyppi. Valmis suutin.
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Muottiin tehtiin lisää poistoilmakanavia, jotta tuotteesta 
saadaan palojäljet pois. 

Kun koeajo on suoritettu, on muotti valmis tuotantoajoon. 
Lopullinen hienosäätö jaksoajan, lämpöjen, ruiskutuspaineen 
ja jäähdytyksen määrittämiseksi tehdään tuotteen ensimmäi-
sen ajon yhteydessä. Ajon jälkeen muotti irrotetaan koneesta, 
huolletaan, suojataan ja varastoidaan. 

MUOTTISUUNNITTELU ja muottivalmistus ovat keskeisiä asi-
oita ruiskuvalutuotteen suunnittelussa. Muottisuunnittelu 
alkaa aina lähtökohtien selvittämisellä. Tuotteen lopullinen 
käyttötarkoitus ja mekaaniset vaatimukset sekä ympäristön 
asettamat vaatimukset on selvitettävä ennen kuin muottival-
mistus voidaan aloittaa. Raaka-aineen valinnalla on vaikutus-
ta muotin mitoitukseen ja myös tuotteen lopulliseen mitoi-
tukseen, ulkonäköön ja taloudellisiin tekijöihin. Tästä syystä 
muottisuunnittelu ja muottivalmistus ovat keskeisiä tekijöitä 
onnistuneessa lopputuloksessa.  

Yhteistyön merkitys toimittajan ja asiakkaan välillä jo pro-
jektin aikaisessa vaiheessa säästää monelta virheeltä ja no-
peuttaa projektin etenemistä. 

Tuotteesta tehdään 3D-piirros, jolla voidaan tuotetta tar-
kastella eri kulmista ja suunnitella eri pintamalleja. Piirroksen 
avulla muottivalmistaja valmistaa 3D-muottimallinteen. Mal-
linuksella voidaan tarkastella mm. raaka-ainekanavien paikka, 
jotta sula raaka-aine valuisi muottiin mahdollisimman sym-
metrisesti. Samalla voidaan tarkastella poistoilman ohjausta. 

 
3D-MALLINTAMINEN on työvaihe,  jonka avulla muottisuun-
nittelu sujuu nopeasti, eikä ylimääräisiä koepainoksia tarvita. 
Muotin raaka-aineen valintaan vaikuttavat muoviraaka-aine, 
vuotuinen tarve, tuotteen teknisyys jne. Käytettyjä muotti-
raaka-aineita ovat työkaluteräs ja alumiini. Käytetyin materi-
aali muotin valmistuksessa on työkaluteräs. Alumiinimuotteja 
käytetään enimmäkseen termoplastisten (TPE) tuotteiden 
valmistamiseen mm. kenkäteollisuudessa. Muottivalmistus ja 
muottisuunnittelu toteutetaan niin, että lopputulos soveltuu 
täysin automaattiseen tuotantoon.

     Alumec 89
Toimitustila: lämpökäsitelty 146–180 HB kovuuteen.
Seuraavien ominaisuuksiensa ansiosta Alumec 89 soveltuu 
moniin erityyppisiin työvälineisiin, etenkin muovimuotteihin: 
•  Erinomainen lastuttavuus; suuret lastuamisnopeudet, lyhyemmät 

koneistusajat, alhaisemmat työvälinekustannukset, nopeammat 
muottitoimitukset.

•  Keveys; Alumec 89 painaa ainoastaan 1/3 teräksen painosta. 
Työvälineen käsittely on helpompaa.

•  Hyvä lämmönjohtavuus; lyhentää jaksoaikoja ja yksinkertaistaa 
jäähdytysjärjestelmää.

•  Hyvä mitanpitävyys; erityinen jännitystenpoistomenetelmä takaa 
vähäiset muodonmuutokset työstössä ja sen jälkeen. 

•  Hyvä korroosionkestävyys; kestää kaikkia yleisesti käytettyjä 
muovimateriaaleja. 

•  Pintakäsittely; voidaan anodisoida, kromata tai nikkelipinnoittaa 
suuremman pintakovuuden ja paremman kulumisen- ja korroosi-
onkestävyyden saavuttamiseksi.

Suuttimen koestus hartsinlevityssovelluksessa.

Alipainesuulakeen koetestaus

ALIPAINESÄKITYKSESSÄ kappale valmistetaan avoimella 
muotilla. Toinen muottipinta korvataan alipainesäkillä tai 
joustavalla muottipuoliskolla. Perusmenetelmässä hartsi ime-
tään lujitteisiin alipaineen avulla. Kuvan etureunassa suulake 
toimii hartsin syöttösuulakkeena ja taaempana suulake on 
kytketty alipaineletkuun. Hartsin virtausta voidaan edistää 
erillisillä hartsinjohtokerroksilla, erikoislujitteilla ja kerroslevy-
rakenteissa myös ydinaineen urituksilla. Hartsinjohtokerroksi-
na käytetään erilaisia verkkoja.

Lopputuloksena monikäyttöinen suutin

KOSKA ALIPAINESUUTTIMEN muoto soveltuu erikokoisille 
letkuille ilman muutoksia, sitä voidaan markkinoida lukuisil-
le yrityksille, joilla on käytössään erikokoisia letkuja. Muoto 
mahdollistaa myös saman suuttimen käytön, jos letkua vaih-
detaan erikokoiseen esimerkiksi muun tuotantolaitteiston 
modernisoinnin yhteydessä. Suutin on myös toteutettu mah-
dollisimman vähällä materiaalimenekillä, jolloin sen yksikkö-
kustannus on saatu minimoitua.

Piirustus 
kappaleesta 
jossa näkyy 
päämitat ja 
muodot.

Poistoilman ilmataskuja



24  4/2017 Toolilainen

Hannoverin EMO 2017 -mes-
sujen erityisenä teemana oli 
metalliteollisuuden digisoin-
ti, kuten Industry 4.0, Big 
Data ja 3D-metallitulostimet. 
Luonnollisesti konepajate-
ollisuuden hovihankkijat 
olivat paikalla ja messujen 
onnistumista kertoo uusien 
kauppojen määrä: niitä sol-
mittiin messujen aikana yli 
8 000 M€:n edestä. 

 ehittyneen mittaustekniikan ja 
uusien 3D-metallitulostimien ansiosta 
perinteisten konepajasalien rinnalle on 
syntynyt uuteen tekniikkaan perustuva 
metallisten tuotteiden valmistustapa: 
3D-metallitulostaminen. Sinänsä 3D-
tulostamalla tehtyjä muovi- ja metalli-
tuotteita on ollut saatavilla jo 1980-lu-
vulta saakka, mutta etenkin metallisten 
tulosteiden ongelmana on ollut osien 
huokoisuus. 

Tekniikan kehittymisen myötä me-
tallituotteista on saatu tiiviimpiä ja 
näitä voidaan tulostaa huomattavasti 
nopeammin kuin aiemmin. 3D-metal-
litulostaminen – virallisemmin materi-
aalia lisäävä valmista-minen, metallin 
kohdalla englanniksi Metal Additive 
Manufacturing – on jo merkittävää liike-
toimintaa erityisesti energia- ja ilmailu-
teollisuuden osavalmistuksessa.

Ennen tulostamista tarvitaan malli-
tiedosto, joka ohjaa tulostusta. Useissa 
tapauksissa tähän riittää perinteiden 
CAD-kuvatiedosto useissa eri tiedosto-
muodoissa. Jos tulostettavana on kopio 
jo olemassa olevasta tuotteesta, voi-
daan CAD-kuvatiedosto tehdä alkupe-
räisestä osasta tehdystä mittauspisteis-
tä. 

JUHA MÄNNISTÖ

EMO 2017
Digitalisointi apuna 

piensarjatuotannossa

K

Tällä tavoin tapahtuva valmistaminen 
voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: haa-
veista totta eli CAD-kuvasta tuotteeksi, 
uusi varaosa lähtien vanhasta osasta 
sekä parannettu uusi tuote lähtien alku-
peräisestä osasta. Näistä kahta jälkim-
mäistä tapaa nimitetään käänteiseksi 
suunnitteluksi eli Reverse Engineering. 

Lähtökohtana vanha tuote

OLIPA TARKOITUKSENA Tehdä varaosa 
rikkoutuneen tilalle tai tehdä paran-
nettu versio vanhasta tuotteesta, on 
valmistamisen lähtökohtana fyysinen 
kappale, joka aluksi mitataan. Mitattava 
kappale voi olla valmistettu puusta, va-
hasta, kipsistä, muovista. Tai sitten se on 
alkuperäinen metalliosa. 

Osan mittaamisessa käytetään kol-
miulotteista mittauslaitetta joko kos-

kettavalla tai kosketuksettomalla antu-
roinnilla. Haluttaessa todella tarkkoja 
mittaustuloksia käytetään molempien 
yhdistelmää. Mittauslaite voi olla perin-
teinen koordinaattimittauslaite, erillisel-
lä jalustalla oleva mittauslaite tai mit-
tauslaite, jota voidaan pitää kädessä tai 
robotin käsivarressa. 

Kosketuksettomia mittalaitteita sano-
taan yleisesti 3D-skannereiksi, ja näiden 
mittaustarkkuus on parhaimmillaan 
tuhannesosamillimetrejä. Mittauksen 
tuloksena saadaan mittauspilvi sisäl-
täen miljoonia pisteitä.  Nämä pisteet 
käsitellään suodattamalla, ja tuloksena 
saadaan CAD-kuvatiedosto, joka on 
perusta niin työstökoneen koneistusoh-
jelmien suunnittelulle kuin kappaleiden 
mallintamiselle 3D-tulostimilla. 

Usein mittauskoneesta saadaan 
tietoa suoraan STL-formaatissa (STL-
tiedosto tilavuusmallintamista varten), 

Kädessä pidettävä 3D-skanneri (AIPWorks).
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joten mittaustulos voi ohjata suoraan 
3D-tulostinta. Toisin sanoen olemasta 
olevasta tuotteesta voidaan suoraan 
”monistaa” uusi (lähes) vastaava kappa-
le. Tätä tekniikkaa käytetään esimerkik-
si tulostettaessa muovisia 3D-malleja 
vaikka kasvonpiirteistä. 

Kun tavoitteena on parantaa tai muut-
taa vanhaa tuotetta, tuotettu CAD-kuva 
otetaan esille ja tähän kuvaan tehdään 
suoraan tarvittavat muutokset. Muu-
tokset tallennetaan ja tuloksena on nyt 
uusi versio vanhasta tuotteesta.

Laserin rinnalla uutena 
tulostustekniikkana 
hitsaus

VARSINAINEN 3D-TULOSTAMINEN ta-
pahtuu tunnetuimmin kerrostamalla la-
sersulatustekniikalla. Ideana on syöttää 
ohjauspöydälle ohut kerros metallijau-
hetta, joka sulatetaan lasersäteen avulla 
haluttuun muotoon. Osa kasvaa kerros 
kerrokselta ylöspäin kunnes lopullinen 
kolmiulotteinen muoto on valmis. 

Prosessi tapahtuu suojakaasun ym-
päröimänä (tyypillisesti argon tai typpi) 
ja yhden kerroksen vahvuus on 10–80 
mikrometriä. Käytetyt metallit ovat 
yleensä titaania, työkaluteräksiä, super-
lujia teräksiä, kupariseoksia, alumiinise-
oksia tai jalometalleja. Osien käyttökoh-
teina on yleisimmin lääke-, ilmailu- tai 
energiateollisuus.  

Toinen laseriin perustuva valmistus-
tekniikka on syöttää metallijauhetta 
suuttimesta suoraan valmistuspöydälle 
ja samalla sulattaa syötetty materiaali 
saman suuttimen avulla. Tekniikka on 
ollut käytössä jo 2000-luvun alussa lä-
hinnä kulutuspintojen korjauksessa, 
mutta tällä tekniikalla on mahdollista 
valmistaa tuotteita myös ilman runkoa. 

Usein laserpinnoituslaite on sijoitet-
tuna työstökoneeseen työkalun tilalle, 
joten samalla koneella voidaan sekä 
valmistaa että koneistaa kappale. Täl-
löin laitetta voidaan kutsua hybridityös-
tökoneeksi.    

Uusin ja ehkä kunnossapitoteollisuu-
den kannalta merkityksellisin tekniikka 
on tulostaa osat hitsaamalla. Ideana on 
käyttää MIG-, MAG-, TIG- tai plasmahit-
sauslaitetta yhdistettynä numeeriseen 
ohjaukseen. Yksinkertaistaen periaat-
teena on sijoittaa hitsauspää työstöko-
neeseen työkalun tilalle. 

Luonnollisesti prosessi vaatii tarkkaa 
lämpötilan seurantaa ja hallintaa sekä 
kappaleen välimittauksen ja loppuko-
neistuksen. Jauheisiin verrattuna raaka-
aine maksaa huomattavasti vähemmän 
ja raakaainevalikoima on huomattavasti 
laajempi - käytännössä lähes kaikki saa-
tavilla olevat hitsauslangat kuten titaa-
ni, inconel, alumiini, eri teräslaadut sekä 
kupari- ja alumiinisekoitukset.   

Laitteiston laaja 
hintahaitari

KUTEN METALLIEN TYÖSTÖKONEILLA 
myös mittalaitteiden ja ainetta lisää- 
vien laitteiden hinnat vaihtelevat suu-
resti; halvimmillaan käsiskannerin saa 

alle 10 000 €:lla mutta teollisuuden 
enemmän käyttämät jalustalliset 3D-
skannerit maksavat 50 000–80 000 €. 

Halvimmillaan metallitulostimen saa 
alle 50 000 €:lla, kun taas tehokkaam-
mat ainetta lisäävät laitteet maksavat yli 
kymmenen kertaa enemmän. Laitteis-
tojen yhteensopivuuden kannalta tar-
peelliset ohjelmistot maksavat muuta-
mista tuhansista kymmeniin tuhansiin. 
Toisaalta useissa 3D-skannereissa on jo 
valmiina perusohjelmistot, joilla pääsee 
alkuun.

Digitalisoinnin edut

3D-SKANNAAMINEN ON tehokas kei-
no tuottaa korkealaatuisia 3D-kuvia 
tuotteen valmistamista tai uudelleen 
suunnittelua varten. Tuotteen 3D-suun-
nitteluun menevä aika on murtoosa 
verrattuna erilliseen mittaamiseen ja 
3D-kuvantamiseen. Skannaamalla vä-
hennetään myös virheiden mahdolli-
suuksia; mitattavassa osassa voi olla 
muotoja, joita ihmissilmä ei havaitse.

3D-tulostaminen ei nykyisellä teknii-
kalla ole kilpailukykyinen perinteisen 
valmistustekniikan kanssa. Haasteena 
hitaan valmistuksen lisäksi on raaka-ai-
neiden korkeampi hinta erityisesti jau-
hemaisessa muodossa. 

Erikoissovellutuksissa 3D-tulostami-
nen on kuitenkin ylivertainen tarkkuu-
tensa ja monipuolisuutensa ansiosta 
verrattuna muihin valmistustekniikkoi-
hin. Tällaisia kohteita ovat erilaiset imp-
lantit lääketieteessä, avaruus- ja ilmailu-
teollisuuden tarvitsemat komponentit 
sekä mittaustekniikkaan ja elektro-niik-
kaan liittyvät osat. Erityisen tärkeä omi-
naisuus näissä on eri materiaalien yhdis-
telymahdollisuus samaan tuotteeseen. 

Kunnossapitoteollisuudessa uusi val-
mistustekniikka tarjoaa lukemattomia 
mahdollisuuksia osien ja laitteiden kor-
jaamiseksi; myös niissä tapauksissa, jois-
sa laitteen elinkaari on ohi.

3D-hitsattu potkuri.

 Periaate eri suunnittelumenetelmistä (Creaform).
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Yrittäjyys on nostettu sel-
viytymisen ja menestymisen 
strategiaksi, jota tarvitaan 
globalisaation, informaation, 
automatisaation ja digitali-
saation lisääntymisen aihe-
uttamassa myllerryksessä. 

 apahtunut muutos on aiheutta-
nut paljon seuraamuksia. Tutkijat ovat 
esimerkiksi jo aikaa sitten havainneet 
siirtymän hyvinvointivaltiosta postmo-
derniin kilpailuvaltioon (Miller & Rose 
1989), suunnittelua korostavasta yh-
teiskunnasta kilpailukykyä vaativaan 
yhteiskuntaan (Alasuutari 2004) sekä 
yhteiskunnan vakaudesta ja ennustet-
tavuudesta riskiyhteiskuntaan (Beck 
2008). Nykyisessä yhteiskunnassamme 
jokainen kohtaa monitahoisen kilpai-
lun, kilpailukyvyn vaatimuksen ja riski-
en ongelmat tavalla, joka aikaisemmin 
on tapahtunut vain yritystoiminnassa.

TAPAHTUNUT yhteiskunnallinen muu-
tos on nostanut esiin monia vaatimuk-
sia, joiden mukaan jokainen ihminen on 
itse vastuussa oman elämänsä toteutta-
misesta ja siinä tarvitsemansa kilpailu-
kyvyn hankinnasta ja ylläpidosta (Fen-
wick 2002). Vaatimus korostaa yksilön 
henkilökohtaista vastuullisuutta sekä 
jatkuvaa itsensä rakentamista ja tuot-
teistamista (Peters 2005). Nykyisin jokai-
sen ihmisen vaaditaankin noudattavan 
suhtautumisen, toiminnan ja ajattelun 
malleja, joita aikaisemmin on yhdistetty 
pelkästään yrittäjyyteen. Kilpailukykyä 
ja yrittäjyyttä korostavat puheet ovat 
Suomessakin olleet todellisuutta jo ai-
nakin 20 vuoden ajan. Erityisen vahvasti 
ne ovat nousseet esiin kuluvan vuosi-
kymmenen aikana, jolloin on ratkottu 
kestävyysvajeen ongelmaa.

TAMPEREEN ammattikorkeakoulun 
(TAMK) piirissä suoritettiin vuosina 
2009–2016 tutkimus, jonka aiheena 
on yrittäjyyden tuottaminen (Stenlund 

ANTERO STENLUND

Yrittäjyyden tuottaminen

T
2017). Siinä tuottaminen sisältää oppi-
misen, jossa tärkein yrittäjyyden tuot-
taja on tuottamisen kohde itse. Tutki-
muskohteena oli TAMKin yrittäjyyden 
koulutusohjelma Proakatemia sidosryh-
mineen ja yhteistyökumppaneineen. 
Aineistot kerättiin havainnoimalla toi-
mintaa tutkimuskohteessa ja haastat-
telemalla henkilöitä siellä. Suuri ja laaja 
tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen 
aineistolähtöistä ja jatkuvaan vertailuun 
perustuvaa menetelmää. Tavoitteena 
oli löytää yrittäjyyden tuottamisen ky-
symyksiin vastauksia, joista olisi hyö-
tyä suunniteltaessa ja toteutettaessa 
yrittäjyyttä tuottavaa pedagogiikkaa ja 
ympäristöjä. Analyysi yhdisti yrittäjyy-
den tuottamisen yhtäältä tietynlaiseen 
kyvykkyyden oppimiseen sekä toisaalta 
koulutuksen, työelämän ja yrittäjyyden 
välisen integraation kiinteyteen.

TUTKIMUSTULOSTEN MUKAAN yrittä-
jyys viittaa kilpailuun, jossa menesty-
tään tuottamalla aikaisempia tai muita 
parempia ratkaisuja ja hyötyjä. Yrittä-
jyyden tuottamisen ytimeksi paljastui 
kyvykkyys, jota kilpailu edellyttää, osaa-
minen rakentaa ja itsenäisyys ilmen-
tää. Yrittäjyyteen yhdistyvä kyvykkyys 
määrittyy siis kilpailun praktiikoiden, 
kilpailukykyyn viittaavan osaamisen 
ja itsenäisyyden päämäärän kautta. Se 
rinnastuu dynaamisen kyvykkyyden kä-
sitteeseen (Teece 2007), jolla kauppatie-

teilijät viittaavat yhtäältä mahdollisuuk-
sien havaitsemiseen ja hyödyntämiseen 
sekä toisaalta voimavaroja optimoivan 
ja hyötyjä maksimoivan kilpailuedun 
lähteeseen. Yleisesti kyvykkyys voidaan 
käsittää asenteiden, toiminnan ja ajatte-
lun muodostama kokonaisuudeksi, joka 
antaa ihmiselle kyvyn toimia tarkoituk-
senmukaisesti käytännön tilanteissa 
(Laamanen & Tinnilä 2009) ja mihin liit-
tyy ihmisen kokemus oman osaamisen 
ja aikaansaamisen riittävyydestä (Mar-
tela & Jarenko 2014).

KYVYKKYYTTÄ RAKENTAVAN toimin-
nan ja substanssin alueiksi tutkimus 
paljastaa itsensä johtamisen, yhteisön 
hyödyntämisen, tuottamalla oppimisen 
ja kontekstin hallinnan. Itsensä johta-
misella optimoidaan yksilöllisiä voima-
varoja ja maksimoidaan subjektiivisiksi 
koettuja hyötyjä kilpailussa. Yhteisön 
hyödyntäminen taas viittaa yhteisön 
voimavarojen hyödyntämiseen kilpai-
lussa ja myös yhteisölliseen oppimiseen 
osaamisen hankinnassa. Tuottamalla 
oppiminen puolestaan synnyttää kilpai-
lussa tarvittavaa osaamista ja vahvistaa 
itsenäisen toimijan asemaa. Tuotta-
malla oppiminen tarkoittaa osaamisen 
hankintaa, joka tapahtuu artefakteja ja 
ratkaisuja tuottavissa autenttisissa pro-
sesseissa. Kontekstin hallinta sen sijaan 
kiinnittyy itsenäisyyden tavoitteluun, 
vapauteen ja riippumattomuuteen. 

Yrittäjyyden tuottamisen viitekehys.
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Itsenäinen asema saavutetaan tuotta-
malla parhaita ratkaisuja muutoksen 
paljastamiin mahdollisuuksiin sekä 
ottamalla tästä hyöty ja vastuu. Yrittä-
jyyttä määrittelevä kyvykkyyden alue 
ja kyvykkyyttä tuottava toiminnan alue 
jäsentyivät tutkimuksessa suoritetun 
empiirisen ja teoreettisen analyysin 
myötä viereisessä kuviossa esitettyyn 
muotoon.

ANALYYSI PALJASTI KOLME erityistä ja 
paikallista kontekstia. Ensinnäkin erot-
tui opetussuunnitelmaan perustuvan 
koulutuksen konteksti, jossa teoriaa 
ja käytäntöä yhdistämällä hankitaan 
oppimisen kokemuksiin perustuvat 
toimintavalmiudet ja potentiaalinen 
tieto. Toiseksi paljastui ammatillisen ke-
hittymisen konteksti, jonka työn prak-
tiikoissa koulutuksessa hankittuja ko-
kemuksia syvennetään ammattilaisen 
osaamiseksi ja hiljaiseksi tiedoksi. Kol-
manneksi paljastui yrittäjyyteen yh-
distyvän kyvykkyyden tuottamisen 
konteksti, jonka kilpailun praktiikoissa 
osaamista ja tietoa syvennettiin itsenäi-
syyttä ilmentäviksi toimintavalmiuksiksi 
ja kontekstuaaliseksi tiedoksi. Erityiset 
ja paikalliset kontekstit on kuvattu kol-
mioilla yrittäjyyden tuottamisen viiteke-
hyksessä (kuviossa sivulla 26).

YRITTÄJYYDEN TUOTTAMISEN tar-
kastelussa tutkimus nosti esiin edellä 
mainitun kolmen erityisen ja paikalli-
sen kontekstin integraatio. Kuviossa 2 
kontekstien integraatiota on kuvattu 
kaariviivoin. Analyysi paljasti integraa-
tion kolme erilaista syvyyttä: kontekstit 
voivat olla toisistaan eristetyt, peräkkäin 
ketjutetut tai toiminnallisesti yhdistetyt. 
Integraation syventyessä kontekstin 
välinen vuorovaikutus ja rajattomuus 
lisääntyvät, mikä puolestaan vaikuttaa 
niiden lävitse kulkevien oppimisen ja 
kehittymisen prosessien esteettömään 
ja paremman toteuttamiseen. 

TOISISTAAN ERISTETTYJEN kontekstien 
välillä ei ole juuri mitään yhteyksiä tai 
vuorovaikutusta, jolloin niiden puut-
tumisesta syntyneet ongelmat jäivät 
opiskelijoiden itsensä paikattaviksi. 
Ongelmaksi koettiin erityisesti koulu-
tuksen eristäminen työelämästä, yrittä-
jyydestä ja muusta maailmasta. Ketjute-
tut kontekstit puolestaan ymmärrettiin 
ketjuksi, jossa edellisen kontekstin tulisi 
tuottaa seuraavassa tarvittavia valmiuk-
sia. Kontekstien välinen vuorovaikutus 
oli luonteeltaan myöhempiin tarpeisiin 
reagoivaa ja sopeutuvaa. Oletuksena on 

Yrittäjyyteen yhdistyvä kyvykkyys ja sen tuottamisen alueet
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yksilön kehittyminen niin, että koulutus 
rakensi ensin työelämävalmiudet, joi-
ta valmistumisen jälkeen syvennettiin 
työelämässä ammattilaisuudeksi ja työ-
kokemuksen karttuessa työelämässä 
hankittiin valmiudet yrittäjyyteen.

YRITTÄJYYDEN TUOTTAMISEN viiteke-
hyksessä esitetyt erityiset ja paikalliset 
kontekstit yhdistetään tai integroi-
daan Proakatemiassa toiminnallisesti. 
Merkittävä osa opinnoista suoritetaan 
opiskelijoiden itsensä markkinoilta 

hankkimissa työelämäprojekteissa, joita 
opiskelijoiden perustamat osuuskunnat 
tarjoavat, suunnittelevat ja toteuttavat 
todellisten asiakkaitten todellisiin tar-
peisiin. Proakatemian opiskelijat toimi-
vat siis opiskelijan työn ohessa myös 
ammattilaisten ja yrittäjien tehtävissä. 
Heidän tavoitteenaan on saavuttaa jo 
opiskeluaikanaan ammattilaisen työ-
elämävalmiudet ja yrittäjyyteen yhdis-
tyvä kyvykkyys. Työelämän edustajilta 
saadut palautteet vahvistavat tämän 
toteutuneen.
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Tämä artikkeli jatkaa kol-
men artikkelin sarjaa tee-
malla ”Opiskelijana ammat-
tikorkeakoulussa tekniikan 
alalla”. Ensimmäinen osa 
”Teknologiaopiskelijaksi 
ammattikorkeakouluun” 
käsitteli opiskelijoiden poh-
jakoulutusta, lähtötaitoja, 
opiskelijavalintaa ja pääsy-
kokeita (Toolilainen 2/2017). 
Tämän toisen osan aiheena 
ovat opiskelijalle luonteen-
omaiset oppimistyylit, ja 
olen nimennyt sen otsikolla 
”Miten minä opin?” Kolmas 
osa ”Insinöörikoulutuksen 
monet muodot” käsittelee 
erilaisia koulutustoteutuksia 
ja matematiikassa käytettyjä 
tukitoimia.

 uinka hyvin pääsykoe ennustaa 
insinööriopiskelijan opintomenestys-
tä? Selvitin pääsykoepisteiden ja ma-
tematiikan arvosanan välistä korrelaa-

ANNE RANTAKAULIO, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Miten minä opin?
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa tekniikan alalla, OSA 2

K

tiota vuoden 2015 syksyllä Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiksi 
valittujen 189 opiskelijan tietojen avul-
la. Oheisessa kuvassa kunkin pallon 
halkaisija on suoraan verrannollinen 
opiskelijamäärään. Minimipistemäärä 
pääsykokeessa oli 10 pistettä. Pääsy-
koepistemäärän keskiarvo oli 17,9 ja ar-
vosanojen keskiarvo oli 2,5. Tässä opis-
kelijajoukossa hylätyn arvosanan sai 10 
% opiskelijoista.

KAIKEN KAIKKIAAN näyttää siltä, että 
opiskelijan lähtötaso korreloi vain 
hiukan opintomenestykseen. Hyvin 
heikoillakin lähtöpisteillä voi yltää par-
haaseen arvosanaan 5. Viidellätoista 
pisteellä liikkeelle lähtenyt on voinut 
saada melkein minkä arvosanan vain, 
vaikkakin hylätty on epätodennäköisin. 
Kukaan 20 pistettä tai enemmän pääsy-
kokeesta saanut ei saanut kurssista hy-
lättyä. Pääsykoepistemäärä ei tuota siis 
automaattisesti tietynlaisia arvosanoja. 

Miksi samalla 
pääsykoepistemäärällä 
joku saa hylätyn ja toinen 
viitosen? Olisiko kyse 
erilaisista tavoista oppia?

SYKSYLLÄ 2016 toteutin verkkopeda-
gogiikkasuunnittelija Tarja Moilasen 

kanssa Webropol-kyselyn siitä, millä 
tavoin teollisuustekniikan opintonsa 
aloittaneet insinööriopiskelijat kokevat 
oppivansa. Kyselyyn vastasi 177 opiske-
lijaa. Opiskelija valitsi kunkin väittämän 
kohdalla, kuinka luonteenomaista ky-
seinen toiminta hänen kohdallaan on. 
Kaikki väittämät olivat opiskelijoiden 
suusta vuosikymmenten aikana kuul-
tuja. Opiskelija sai kunkin vaihtoehdon 
kohdalla valita vaihtoehtojen ”Erittäin 
todennäköisesti” ja ”En lainkaan toden-
näköisesti” välillä kymmenportaisella 
asteikolla, jossa vasemmassa ääripäässä 
oli erittäin hymyilevät kasvot ja oikealla 
ääripäässä suupielet olivat alaspäin.

KUVAAJAT VÄITTÄMILLE ”Opin parhai-
ten, kun opettaja selostaa”, ”Opin asian 
yleensä samalla, kun puhun siitä toi-
selle” ja ”Opin parhaiten kuuntelemalla 
toista opiskelijaa” olivat hyvin saman-
kaltaisia.  

Tämän perusteella teknologian opin-
tojaksojen toteutuksessa kannattaa 
suosia menetelmiä, joissa opiskelijat 
voivat selittää asioita toisilleen tai opet-
tajalle (ryhmätyöt, videoselostukset), 
kuitenkaan unohtamatta opettajien se-
lostuksia (kontaktitunnit luokassa, kon-
taktit verkossa, videot). 

SYKSYLLÄ 2015 otimme JAMKin tek-
nologiayksikössä avuksi toisen vuoden 
opiskelijat, jotka olivat suoriutuneet en-

 Pääsykoepisteet ja matematiikan arvosana

Pisteet Arvosana Lkm
10 0 2 Pääsykoepistemäärä  yli  20 Hyväksytty  arvosana Hylätty  arvosana
11 0 1
12 0 3 58 0,3068783 170 0,8994709 19 0,1005291
13 0 1
14 0 1 189
15 0 1
16 0 5
17 0 0
18 0 3
19 0 2
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0
32 0 0
33 0 0
34 0 0
35 0 0
36 0 0
37 0 0
38 0 0
39 0 0
40 0 0
10 1 4
11 1 3
12 1 6
13 1 4
14 1 4
15 1 8
16 1 3
17 1 6
18 1 4
19 1 3
20 1 0
21 1 0
22 1 1
23 1 0
24 1 0
25 1 1
26 1 0
27 1 0
28 1 0
29 1 0
30 1 0
31 1 0
32 1 0
33 1 0
34 1 0
35 1 0
36 1 0
37 1 0
38 1 0
39 1 0
40 1 0
10 2 1
11 2 1
12 2 2
13 2 6
14 2 4
15 2 2
16 2 1
17 2 4
18 2 3
19 2 1
20 2 2
21 2 0
22 2 2
23 2 2
24 2 1
25 2 0
26 2 0
27 2 1
28 2 0
29 2 0
30 2 1
31 2 0
32 2 0
33 2 0
34 2 0
35 2 0
36 2 0
37 2 0
38 2 0
39 2 0
40 2 0
10 3 0
11 3 1
12 3 2
13 3 2
14 3 3
15 3 5
16 3 2
17 3 5
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Pääsykoepistemäärän  ja  ensimmäisen  matemaBikan  kurssin  arvosanan  välinen  riippuvuus  
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simmäisen vuoden matematiikan opinnoista erinomaisesti. 
Kunkin tutkinto-ohjelman haastavammalle ryhmälle oli tar-
jolla normaalien matematiikan tuntien lisäksi assistenttiohja-
usta tunti viikossa kotitehtävissä, ja lisäksi assistenttiohjausta 
sai WhatsAppin avulla.

ASSISTENTTITOIMINNASTA SAIMME opiskelijoilta hyvää pa-
lautetta. Myös assistentit olivat tyytyväisiä, sillä pienen ra-
hallisen korvauksen lisäksi he saivat työkokemusta. Olemme 
jatkaneet assistenttikäytäntöä. Olemme huomanneet, että 
assistentista on hyvä tulla heti opintojakson alussa mahdol-
lisimman tuttu opiskelijoille (kynnys pyytää apua madaltuu). 
Joustavuus ohjausaikojen suhteen on tärkeää eikä assistentti-
toiminta saa vaikeuttaa assistentin omia opintoja.

KYSELYN PARHAAN KESKIARVON (8,8) sai väittämä ”Opin 
käsin tekemällä ja kokeilemalla asioiden toimivuutta käytän-
nössä” ja toiseksi heikoimman (keskiarvo 5,4) väittämä ”Opin 
parhaiten lukemalla”. 

Tuloksen perusteella teknologian koulutuksessa ei saa luo-
pua laboratoriotöistä, yrityksiin tehtävistä harjoitus- ja projek-
titöistä eikä harjoittelusta yrityksissä, sillä ne syventävät oppi-
mista ja motivoivat opiskelijaa selvästi parhaiten.

JOSKUS KYSELYIDEN VÄITTÄMÄT tulee muotoiltua liian moni-
selitteisiksi. Siksi kyselyn tulosten perusteella on vaikea pää-
tellä, kumpi on tärkeämpi, lähiopetus vai henkilökohtainen 
kontakti. Yksittäisen opiskelijan ohjaus etäyhteydellä on hen-
kilökohtaisempaa kuin sama aika käytettynä lähiopetuksessa 
50 opiskelijan ryhmälle. Toisaalta osa opiskelijoista on sano-
nut, että ”en oppisi mitään, jos ei olisi pakko tulla tunneille”. 
Ehkä onkin hyvä, että erilaisille opiskelijoille on tarjolla eri-
tyyppisiä toteutuksia. Tietokoneen ääressä oppiminen sai 
muuten kyselyn heikoimman keskiarvon (5,0).
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Tekstejä vai tekemistä?

 Kontaktin merkitys

Opiskelijan suhtautuminen testeihin ja kokeisiin

VOISIMMEKO LUOPUA KOKEISTA? Usein erilaisista kokeista 
ja testeistä kuuluu monenlaista nurinaa, mutta tekemämme 
kyselyn mukaan se on hämäystä. Opiskelijat kokevat testaa-
misen tukevan oppimista (7,1). 

OPISKELIJAKYSELYN TULOSTEN perusteella voi todeta, että 
teknologia-alan opiskelijat ammattikorkeakoulussa oppivat 
paremmin selittämisen, oman tekemisen ja käytännön kokei-
lujen kautta kuin teorian ja tekstien avulla. Tämä ei tarkoita 
sitä, että teoria pitäisi unohtaa. Haasteeksi tuleekin sen teo-
rian ytimen löytäminen ja havaitseminen, jota amk-insinööri 
tarvitsee osaamisensa pohjaksi tässä toimintaympäristössä, 
jossa tulevan teknisen kehityksen suuntaa ei pysty pitkällä ai-
kavälillä kovin hyvin ennakoimaan. 
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Savonia ammattikorkeakou-
lun Varkauden yksiköstä 
on jo vuosia tehty noin joka 
toinen vuosi opintoretki ul-
komaille. Tämänvuotinen 
opintomatka suuntautui 
maailman suurimmille hitsa-
us- ja koneistusalan messuil-
le Düsseldorfiin Saksaan. 

 atkalle osallistui 37 opiskelijaa 
ja kaksi opettajaa energiatekniikan ja 
konetekniikan opintolinjoilta Savonian 
eri kampuksilta Varkaudesta, Kuopiosta 
ja Iisalmesta. Matkan varrella vierailtiin 
ilmavoimien museossa Ruotsissa ja tuu-
livoimalavalmistaja Vestaksen kolmessa 
toimipisteessä Tanskassa. Saksaan saa-
vuttaessa kävimme tehdaskierroksella 
Hobbyn matkailuajoneuvoja valmista-
vassa yrityksessä ja Claasin maatalous-
koneita tuottavalla tehtaalla.

Flygvapenmuseumin 
ilmailukokoelmat

RUOTSIN ILMAVOIMIEN ilmailumuseo 
Flygvapenmuseum sijaitsee Linköpin-
gissä, Etelä-Ruotsissa. Museon koko-
elmat ovat maailman suurimpia, ja se 
lainaa koneitaan muille museoille ym-
päri maailman. Museon omaan näytte-
lyyn kuuluu noin 60 lentokonetta, joita 
Ruotsin ilmavoimat on käyttänyt sadan 
viime vuoden aikana. 

Useassa näyttelyhallissa koneet sekä 
muu tekniikka on aseteltu siististi, ja 
niitä pääsee tutkimaan läheltä. Museon 
ilmailutekniikkaan keskittyvissä opinto-
pisteissä pääsee muun muassa lentä-
mään erilaisilla simulaattoreilla. 

Ruotsin perinteikkäillä ilmavoimilla 
on ollut koneita jo ilmailun alkuajoista 
lähtien, joten näyttelyssä saa erittäin 
hyvän läpileikkauksen ilmailun kehityk-

SATU HUUSARI, HEIKKI SALKINOJA, JUHO NURMI, ARAM KINNUNEN
TOMI NOLVI, MATTI LESKINEN

Excursiomatka Düsseldorfiin

sestä nykypäivään saakka, vaikka siviili-
ilmailukoneita museossa ei olekaan. Ko-
neiden teknisen kehityksen ja vuosien 
saatossa tehtyjen uusien innovaatioi-
den tutkiminen opetti tekniikan opiske-
lijoille niin materiaalien, konetekniikan 
kuin erilaisten teknisten ratkaisujen 
monimuotoisuudesta.

Vestaksen tuulivoimalat

1898 PERUSTETTU Vestas aloitti val-
mistamalla maatalouskoneita mutta 
on vuodesta 1979 saakka tehnyt tuu-
liturbiineja. Nykyään Vestas on yksi 
merkittävimmistä kansainvälisistä tuu-
livoimaloita valmistavista yrityksistä. 
Uusiutuvien energiamuotojen käytön 
kasvaessa nopeasti Euroopassa raken-
netaan tuulivoimaloita kiihtyvällä tah-
dilla. 

Yritysvierailulla meille esiteltiin voi-
maloiden kehitys- ja testitoimintaa, 
valtavien siipien korjausta sekä nasellin 
eli tuuliturbiinin konehuoneen kokoon-
panotehdas. Tuulivoimalatekniikassa 
on vielä paljon kehitettävää ja Vestas-
kin pyrkii jatkuvasti parantamaan tuot-
teidensa kestävyyttä ja kapasiteettia. 
Vierailukohteena yritys oli hyvä, koska 
tuotannon lisäksi vierailimme testikes-
kuksessa ja meille kerrottiin sekä huol-
totoiminnasta että suunnittelusta, mikä 
antoi laajemman näkökulman tuulivoi-
malatekniikkaan.

Hobbyn matkailuvaunut 
ja -autot

HOBBY ON 50-VUOTIAS matkailuvau-
nuihin ja -autoihin keskittynyt perhe-
yritys, joka on toiminut koko historiansa 
samalla paikkakunnalla, jossa yrityksen 
perustaja autotallissaan valmisti en-
simmäisen asuntovaununsa. Nykyään 
yrityksessä työskentelee noin 1000 
työntekijää ja se valmistaa noin 12 000 
asuntovaunua ja 2000 matkailuautoa 
vuosittain. Tulevaisuudessa yritys aikoo 

M

lisätä asuntoautojen osuutta kokonais-
tuotannossa. 

Hobby pyrkii valmistamaan suuren 
osan komponenteista itse, ja yritys kou-
luttaa omat työntekijänsä. Muun muas-
sa tulevat puusepät käyvät läpi vuoden 
koulutuksen ennen kuin he pääsevät 
töihin tuotantoon. Vaunu- ja automal-
leja tehdään sarjoissa, kunnes tuotanto 
tietyin väliajoin vaihdetaan seuraavaan 
malliin. 

Linjalla tuotantopisteissä valmistuvat 
tuotteet olivat mielenkiintoinen näky ja 
perehdyttivät valmistuksen eri vaihei-
siin. Alkuperäisiä varaosia Hobby pitää 
varastossaan vähintään kymmenen 
vuotta ja tuotannossa näkyivät vielä 
perheyrityksen arvot.

Schweissen & Schneiden 
-messut

OPINTOMATKAN PÄÄKOHDE Schweis-
sen & Schneiden -messut järjestetään 
joka neljäs vuosi. Hitsausalan suurin 
tapahtuma kesti viikon, ja se täytti kah-
deksan hallia Düsseldorfin messukes-
kuksesta. Messuilla esiteltiin uusimpia 
trendejä ja yritykset pyrkivät sekä mark-
kinoimaan tuotteitaan että luomaan 
kontakteja asiakkaisiin. 

Automaatio, robotiikka sekä virtuaa-
litekniikka ovat lisääntyneet ja yhä use-
ammin poltinta liikuttaa joku muu kuin 
ihminen, mutta perinteinen hitsaus-
tekniikka sekä laitteet pitävät pintansa 
varmasti vielä pitkään ja valmistajia oli 
esillä paljon. Useammankin yrityksen 
esittelemä virtuaalinen hitsauskoulutus 
antoi mahdollisuuden kokeilla itse eri 
hitsaustapoja mahdollistaen välittömän 
palautteen. Suurilla toimijoilla osastot 
olivat massiivisia ja näyttivät suuntaa 
tulevaan, mutta esillä oli myös suuri 
joukko pienempiä yrityksiä innovaa-
tioineen. Yhteensä messuilla oli 1035 
näytteilleasettajaa ja viikon aikana tar-
jontaan tutustui 50 000 henkeä. 

Kiersimme halleja kahden messupäi-
vän ajan; askeleita tuli lukematon mää-
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rä, mutta näimme varmasti alan viimei-
simmän kehityksen ja uusimmat ideat. 
Seuraavat vastaavat messut Düsseldor-
fissa ovat 13.9.–17.9.2021.

Claasin maatalouskoneet

VIIMEINEN VIERAILUKOHTEEMME oli 
vuonna 1913 perustettu maatalousko-
neita ja laitteita tuottava Claas. Vierailu-
kohteessamme Harsewinkelin tehtaalla 
valmistetaan leikkuupuimureita, ajo-
silppureita ja suurtehotraktori XERIO-
Nia. Claas on perheyritys, jonka perus-
taja August Claas on monen yrityksen 
alkuaikojen patenttien ja innovaatioi-
den takana. 

Pääsimme kiertämään oppaan kans-
sa valtavissa tuotantohalleissa ja näke-
mään valmistuslinjat. Näimme myös 
esituotantopisteet, joissa valmistettiin 
tarvittavia komponentteja näihin mas-
siivisiin koneisiin. Linjoilta valmistuu 
noin 20–30 puimuria ja ajosilppuria 
sekä pari suurtehotraktoria päivässä. 
Yrityksellä on 11000 työntekijää, joista 
jokainen vastaa omalta osaltaan korke-
asta laadusta, esimerkiksi työpisteiden 
siisteys vaikuttaa palkkaukseen. 

Vierailu oli laadukkaasti järjestetty ja 
museo sekä näyttelytilan esittelykonei-
siin tutustuminen oli kattava kokonai-
suus. Tehdaskierros opetti paljon mo-
dernin tuotantolaitoksen toiminnasta 
sekä niistä monista työvaiheista, joita 
tarvitaan ennen kuin metallilevystä on 

päästy pyörillään olevaan monimutkai-
seen koneeseen, joka on valmis toimi-
tettavaksi asiakkaalle.  

VIERAILUKOHTEIDEMME perusteel-
la voimme todeta, että saksalaisessa 
yrityskulttuurissa työntekijät otetaan 
hyvin huomioon ja yrityksiä on helppo 
lähestyä. Saimme kaikkialla ystävällisen 
vastaanoton, meille esiteltiin avoimesti 
yritysten toimintaa ja tuotteista oltiin 
positiivisella tavalla ylpeitä.

Yleensä opiskeluajoilta muistetaan 
parhaiten juuri kiinnostavimmat opin-
tomatkat, ja tämä oli juuri sellainen. 
Tällaisella reissulla oppii tuntemaan 
parhaiten muun muassa paikallista yri-
tyskulttuuria, tapoja ja ammatillisesti 
viimeisimpiä uutuuksia.  
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Keski-Suomesta soitettiin. 
Pienehkön insinööritoimis-
ton johtaja ilmoitti heidän 
insinöörinsä tulevan tutus-
tumaan myymäämme auto-
maatiojärjestelmään. Sen oli 
heidän asiakkaansa määrän-
nyt ostettavaksi ja asennet-
tavaksi tehtaalleen erääseen 
merkittävään tehtävään. 

 ikanaan luokseni saapui hy-
vännäköinen ja hillitty noin nelikymppi-
nen mies. Hän katseli esille laittamaani 
laitteistoa ja hipaisi sitä sormellaan. Hän 
kertoi suorittavansa jatko-opintoja Ou-
lun Yliopistossa. Kysyi, tunnenko sen ja 
sen nimistä professoria. Sanoin etten 
tunne. Ajattelin vain, että onpa siinä ah-
kera kaveri. Annoin tarvittavat tekniset 
tiedot miehelle ja hän poistui. Tapaami-
sesta päällimmäiseksi mieleeni jäi mie-
hen vähäinen innostus ammattimme 
asioihin.

Kului aikaa pari viikkoa ja sain uuden 
soiton tuolta insinööritoimiston johta-
jalta. Hän kertoi, ettei suunnittelu etene 
ja näyttääpä, että ei siitä mitään tule. 
Nyt on kuule pakko sinun tulla tänne 
paikan päälle katsomaan tilanne. Minä 
menin ja tarkastin kyseisen henkilön 
työhuoneen. En mitään järkevää suun-
nittelua nähnyt. Johtaja pyysi minua te-
kemään tarvittavan suunnittelun. Tein 
suunnittelun ihan kunnollista korvausta 
vastaan.

Aloin kiinnostua insinöörin persoo-
nasta. Kuulostelin ammattikunnan ta-
paamisissa, mitä miehestä tiedetään. 
Kuulin, että mies oli ollut ehdolla es-
poolaisen yrityksen toimitusjohtajaksi. 
Hän oli myös työskennellyt Outokumpu 
Oy:n elektroniikkayksikössä. 

Eräs Insinööritoimisto Ekonon (nyt 
osa Jaakko Pöyryä) insinööri kertoi 

AARO MYLLYNEVA 
eläkeläinen, Oulun AMK

Valeinsinöörin seikkailut

A

matkustaneensa kyseisen insinöörin 
kanssa autolla käynnistämään erään 
voimalaitoksen automaatiota. Matka-
keskustelussa ei matkakaveri osoittanut 
minkäänlaista ammattialamme tun-
temusta, ja hän ehti jo ihan kauhistua, 
miten siinä tulevassa käynnistystyössä 
käy.  

Miehestä ei sen koommin kuultu Es-
poossa. Isot yritykset eivät kehdanneet 
julkistaa huolimattomuuttaan henkilö-
valinnoissa.

Aikanaan keskustelin asiasta Matti-
veljeni kanssa, joka oli Tampellan Hei-
nolan Kartonkitehtaan automaatio- ja 
sähkökorjaamon päällikkö. Hän sanoi 
antamani kuvauksen perusteella mie-
hen tuntuvan tutulta. Heidän tehtaalla 
oli menossa uudistustöitä, ja pääkont-
torista Tampereelta oli tullut asentajia ja 
asiantuntijoita. Joukossa oli automaati-
on päällikkötason insinööri. Hänellä ei 
tuntunut ala olevan ihan ajan tasalla, jo-
ten hän sai hydrauliikkatöiden vastuun. 
Mies katosi puhumatta työmaalta. 

Ei mennyt kauan, kun veljeni ilmoitti 
pääkonttorista tulleen sähkeen, jossa 
ilmoitettiin, ettei kyseinen insinööri ole 
enää yhtiön palveluksessa. Syyksi ker-
rottiin epäselvyydet opinnoissa. Tuol-
loin Tampella oli merkittävä yritys, 
mutta nyt kartongin tuotanto 
on UPM:n ja energia Valmetin 
omistuksessa. Ammattikun-
nan juoruissa kerrottiin mie-
hen kopiokonetekniikalla 
vaihtaneen nimensä veljen-
sä insinöörikirjaan.

Nyt tietoon jo valui pu-
heita, että mies olikin valein-
sinööri, joka oli väärentänyt 
taitavasti insinööritodistuksen. 
Edelleenkään kukaan ei tehnyt 
asiasta julkista. Yksikään työnanta-
ja ei kehdannut tunnustaa tulleensa 
huijatuksi.

Tarinalle tuli päätös aivan muulta 
taholta. Valeinsinööri meni pankinjoh-
tajan puheille ja näytti talonrakennus-
suunnitelmansa. Hän esiintyi hyvin us-
kottavasti. Sen hän osasi ja kokemusta 
siihen hänellä riitti. Hän pyysi suuren 
talonrakennuslainan ja sai. 

Aikaa kului ja pankinjohtaja alkoi huo-
lestua. Hän halusi nähdä tuon lainan 
takuuksi tulevan uuden talon. Valeinsi-
nööri valitsi sopivan esiteltävän talon ja 
sitä mentiin katsomaan. Pankinjohtaja 
näki talon, mutta sai kovat sydämenty-
kytykset ja verenpaine kohosi. Talo oli 
pankinjohtaja tutun kaverin talo. Jat-
kossa tarinat kertoivat, että pankki vei 
tapauksen oikeuteen ja valeinsinööri sai 
vankilatuomion petoksesta.

Ennen ei kehdattu penkoa henkilön 
taustoja ja uskottiin papereita ja sanaa. 
Poikkeuksen tekivät eräät maamme 
suurimmat yritykset. Etenkin kommu-
nismin uhka koettiin pahana. 

Erään kerran hain työntekijöitä osas-
tolleni isossa yhtiössä ja hämmästyin. 
Esitin hakijoista valitsemani miehet pal-
kattavaksi. Näistä henkilöstöosasto hyl-
käsi yhden parhaista. Hylkäämisperuste 
oli, että miehen isän veli oli marssinut 
vappukulkueessa. Järki voitti ja sain 

miehen taloon. Hän oli 
työssään erinomai-

nen.
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P rrrrrrr!!!
Ho-hoijaa, joko on noustava. Jospa vielä 
hetkisen loikoilisin.
Älä yritäkään vetkutella, unta on vedetty 
nyt palloon minuutilleen sinun ikäisellesi 
ja kokoisellesi  ohjelmoitu määrä. Ylös ja 
sassiin venkula!
Helkkari, että minä hermostun aamutui-
maan tuohon direktiivisäätäjään. Kai se 
on sitten noustava. 
Ja heti kahvi tippumaan, että saan sil-
mät auki. Tuosta vettä keittimeen – lai-
tanpa peräti kuusi  kupillista tänä aamu-
na, että saan silmät auki.
Halloo herra! Liikaa vettä keittimessä! Aa-
mukahville on säädetty kaksi kupillista. 
Poista liika vesi!
Jassoo älymylly, otetaan osa pois. Nyt 
on kaksi kupillista. Sitten pöönät suo-
dattimeen - noin.
Oikein toimittu! Suosittelen kyllä vaihta-
maan luomukahviin ja tummempaan 
paahtoon. Ovat ympäristölle ja oikuttele-
valle vatsallesi ystävällisempi valinta.
Joopa joo. Katotaan seuraavalla kaup-
pakerralla.
Sitten muutama viipale pekonia pan-
nuun -  ja parit munat paistumaan – 
tuosta pannu liedelle ja pekonia jääkaa-
pista. Missä se paketti on? Ahaa tuolla 
alahyllyllä, pitää vähän kurottaa.
Näpit irti siitä pekonista! Teit eilen koko 
viikon pekoniannoksen – kolesterolisi on 
noussut huolestuttavasti. Valitse rasvat-
tomampi vaihtoehto.

Voihan palsternakka tuota vahtikoiraa. 
Onneksi jemmasin eilen paistetuista 
pekoneista osan alakaappiin. Haa, sieltä 
mikroon ja pari paistettua munaa kave-
riksi. 
Älä luulekaan, että pystyt huijaamaan, 
huomattiin kyllä eilen venkoilusi. Laita se 
nyssäkkä heti pois! Porkkanaa ja palster-
nakkaa tilalle. Eikä muniakaan paistella, 
kiintiön olet jo loppuviikoksi mussuttanut.
Voi saaplari. Pakko kai tyytyä ruoho-
aamupalaan ja laihaan kahvin litkuun. 
Onneksi työpaikalla on kunnon sumpit 
tiedossa. Mennään sitten näillä – hörps!
Sen pituinen se. Sitten ryysyt niskaan, 
Hyrysysy käyntiin ja menoksi kohti kel-
vollista aamupalaa – poikkean meno-
matkalla poimimassa muutaman lihik-
sen aamupalalle duuniin.
Räpylät irti siitä auton avaimesta! Aa-
mupaino oli 236 grammaa sovittua kor-
keammalla, siitä vaan fillarin selkään ja 
kalorit kuihtumaan. Itse asiassa Hyrysy-
syn virtapiiri on lukittu tuollaista oha-
riyritystä ajatellen. Maksuvälineilläsi et 
muuten onnistu lihiksiä etkä muutakaan 
sopimuksen vastaista ostelemaan – että 
silleen...porkkana ja palsternakka ovat 
hyvä vaihtoehto.
Voi ketku! Vielä tämäkin – ja ulkona sa-
taa räntää. Kai tämäkin on kestettävä. 
Ei ku otan taksin kulman takaa, ei se 
kovasti kirpaise eikä vahtikoira pääse 
louskuttamaan.

Luulet vain, et taida muistaa, että älyket-
juun sisällytettiin viime viikolla sopimuk-
sesta poikkeavien ajatusten lukumoodi. 
Taksille meni juuri viesti, että kyytiä ei tei-
käläiselle tänään tipu.
Voi vainaja! Mennään sitten näillä eväil-
lä. Muta tämä jäi viimeiseksi kerraksi, 
kun näin simputetaan. Pökkään heti 
töistä viestin älykoomikkopelle-firmal-
le, että sopimuksemme raukeaa välittö-
mästi.
Luulet vain, että onnistuu. Irtisanomisai-
ka on viisi vuotta ja sekin jatkuu, jos höl-
möilysi jatkuu tämän aamun tapaisena. 
Siispä koreasti jalalla ja Helkama rullaa-
maan. Tilulilulei!
Prrrrr!!!
Aaa- huh heijaa, joko se on aamu. Mikä 
karmea uni! Kiitos ihana perusvekkari 
aivan tavallisesta herätyksestä ja kiitos 
ihan tyhmä vanha keittiö kunnon aa-
miaisesta!  Siispä pekonit ja munat pan-
nuun! 

Äly-IoT-keittiön painajaisten 
pelossa myös
VELI PITKÄKORVA

Älyaamu
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Korkeakouluissa on alettu 
kiinnittää entistä enemmän 
huomiota opiskelijoiden ko-
kemuksiin opiskelusta. 

 aikka kiinnostus opiskelijakoke-
mukseen yhdistetään usein käsitykseen 
opiskelijasta asiakkaana, on tärkeää 
nähdä sen yhteys myös muuttuneisiin 
käsityksiin oppimisesta ja opetussuun-
nitelmasta. Opintoihin kiinnittymisen ja 
loppuunsaattamisen kannalta on tärke-
ää, että opiskelijan omien tavoitteiden 
ja odotusten ja korkeakoulun käytäntei-
den ja toimintaodotusten välillä ei ole 
suurta ristiriitaa. Kokemus opiskelusta 
ei ole sama asia kuin oppimiskokemus, 
vaikka kokemukset oppimisesta, ope-
tuksesta ja ohjaamisesta ovatkin keskei-
nen osa sitä. Koko ammattikorkeakou-
lun henkilökunta, tehtävistä ja asemasta 
riippumatta, on osallisena opiskeluko-
kemuksen muotoutumisessa. 

TAMPEREEN ammattikorkeakoulussa 
(TAMK) tutkittiin, mistä koostuu hyvä 
opiskelukokemus. Yli 120 opiskelijaa ja 

HARRI KUKKONEN
Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammattipedagoginen TKI

Hyvän opiskelukokemuksen jäljillä

V

yli 500 henkilöstön edustajaa, joista yli 
puolet oli opettajia, visioivat, minkä-
lainen olisi ammattikorkeakoulu, jos-
sa on mahdollista saada oppimisen ja 
osaamisen kehittymisen kannalta hyviä 
kokemuksia. Hyvä kokemus ei tarkoi-
ta, että kaikki olisi jatkuvasti helppoa 
ja miellyttävää, vaan se viittaa asioihin, 
tilanteisiin ja tapahtumiin, jotka ovat 
tärkeitä oppimisen ja opintoihin kiinnit-
tymisen kannalta. 

Tutkimusaineistosta identifioitiin viisi 
periaatetta hyvälle opiskelukokemuk-
selle: henkilökohtaisuus, ohjaukselli-
suus, autenttisuus, yhteistoiminnalli-
suus ja muovautuvuus. Näistä käytetään 
nimitystä hyvän opiskelukokemuksen 
peruskivet. Ne eivät ole toisistaan irralli-
sia, vaan sillä tavalla päällekkäisiä ja toi-
siaan täydentäviä, että muutos yhdessä 
niistä resonoi myös muihin.

Henkilökohtaisuus

HENKILÖKOHTAISUUTEEN yhdistettiin 
kaikki sellainen toiminta, joka antaa ai-
kaa, tilaa ja mahdollisuuden opiskelijan 
omille valinnoille.

TAMKissa on mahdollisuus vaikuttaa 
opetukseen ja opettajat huomioivat 
aikaisemman osaamisen. Opiskelu on 
muuttanut elämismaailmani – näkökent-
täni on pidemmällä. Olen kasvanut ihmi-
senä, olen nyt rohkeampi ja saanut uusia 
näkökulmia asioihin ja elämään.

 
VAIKKA OPISKELUN tavoitteena on am-
matillisen pätevyyden hankkiminen, 
ammatilliseen kasvuun sisällytettiin 
myös kasvaminen ihmisenä ja uusien 
näkökulmien syntyminen itseen. Tämä 
tukee tietoista sitoutumista opiskeluun 
ja vastuun ottamista oppimisen tulok-
sista.

Ohjauksellisuus

OHJAUKSELLISUUDEN lähtökohtana 
pidettiin opiskelijan kunnioittamista, 
hänen kokemuksensa arvostamista ja 
opiskelun tavoitteiden tarkastelua yh-
dessä.

Opettajat ja henkilökunta ovat olleet hel-
posti lähestyttäviä, ystävällisiä ja inhimil-
lisiä – ei mitään robotteja. Opiskelijasta ja 
hänen tulevaisuudestaan ollaan aidosti 
kiinnostuneita, tuli sellainen fiilis, että 
porukka on siellä ihan oikeasti meitä var-
ten. Tuntuu turvalliselta, kun opiskelijaa 
arvostetaan, ja tiedän saavani apua aina 
kun tarvitsen.

OHJAUKSELLISUUS ei tarkoita pel-
kästään henkilökohtaisia kohtaamisia 
opiskelijan kanssa, vaan se voidaan ym-
märtää yhteisölliseksi toimintaotteeksi. 
Opettaja tai kuka tahansa muun henki-
lökuntaryhmän jäsen voi olla on henki-
lö, joka tukee opiskelijan osallisuuden 
kokemusta ja opintoihin kiinnittymistä. 

Autenttisuus

AUTENTTISUUS YHDISTETTIIN siihen, 
että opiskelun tulisi vastata työelämän 
käytänteitä ja tulevan ammattialan si-
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sältöjä tai, että opiskelun tulisi tapahtua 
työelämässä.

On keissejä, joissa osallistutaan moni-
ilmeisiin produktioihin ja kehitetään oi-
keita asioita oikeiden asiakkaiden kanssa. 

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ OPISKELIJAT oppi-
vat sellaisia ajattelu- ja menettelytapoja 
sekä malleja, joiden kautta ammattilai-
set tunnistavat ja ratkovat ongelmia. 
Tällainen kognitiivinen autenttisuus 
saattaa olla jopa tärkeämpää kuin pelk-
kä fyysisen ympäristön autenttisuus. 

Yhteistoiminnallisuus 

YHTEISTOIMINNALLISUUTEEN yhdistet-
tiin kaikki toiminta, joka tapahtuu yh-
teistyössä tai opiskelijan kanssa ja häntä 
varten.

Pienryhmäopiskelua, työelämäyhteistyö-
tä ja projektiopintoja talon ulkopuolisten 
tahojen kanssa on paljon. Opinto-ohjaus 
on helposti lähestyttävää ja opiskelija-
järjestö toimii aktiivisesti ja haluaa koko 
ajan kehittyä. Viimeisintä teknologiaa 
käytetään niin opetuksessa, tiimityössä 
kuin alueellisten, kansallisten ja kansain-
välisten partnerien kanssa.

HENKILÖKOHTAISET ohjaukselliset 
kohtaamiset laajenivat pienryhmä- tai 
tiimikeskusteluihin, edelleen koulutus-
alat, -yksiköt ja palvelut ylittäviin koh-
taamisiin ja työelämäkumppanuuksiin 
ja lopulta verkostoitumiseen osaksi 
paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia 
ja kansainvälisiä toimijaverkostoja. Di-
gitalisaation, sosiaalisen median ja mo-
biiliteknologian nähtiin avaavan uusia 
mahdollisuuksia yhteistoiminnalle.. 

Muovautuvuus

MUOVAUTUVUUS KOOSTUI sekä yksilöi-
den että organisaation tavasta reagoida 
ja toimia ennakoimattomissa ja yllättä-
en eteen tulevissa tilanteissa.

Olen muuttanut käsitystäni opiskelemi-
sesta ja oppinut arvostamaan jatkuvaa 
oppimista. Suunnitelmat ovat joustavia, 
ja niitä voidaan tarpeen mukaan muut-
taa. Byrokratia on ollut pientä ja hallinto-
asiatkin ovat sujuneet.

MUOVAUTUVUUS NÄKYI yksilön jous-
tavana ajattelutapana eli valmiutena 
kohdata uusia haasteita, arvioida suun-
nitelmia ja työskennellä monenlaisissa 

uusissa ja muuttuvissakin tilanteissa. 
Organisaation tasolla se yhdistettiin 
valmiuteen muokata suunnitelmia, teh-
täviä, opetussuunnitelmia ja rakenteita 
vastaamaan erilaisiin tilanteisiin ja toi-
mijoiden tarpeisiin. 

Yhteenveto

HYVÄN OPISKELUKOKEMUKSEN perus-
kivet eivät ole oppiaine-, koulutusala-, 
ammattiala- tai tieteenalakohtaisia ei-
vätkä ne rajaudu pelkästään pedago-
giseen toimintaan. Näin tätä yhteisesti 
tuotettua kehystä on kaikkien koulutus-
ten, yksiköiden ja palvelujen mahdollis-
ta käyttää kehitettäessä opintoihin kiin-
nittymistä tukevia käytänteitä. Tietenkin 
oman erityislaatunsa ja tehtävänsä pe-
rusteella ja mukaisesti. Peruskivet tarjo-
avat yhteiset periaatteet opiskelijoiden 
kanssa toimimiselle, joten niiden avulla 
voidaan edistää myös korkeakoulun eri 
ryhmien välistä yhteistyötä.  

Hyvän opiskelukokemuksen perus-
kivet voisivat antaa perustaa myös 
osallistavalle toimintakulttuurille, jossa 
opiskelijat kokevat voivansa vaikuttaa 
opiskelunsa suunnitteluun ja toteutuk-
seen sekä osallistua päätöksentekoon 
ja yhteiseen toiminnan kehittämiseen. 

Näin myöskään heidän odotustensa ja 
kokemustensa välillä ei olisi suurta ris-
tiriitaa.
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Sotkamosta saadaan talkkia, nikkeliä, sinkkiä sekä 
monia muita tärkeitä kaivostuotteita. Hopeakaivos 
on käynnistymässä. Kaivokset ovat tärkeitä maakun-
nan kannalta. Ne tarjoavat työtä, eikä niitä voi siirtää 
Helsinkiin. Sotkamossa toimi myös kultakaivos vuo-
sikymmenien ajan. Siellä tuotettiin ekologisesti kestä-
vin menetelmin materiaaleja, jotka säilyvät pysyvästi 
suomalaisten ilona.

EERO SOININEN

Sotkamon kultakaivos

Sotkamolaista talvimaisemaa, jossa näkyy 
323 m korkea masto.
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K irjailija Veikko Huovisen työtä 
voi verrata kultakaivokseen. Hän har-
joitti mielen ja tiedon louhintaa keskellä 
Sotkamoa. Hän keräsi materiaalia lap-
suudestaan saakka ja työsti sitä ajatus-
prosessinsa avulla tekstijalosteiksi. Ne 
ovat erilaisia jalokiviä ja parhaimmillaan 
puhdasta kultaa. 

TUOTANTOVÄLINEISTÖNÄ toimi aluksi 
kynä ja paperi. Myöhemmin tapahtui 
teknologinen hyppy kirjoituskonee-
seen. Aikanaan kone sähköistettiin. 

Koneen avulla ajatusjalosteet niitattiin 
kielellisinä merkkeinä paperialustalle. 

Päästöt olivat vähäisiä. Savua saattoi 
tuprahdella piipusta, mutta luontoa ei 
turmeltu. Jopa energiantuotanto oli 
ajoittain lähes omavaraista kalastuksen 
ja metsästyksen ansiosta. 

TUOTTEET SIIRTYIVÄT kaupalliseksi 
massatuotannoksi kustantamossa. Sen 
ansiosta suomalaiset saivat hankkia 
uusia arvoesineitä. Ostamisen vaihto-
ehtona on järjestelmä, jonka avulla aar-

teista voi nauttia käsin kosketeltavassa 
muodossa ilman maksua. Järjestelmää 
kutsutaan kirjastoksi.

Kirjaksi tuotettu ajatusmateriaali 
siirtyy silmien tai korvien kautta vas-
taanottajan tajuntaan. Siellä kielellisen 
analyysin pohjalta syntyy tulkinta. Näin 
saadaan aineksia, joista Suomessa on 
suurin pula: uusia ajatuksia. Materiaali 
kiertää loputtomiin, niin kauan kuin on 
ymmärrystä ja suomen kieltä.
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HUOVISEN TUOTANNOSTA erottuu kauempaa katsoen iloinen 
välke. Tarinat ovat usein hauskoja. Esimerkiksi Havukka-ahon 
ajattelija, Hamsterit sekä mittava joukko erilaisia lyhyitä kerto-
muksia, littlejuttuja, ovat enimmältään hyväntuulisia teoksia.

Huumorin lisäksi on myös tummia sävyjä. Kuten toinen 
mestari, Pentti Haanpää, Huovinen porautui ihmismielen 
mustimpiin uumeniin ja näytti, ettei siellä ole pelkästään kau-
nista. Tästä eivät kaikki pitäneet. Osa suvaitsevasta älymystös-
tä ei suvainnut eikä älynnyt. Onneksi nurisijat ovat vaienneet.

VEIKKO HUOVISEN teoksiin on tallentunut muun ohessa kuva 
maaseudun ihmisistä. Lisäksi Kainuun maisemat ovat kirjoissa 
usein keskeisessä osassa. Nämä seikat muistuttavat tällaisten 
asioiden merkityksestä suomalaisessa kulttuurissa. Kaikkea ei 
voi eikä pidä keskittää. 

Satavuotiaan Suomen kunniaksi on tallennettu maisemia 
helikopterikuvauksilla. Ne ovat arvokas dokumentti tämän 
ajan Suomesta. Toisaalta materiaali on ohut, kuin postikortti, 
jossa ei ole monikerroksisia ulottuvuuksia. Kainuuta siinä ei 
näy.

KUN NOUSEE KATSOMAAN Vuokatinvaaran maisemia, Huo-
visen tuotantoon perehtyneille todellisuus, kuvittelu ja aika 
sekoittuvat, jokaiselle tavallaan. Vaikutelma on nimenomaan 
monikerroksinen. Tällaista ei tavoita hienoinkaan kopteriku-
vaus.

Lännessä saattaa erottua tumma hahmo nojailemassa pol-
kupyöräänsä: Pentti Haanpää.  Pohjoisessa reipas nainen on 
matkalla oravanmetsästäjä V. Hunterin sihteeriksi: Else-Maj 
Pontoppidan. Kirkolla näkyy kirjailija itse valmistautuvan tal-
viverkoille. 

Kuhmon suunnalla maanviljelijä Pessi on keittämässä pon-
tikkaa. Siitä pitäisi kuulemma olla hiljaa. Metsätyömies Pylk-

känen on matkalla Pessin luokse. Pekka vajoaa Kiimasjärveen. 
Varis nimeltä Leevi Sytky lentää kohti Kajaania.

Takana on yli kolmesataa metriä korkea masto. Miltei koko 
mitaltaan sinne lähetetään maaseudun ihmisille sanomaa 
suuresta Helsingistä. Silti ylimpänä vilkkuu kirkas valo ja iskee 
silmää: Aikansa kutakin aatetta. Ihminen. Viihy. Elä turhauvu.

Nina Ternon tekemä monumentti ”Havukka-ahon ajattelija” 
vuodelta 1989.

Veikko Huovinen kotonaan.
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