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Sisältö

Rakennusarkkitehtuurin opettaja ark-
kitehti Jarkko Könönen opettaa: miksi, 
miten ja millainen.

s. 16

Seuraaviin sopimusneuvotteluihin val-
mistautuminen pitää jo aloittaa, kehotti 
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen 
TOOLin koulutuspäivässä. 

s. 28
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    PÄÄKIRJOITUS

Minne katosivat yliopettajat?

 OOL laati viime vuoden marraskuussa järjestökyselyn, 
jonka tavoitteena oli selvittää jäsenistön tehtävänkuvia ja 
työn sisältöjä. Eräänä kysymyksenä oli lehtoreiden ja yliopet-
tajien tehtävien sisällöt. Kyselyyn vastanneista yliopettajia 
oli vähemmän, mutta joitakin päätelmiä saaduista vasta-
uksista kuitenkin voidaan tehdä. Vastanneista yliopettajista 
valtaosa oli 56–65-vuotiaita, nuorempaa ikäluokkaa oli jou-
kossa hyvin vähän. Tästä voi päätellä, että uusia yliopettajia 
ei juuri enää palkata. 

Onko yliopettajien tehtävät sitten hävinneet ammattikor-
keakouluista? Eivät ole. Ongelma on enemmänkin työnjoh-
dollinen. Tehtäviä, jotka kuuluvat yliopettajan tehtäviin, on 
nyt osittain valunut lehtoreille. Samoja tehtäviä teetetään 
pienemmällä palkalla. Rahoitusmalli ohjaa hankkimaan yhä 
enemmän ulkopuolista rahoitusta projektien, TKI-hankkei-
den ja erilaisten rahoituslähteiden kautta. Useissa ammatti-
korkeakouluissa lehtoreilta jopa edellytetään TKI-projektien 
ja ulkopuolisten rahoitusten hankkimista. Opetukseen käy-
tettävissä olevaa resurssiakin on jopa leikattu siitä syystä, 
että aikaa jäisi hanketyöskentelyyn. Lehtoreiden pääasialli-
sena tehtävänä täytyy olla opetus, ja tämän laadukkaaseen 
toteuttamiseen tarvitaan riittävästi aikaa ja resurssia. 

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEHTÄVÄNÄ on kehittää työ-
elämää ja tuottaa ammattitaitoista työvoimaa ja uutta osaa-
mista. Ammattikorkeakouluilla on kolme tehtävää: opetus, 
TKI-toiminta ja aluekehitys. Yliopettajuus edustaa amk:ssa 
ylintä opetuksen ja tutkimuksen tasoa ja vastaa osaltaan 
meille annettujen tehtävien toteutumisesta. Merkittävänä 
osana on myös oman koulutusalan kehittäminen. Yliopetta-
jia tarvitaan edelleen, ja jopa enemmän. Erityisesti nyt, kun 
suunta näyttää olevan yliopistopohjainen omistajuus. Näin 
säilytämme kilpailukykymme kiristyvillä korkeakoulumark-
kinoilla. Tämän lisäksi ammattikorkeakoulujen toimenkuva 
siirtyy yhä enemmän tutkimuksen suuntaan.

OMAN ONGELMAN TÄHÄN TUO Satakunnan ammatti-
korkeakoulun päätös ilman mitään todellisia perusteita 
muuttaa yliopettajien työsopimuksia lehtoreiksi noin kol-
me vuotta sitten. Kyseessä oli työsopimuksen perusteeton 
päättäminen ja palkan alentaminen. Tähän kiistaan saatiin 
Vaasan hovioikeudesta päätös 16.3., joka oli tappio. Asiaa 
käsitellään seuraavaksi korkeimmassa oikeudessa. Hovi-
oikeuden päätöksestä löytyy useita virheellisiä perusteita, 
jonka mukaan päätös on tehty. 

UUSIEN TYÖEHTOSOPIMUSTEN SISÄLTÖÄ avataan tässä 
Toolilaisessa vähän tarkemmin myös neuvottelujen osalta. 
Asetelma neuvottelutuloksen saamiseen oli tällä kertaa eri-
tyisen vaikea Sivistystyönantajien kohdalla. Työnantajapuo-
len esitys sisälsi merkittäviä heikennyksiä niin palkkaan kuin 
työehtoihin. Sivistan tavoitteena oli esimerkiksi tekniikan 
ja liikenteen saatavuuslisän poistaminen. Kaikki työehtoja 
heikentävät esitykset OAJ:n neuvottelijat tyrmäsivät täysin. 
Vaikean tilanteen ratkaisu löytyi lopulta valtakunnansovitte-
lijan sovintoesityksenä ja työtaistelutoimien painostuksella. 

SAATAVUUSLISIIN EI VIELÄKÄÄN TULLUT korotuksia eikä nii-
den vaikutusta saatu laajennettua koskemaan kaikkia tek-
niikassa ja liikenteessä opettavia. Tavoitteena oli myös saada 
ikälisäkorotuksiin uusi porras 25 vuotta työssä olleille. Näi-
hin ei korjauksia tullut. Neuvottelujen lopputulosta voidaan 
kuitenkin pitää onnistuneena, erityisesti Sivistan sopimuk-
sen osalta. TOOL ry esittääkin kiitokset OAJ:n neuvottelijoille 
tekniikan ja liikenteen erityiskirjausten puolustamisesta.

TOOL toivottaa kaikille jäsenilleen rentouttavaa ja 
aurinkoista kesää!

T
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LEDAREN

 OOL uppgjorde i november i fjol en organisationsenkät, 
vars målsättning var att utreda medlemmarnas arbetsbild 
och arbetets innehåll. En fråga gällde lektorernas och över-
lärarnas arbetsuppgifter. Av de som svarade var en minoritet 
överlärare, men vissa slutsatser kan man ändå dra av svaren. 
Av de överlärare som svarat var majoriteten 56-65-åringar, 
yngre var endast ett fåtal. Av detta kan man dra slutsatsen 
att yngre överlärare knappast mera anställs.

HAR ÖVERLÄRARNAS UPPGIFTER DÅ försvunnit från yrkes-
högskolorna? Nej. Problemet är snarare arbetsledningsrela-
terat. De uppgifter som överlärare borde sköta har nu delvis 
överförts på lektorer. Samma uppgifter utförs med lägre lön. 
Finansieringsmodellen styr mot att skaffa alltmer extern fi-
nansiering via olika projekt, FUI-uppdrag och olika finansiä-
rer. I många yrkeshögskolor förutsätter man t.o.m. av lekto-
rerna anskaffande av FUI-projekt och extern finansiering. 
Man har t.o.m. beskurit undervisningsresurser för att frigöra 
tid för projektverksamhet. Lektorernas huvudsakliga upp-
gift måste vara undervisning, och för att fullfölja den med 
hög kvalitet behövs tillräckligt med tid och resurser.

YRKESHÖGSKOLORNAS UPPDRAG ÄR att utveckla arbets-
livet och producera yrkeskunnig arbetskraft och nytt kun-
nande. Yrkeshögskolorna har tre uppdrag: undervisning, 
FUI-verksamhet och regional utveckling. Överlärarskapet 
representerar i yrkeshögskolan den högsta nivån av un-
dervisning och forskning och svarar för sin del för förverkli-
gandet av de uppdrag som ålagts oss. Också utvecklingen 
av den egna utbildningsbranschen utgör en väsentlig del 
av detta. Även i framtiden behövs överlärare, t.o.m. mer än 
idag, och särskilt nu då riktningen tycks gå mot universitet-
sägarskap. På så vis bibehåller vi vår konkurrenskraft på de 
alltmer åtstramade högskolemarknaderna. Dessutom glider 
yrkeshögskolornas uppdragsbild alltmer mot forskning.

TILL DETTA PROBLEM KOMMER ytterligare Satakunnan am-
mattikorkeakoulus beslut för ca tre år sedan att utan rele-
vanta skäl ändra överlärarnas arbetsavtal till lektorers. Det 
handlade om grundlöst uppsägande av arbetsavtal och 
sänkning av lönerna. Vasa hovrätt gav utslag i denna dispyt 
16.3 som var en förlust för personalen. Nästa gång behand-
las ärendet i Högsta domstolen. Hovrättens beslut innehål-
ler åtskilliga felaktiga grunder på basen av vilka beslutet 
fattats.

INNEHÅLLET I DE NYA ARBETSAVTALEN öppnas litet nog-
grannare i detta nummer av Toolilainen också i avseende å 
förhandlingarna. Upplägget för att nå förhandlingsresultat 
var denna gång särskilt svårt med Bildningsarbetsgivarna. 
Arbetsgivarpartens förslag innehöll påtagliga försämringar 
såväl gällande löner som arbetsvillkor. Bildningsarbetsgi-
varnas mål var t.ex. att stryka åtkomsttillägget inom teknik 
och kommunikation. OAJ:s förhandlare fördömde totalt alla 
förslag om försvagade arbetsvillkor. Slutligen nåddes en 
lösning på det svåra läget genom ett medlingsförslag av 
riksförlikningsmannen och påtryckning med arbetskonflikt-
såtgärder.

ÄNNU HELLER KOM DET INTE FÖRHÖJNINGAR av åtkomsttil-
läggen och man lyckades inte heller få deras effekt att uts-
träckas till alla som undervisar inom teknik och kommuni-
kation. Målet var även att få ett nytt steg i ålderstilläggen 
för dem som varit i arbetslivet i 25 år. Inga korrigeringar 
uppnåddes dock i dessa frågor. Man kan ändå se förhand-
lingsresultaten som lyckade, särskilt gällande avtalet med 
Bildningsarbetsgivarna. TOOL ry framför också sitt tack till 
OAJ:s förhandlare för försvaret av teknik- och kommunika-
tionssektorns specialanteckningar.

TOOL önskar alla sina medlemmar en avkopplande 
och solig sommar!

T

Vart försvann överlärarna?
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 TOOL – ammattikorkeakoulu-
jen tekniikan ja liikenteen opetusalan 
henkilöstön asialla.”

”Toolilainen – ammattikorkeakoulu-
jen tekniikan ja liikenteen alan järjestö-
lehti.”

NOIN TODETAAN TOOLIN verkkosivujen 
etusivulla ja Toolilainen-lehden kansi-
lehdellä, ja näin TOOL ry esittäytyy:

”LIITTO TOIMII jäsenyhdistystensä yh-
dyssiteenä tarkoituksenaan edistää am-
mattikorkeakouluissa tekniikan ja liiken-
teen alalla toimivien henkilöjäsentensä 
taloudellisia, koulutuksellisia, sosiaalisia 
ja muita yhteisiä pyr-
kimyksiä ja yhteen-
kuuluvuutta. TOOL 
pitää OAJ:n edunval-
vonnassa esillä tek-
niikan ja liikenteen 
koulutusalan erityis-
tarpeita. Lisäksi TOOL 
toimii aktiivisena 
koulutuspoliittisena 
vaikuttajana entistä 
laadukkaamman in-
sinöörikoulutuksen 
puolesta.”

TERMINOLOGIASSA SIIS toistuvat tek-
niikan ja liikenteen (opetus/koulutus)ala 
sekä insinöörikoulutus. 

Tämän lehden sivuilla 28-30 Metro-
polian rakennusarkkitehtikoulutuksen 
lehtori, arkkitehti Jorma Lehtinen toi-
voo, että insinöörikoulutuksen lisäksi 
muistettaisiin, että ammattikorkeakou-
lun tekniikan alalla koulutetaan myös 
rakennusarkkitehtejä:

”Rakennusarkkitehtien koulutus an-
nettiin erityisesti tekniikan alalle. Nyt 
onkin suotavaa, että Toolissa yleisesti 
ja Toolilaisessa erityisesti ei puhuta vain 
insinöörikoulutuksesta vaan mielellään 
insinööri- ja rakennusarkkitehtikoulu-
tuksesta.”

TUO ON AIVAN TOTTA. Rakennusarkki-
tehti ei ole insinööri. 

Olemme monta kertaa pohtineet, 
kuinka olisi mahdollista sisällyttää liiton 
ja lehden termeihin ja luonnehdintoihin 
kaikki asianosaiset – eikä se ole help-
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Toolilainen – Ammattikorkea-
koulujen tekniikan ja 
liikenteen alan järjestölehti

Aikakauslehtien liiton jäsen

”

PÄÄTOIMITTAJALTA

poa! Vielä muutama vuosi sitten Tooli-
laisen kannessa luki: Insinöörikoulutta-
jien järjestölehti. Nimi muutettiin, koska 
ammattikorkeakoulujen tekniikan alalta 
valmistuu myös merikapteeneja. Pyrim-
me siihen, että nykyisin käytössä oleva 
termi tekniikan ja liikenteen ala kattaisi 
kaikki ammattikorkeakoulun tekniikan 
alalta valmistuvat ammattiryhmät. 

MUTTA SE ON TOTTA, 
että kun kirjoitamme 
alamme edunvalvon-
nasta, järjestöpolitii-
kasta ja koulutuspo-
litiikasta, voisimme 
entistä useammin 
puhua muustakin 
kuin vain insinööri-
koulutuksesta. Sivis-
tyssanakirjan mu-
kaan sanan merkitys 

on sitä, mitä jokin tarkoittaa, ilmaisee, 
esittää tai symboloi; sanan informaatiosi-
sältö. Sana insinöörikoulutus ei tarkoita 
kaikille myös rakennusmestari-, raken-
nusarkkitehti- ja merikapteenikoulutus-
ta, koska rakennusmestarit, rakennus-
arkkitehdit ja merikapteenit eivät ole 
insinöörejä. 

ONGELMA ON, ETTÄ ON vaikeaa pitää 
ilmaisu nasevana, jos mukaan otetaan 
kaikki ammattiryhmät nimillään. Otan 
tästä esimerkiksi TOOL 70 vuotta -juh-
lajulkaisun artikkelin otsikon: ”Puheen-
johtajat pohtivat insinöörikoulutusta ja 
sen tulevaisuutta”. Jos ollaan tarkkoja, 
sen kuuluisi olla ”Puheenjohtajat pohti-
vat insinööri-, merikapteeni-, rakennus-
mestari- ja rakennusarkkitehtikoulutus-
ta ja niiden tulevaisuutta”. 

Tuossa vaiheessa olisin saanut taitta-
jalta palautetta, että keksipä lyhempi 
otsikko.

MIRKA AIRESVUO

Insinöörit, merikap-
teenit, rakennus-
mestarit ja 
rakennusarkkitehdit

Nautitaan kesästä! Tauon aikana voi 
    vaikkapa kokeilla sivulla 10 esiteltyjä 
         vinkkejä hyvinvointiin.

Sana insinöörikoulutus ei 
tarkoita kaikille myös raken-
nusmestari-, rakennusarkki-
tehti- ja merikapteenikoulu-
tusta, koska rakennusmestarit, 
rakennusarkkitehdit ja meri-
kapteenit eivät ole insinöörejä.
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V

TOOL ry:n kevätvaltuustos-
sa valittiin valtuuston pu-
heenjohtajat, vahvistettiin 
tilinpäätös ja luotiin katsaus 
liiton toimintaan ja tavoittei-
siin. 

 altuuston puheenjohtajaksi alka-
valle kaksivuotiskaudelle valittiin Laila 
Uronen Kuopiosta ja varapuheenjohta-
jaksi Lasse Hillman Tampereelta.

Tilinpäätöksen vahvistaminen on 
yleensä rutiininomainen kokousasia, 
mutta nyt aiheesta syntyi draamaa. 
Valtuutetut ehdottivat, että tilinpäätös-
tä ei hyväksytä, koska luvut eivät täs-
männeet. Tauon aikana puheenjohtaja 
Jarno Varteva ja järjestösihteeri Heini 
Hietikko selvittelivät tehokkaasti asiaa 
ja kävi ilmi, että kyse oli virheellisestä 
merkintätavasta, inhimillisestä näppäi-
lyvirheestä. Asia ratkesi, merkintä korja-
taan, ja tilinpäätös hyväksyttiin.

Valtuusto toi esiin tyytyväisyytensä 
siihen, että liitto on sijoittanut nimen-
omaan eettisesti kestäviin ja suomalai-

MIRKA AIRESVUO
KUVAT: HEINI HIETIKKO

Kevätvaltuusto 2018: 

Päätösten lisäksi saatiin 
napakoita ohjeita työpaikoille

siin osakkeisiin. Liiton talous on vakaa, 
mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lak-
kokassa on kunnossa.

Noudata sopimuksia tai 
teet niille hallaa

TIUKOIKSI, JOPA LAKONUHAKSI kiris-
tyneet alkuvuoden työehtosopimus-
neuvottelut herättivät kysymyksiä ja 
keskustelua. Sopimukset on nyt saatu 
kahdeksi vuodeksi, mutta puheenjoh-
taja Varteva muistutti, että jo nyt pitää 
alkaa varautua seuraaviin neuvottelui-
hin – kaksi vuotta on lyhyt aika ja se on 
jo alkanut kulua.

”Saavutettuja etuja piti tällä kertaa 
puolustaa. Näillä tarkoitan 35 viikon 
sidottua työaikaa sekä saatavuuslisää”, 
puheenjohtaja Varteva totesi ja painot-
ti, että jokaisen toolilaisen täytyy pitää 
näistä sopimuksista kiinni tai muuten 
niillä ei ole mitään merkitystä:

Älä tee aikaan ja paikkaan sidottua 
työtä kuin 35 viikkona. Jos sinulle ehdo-
tetaan työtä 36:nnelle viikolle, voit toki 
suostua, mutta siitä täytyy saada erik-
seen rahallinen korvaus. 

Illanvietto järjestettiin yhdessä 
Lastentarhaopettajaliiton 
kevätvaltuuston kanssa.

Tähän joku kommentoi, että tuota on 
lähes mahdoton noudattaa, koska työ-
kaverit katsovat vinoon, jos ei esimer-
kiksi osallistu kokouksiin sen jälkeen, 
kun 35 viikkoa on tullut täyteen. Tähän 
puheenjohtaja Vartevalla oli selkeä neu-
vo:

”On luottamusmiehen tehtävä val-
voa, että sopimuksia noudatetaan.” 

Ongelma on, että kaikki esimiehet 
eivät ole TOOLin jäseniä eivätkä välttä-

Valtuutettuja oli saapunut ympäri Suomea Pasilaan, Akavatalon kokoushuone Reksiin.
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mättä tiedä 35 viikon sopimuksesta. Se, 
että tekniikan työsopimuksen mukaan 
sidottua työtä tehdään 35 viikkoa, ei 
tarkoita sitä, että töitä tehdään vain 35 
viikkoa: tuon lisäksi 5 viikkoa työtä teh-
dään missä ja milloin vain.

Puheenjohtaja kehotti kaikkia seuraa-
maan työaikaansa, koska se on työnte-
kijän etu:

”Jos teet kaksi ylimääräistä työpäivää, 
silloin on jo yhden prosentin palkanko-
rotus menetetty.”

Kiky-tunnit eivät ole 
opetusta

KILPAILUKYKYSOPIMUS OLI historial-
linen työehtoja heikentävä neuvotte-
lutulos. Kiky-sopimuksen mukaiset 24 
lisätuntia astuivat täysimääräisesti voi-
maan vuonna 2017. OAJ:n päätöksen 
mukaan lisätunteja ei kohdisteta ope-
tukseen, koska ns. kiky-tunnit eivät ole 
opintopisteitä tuottavaa toimintaa. Jos-
sakin ammattikorkeakoulussa on kui-

tenkin toimittu sopimuksen vastaisesti.
”Jos 24 lisätuntia yritetään kohdistaa 

opetukseen, on luottamusmiehen asia 
valvoa, ettei näin tapahdu”, Metropoli-
an pääluottamusmies Hannu Räsänen 
jyrähti.

TOOLin hallitus on pyrkinyt ajamaan 
sitä, että saatavuuslisä koskisi jokaista 
liiton jäsentä. Tämä on tavoite.

Valtuustossa tuli selvästi esiin, kuinka 
vaikeaa on palkata päteviä opettajia, 
koska yritysmaailma ja teollisuus hou-
kuttelevat palkoillaan. Jos saatavuuslisä 
poistuu, tilanne vaikeutuu entisestään. 
Puheenjohtaja muistutti, että sopimus-
ten palkat ovat minimipalkkoja, eivät 
maksimipalkkoja:

”Totta kai työantaja saa maksaa pa-
rempaa palkkaa, mikäli sen ansiosta 
voidaan rekrytoida parhaita opettajia.”

Mallisääntöjä saa ja 
pitääkin muokata

JOISSAKIN ammattikorkeakouluissa 
on jo perustettu työnantajakohtainen 
opettajayhdistys. Sen perustamista var-
ten OAJ:llä on A-, B- ja C-mallisäännöt. 
TOOLin kanta on, että paras vaihtoeh-
to on yhdistysten yhdistys eli C-malli. 
A-malliin ei missään nimessä kannata 
mennä: siinä yhdistykseen liitytään 
henkilöjäseninä, ja tämä näivettää ala-
kohtaiset yhdistykset. B-malli on mah-
dollinen, mutta tällöin kannattaa malli-
sääntöjä muokata. 

”Sääntöjen muokkaamisella ei ole mi-
tään kiirettä, sillä yhdistys voi aloittaa 
toimintansa jo ennen kuin säännöt on 
Patentti- ja rekisterihallituksessa hyväk-
sytty. B-mallisääntöihin kannattaa esi-
merkiksi kirjata, että tekniikan opettajat 
tulevat työnantajakohteiseen yhdistyk-
seen TOOLin kautta. Jälkikäteen sään-
töjä on vaikea muuttaa”, valtuutettuja 
ohjeistettiin.

Otteita 
toimintaker- 

tomuksesta

LIITON TAVOITTEE-
NA oli vuonna 2017 
saada mahdollisim-
man kattavasti am-
mattikorkeakoulujen 

tekniikan ja liikenteen koulutusalan 
henkilöstö jäsenikseen ja vaikuttamaan 
omaan edunvalvontaansa opetusalalle 
sopimuksia tekevässä järjestökentässä. 
Tämä osoittautui edellisten vuosien ta-
paan haasteelliseksi. Sen sijaan jäsenien 
siirtyminen eläkkeelle kasvoi edelleen. 

Liittoon kuuluu 26 jäsenyhdistystä 
sekä Laboratorio- ja harjoitteluinsinöö-
rien valtakunnallinen alaosasto.

SIDOSRYHMÄTAPAAMISISSA nostettiin 
viime vuonna esiin insinöörikoulutuk-
sen kehittämisen kannalta olennaisia 
asioita. Esillä pidettiin sen tärkeyttä, että 
insinöörikoulutus säilyy jatkossakin ne-
livuotisena ja että insinöörin ja diplomi-
insinöörin tutkinnot säilytetään omina 
tutkintoinaan: duaalimallin säilyttämi-
nen on työelämän etu. 

Tärkeänä asiana nostettiin esiin myös 
se, että moni motivoitunut insinööri-
opiskelija tulee opiskelemaan amma-
tillisen väylän kautta. Näille tulijoille on 
taattava väylä insinööriopintoihin myös 
siinä vaiheessa, kun pääsykokeista luo-
vutaan. 

Tapaamisissa korostettiin myös am-
mattikorkeakouluille suunnatun rahoi-
tuksen vähenemisen negatiivisia vai-
kutuksia. Uudessa rahoitusmallissahan 
koulutuksen painoarvo vähentyi, mutta 
TOOL puolustaa opetuksen resursointia 
ja opetusmäärän ja tutkinnon laadun 
välistä yhteyttä. Lähi- ja monimuoto-
opetuksen määrä on erittäin raskas 
nykyisessä systeemissä; opetustunti-
en määrä on moneen Keski-Euroopan 
maahan nähden kaksinkertainen. TOO-
Lin mielestä työehtosopimuksella tu-
lisi sopia korkeammasta korvauksesta, 
mikäli opetus- ja ohjaustyö kuormittaa 
opettajaa viikossa yli 20 tuntia. Jatkuva 
ylikuormitus vaikuttaa opetuksen laa-
tuun ja tietysti myös opettajien jaksa-
miseen. Ongelmalliseksi tähän asiaan 
vaikuttamisen tekee se, että resursseista 
päättäminen kuului työnantajien työn-
johto-oikeuden piiriin ja päätökset re-
sursseista tehdään paikallisesti kussakin 
ammattikorkeakoulussa erikseen.

KAIKISSA TAPAAMISISSA käytiin kes-
kustelua myös Insinööriammattikor-
keakoulusta. Siinä nähdään paljon hy-
vää, erityisesti mahdollisuus tehostaa 
yhteistyötä hallinnon, opetussuunni-
telmien ja -materiaalien tuottamisessa. 
Kuitenkaan aika ei ole sopiva hankkeen 
läpiviemiselle nyt, kun tapahtuu paljon 
korkeakoulufuusioita.

Iltajuhlassa soitti ja tanssitti 
valtuustoyhtye Tamkeys.
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Alkuvuoden kestäneet neu-
vottelut uusista työehtoso-
pimuksista olivat haastavat 
erityisesti Sivistystyönantaji-
en kanssa käytyjen neuvotte-
lujen kohdalla. Tilanne johti 
jopa siihen, että sovintoa 
jouduttiin hakemaan valta-
kunnansovittelijan toimistol-
ta. Avaintyönantajien sopi-
mukset sen sijaan syntyivät 
sopuisasti perinteisemmän 
neuvottelupöydän äärellä.

Sivistan sopimus

 AJ:n neuvottelijoiden mukaan 
haasteet Sivistan sopimusten kanssa 
olivat nähtävissä jo joulukuussa ennen 
varsinaisten neuvottelujen alkamista. 
Sivistan lähtökohta oli saada yksityiselle 
opetusalalle ja yliopistoille selvästi pie-
nemmät palkankorotukset kuin muilla 
aloilla oli jo saavutettu. 

Tämän lisäksi Sivista esitti neuvotte-
lujen aluksi merkittäviä heikennyksiä 
työehtoihin. Esimerkiksi tekniikan ja lii-
kenteen erityiskirjaukset koskien saata-
vuuslisää ja aikaan ja paikkaan sitomat-
toman työn osuutta haluttiin kokonaan 
pois. Lähtökohta siis oli noin 20 %:n pal-
kanalennus, jotta olisi voitu neuvotella 
palkankorotuksista. Varsin haastava läh-
tökohta heti neuvottelujen kärkeen. 

Nämä kohtuuttomat heikennykset ju-
mittivat neuvottelut täysin koko tammi-
kuun ajaksi. Kaikki opetusalaa koskevat 
sopimukset umpeutuivat 31.1.

NEUVOTTELUJA JATKETTIIN Sivistan ja 
pääsopijajärjestöjen (OAJ, JUKO, JHL, 
Pardia) kesken helmikuun alussa. Sopua 
ei syntynyt, koska työnantajapuolelta ei 

saatu asiallista palkkatarjousta ja Sivis-
tan tavoitteena oli edelleen heikentää 
työehtoja. Esimerkiksi tekniikan ja lii-
kenteen heikennyksiin OAJ otti jyrkän 
kannan: niistä ei edes neuvotella.

TILANNE ETENI AINA USEAMPIIN ilmoi-
tuksiin työtaistelutoimista. 13.2. JUKO 
jätti lakkovaroituksen koskien Helsingin 
yliopistoa ja Helsingin normaalikouluja. 
18.2. OAJ, JHL ja Jyty jättivät lakkova-
roituksen koskien viittä ammatillista 
oppilaistosta ja neljää ammatillista ai-
kuiskoulutuskeskusta. Yliopistosektorin 
pääsopijajärjestöt antoivat lakkovaroi-
tuksen 20.2. 

NEUVOTTELUJEN PÄÄTTYMINEN ja 
uhka työtaistelutoimista vei osapuolet 
valtakunnansovittelijan toimistoon. So-
vittelut alkoivat 21.2. sovittelija Jukka 
Ahtelan johdolla. Sopua ei yrityksistä 
huolimatta löytynyt, työnantajapuolel-
ta ei löytynyt tahtoa sovun löytämiseksi. 
Neuvottelujen etenemisen vauhditta-
miseksi OAJ jätti 25.2. lakkovaroituksen 
koskien 15:tä Helsingin yksityistä yleissi-
vistävää oppilaitosta. Työriitojen sovit-
telija Janne Metsämäki jätti yliopistoja 
koskevan sovintoesityksen 27.2. Sivista 
hylkäsi esityksen, kun taas JUKO, Pardia 
ja JHL olisivat hyväksyneet sovintoeh-
dotuksen. Tämä johti kolmanteen yli-
opistoja koskevaan lakkovaroitukseen 

ja myös lakkoon. 28.2. Helsingin yliopis-
to ja Viikin normaalikoulu olivat vuoro-
kauden kestävässä lakossa. Ensimmäis-
tä kertaa historiassa lakossa olivat myös 
professorit. 

REIJO MANNINEN
Tampereen ammattikorkeakoulu

Työehtosopimuksista 
käytiin kova vääntö

O
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NEUVOTTELUT JATKUIVAT maaliskuun 
alussa ja 2.3. sovittelija Jukka Ahtelan 
esittämä sopimus yksityiselle opetus-
alalle hyväksyttiin. Yliopistojen sopi-
mukseen saatiin sopu 6.3. Lakolla ja la-
kon laajenemisen uhalla oli iso merkitys 
sovintoesitysten hyväksymiselle.

NEUVOTTELUJEN VIEMINEN sovittelijan 
toimistoon on aina huonoin vaihtoehto 
mutta tässä sopimuskierroksessa tämä 
oli välttämätön toimi hyväksyttävän 
työehtosopimuksen löytämiseksi. So-
vittelijan tekemistä esityksistä ei käydä 
neuvotteluja – ne joko hylätään tai hy-
väksytään. Sopimuksiin saadut palkan-
korotukset ovat lähes aina pienempiä 
kuin normaalineuvotteluin saadut. Näin 
kävi tässäkin tapauksessa. 

MIKSI SIVISTAN KANSSA käydyt neuvot-
telut etenivät aina tähän pisteeseen? 

OAJ:n puheenjohtaja Olli 
Luukkainen epäilee, että 
Sivistan pyrkimys yksityi-
sen opetusalan työehtoja 
heikentämällä oli luoda 
opetusalalle halvemmat 
kilpailevat työmarkki-
nat. ”Sivistystyönan-
tajien näkemys hal-
ventaa suomalaisten 
opettajien osaamista. 
Erityisen merkillistä 
on, että tätä ajaa 
vahvasti korkea-
kouluja edustava 
työnantajajärjestö. 

Se haluaa heikentää niiden ihmis-
ten palkkausta ja asemaa, jotka työllään 
tuottavat korkeaa osaamista maaham-
me. Tätä pyrkimystä on vaikea ymmär-
tää”, Luukkainen toteaa OAJ:n verkkosi-
vujen uutisessa.

TYÖEHTOSOPIMUSTEN palkankorotuk-
set ja sopimuskaudet selviävät ohei-
sesta taulukosta. Sivistan sopimuksessa 
olevan optiovuoden palkankorotuksis-
ta sovitaan 31.3.2020 mennessä. So-
pimuksen palkankorotus on yhteensä 
3,00 % ja kustannusvaikutus sopimus-
kaudella 2,05 %. Tämä siksi, että palkan-
korotukset eivät tapahdu vuoden alus-
ta. Paikallinen järjestelyerä lasketaan 
maaliskuun palkkasummasta. Sopi-
muksen kirjauksen mukaan työnantaja 
jakaa paikallisen erän henkilökohtaisen 
suorituksen palkitsemista tukevalla ta-
valla. Ennen erän jakamista on käytävä 
neuvottelut jakamisen perusteista luot-
tamusmiesten kanssa.

SIVISTAN TAVOITTEENA oli heikentää 
merkittävästi tekniikan ja liikenteen 
opettajien työehtoja. Tähän ei missään 
tapauksessa oltu valmiita suostumaan. 
Usein vaikeat asiat siirtyvät sopimuk-
sissa työryhmien työstettäväksi, ja niin 
kävi tässäkin asiassa. Sivistan sopimuk-
seen liittyy tekniikan ja liikenteen alan 
erityismääräyksiä käsittelevä työryh-
mä. Työryhmän tehtävänä on selvittää 
mahdollisuutta poistaa soveltamisohje, 
joka koskee sidotun työajan sijoittu-
mista ja sitomattoman työajan osuutta 
vuosityöajasta. Tämän lisäksi työryhmä 
selvittää mahdollisuutta poistaa saata-
vuuslisä. 

USEIN VAIKEAT ASIAT hautautuvat työ-
ryhmiin. Ennustettavissa on, että näis-
tä heikennyksistä on kuitenkin vääntö 
edessä kahden vuoden päästä. OAJ:n 
neuvottelijat miettivät jo keinoja, miten 
valmistaudutaan seuraaviin neuvotte-
luihin, mitkä ovat ne aseet, joilla hei-
kennykset torpataan. Tässä myös TOOL 
on kaikin keinoin mukana. Jos kahden 
vuoden päästä olemme työtaisteluti-

lanteessa, jäsenmäärällä on iso merki-
tys. Tätä on korostettava uusia toolilaisia 
hankittaessa!

AVAINTAn sopimukset

AVAINTA JA palkansaajajärjestöt pää-
sivät 13.2. neuvottelutulokseen uudes-
ta työehtosopimuksesta. Sopimuksen 
palkankorotus on yhteensä 3,46 % ja 
kustannusvaikutus sopimuskaudella 
2,27 %. 1.1.2019 toteutetaan paikalli-
nen järjestelyerä, joka on 1,0 % palkka-
summasta. Se kohdennetaan ensisijai-
sesti paikallisten palkkausjärjestelmien 
edelleen kehittämiseen sekä paikallis-
ten palkkausepäkohtien korjaamiseen. 
Paikallisen erän jakamisesta tulee käydä 
neuvottelut työnantajan ja luottamus-
miesten kesken. Jos neuvotteluissa ei 
päästä yksimielisyyteen, työnantaja 
päättää paikallisen erän kohdentami-
sesta peruspalkkojen korotuksiin. Työn-
antajan on tällöin annettava selvitys 
erän käytöstä luottamusmiehille. Selvi-
tys on annettava 14.12.2018 mennessä. 
Jos selvitystä ei ole annettu, tai neuvot-
teluja ei ole käyty ollenkaan tähän men-
nessä, maksetaan erä yleiskorotuksena. 

TÄSSÄKIN SOPIMUKSESSA on työryh-
miä, joista kaksi koskettaa tekniikan ja 
liikenteen henkilöstöä. Työhyvinvoin-
tityöryhmän tehtävänä on selvittää 
mahdollisuuksia edistää työhyvinvoin-
tia ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitä-
mistä. Tavoitteena on pidentää työuria 
ja vähentää sairauspoissaoloja. Toinen 
työryhmistä selvittää mahdollisuuksia 
uudistaa amk-sopimuksen määräyksiä. 
Tähän liittyy esimerkiksi palkkausjärjes-
telmän kehittäminen ja saatavuuslisän 
laajentaminen koskemaan kaikkia tek-
niikassa ja liikenteessä opettavia. 

Sopimus AVAINTES AVAINOTES Sivista 
Sopimuskausi 1.2.2018-31.3.2020 1.2.2018-31.3.2020 1.3.2018-31.3.2020 

(optio 
1.4.2020-31.3.2021) 

1.5.2018 Yleiskorotus 25 €/1,25 % Yleiskorotus 1,28 % Yleiskorotus 1,2 % 
Järjestelyerä 0,3 % 

1.1.2019 Järjestelyerä 1,0 % Järjestelyerä 1,0 %  
1.4.2019 Yleiskorotus 1,2 % Yleiskorotus 1,18 %  
1.5.2019   Yleiskorotus 1,1 % 

Järjestelyerä 0,4 % 
Yhteensä 3,46 % 3,46 % 3,00 % 
Sop.kauden kustannus 2,27 % 2,27 % 2,05 % 
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Ammattikorkeakoulun opet-
tajan työ on muuttunut 
paljon viime vuosina. Koulu-
tuksen rahoituksen vähenty-
minen ja uusi rahoitusmalli 
ja niistä johtuvat talous- ja 
tulospaineet ovat lisänneet 
opettajien työtä ja työn vaa-
timuksia. 

 oolin tekemässä järjestökyselyssä il-
meni, että jotkut tekevät vapaaehtoises-
ti vähemmän kuin 1624 h/v, koska eivät 
jaksa tehdä täyttä työaikaa. OAJ:n teke-
mien Työolobarometrien alustavien tu-
losten mukaan korkeakouluhenkilöstön 
työolosuhteet ovat edelleen laskussa ja 
työhyvinvointi huonontunut vuodesta 

MARITA PIRKKA
lehtori, TtM, työterveyshoitaja, pääluottamusmies, Saimaan ammattikorkeakoulu

Tavoitteena hyvinvointi työssä – mitä 
se tarkoittaa opettajan työssä? 

2015. Korkeakoulujen henkilöstö kokee 
työhyvinvointinsa heikentyneen työ-
määrän kasvun ja siitä aiheutuvan kuor-
mituksen, työsuhteen epävarmuuden 
sekä osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suuksien vähäisyyden vuoksi. Samaan 
aikaan opetuksen sekä tutkimuksen ja 
tukiprosessien digitalisaatio edellyttää 
opettajilta uudenlaisia taitoja. Henkilös-
tön kuormittumista selittävät korkea-
koulujen rahoitusleikkauksista johtuvat 
huomattavat henkilöstövähennykset. 
Jäljelle jäänyt henkilöstö tekee entistä 
enemmän työtä vähemmillä resursseil-
la. 

TYÖHYVINVOINNIN YDIN ON itse työssä 
ja kun työhyvinvointia kehitetään työ-
paikalla yhdessä, pitää huomion olla 
työn ja työolosuhteiden kehittämisessä. 
Työhyvinvointi on henkilökohtainen ko-
kemus siitä, että työn osaa ja saa tulok-
sia, työ on hallinnassa ja omasta työstä 

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu 
useita eri osa-alueita. Vakuutusyhtiö 
Ilmarisen vinkeillä pääset pitkälle ja 
näistä kannattaa huolehtia:   

1. ............Tasapainota arkesi
2. ............Löydä motivaatio
3. ............Eroon kuormitustekijöistä 
4. ............Vahvista voimavaratekijöitä
5. ............Ajattele positiivisesti 
6. ............Hallitse aikaa 
7. ............Liiku itsellesi sopivasti
8. ............Syö hyvin 
9. ............Huolehdi palautumisesta
10. ..........Sosiaalisuus luo hyvinvointia

Yhdessäolo kahvihuoneessa voi edistää 
työhyvinvointia. Iloiset naiset vasemmalta 
ovat kollegat Anne Backman, Mia Ikonen, 
pääluottamusmies Marita Pirkka ja Arja 
Sara-aho.  (Kuva: Jonna Mielonen-Jumisko)
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”Selkein ero yliopettajien ja 
lehtoreiden välillä on koulutuksessa: 

yliopettajissa on enemmän lisensiaatteja 
ja tohtoreita kuin lehtoreissa. 

Kuitenkin on myös lehtoreita, joille ei 
samasta pätevyydestä 

huolimatta ole koskaan 
myönnetty yliopettajuutta.”

saa kiitosta. Työhyvinvointi tarkoittaa 
eri ihmisillä eri asioita. Samaakin työtä 
tekevien arviot työstä voivat mennä 
aivan ristiin: toinen kuormittuu työstä 
ja toinen ei. Työntekijänä meidän pitää 
osallistua aktiivisesti yhteiseen  työn ja 
työhyvinvoinnin kehittämiseen työpai-
kallamme. Lisäksi on myös hyvä pysäh-
tyä miettimään omaa hyvinvointiaan 
aina silloin tällöin sekä kehittää sitä, 
viimeistään silloin, jos kokee, että se on 
uhattuna. On hyvä rauhoittaa hetki sil-
loin tällöin ja pohtia, miltä oma työhy-
vinvointi näyttää ja tuntuu tässä ja nyt.

Kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin osa-alueet    

OHEISESSA LAATIKOSSA ON lueteltu 
vakuutusyhtiö Ilmarisen vinkkejä hyvin-
vointiin. Niistä ensimmäiseen kohtaan 
sisältyy säännöllinen vuorokausirytmi, 
jossa päivittäinen ajankäyttö on jaettu 
sopivasti eri osa-alueiden kesken, sekä 
riittävä yöuni, joka varmistaa aivojen ja 
oman hyvinvinnin. 

Ihmiset motivoituvat hyvin monen-
laisista asioista (2. kohta). Motivoitumi-
seen vaikuttavat paitsi elämäntilanne 
ja kokemus, myös työympäristö ja per-
soonallisuus. Työhön liittyviä motivaa-
tiotekijöitä voi helposti listata paljon, 
mutta kolme motivaatiotekijää nou-
see yleensä tärkeimmiksi: 1. Halumme 
johtaa omaa elämäämme ja elää sitä 

 yselyn tavoitteena oli selvit-
tää eroja yliopettajien ja lehtoreiden 
sekä muilla nimikkeillä opettajan-
työtä tekevien toimenkuvissa ja kou-
lutuksen tasossa. Kyselyyn vastasi 
kaikkiaan 262 jäsentä. Suurin osa ky-
selyyn vastanneista oli 45–60-vuotiai-
ta, mikä vastaa jäsenistön yleistä ikä-
rakennetta. Lähes 80 % vastanneista 
oli työskennellyt opetusalalla yli kym-

omalla tavallamme. 2. Asiantuntemus: 
pyrimme edistymään ja haluamme tulla 
paremmaksi. 3. Haluamme tehdä jotain, 
jolla on merkitystä ja joka on jotain suu-
rempaa kuin me itse olemme.

Kannattaa miettiä, löytyykö omas-
ta työstäsi riittävästi näitä em. asioita 
ja miten voisit itse lisätä motivaatiota 
työssäsi. 

Ihmisiä kuormittaaa monet asiat työs-
sä. Kannattaa pohtia, mikä sinua erityi-
sesti kuormittaa (3. kohta). Voit pyrkiä 
poistamaan työstäsi kuormitustekijöitä 
tai vähentämään niiden vaikutusta, ja 
niistä kannattaa keskustella myös esi-
miehen kanssa.

Palautuminen (9. kohta) on olennai-
sen tärkeää stressin hallitsemiseksi. 
Palautumisen kannalta on tärkeää olla 
kiinnostavaa, mukavaa tekemistä, ku-
ten harrastuksia, pelejä jne. vastapaino-
na työlle.  

Aikuiselle keskimäärin riittävä yöuni 
on 7–8 tuntia. Unen tarve on kuitenkin 
hyvin yksilöllistä ja itse tiedät, mikä riit-
tää, että tunnet itsesi pirteäksi. Palautu-
misen tehostamiseksi voi tehdä erilaisia 
rentoutumisharjoitteita, joihin kannat-
taa yhdistää mielikuvaharjoittelua. Pa-
lautumisen kannalta ovat tärkeää huo-
lehtia päivittäin palautumisesta ja pitää 
riittävästi taukoja pitkin päivää. 

Sosiaalisia suhteita kannattaa vaalia 
ja tarvittaessa rakentaa uusia (10. koh-
ta). Sosiaalisten suhteiden on jo pitkään 
tiedetty olevan yhteydessä fyysiseen ja 

psyykkiseen terveyteen sekä kuollei-
suuteen. Perhe, ystävät, työkaverit, naa-
purit, harrastusryhmät ja muut yhteisöt 
vaikuttavat monin tavoin hyvinvoin-
tiimme. Muiden ihmisten antama apu 
ja tuki kohentavat terveyttä kaikissa elä-
mänvaiheissa, ja sosiaalisesti toimeliaat 
ihmiset voivat keskimäärin paremmin 
kuin vähemmän aktiiviset. Myös lem-
mikkieläinten merkityksestä ihmisten 
hyvinvoinnille on näyttöä. 

Kannattaa lukea lisää vinkeistä va-
kuutusyhtiö Ilmarisen sivuilta: https://
www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/mi-
nun-hyvinvointini/. Jos ylläolevat keinot 
eivät tunnu auttavan, ota yhteyttä työ-
terveyshuoltoosi tai muuhun lääkäriin. 
Joskus pelkkä ongelmista puhuminen 
ulkopuolisen kanssa auttaa ja apua on 
kyllä saatavilla. 

TYÖHYVINVOINTI ON PALAPELI, jossa 
ovat mukana niin työkaveri kuin pomo 
ja perhe. Työturvallisuuskeskuksen 
Sykettä työhön -sivuistoilla (https://
sykettatyohon.fi/fi/teemat/minun-tyo-
hyvinvointini) on myös hyviä vinkkejä 
työhyvinvoinnin edistämiseen ja kysy-
myksiä, joita voi yhdessä miettiä työpai-
kalla. Kysymykset auttavat miettimään, 
mitkä asiat parantavat ja heikentävät si-
nun työhyvinvointiasi. Samalla voi poh-
tia sitä, mihin itse voit vaikuttaa ja mitä 
asioita olisi hyvä ottaa esille työpaikalla. 

menen vuotta. Moni opetti samanaikai-
sesti useammassa tutkinto-ohjelmassa.

Koulutukseltaan suurin osa, 35 %, oli 
filosofian kandidaatteja tai -maistereita 
ja lähes yhtä suuri osa diplomi-insinöö-
rejä. Vastaajista 15 % on suorittanut 
insinööri-YAMK-tutkinnon. Lisensiaat-
teja tai tohtoreita oli 6 % vastanneista. 
Kyselyyn vastanneista 48 kpl toimi yli-
opettajina, kun taas lehtoreina (tai muil-

HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

TOOLin järjestökysely 2017: 

Yliopettajien ja lehtoreiden 
tehtävänkuvissa ei 
merkittäviä eroja

K
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la nimikkeillä) toimi yhteensä 177 
henkilöä. 

Opetushenkilöstölle maksettavi-
en lisien suhteen ei ollut suurta eroa 
siinä, toimivatko he yliopettajina vai 
lehtoreina. Myöskään sen suhteen, 
miksi joku tekee työtä vähemmän 
kuin 1624 h/vuosi, ei näkynyt suurta 
vaihtelua siinä, toimiiko hän lehtori-
na vai yliopettajana. Syyt vähenne-
tylle työmäärälle ovat samoja: osa-
aikaeläke, osittainen hoitovapaa tai 
oma toive joko jaksamisen tai muun 
henkilökohtaisen syyn takia. Joissain 
tapauksissa syyksi mainittiin myös 
se, ettei enempää työtä ollut tarjolla. 

Selkein ero yliopettajien ja lehto-
reiden välillä on koulutuksessa: yli-
opettajissa on enemmän tekniikan 
lisensiaatteja ja tohtoreita kuin leh-
toreissa. Kuitenkin on myös lehto-
reita, joille ei samasta pätevyydestä 
huolimatta ole koskaan myönnetty 
yliopettajuutta. Tehtävänkuvien 
osalta voidaan sanoa, että niissä on 
suurta ammattikorkeakoulukoh-
taista vaihtelua. Joissain paikoissa 
yliopettajilla on selkeitä omia vas-
tuualueita, joita ei lehtoreilla ole, 
joissain taas tehtävänkuvat lehto-
reiden ja yliopettajien välillä ovat 
identtisiä, vaikka palkka on eri. Tilan-
netta on siis epämääräinen. Yleisesti 
ottaen erot tehtävänkuvissa eivät 
ole kovin suuria, vaikka yliopettajilla 
onkin keskimäärin hiukan enemmän 
hallinnollista vastuuta, tutkimus-
tehtäviä sekä  koulutusmyyntiin tai 
muuhun palveluliiketoimintaan liit-
tyviä tehtäviä.

Yksi TOOLin koulutuspäivässä esil-
le tullut, nykyistä systeemiä reilumpi 
ja läpinäkyvämpi ratkaisu saattaisi 
olla luopuminen yliopettaja-nimik-
keestä ja siirtyminen esimerkiksi 
termiin ”tekniikan opettaja”. Ideana 
olisi tällöin, että palkka määräytyisi 
jokaiselle erikseen koulutuksen ja 
todellisten työtehtävien mukaan. 

Risto Penttinen (johtaja, 
Strategy, People and Perfor-
mance) Fortum Oyj:stä oli 
Toolilaisen haastattelussa.  

Miten ammattikorkeakoulujen tek-
niikan opetuksen tulisi integroitua 
globaaliin koulutustarjontaan? 

SUOMESSA ON USEILLA ALOILLA osaa-
mista, joka kestää hyvin globaalin ver-
tailun. Suomi on kuitenkin pieni maa, 
emmekä voi olla joka alalla maailman 
huipulla. 

Siksi myös koulutuksen alueella on 
hyvä toimia osana globaalia toimin-
taympäristöä ja keskittyä sellaisiin tek-
niikan alueisiin, jotka ovat omille yri-
tyksillemme erityisen tärkeitä ja joissa 
meillä on suhteellinen kilpailuetu.  

Laadukas matematiikan ja luonnon-
tieteellisten aineiden koulutus on kai-
kissa tapauksissa olennaisen tärkeä 
pohja tekniikan osaamiselle.

Millainen merkitys teknologiateol-
lisuudella on Suomen hyvinvoinnin 
kannalta?

TEKNOLOGIAA TARVITAAN NYKYISIN 
varmasti joka alalla, ja tulevaisuudessa 
sen merkitys korostuu entisestään. 

Energia-ala käy läpi merkittävää muu-
tosta, joka kattaa koko toimialan energi-
an tuotannosta jakeluun ja asiakkaiden 
energian käyttöön ja kulutukseen. 

Suomalaisilla tekniikan alan yrityksillä 
on tässä oma merkittävä roolinsa uu-
sien teknologioiden kehittämisessä ja 
käyttöön ottamisessa.  

Laadukas tekniikan alan - kuten myös 
energiateknologian - koulutus tukee 

Yritysjohtajan 
puheenvuoro

”Laadukas tekniikan 
alan koulutus tukee 

suomalaisia yrityksiä aivan 
ratkaisevalla tavalla.”

suomalaisia yrityksiä aivan ratkaise-
valla tavalla. Ilman kilpailukykyistä, 
maailmanluokan osaamista jäämme 
varmasti jälkeen kilpailijoistamme 
ennemmin tai myöhemmin.

Tekniset aineet – mukaan lukien 
luonnollistieteellismatemaattiset 
aineet – ja kielitaito ovat tärkeitä 
vastavalmistuneelle insinöörille. 
Mitä muita taitoja hänellä olisi 
suotavaa olla, jotta hän sopeutui-
si parhaalla mahdollisella tavalla 
menestykselliseen yhteiskunnalli-
seen rooliin?

KYKY JA KIINNOSTUS OPPIA uutta 
ja sopeutua jatkuvasti muuttuvaan 
toimintaympäristöön. Tiimityösken-
telyn taidot ja kyky toimia myös tii-
missä, jonka jäsenet ovat eri toimipai-
koilla tai jopa eri maissa.

Digitalisaation tuomien mahdolli-
suuksien ymmärrys sekä käytännön 
taidot kuten koodaus ovat vahvassa 
nousussa.

SAMPSA KUPARI
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Metropolian yt-neuvottelut 
päättyivät maanantaina 16. 
huhtikuuta. Ammattikorkea-
koulun johto vei yt-neuvot-
teluiden tuloksen hyväksyt-
täväksi Metropolian halli-
tukseen. Kokouksessaan 18. 
huhtikuuta hallitus palautti 
yt-neuvotteluiden toimenpi-
teet ammattikorkeakoulun 
johdolle uudelleen valmistel-
tavaksi. Seuraava Metropoli-
an hallituksen kokous on 9. 
toukokuuta. Tämän lehden 
painoon mennessä ei tiedetä 
vielä mitään uutta, vain al-
kuperäinen tieto, että irtisa-
nomis- ja osa-aikaistamisuh-
ka koski jopa 80:tä työnteki-
jää ja lomauttamisuhka koko 
henkilökuntaa. 

 etropolian tekniikan ja lii-
kenteen opettajat kertoivat Toolilaiselle, 
että tilanne yt-neuvottelujen aikana oli 
sikäli outo, että mitään tietoa ei saatu. 
Kun oikeaa tietoa ei ollut, liikkeelle lähti 
huhupuheita, ja ne ankeuttivat ilmapii-
riä. Tämän vuoksi kukaan ei halunnut 
kommentoida asiaa nimellään Toolilai-
selle.

”Luottamusmiehet eivät ole kerto-
neet, mitä he ovat opettajien puolesta 
tehneet. Opettajat olisivat halunneet 
tietää, miten tuntiresurssia kenties lei-
kataan ja mitä seurauksia sillä olisi.”

Muun muassa tuoreen TOOLin järjes-
tökyselyn mukaan tekniikan ja liiken-
teen alan opettajat tekevät töitä jaksa-
misen äärirajoilla. Onko Metropoliassa 
”löysää” eli onko mahdollista saati järke-
vää irtisanoa tai osa-aikaistaa tekniikan 
alan henkilökuntaa?

”Monet ovat jaksamisen äärirajoilla, 
eivät välttämättä työmäärän vaan yhtei-
sön henkisen tilan takia.”

”Jotkut varmaan tekisivät mielellään 
lisätöitäkin, mutta tiukka kokonaistyö-
aikarajoitus estää. Mutta, jos väkeä nyt 
vähennetään, lisätunnit tulevat väkisin-
kin käyttöön – eli hölmöläisten peiton 
jatkamista.”

”Osa-aikaistaminen tuskin tuo sääs-
töä oppilaitokselle mutta kylläkin tus-
kaa siihen joutuville.”

Myös opiskelijat toivat esiin ihmetyk-
sensä siitä, miksi koulu säästää ope-
tuksesta eli perustehtävästään ja miksi 
rahoituksen vähentyessä rakennetaan 
uutta hallinto- ja koulurakennusta, vaik-
ka oppilaitoksen rahaa palaa pitkiin 
määräaikaisiin vuokrasopimuksiin. Juu-
ri kalliit vuokrasopimukset on nostettu 
yhdeksi syyksi talousvaikeuksiin, valtiol-
ta saatavan rahoituksen pienenemisen 
ohella:

”Metropolian valtiolta saama rahoitus 
on vähentynyt viidessä vuodessa lähes 
30 prosenttia. Ministeriö myönsi vuo-
delle 2012 rahaa 107 miljoonaa euroa 
mutta tälle vuodelle enää 79 miljoonaa 
euroa. Joudumme tekemään isoja muu-
toksia opetukseen talouden sopeutta-
miseksi. Oppilaiden sisäänottoja on jo 
vähennetty esimerkiksi insinöörikou-
lutuksen puolella vuosina 2013–2014. 
Tämä on hyvin harmillista nyt, kun tek-
niikan alalla on työvoiman kysyntää ja 
rakennusala vetäisi tosi paljon”, totesi 
rehtori ja toimitusjohtaja Riitta Konkola 
Helsingin Sanomissa, kun yt-neuvotte-
luista ilmoitettiin. 

OAJ Metropolia ammattikorkeakou-
lun paikallisyhdistys ry:n näkemys on, 
että uudet vuokrasopimukset tulisi laa-
tia siten, etteivät tilakustannukset rasita 
Metropolian taloutta kohtuuttomasti. 
Korkea vuokrataso luo painetta henki-
löstön vähentämiselle, ja juuri opetus-
henkilöstön työpanos on keskeinen tu-
levien vuosien OKM-mittaritavoitteiden 
ja muun tulorahoituksen turvaamisessa. 
Henkilöstön vähentäminen puolestaan 
on omiaan heikentämään tuloksia, mikä 
voi johtaa negatiiviseen kierteeseen.

Opettajat kirjoittavat julkisessa kan-
nanotossaan seuraavasti:

”Opetushenkilökunnan lomautukset 
ja irtisanomiset ovat perusteettomia, 
koska taloudellisen tilanteen ongelmat 
syntyvät liian suurista tilakustannuksista. 
On kestämätöntä, jos uusien kampusten 
tilavuokrat kasvattavat nykyisiä tilakus-
tannuksia opetushenkilökunnan kustan-
nuksella. 

YT-neuvotteluissa asetettu säästötavoi-
te tuleville vuosille on kestämätön myös 
siksi, että sen perustana ovat kampuksiin 
tehtävien investointien poistot. Voittoa 
tavoittelemattoman yrityksen tappiolli-
nen tulos on periaatteessa merkityksetön, 
jos se johtuu pelkästään investointien 
poistoista. Sen tulisikin käyttää kassas-
sa olevia varoja yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen ja hyväksyä 
poistojen aiheuttamat kulut. Tämä olisi 
pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden 
kannalta perusteltu ja järkevä ratkaisu.”

MIRKA AIRESVUO

Venyneet yt-neuvottelut 
ahdistivat opettajia

M
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Metropolia-ammattikor-
keakoulun perinteikkäässä 
juhlasalissa järjestettiin 
Insinöörikoulutuksen ke-
hittämisjärjestö INSKE ry:n 
keskustelutilaisuus insinöö-
rikoulutuksen tulevaisuu-
desta. Yhdistyksen puheen-
johtajana toimii TOOLin 
hallituksen jäsen Timo Ju-
nell, joka avasi tilaisuuden 
insinöörikoulutuksen nyky-
tilaa ja merkitystä pohtivalla 
puheenvuorolla. Paikalle oli 
kokoontunut monipuolinen 
joukko puhujia ja kuulijoita 
niin ammattiyhdistysten, 
koulutusvastaavien kuin 
yritystenkin piiristä. Myös 
TOOLin puheenjohtaja Jar-
no Varteva osallistui tilai-
suuteen edunvalvonnallisella 
puheenvuorolla.

Muuntokoulutus herätti 
vilkasta keskustelua

 äsitellyistä teemoista voimak-
kaimmin esille nousi muuntokoulutus, 
joka herätti runsaasti keskustelua myös 
yleisön piirissä. Hallitus on myöntä-
nyt muuntokoulutuksen järjestämistä 
varten lisärahoitusta, ja suuri osa sen 
turvin käynnistettävistä koulutuksis-
ta sijoittuu tekniikan ja liiketoiminnan 
aloille. Muuntokoulutuksella toivotaan 
ensisijaisesti helpotettavan kohtaanto-
ongelmaa. Puhujien mielipiteet sen 

HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

INSKE ry:n keskustelutilaisuus 
insinöörikoulutuksen 

tulevaisuudesta

K
”On ajankohtaista pohtia vaihtoehtoja muun-
laiselle kuin tutkintojärjestelmään sidotulle 
koulutukselle, jotta yhteiskunnan ja yksilöiden 
tarpeisiin voidaan vastata.”

TOOLin puheenjohtaja Jarno Varteva osallistui Insinöörikoulutuksen kehittämisjärjestön kes-
kustelutilaisuuteen edunvalvonnallisella puheenvuorolla.
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suhteen, millä tavoin ja missä määrin 
muuntokoulutusta tulisi järjestää, ero-
sivat toisistaan paljonkin. Itse tavoite, 
resurssipulan ja työttömyyden lieventä-
minen hyvälaatuisella koulutuksella, on 
kuitenkin kaikilla sama. 

INSINÖÖRILIITTO NÄYTTÄYTYI omis-
sa puheenvuoroissaan voimakkaana 
muuntokoulutuksen puolestapuhuja-
na. He esittävät, että ammattikorkea-
kouluja kannustettaisiin muuntokoulu-
tuksen järjestämiseen rahoitusmallilla, 
jossa muuntokoulutuksen opintopiste 
olisi arvokkaampi kuin normaalin tut-
kinnon opintopiste. Insinööriliitto toi-
voo muuntokoulutuksen tuovan apua 
myös keski-iän ylittäneiden insinöörien 
uudelleentyöllistämiseen.

RAKENNUSTEOLLISUUDEN koulu-
tukseen ja työvoimaan erikoistunut 
asiamies Lauri Pakkanen toi puheen-
vuorossaan esiin, että yritysten näkökul-
masta keskeistä on päästä paikkaamaan 
resurssipulaa nopealla aikataululla. Yri-
tyksissä kaivataan usein hyvin erikois-
tunutta osaamista, jonka hankkimisen 
ne uskovat onnistuvan muutaman kuu-
kauden mittaisella koulutuksella. Tällöin 
ei tietenkään puhuta laajojen uusien 
pätevyyksien hankkimisesta, vaan in-
sinöörin tutkinnon jo suorittaneiden 
henkilöiden uusien osaamisalueiden 
omaksumisesta. Hyvin lyhyet muun-
tokoulutusjaksot ovat kuitenkin tällä 
hetkellä ammattikorkeakouluille on-
gelmallisia, koska Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö rahoittaa lähinnä tutkintoon 
johtavia koulutuksia.

Vaihtoehtoja 
tutkintojärjestelmään 
sidotulle koulutukselle?

AMMATTIKORKEAKOULUISSA järjestet-
tävät muuntokoulutukset ovat pääasi-
assa kahden vuoden mittaisia. Tällaiset 
koulutukset ovat tarpeen, kun halutaan 
opettaa laajoja uusia pätevyyksiä. Kui-
tenkin paitsi yrityksille, myös monille 
työttömille henkilöille kahden vuoden 
opiskelujakso on pitkä aika. Myös ope-
tusneuvos Ulla Mäkeläinen Opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä nosti puheen-
vuorossaan esiin sen, että on ajankoh-
taista pohtia vaihtoehtoja muunlaiselle 
kuin tutkintojärjestelmään sidotulle 
koulutukselle, jotta yhteiskunnan ja yk-
silöiden tarpeisiin voidaan vastata. 

TOOLin hallituksen jäsen Timo Junell on Insinöörikoulutuksen kehittämisjärjestö INSKE ry:n 
puheenjohtaja. Hän pohti avauspuheessaan insinöörikoulutuksen nykytilaa ja merkitystä. 
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Parikymmentä ympäri Suomen saapunutta TOOLin aktiivia kokoontui torstaina 12.4. 
Pasilan Akavataloon TOOLin vuosittaisille koulutuspäiville. Kutsuttuina olivat luotta-
musmiehet, puheenjohtajat, yhdysmiehet ja hallitus. Päivän asiantuntijapuheenvuorot 
käyttivät OAJ:n työmarkkinalakimies Kai Kullaa, joka piti kattavan esitelmän eläkeasi-
oista, sekä OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos ja puheenjohtaja Olli Luukkainen, 
jotka molemmat keskittyivät sopimusneuvottelujen kulun selventämiseen TOOLin jäse-
niä kiinnostavasta näkökulmasta. 

TOOLin koulutustilaisuus: 

Keskustelua, kokemusten jakoa ja 
asiantuntijapuheenvuoroja

HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

Koulutuspäivä Esittäytyminen: on vasemmalta oikealle: 
Kim Rancken, Tommy Nyman, Reijo Heikkinen ja 
Pekka Lähdesmäki.
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 sallistujien arvostama osa koulu-
tuspäivää oli myös vapaalle keskustelul-
le varattu aika. Koska kehityskulut ovat 
monilla paikkakunnilla samantyyppisiä, 
tarjosi koulutuspäivä osallistujille mah-
dollisuuden jakaa tietoa hyviksi havai-
tuista käytännöistä eteenpäin ja toisaal-
ta miettiä yhdessä ratkaisuja ongelmiin. 

Keskustelussa pinnalle 
nousi järjestörakenne 

JÄRJESTÖRAKENNE NOUSI keskuste-
lussa esiin monella tasolla. Ensinnäkin 
OAJ kannustaa TOOLin jäsenyhdistyksiä 
liittymään työnantajakohtaiseen yhdis-
tykseen. Usealla paikkakunnalla on ollut 
epäselvyyttä valtakunnallisen TOOLin 
kannasta siihen, onko liittyminen suota-
vaa. Tähän vastaus on, että edunvalvon-
nan kannalta työnantajakohtaiseen yh-
distykseen liittyminen on hyväkin asia. 
Ongelmallista tällä hetkellä on se, että 
työnantajakohtaisten yhdistysten mal-
lisäännöt eivät ota riittävän hyvin huo-
mioon TOOLin kaltaisia B- ja C-mallisina 
toimivia yhdistyksiä. Koulutuspäivän 
seurauksena päätettiinkin, että TOOLin 
hallitus laatii työnantajakohtaisten yh-
distysten mallisääntöihin parannuseh-
dotuksia ja perustelee niiden tarpeel-
lisuutta OAJ:n suuntaan. Lisäksi TOOL 
selvittää, miten fuusioiden seurauksena 
syntyneiden, maantieteellisesti laajalla 
alueella toimivien ammattikorkeakou-
lujen järjestäytyminen olisi parasta or-
ganisoida.

TOOL EI AIO JATKOSSAKAAN sallia A-
mallista eli henkilöjäsenyyteen pohjaa-
vaa jäsenyyttä, vaan kokee paikallisten 
jäsenyhdistysten toiminnan olevan tär-
keää. Moni jäsen kokee paikallisen TOO-
Lin järjestämän toiminnan mielekkäänä, 
ja sen hiipuminen olisi todennäköisesti 
huono asia jäsenpidon kannalta. Paikal-
lisen identiteetin lisäksi olennaista on 
myös ammatti-identiteetti: moni TOO-
Lin jäsen ei koe olevansa ensisijaisesti 
opettaja vaan enemmänkin insinööri, 
joka opettaa.

JÄRJESTÄYTYMISTÄ POHDITTIIN myös 
laajemmassa mittakaavassa. Ammat-
tikorkeakoulujen ja yliopistojen yh-
teistyön lisääntyminen herättää ky-
symyksen siitä, olisiko tulevaisuuden 
edunvalvonnan kannalta hyvä ajatus 
tiivistää yhteistyötä ainakin Yliopiston 

O lehtoreiden liitto YLLin kanssa. Myö-
hemmässä vaiheessa saattaisi olla 
parasta, että korkeakouluopettajat 
muodostaisivat yhteisen edunvalvon-
tajärjestön, jonka alaisuudessa muun 
muassa TOOL toimisi. 

Neuvottelut erityisen 
vaikeat tekniikan alan 
sopimuksen osalta

OAJ:N NEUVOTTELUJOHTAJA Petri Lind-
roos kertoi neuvottelujen kulusta tek-
niikan sopimuksen osalta yksityiskoh-
taisesti. Neuvottelukierros oli hankala, 
koska yhtenä työnantajapuolen kärki-
tavoitteista erityisesti Sivistan puolella 
oli päästä eroon tekniikan sopimuksen 
erityismääräyksistä. Sovitteluvaiheessa 
myös sovittelijan esitys sisälsi heiken-
nyksiä tekniikan alan sopimukseen – 
näihin OAJ ei kuitenkaan suostunut. 
Tekniikan erityismääräysten, kuten saa-
tavuuslisän ja nykyisen suhteen sidotun 
ja sitomattoman työn välillä, säilyminen 
ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys. 

OAJ:N PUHEENJOHTAJA Olli Luukkai-
nen kertoi neuvotteluista hiukan laa-

jemmassa mittakaavassa. Sekä hän että 
Lindroos korostivat sitä, että kahden 
vuoden kuluttua alkavat uudet sopi-
musneuvottelut tulevat olemaan vielä 
vaikeammat. Valmistautuminen on siis 
syytä aloittaa hyvissä ajoin. TOOL pyr-
kii vaikuttamaan Sivistaan teollisuuden 
kautta, jotta viesti koulutuksen laadun 
turvaamisen tärkeydestä menisi perille 
myös sitä kautta. Jos saatavuuslisä olisi 
poistunut, olisi ammattikorkeakoulujen 
ollut haastavaa saada päteviä tekniikan 
opettajia. Pätevän tekniikan alan työvoi-
man kouluttaminen taas on olennaisen 
tärkeää Suomen viennin menestyksen 
kannalta. Olennaista tulevissa neuvot-
teluissa on varmasti myös jäsenmäärä: 
jäsenrekrytointiin tulisikin siis nyt pa-
nostaa erityisen paljon!

LUUKKAINEN NOSTI puheenvuoros-
saan esiin tekniikan alan koulutuksen 
kannalta positiivisena asiana sen, että 
korkeasti koulutettujen osaamisen ke-
hittämiseen on alettu kohtaanto-ongel-
man vuoksi panostaa myös rahallisesti. 
Tekniikan alan koulutukset (yhdessä 
liiketoimintaosaamisen koulutusten 
kanssa) ovat niitä aloja, joilla muunto-
koulutus toimii hyvin ja joilla siihen eri-
tyisesti panostetaan.

Vasemmalla OAJ:n neuvottelujohtaja 
Petri Lindroos, oikealla TOOLin puheen-
johtaja Jarno Varteva.
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Toolilaiset Jarno Varteva ja 
Lauri Hietalahti äänestettiin 
maaliskuun vaaleissa OAJ:n 
valtuustoon. Liiton puheen-
johtaja Varteva on esittäyty-
nyt Toolilaisessa 3/2017, nyt 
on Hietalahden vuoro.

Syntymäaika ja –paikka: Elokuun 12. 
päivä 1967, Rovaniemi.
Asuinpaikka ja -tapa: Asumme Pirk-
kalassa vanhassa puutalossa vanhan pi-
hapiirin ympäröimänä. Vanha tarkoittaa 
tässä, että talossa on kylmiäkin nurkka-
uksia yleensä talvella, siinä on nikkaroi-
tavaa ja että kukkien ja pensaiden kans-
sa riittää touhua.
Perhe: Rouvan kanssa olemme neljäs-
tään, koska talolla on myös kaksi kissaa: 
Peppi ja Lotta.
Koulutus: Diplomi-insinööri, sähkövoi-
matekniikka.
Ammatti ja toimipaikka: Lehtori Tam-
pereen ammattikorkeakoulussa vuo-
desta 1998 lähtien.
Kuvaile nykyistä työtäsi: Yhdellä sanal-
la sekatyömies! Työtehtäväni ovat yh-
distelmä opetustyötä sen eri muodoissa 
sähkövoimatekniikan alalta ja hanke-
työtä, jossa toteutetaan olemassa olevia 
hankkeita. Samaan aikaan olen hanke-
massa uusia hankkeita ja tarjoamassa 
koulutusta yrityksille. Tuo rooli muistut-
taa myyntimiehen tekemisiä. Edelleen 
kehitän tekemistä Tampere3-yhteisössä 
ja osallistun myös edunvalvontatyöhön. 
Varsin sirpaleinen päiväohjelma, joka ei 
välttämättä ole aina niin hyvä juttu.
Mikä oli haaveammattisi pikkupoi-
kana? Halusin aluksi ehdottomasti tulla 
veturinkuljettajaksi! Sitten myöhemmin 
oli aika, että halusin Juha Miedoksi mut-
ta siihen hommaan rahkeeni eivät vain 
riittäneet.
Mikä kirja on yöpöydälläsi juuri nyt? 
Auts, tämä on vähän tylsää, kun siinä on 
Muuntajat ja sähkökoneet -kirja. Oikein 

MIRKA AIRESVUO

Kollega työpöytänsä ääressä

Lauri Hietalahti – TOOLin 
edustaja OAJ:ssa

tarkistin tilanteen makuuhuoneesta, 
että onko näin kapeaksi elämä mennyt. 
Tarkoitus on päivittää kirjaa ja sen ta-
kia iltaisin merkitsen siihen, mitä pitäisi 
muuttaa tai täydentää.
Mikä on lempiruokasi ja -juomasi? 
Savustettu kala, jota voin itse pöntössä 
tehdä, on kyllä ykkönen! Juomista kuo-
huviinit, jos olut on loppu.
Millaista musiikkia kuuntelet? Viime 
kesänä suosikkini ylitse muiden oli Ha-
loo Helsinki. Jopa Kaija Koo ja Vesala jäi-
vät toiseksi. Näyttää siltä, että suomipop 
ja -rock on listan kärjessä.
Mitä kirjoja olet kirjoittanut? Tamme-
rtekniikka on julkaissut kuusi kirjoitta-
maani kirjaa, jotka on tarkoitettu säh-
köalan opiskelijoille. Vaikuttaa siltä, että 
kollegat ovat tyytyväisiä, että heillä on 
kättä pidempää käytettäväksi kurssien 
materiaaliksi opiskelijoille. Ja että opis-
kelijoilla on edes jotakin kotimaisella 
kielellä heitä varten laadittua nykyai-
kaista materiaalia, jossa kokonaisuuksia 
on jäsennelty ja joista voi opiskella, vaik-
ka oppitunneilla asioita ei enää ehditä 
käymään läpi. Myös Edita on julkaissut 
kaksi teoreettisen sähkötekniikan kirjaa, 
joissa olin mukana yhtenä tekijänä.
Mitä lentopalloilu sinulle merkitsee? 
Lentopalloa harrastan säännöllisesti. 
Joukkueemme Pirkkalan Pirkat on me-
nestynyt välillä valtavan hyvin Tampe-
reen puulaakisarjassa, C-tasolla. Se on 
se alin paikallinen sarjataso. Kesällä on 
tarkoitus käydä iltarasteilla suunnista-
massa, ettei vyötärö ihan mahdotto-
masti leviä nykyisestä.
Mitä yleensä teet työpäivän jälkeen? 
Jotenkin on vain käynyt niin, että sellai-
nen 10–15 minuutin torkahdus tekee 
hyvää hetimiten päivän päätyttyä. Muu-
toin voi todeta, että suomalainen mies, 
akkuporakone ja terassiruuvi ovat usko-
mattoman aikaansaapa yhdistelmä. Tai 
mies, kuusi ja moottorisaha. 
Mottosi? Kyllä se siitä!
Olet opettajien edustajana TAMKin 
hallituksessa, olet aktiivisesti mu-

kana TOOL Tampereen toiminnassa, 
olet ollut valtakunnallisen TOOLin 
hallituksessa, kirjoitat ay-aiheisia 
artikkeleja. Mikä motivoi sinua näin 
aktiiviseen ammattiyhdistystoimin-
taan?
Olen aina ollut kiinnostunut yhteisten 
asioiden hoidosta ja siksi myös työelä-
män asetelma kiehtoo minua. Elämän-
kokemukseni perusteella, kun ympä-
rille katsoo ja jäsentää, miten maailma 
toimii, niin työelämässä työntekijä on 
kuitenkin se heikompi osapuoli. Am-
mattiyhdistyksen kautta me pidämme 
yhtä, jotta pelisäännöt olisivat reilut ja 
tasapuoliset alallamme. Jos näin ei tee, 
voimme saada puupalikasta päähän ja 
retuutusta niskavilloista! 
TAMKin hallituksen jäsenenä olen ollut 
oikeassa korkeakoulujärjestelmän kor-
keakoulussa. Työskentely on pakotta-
nut miettimään korkeakoulujen ideaa, 
meidän vahvuuksiamme ja olemassa-
olomme oikeutta sekä vaikuttamaan 
asioihin tavalla, jossa ammattikorkea-
koulun tarkoitus ja tehtävä tulee huo-
mioiduksi ”yliopisto omistaa meidät”-
järjestelmässä. Uuteen asemaamme 
liittyy paljon intohimoja ja ristivetoa.
Miten suunnittelet toimivasi OAJ:n 
valtuustossa?
Ensinnäkin kiitoksia äänestäjille luot-
tamuksesta, kun mandaattini OAJ:n 
valtuustossa jatkuu uudella kaudella. 
Viime valtuustokaudella käytin jokai-
sessa kokouksessa salissa puheenvuo-
ron meidän, toolilaisten asioista. Saman 
lupaan tehdä nyt alkavana kaudella. 
Valtuustossa on otettava roolia ja teh-
tävä yhteistyötä samaan aikaan muiden 
ryhmien kanssa. Toinen toimintatapani, 
jota olen harjoittanut, on lähestyä ja 
keskustella kaikkien niiden OAJ:n päät-
täjien ja toimistohenkilökunnan kanssa, 
jotka ovat keskeisessä asemassa mm. 
sopimusneuvotteluissa. Heitä tapaa 
luontaisesti valtuuston kokouksissa.
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F rågan om upphovsrätt har aktua-
liserats i och med att användning av 
digitalt material och nya medier ökat. 
Frågan har en redan i flera år bollats 
hit och dit men mest har det kretsat 
kring tolkning av lagen. Upphovsrätts-
lagen är entydig: ”Den som har skapat 
ett litterärt eller konstnärligt verk har 
upphovsrätt till verket, vare sig det 
utgör en skönlitterär eller beskrivan-
de framställning i skrift…” (404/1961), 
där kravet är att det då ska vara fråga 
om en egen unik produktion. Detta 
gäller oavsett om det är fråga om ett 
verk ”i skrift eller tal, ett musikaliskt 
eller sceniskt verk eller ett filmverk…”. 
Generellt kan man nog utgå från att 
det material som en lärare produce-
rar uppfyller kännetecken för en egen 
produktion. Frågan om detta har starkt 
aktualiserats av att det blivit allt lättare 
att kopiera och sprida material digitalt. 
Arbetsgivarna har i dessa tider av ned-
skurna resurser fått allt mera intresse 
för att ta tillvara producerat material 
och återanvända, vilket i sig är en god 
tanke förutsatt att den som gjort arbe-
tet får betalt för utfört arbete. Frågan 
är, som jag ser det, inte så mycket vad 
Upphovsrättslagen säjer, utan frågan 
gäller at vi ska och hur vi ska avtala om 
produktion, utveckling och använd-
ning av digitalt material. Det finns en 
ambition från statligt håll att allt ska 
vara öppet och tillgängligt, men å an-
dra sidan är det rimligt att lärarna be-
vakar sina intressen. Den som vill ha 
något måste betala för det, inte bara ta 
åt sig och dela ut åt alla. Det måste ock-
så finnas en morot som lockar lärare att 
göra något och ger dem en känsla av 
att de inte blir lurade.

DET ÄR KLART ATT EN BOK eller ett fö-
reläsningskompendium är en egen 
produktion och faller under Upphovs-
rättslagen, men enligt Upphovsrättsrå-
dets (Tekijänoikeusneuvosto) tolkning 
gäller det även för en föreläsning. Den 
kan bara kopieras och visas på nytt om 
man avtalat om detta. Det är klart att 

LEIF ÖSTMAN, överlärare i byggnadsteknik, Yrkeshögskolan Novia, Vasa 
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man inte kan spela in en föreläsning av 
en internationellt känd professor och 
sen lägga ut den på nätet utan hans 
medgivande, och detta gäller naturligt-
vis också vanliga föreläsningar som tek-
niklärare håller i sin vardag. Den uppfyl-
ler kravet på att betraktas som en unik 
produktion. Upphovsrättsrådet har som 
uppgift att biträda undervisningsminis-
teriet vid handläggningen av ärenden 
som angår upphovsrätt samt att avge 
utlåtanden i ärenden som gäller tilläm-
pningen av denna lag. Upphovsrättsrå-
det har också gett som riktlinje att lös-
ningar om upphovsrätt skall bedömas 
från fall till fall utgående från:

• Vad syftet och innehållet i 
 verket är?
• Vad är praxis i branschen?
• Sedvanlig tolkning av 
 upphovsrätt

TOLKNINGEN ÄR ÄVEN att en överlåtel-
se är begränsad, d.v.s. att en arbetsgiva-
re inte har full förfoganderätt till t.ex. di-
gitalt material annat än för användning 
i egen verksamhet.

Sett ur lärarens och TOOL:s synvinkel 
är inte det centrala hur vi ska tolka Upp-
hovsrättslagen utan att vi ska avtala om 
användning om material. Det är bra att 
material är i användning, det gagnar 
studeranden och lärandet. Problemet 
är att i ett oklart läge så förekommer 
tendenser att försumma och övertolka 
rättigheter, vilket skapar misstro och 
osäkerhet. Det är viktigt att notera att 
arbetsgivaren inte sitter med ensamrätt 
till tolkning. Tolkningsrätt av lag ligger i 
sista hand hos rättsinstanser och dit är 
det egentligen ingen vits att gå med 
dylika ärenden utan det är bättre att 
förhandla och komma överens. Är man 
ärlig så måste man också inse att det 
handlar mindre om royaltyn för produ-
cerat material och mera om principer-
na. Man ska veta vad som gäller och att 
man ska ha lön för mödan. Här gäller 
också att arbetstagare måste behandlas 
jämlikt.

OAJ HAR KONSTATERAT ATT läraren har 
rätt till det material som hen har produ-
cerat om inget annat avtalats. I nyare 
avtal kan förekomma att det är inskrivet 
att arbetsgivaren har rätt till producerat 
material, men tolkningen är också att 
lärare primärt är anställda för att under-
visa, varvid produktion av material nor-
malt inte ingår. Vill man att läraren ska 
producera material som kan användas 
av andra så borde det vara avtalat. Det 
är en stor skillnad mellan att göra mate-
rial för egen undervisning där man själv 
medverkar och kan förklara mera, och 
att man har klart material som kan an-
vändas oberoende av vem som skapat 
det. 

MAN KAN KONSTATERA ATT lärarnas 
förhandlingsposition är rätt stark då 
det kommer till kritan och praktiskt 
förverkligande. En allmän användning 
av många olika lärares material förut-
sätter rätt så omfattande system och 
förvaltningsrutiner. Dels kräver det arki-
vering och distribution, dels kräver det 
en kvalitetskontroll. Bägge dessa är ar-
betskrävande. Sannolikt är det hart nära 
omöjligt för yrkeshögskolorna att sätta i 
system att ta vara på stora mängder ma-
terial som lärarna producerat. En cent-
ral fråga gällande kvalitetskontrollen 
är upphovsrätt till bilder och dyl. i pro-
ducerat material. Det krävs att man är 
noggrann med att inte använda annans 
material utan lov, speciellt om man pla-
nerar att göra det allmänt tillgängligt. Vi 
vill ofta använda bildmaterial i publika-
tioner, men det kan vara tidsödande att 
söka fram upphovsman och få tillstånd 
till användning av bildmaterial. Någon 
borde alltså få utföra detta på betald 
arbetstid.

MIN BEDÖMNING ÄR ATT upphovsrätts-
frågan främst kretsar kring användning 
kolleger emellan. En omfattande pro-
duktion av undervisningsmaterial förut-
sätter en professionell förlagsliknande 
verksamhet, vilket det knappast finns 
utrymme för med dagens nedskurna 
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budgeter. Det finns nämligen inte hel-
ler några stora inkomster att hämta då 
man producerar material på språk som 
inte har internationell bärkraft. Man kan 
säkerligen tänka sig en välgjord föreläs-
ningsserie med spetskunnande i t.ex. ar-
tificiell intelligens, och på engelska, att 
den kunde generera en del royaltyn. På 
finska eller svenska torde gälla samma 
som för läroböcker. Det är en uppenbar 
risk att det kräver mera arbete än vad 
det ger, men vi är alla tacksamma för de 
fackböcker olika kolleger producerat.

JAG TROR VI MÅSTE avdramatisera frå-
gan om upphovsrätt, men också gå 
mera in i detaljerna och komma överens 
om principerna. Det är säkert rimligt att 
den som beställer och avtalar om pro-
duktion av undervisningsmaterial har 
rätt till materialet, men har också ansva-
ret för att det uppfyller kvalitetskraven. 
Om arbetsgivaren ger resurs i arbetstid-
splanen för att skapa t.ex. en serie före-
läsningar och läruppgifter, så är det en 
klar beställning utöver undervisningen. 

Det är dock inte en prestation som vid 
köp från ett företag, utan läraren arbe-
tar med lön och producerar så gott det 
går. Räcker tiden inte till så är det arbet-
sgivarens ansvar att ge mera resurs för 
att säkerställa att produktionen uppfyl-
ler kraven eller delegera uppgifterna. 
Det finns ingen generell rätt till pro-
ducerat material, inte ens om det står i 
avtalet. Det måste ändå bedömas från 
fall till fall. Den enkla lösningen är att 
man i samband med arbetstidsplaner 
diskuterar produktion och användning 
av material. En närliggande lösning är 
att man kommer överens om att tillåt 
användning av material inom samma 
utbildning, kolleger emellan, men att 
man där klart konstaterar att det endast 
gäller för denna omfattning och med en 
begränsning i tid. Det är viktigt för alla 
parter att man klargör hur material får 
användas efter att någon bytt jobb eller 
gått i pension. Målet ska vara att man 
har framförhållning och vet hur man 
kan använda materialet, och att det är 
dokumenterat. Detta gäller också an-

vändning och uppdatering av material. 
Får man fritt redigera, låna delar och hur 
fritt får man dela ut det? Gäller det bara 
studeranden eller kan också andra kom-
ma ifråga, t.ex. industripartners? När det 
gäller produktion av nytt material så är 
det viktigt att komma överens om om-
fattning, kvalitet och ansvar. Det räcker 
inte med att ange att material ska pro-
duceras - om man har stora ambitioner. 
Gör man det främst för egen använd-
ning så räcker det kanske med enklare 
överenskommelser.

MIN SLUTSATS ÄR ALLTSÅ att det gäl-
ler att fundera och diskutera vad slags 
material man producerar, vilken kvali-
tet det har och vilka andra som kan ha 
nytta av det. Sen ska man avtala om an-
vändning, gärna med klara avgränsnin-
gar i tid och omfattning, samt gällande 
ansvar för kvaliteten. Det är bra att vi 
får fram delat material men det är inte 
något som behöver göras på talko eller 
med ackordslön, och ansvaret ligger 
främst hos arbetsgivaren.  
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OAJ:n vuosittain järjestämä 
Korkeakoulupäivä pidettiin 
tänäkin keväänä Akavata-
lossa. Tilaisuuteen osallistui 
laaja joukko ammattikor-
keakoulujen ja yliopistojen 
henkilöstöä. Puhujina tilai-
suudessa oli kansallisen ja 
kansainvälisen tason asi-
antuntijoita ja päättäjiä, ja 
mielenkiintoisia näkökulmia 
kuultiin myös käydyissä pa-
neelikeskusteluissa.  

 isäministeri Kai Mykkänen esit-
teli näkemyksiään siitä, miten Euroopan 
ja Suomen tulisi vastata työperäiseen 
maahanmuuttoon ja osaajien liikehdin-
tään liittyvään Aasian maiden aiheut-
tamaan haasteeseen. Hän kertoi myös, 
miten työvoiman tarve tulee kehitty-
mään tulevaisuudessa. 

Työvoimaa tullaan tarvitsemaan lisää 
kaikissa sosiaali- ja terveysalan tehtävis-
sä. Lisää työvoimaa tarvitaan myös sel-
laisissa teollisuuden tehtävissä, joita täs-
sä vaiheessa on vaikea korvata koneilla. 

Työ tulee muuttumaan; arvioiden 
mukaan vuoteen 2030 mennessä jopa 
noin kolmannes nykyisistä töistä voitai-
siin korvata koneilla ja tekoälyllä. Tilalle 
tulee kuitenkin uusia osaamistarpeita, 
ja tässä kehityksessä ei ole mitään uut-
ta. Suomessa sata vuotta sitten olleista 
ammateista jopa 90 % on hävinnyt. 

Luovuuden ja inhimillisen vuoro-
vaikutuksen korvaaminen koneilla on 
vaikeaa. Näitä ominaisuuksia tarvitaan 
uuden osaamisen ja uusien tuottei-
den kehittämisessä ja markkinoinnissa. 
Suomalaiset ovat hyviä ratkaisuidensa 
kanssa ja meillä on hyvä maine, mutta 
olemme myynnissä ja markkinoinnissa 
jäljessä esimerkiksi Tanskaan ja Ruotsiin 
verrattuna. 

REIJO MANNINEN
Tampereen ammattikorkeakoulu

Korkeakoulupäivillä sanottua     

”Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä jopa noin 
kolmannes nykyisistä töistä voitaisiin korvata koneilla 

ja tekoälyllä. Tilalle tulee kuitenkin uusia osaamis-
tarpeita, ja tässä kehityksessä ei ole mitään uutta. 

Suomessa sata vuotta sitten olleista ammateista jopa 
90 % on hävinnyt.”

OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi esitteli korkeakoulupäivillä tilastotietoa siitä, miten 
Suomi sijoittuu OECD-maiden keskinäisissä koulutus- ja tutkimustyön vertailuissa.



232/2018 Toolilainen

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen kertoi, millaista tukea korkeakoulutukselle ja tutkimukselle voidaan saada EU:n tasolta.

Seuraavat Nokiat tai pienemmät me-
nestystarinat eivät synny siten, että 
koulutetaan 20 vuotta tietyn alan osaa-
jia. Ne syntyvät kehittämällä aihioita, 
joiden ympärille täytyy nopeasti kerätä 
maailman parhaita aivoja ja osaajia. Pu-
hutaan osaajien kokoontumisajoista, 
ministeri Mykkänen totesi. Tämä on jo 
nähtävissä esimerkiksi pelialan menes-
tystarinoissa.

EUROPARLAMENTAARIKKO Henna 
Virkkunen kertoi, millaista tukea kor-
keakoulutukselle ja tutkimukselle voi-
daan saada EU:n tasolta. EU:lla ei var-
sinaisesti ole toimivaltaa, jolla ohjata 
jäsenmaiden koulutuspolitiikkaa, mutta 
tavoitteita ja rahoituselementtejä sillä 
on. 

Virkkunen esitti huolen siitä, että Suo-
mi on jäänyt jälkeen korkeakouluasteen 
tutkinnon suorittaneiden määrässä 
25–34-vuotiaiden ikäluokassa. Suomi 
on hivenen alle OECD-maiden keskiar-
von. Suomalaisen koulutuksen taso ei 

ole romahtanut, mutta muut maat ovat 
satsanneet viime vuosina koulutukseen 
Suomea enemmän ja ajaneet meidän 
ohi. 

Tähän haasteeseen pyritään vastaa-
maan korkeakouluvisiotyön kautta, 
jossa yhtenä tavoitteena on nostaa 
suoritettujen tutkintojen määrää. EU:n 
tavoitteena on muun muassa edistää 
elinikäistä oppimista, investoida koulu-
tukseen ja moninkertaistaa Erasmus+-
ohjelmaan ja eTwinning-verkostoon 
osallistuvien opettajien määrä.

OECD:N APULAISPÄÄSIHTEERI Mari Ki-
viniemi esitti tilastotietoa siitä, miten 
Suomi sijoittuu OECD-maiden keski-
näisissä koulutus- ja tutkimustyön ver-
tailuissa. Suomi pärjää edelleen hyvin 
PISA-tutkimuksessa. Peruskoulutuksen 
eräs haaste on tyttöjen ja poikien osaa-
miseron kaventaminen. Myös aikuisten 
perusosaaminen (esim. lukutaito, digi-
taaliset taidot) on maailman huippu-
luokkaa.

Kun Suomea verrataan muihin mer-
kittäviin korkeakoulutusta antaviin 
maihin, Suomi on jäänyt hieman jäl-
keen tieteellisen tuotannon määrässä 
ja laadussa. Monessa maassa tieteellisiä 
julkaisuja tuotetaan määrällisesti enem-
män ja niihin myös viitataan enemmän 
muissa tutkimuksissa. Kiviniemi totesi, 
että Suomessa tunnetaan akilleenkan-
tapäät ja mitä tilanteen parantamiseksi 
tulisi tehdä. Korkeakouluvisiossa kuva-
tut tavoitteet tukevat Kiviniemen mu-
kaan hyvin myös OECD:n näkemyksiä 
korkeakoulutuksen kehittämiseksi.
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V

Insinööriliitto ja Insinöö-
riopiskelijaliitto teettävät 
vuosittain tutkimuksen opis-
kelijoiden työssäkäynnistä. 
Raportti on ladattavissa os-
oitteesta www.ilry.fi ja se on 
otsikoitu Tekniikan alan am-
mattikorkeakouluopiskeli-
joiden työssäkäyntitutkimus 
2017. Laajuudeltaan 40-si-
vuiseen raporttiin sisältyy 
paljon tietoa ja kuvaajia. Va-
litsen raportista muutaman 
luvun taustaksi. 

 ain 65 % opiskelijoista koki harjoit-
telun liittyvän opintoihin erittäin hyvin 
tai hyvin. Alakohtaisesti myönteisim-
män arvion tehneiden määrä vaihteli 
välillä 44–80 %. Rakennusalan luvut 
olivat korkeimpia ja tietotekniikan alan 
alimpia. 

Arviot kesätöiden liittymisestä opis-
keluun olivat sitä myönteisempiä mitä 
ylemmästä vuosikurssista oli kyse. Yllät-
tävä tieto oli, että vain 3 % sai työpaikan 
ammattikorkeakoulun harjoitteluväli-
tyksen kautta. 23 % sai töitä ottamalla 
yhteyttä uuteen työnantajaan ja 40 % 
oli samassa työpaikassa kuin aiemmin. 

Harjoittelun kokonaismäärät (medi-
aani 22 kk) olivat ilahduttavan korkeita, 
mutta merkittävä osa tuosta harjoitte-
lusta lienee hankittu ennen opintojen 
alkua ja muulta kuin opiskeltavalta alal-
ta. Myönteistä on myös se, että valtaosa 
opiskelijoista teki harjoittelunsa työsuh-
teessa ja sai kohtuullista palkkaa. 

KEHITETTÄVÄÄ ON SILTI RUTKASTI. Jos 
ensimmäisen vuoden opiskelijoista 
harjoittelussa olleista yli puolet on sitä 
mieltä, että harjoittelu liittyi vain vähän 
tai ei ollenkaan opiskeluun, on tulosta 

REIJO RASMUS

Ajatuksia harjoittelun kehittämi-
sestä - senioriopettaja muistelee

pidettävä todella huonona aikana, jol-
loin teollisuudessa on nousukausi. En-
simmäisen vuosikurssin vastaajia oli vä-
hän, joten tulosta on pidettävä hieman 
epäluotettavana. 

Tilanne oli kuitenkin lähes sama toi-
sen vuosikurssin osalla. Kaikilla koulu-
tusaloilla vähintään neljännes vastan-
neista ei ollut harjoittelussa ollenkaan. 
Ilmeisesti ongelmat laadukkaan har-
joittelupaikan löytämisessä heijastuvat 
myös opiskelumotivaatioon ja ehkä 
myös keskeytysmääriin. 

Tietotekniikan opiskelijoiden harjoit-
telun ongelmat tunnetaan. Heillä on 
vaikeuksia saada alan kesäharjoittelu-
paikkoja, mutta kun teoriaosaaminen 
on riittävällä tasolla, töitä löytyy valmis-
tuneille. 

HARJOITTELUN KEHITTÄMISEKSI on 
vuosien mittaan tehty työtä sekä valta-
kunnallisesti että paikallisesti. Harjoitte-
lun raportointivaatimuksia kiristämällä 
tai harjoittelupaikan kriteereitä nosta-
malla ei nykytilannetta voida parantaa. 
Näyttää siltä, että ammattikorkeakoulu-
jen harjoitteluinfot, erilaiset rekrytapah-
tumat ja -palvelut ovat riittämättömiä. 

Esitän pitkäaikaiseen kokemukseen 
perustuvan, mutta kuitenkin subjektiivi-
sen näkemyksen menettelytavasta, jolla 
harjoittelun laatua voidaan parantaa. 
Menettelytapa on ollut käytössä TAM-
Kissa yli 20 vuotta. Omat kokemukseni 
rajoittuvat rakennustekniikan koulutus-
ohjelmaan, mutta ovat varmaankin so-
vellettavissa kaikkiin tekniikan aloihin. 

TÄRKEINTÄ ON NIMETÄ jokaiselle opis-
kelijalle harjoittelusta vastaava opettaja, 
joka tukee ja auttaa opiskelijaa harjoit-
teluun liittyvissä asioissa. Kahden en-
simmäisen vuosikurssin kesäharjoitte-
lun ohjaus hoidetaan ryhmäkohtaisesti. 
Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen 
tapahtuva ns. ohjattu harjoittelu toteu-
tetaan siten, että jokaiselle opiskelijalle 
nimetään oma ja opiskelijalle tuttu am-
mattiaineen opettaja, joka käy kesän 

aikana työpaikalla. Ammatillisen kehit-
tymisen näkökulmasta tätä kolmannen 
vuoden ohjattua harjoittelua pidetään 
tärkeimpänä ja siksi siihen panostetaan. 
Neljännen vuoden syksyllä pidetään 
noin päivän mittainen harjoittelusemi-
naari, jossa jokainen opiskelija esittelee 
harjoittelupaikkansa sekä jakaa koke-
mukset ja mielestään tärkeät havainnot 
harjoittelun ajalta. Näiden harjoitteluse-
minaarien anti on todella arvokas koko 
ryhmälle – ja myös opettajille.

YHDELLE OPETTAJALLE harjoittelun 
ohjauskäyntejä tulee enintään kym-
menkunta. Suunnittelemalla matkat voi 
yhtenä päivänä hoitaa useita kohteita. 
Opiskelijan näkökulmasta opettajan 
1–2 tunnin käynti työpaikalla ja muu-
tama puhelu sitä ennen ei tietenkään 
ole varsinaista ohjausta, mutta korostaa 
harjoittelun merkitystä ja osoittaa sen 
olevan osa opiskelua. Jo puhelut ennen 
työpaikkavierailua paljastavat, jos har-
joittelupaikassa on jotain ongelmallista. 

Opiskelijan esimiehet tuntuvat myös 
arvostavan opettajan vierailua. Tapana-
ni on ollut sopia työpaikkavierailut ajan-
kohtiin, jotka sopivat myös esimiehelle. 
Kahvikupillisenkin aikana ehtii vaihtaa 
jo paljon kuulumisia ja kiittää yritystä 
harjoittelupaikan antamisesta. Usein 
keskusteluissa nousee esiin myös insi-
nöörityön aiheeseen liittyvät asiat. 

VIIMEISTEN VUOSIEN aikaan rakennus-
alan kolmannen vuoden harjoittelijat 
ovat olleet niin vastuullisissa tehtävissä, 
että harjoittelulle asetetut vaatimukset 
täyttyvät ongelmitta. Rakentamisen 
lamavuosina moni teki harjoittelunsa 
suoritustason tehtävissä ja silloin muis-
tan esittäneeni joskus toiveita, että 
opiskelija pääsisi mukaan kuunteluop-
pilaaksi esimerkiksi työmaalla järjestet-
täviin katselmuksiin tai palavereihin. 
Toiveitani kuunneltiin. 

OPETTAJAN KANNALTA harjoittelun oh-
jaus on palkitsevaa. Ohjattavat valitaan 
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siinä vaiheessa, kun harjoitte-
lupaikat ovat tiedossa. Tieten-
kin kalliorakentamista opet-
tava menee tunnelityömaalle, 
pohjarakennusta opettava 
paalutustyömaalle ja suunnit-
teluaineiden opettaja suunnit-
telutoimistoon jne. 

Työpaikkavierailuilla opet-
taja pystyy päivittämään tie-
tonsa yritysten käyttämistä 
suunnitteluohjelmista ja niiden 
versioista sekä monista yritys-
ten sisäisiin toimintatapoihin 
liittyvistä seikoista. Tietenkin 
kymmenkunta yritysvierai-
lua vuosittain kasvattaa myös 
opettajan ammatillisia verkos-
toja. Näitä verkostoja he tar-
vittaessa käyttävät, jos jollain 
opiskelijalla on vaikeuksia löy-
tää harjoittelupaikka. Yrityksiä 
syvällisesti tuntevat ammattiai-
neen opettajat pystyvät myös 
hyödyntämään yrityselämän 
tuntemusta opetuksen lisäksi 
vaikkapa voimakkaasti markki-
noitujen yritysprojektien syn-
nyttämisessä. 

TÄRKEINTÄ MIELESTÄNI ON, 
että työpaikoilla käydään – ei ai-
noastaan pyritä käymään. Näin 
toimien jokainen opiskelija on 
samanarvoinen ja toiminta on 
ammattimaista. Resurssointi 
on pieni, mutta työ on niin an-
toisaa, että sen takia kukaan ei 
ole kieltäytynyt. Myöskään työ-
suunnitelman vapaajaksot ei-
vät ole muodostuneet esteeksi. 

Oltuani nyt reilun vuoden 
eläkkeellä en kaipaa kokeiden 
ja harjoitustöiden tarkastusta, 
mutta rakentajien työyhteisöä 
ja opiskelijajoukossa vallinnut-
ta nuorekasta ja tulevaisuuteen 
katsovaa ilmapiiriä on ikävä. 
Opettajaurani työtehtävistä ke-
säkaudelle ajoittuneet harjoit-
telun ohjaukset olivat ehdotto-
mia high light -tapahtumia.

Reijo Rasmus on toiminut leh-
torina Tampereen teknillisessä 
oppilaitoksessa ja yliopettajana 
TAMKissa 1988–2017. Hän jäi 
eläkkeelle 1.3.2017. 
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S uomessa on nyt 40 kansallispuistoa. Eteläisin on Tammisaaren saaristopuisto 
ja pohjoisin Lemmenjoki. Viime vuonna avattiin Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi  uusin tulokas eli Hossan kansallispuisto. Puisto sijaitsee kolmen itäisen Suomen 
kunnan eli Kuusamon, Suomussalmen ja Taivalkosken alueilla.

Natura 2000 -verkostoon kuuluva Hossan alue on eräs Suomen vanhimmmista erä- 
ja matkailualueista. Vuonna 1979 se virallistettiin Metsähallituksen  retkeilyalueeksi ja 
viime vuonna siitä tuli uusin kansallispuistomme. Suomussalmen kunnan alueella sijait-
sevaa, retkeilyalueena ollutta puistoa laajennettiin Kuusamon Julman Ölkyn alueella ja 
Taivalkosken kuntaan kuuluvalla Kylmäluoman retkeilyalueella olevilla valtion mailla.

PITIHÄN SE UUSI PUISTO KORKATA VÄLITTÖMÄSTI. Ja se kannatti.
Hossa erottuu useimmista muista kansallispuistoista monipuolisuutensa kautta. Siel-

lä on patikkapolkuja vasta-alkajille, liikuntaesteisille, pyöräilijöille ja kokeneille eräkul-
kijoille. 

Valikoimassa on reittejä lyhyistä parin kilometrin helpoista poluista kohtalaisen haas-
taviin. Vain puuttomat tunturit puuttuvat. Myös veneillä ja kanooteilla pääsee liikku-
maan laajasti puiston vesistöissä.

Puiston vetonauloja ovat ilman muuta jylhä Julman Ölkyn kanjonijärvi ja kivikautiset 
värikalliomaalaukset. Muutakin näkemistä ja kokemista löytyy upeista maisemista ja 
suojellusta luonnosta. Voin suositella. 

Majoitusta löytyy hienoista rantamaisemista, mutta varaus kannattaa tehdä ajoissa. 
Ainakin viime  kesänä kaikki mökit olivat täyteen buukattuja heinäkuulla.

Jos matka osuu tuohon ilmansuuntaan, suosittelen ajelemaan Raatteentien sota-
muistojen ja Juntusrannan silmiä hivelevien maisemien kautta. 

KAUKO KALLIO

Suomen uusin kansallispuisto Hossa
Kuva: Hannu Huttu
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Suomen uusin kansallispuisto Hossa
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R

Usein Toolilaisessa puhutaan 
pelkästään insinöörikoulu-
tuksesta, mutta ammattikor-
keakouluissa tekniikan alalla 
on annettu jo neljä vuotta 
myös arkkitehtuurin opetus-
ta; vuonna 2014 aloitettiin 
neljällä paikkakunnalla ra-
kennusarkkitehtien koulu-
tus.

 akennusarkkitehtien koulutus 
päätettiin keskeyttää - eli käytännös-
sä lopettaa - vuonna 1996. Kuitenkin 
myöhemmin huomattiin, samoin kuin 

JORMA LEHTINEN, lehtori, arkkitehti
Metropolia Ammattikorkeakoulu, rakennusarkkitehtuuri

TOOL ei ole pelkästään 
insinöörikoulutusta

rakennusmestarien kou-
lutuksessa, että työelä-
mään jäi puute tietynlai-
sesta osaamisesta.

Koulutuksen uudel-
leen aloittamista tutki 
opetusministeriön aset-
tama työryhmä, johon 
kuuluivat koulujen lisäksi 
edustajat ministeriöstä, 
rakennusteollisuudesta 
ja ammattiliitoista. Työ-
ryhmän esityksen mukai-
sesti koulutus päätettiin 
aloittaa Metropoliassa, 
TAMK:issa, OAMK:issa sekä Savoniassa. 
Sisäänotto jokaisessa koulussa on 30 
opiskelijaa vuodessa eli rakennusarkki-
tehtuuria opiskelee nyt noin 500 opis-
kelijaa.

Ensimmäiset uudet rakennusarkki-
tehdit valmistuvat keväällä 2018 eli ra-
kentaminen saa uutta ammattikorkea-
koulutasoista suunnittelijatyövoimaa. 
Valtioneuvoston asetuksessa ammat-

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 e §.
Ympäristöministeriö, YM2/601/2015: 

Ympäristöministeriön ohje rakennusten 
suunnittelijoiden kelpoisuudesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2005/36/EY, 46 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston
 direktiivi 2013/55/EU

Rakennusarkkitehtiopiskelija Heikki Ritaluoma esittelee omaa pientalosuunnitelmaansa.
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tikorkeakouluista tutkintonimikkeeksi 
määrättiin rakennusarkkitehti (amk).

Miksi rakennus- 
teollisuuskin halusi 
rakennusarkkitehteja?

Ministeriön asettaman työryhmän 
haluja aloittaa rakennusarkkitehtien 
koulutus uudelleen arvosteltiin julki-
suudessa. Perusteena oli yleisimmin se, 
että työmarkkinoille riittää arkkitehtien 
koulutus yliopistoissa. Mutta juuri tämä 
oli yksi syy, miksi rakennusteollisuus ja 
muut suorittavat tahot halusivat myös 
ammattikorkeakoulutasoisia suunnitte-
lijoita; usein maisteritason arkkitehtejä 
ei ole riittänyt suurten kaupunkien ul-
kopuolelle tai yleisesti rakennusteol-
lisuuden monipuoliseen suunnittelu-
tarpeeseen. Insinööripuolella on ollut 
täysin luonnollista, että yliopistoissa ja 
ammattikorkeakouluissa kummassakin 
annetaan alemman korkeakoulutason 
insinööriopetusta. Miksi siis arkkitehti-
suunnittelu olisi tästä poikkeavaa?

Miten me 
rakennusarkkitehtien 
kouluttajina vastaamme 
annettuun tehtävään 
eli monipuolisten 
suunnittelijoiden 
koulutukseen?

Rakennusarkkitehtien opetussuunni-
telmat piti saada vuonna 2014 nopeasti 

kuntoon, jotta uudet opiskelijat pääsivät 
aloittamaan syksyllä. Opsin tekemisessä 
aivan oleellinen asia oli kaikkien neljän 
koulun kiinteä yhteistyö, jossa mää-
riteltiin rakennusarkkitehtikoulutuk-
sen suuntaviivat. Tätä varten kerättiin 
kompetenssiluettelo, jonka perusteella 
jokainen koulu teki oman opetussuun-
nitelmansa. Näin koulutus on kaikissa 
kouluissa yhteismitallista, vaikka ope-
tussuunnitelmat ovat erilaisia. 

Tämä neljän koulun yhteistyö on jat-
kunut hedelmällisenä edelleen. Esimer-
kiksi rakennusarkkitehtien soveltuvuus-
koe on kaikissa kouluissa sama - ja se 
myös arvioidaan yhdessä!

Mille perustuksille 
rakennus arkkitehti-
koulutus on rakennettu?

Rakennusarkkitehtien koulutuksen si-
sältöä eivät määrittele pelkästään työ-
elämän vaatimukset vaan taustalla on 
sekä kansallisen lainsäädännön vaati-
mukset suunnittelijoille että – mikä on 
erityisen mielenkiintoista – myös EU:n 
vaatimuksia.

Tärkein koulutuksen sisältöön vaikut-
tava lainsäädännöstä tuleva määräys 
on laki rakennussuunnittelijoiden päte-
vyydestä. Vaadittavan työkokemuksen 

Metropolian rakennusarkkitehtuurin opetussuunnitelman perusteemat.

Ensimmäisen vuosikurssin harjoitustyö: paviljonki (Andrei Poutanen RA17).
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jälkeen rakennusarkkitehti(amk) pääsee 
vaativan suunnittelutehtävän luokkaan.

Toinen tärkeä asia on koulutuksen 
sisällöllä osoittaa rakennusvalvontavi-
ranomaisille, että kyseessä on vakavasti 
otettava ammattiryhmä. Rakennusval-
vontahan käyttää harkintavaltaa arvi-
oidessaan suunnittelijoiden pätevyyttä 
rakennuslupahakemusten yhteydessä.

Mielenkiintoista on myös se, että EU 
on ottanut kantaa juuri arkkitehdin am-
matin sisältöön ja erityisesti tutkinnon 
tunnustamiseen eri jäsenvaltioissa.

Millaista koulutus on?

Ennen opetussuunnitelman rakenta-
mista mietimme tarkasti, millaiset eväät 
rakennusarkkitehdeille antaisimme työ-
elämään. Pidimme erityisen tärkeänä, 
että valmistuvilla rakennusarkkitehdeil-
la olisi mahdollisimman laaja osaami-
nen ja sitä kautta mahdollisuus toimia 
suunnittelutoimistojen lisäksi raken-
nusteollisuudessa sekä viranomaistyös-
sä. Näin pystymme vastaamaan myös 
toiveisiin, jotka johtivat koulutuksen 
uudelleen aloittamiseen.

Opetus sisältää suunnitteluopinto-
jen lisäksi rakennustekniikan, raken-
nuttamisen, tuotannonohjauksen sekä 
rakennustalouden opintoja. Näin ra-
kennusarkkitehdin koulutus pidetään 
ammattikorkeakoulun linjan mukaisena 
ja tuloksena on teknisesti suuntautunut 
arkkitehtisuunnittelija.

Opetuksessa on paljon käytännön 
suunnittelutehtäviä ja projekteja. Jokai-
sesta projektisuunnitelmasta tehdään 

esittelyaineisto ja työ esitellään koko 
ryhmälle palautetilaisuudessa. Näin val-
mistetaan opiskelijat kohtaamaan työ-
elämän rakennussuunnittelijaan koh-
distamat vaatimukset.

Rakennuskoulutus ilman 
arkkitehtejä on kuin auto 
ilman yhtä pyörää

Ministeriö antoi rakennusarkkitehtuu-
rin koulutusmahdollisuuden neljään 
ammattikorkeakouluun, joilla kaikilla 
on myös täysi paletti muuta rakennus-
puolen koulutusta. Nyt neljän ammatti-
korkeakoulun rakentamisen osastojen 
tarjonta on täydellinen suunnittelus-
ta toteutukseen! Näissä kouluissa on 
mahdollisuus luoda uusia oppimispro-
jekteja, joissa insinööri-, mestari- ja ra-
kennusarkkitehtiopiskelijat opiskelevat 
yhdessä. (Ainakin mahdollisuus on ole-
massa – mutta todellisuus vähenevien 
resurssien kanssa on haasteellista!)

Ja kyllä, kolmipyöräisiä autoja on ole-
massa – mutta onko se hyvä idea?

Rakennusala on ottanut 
mielellään vastaan uudet 
pelaajat työelämässä

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun työ-
tilanne on sellainen, että on suurempi 
haaste pitää opiskelijat koulussa kuin 
löytää harjoittelupaikkoja. Ensimmäise-
nä vuonna Metropolian rakennusarkki-
tehtiopiskelijoilla on haalariharjoittelu 

ja toisena sekä kolmantena vuonna 
joko suunnittelutoimisto- tai rakennus-
teollisuus/viranomaisharjoittelu. Näi-
den neljän ensimmäisen vuoden ai-
kana harjoittelijamme on otettu hyvin 
vastaan työmarkkinoilla ja näyttää siltä,  
että suunnittelemamme laaja-alaisuus 
toteutuu: myös tuotannossa on tarjottu 
paljon hyviä harjoittelupaikkoja!

Ensimmäiset valmistuvat 
keväällä 2018

Ensimmäiset uudet rakennusarkkiteh-
dit valmistuvat ammattikorkeakouluis-
ta keväällä 2018. Opinnäytetyöt ovat 
rakentamisen erilaisia suunnitteluteh-
täviä sekä uudisrakentamisessa että 
korjausrakentamisessa. Metropolian 
uusien rakennusarkkitehtien historian 
ensimmäinen opinnäytetyöseminaari 
oli heti vapun jälkeen. Tämä oli myös 
opettajillemme jännittävä tilaisuus; nyt 
nähtiin, miten suunnittelemamme kou-
lutus on vastannut niihin odotuksiin, 
joita meihin on kohdistettu.

Tooli ja Toolilainen ei ole 
enää sama kuin ennen

Rakennusarkkitehtien koulutus annet-
tiin erityisesti tekniikan alalle! Nyt on-
kin suotavaa, että Toolissa yleisesti ja 
Toolilaisessa erityisesti ei puhuta vain 
insinöörikoulutuksesta vaan mielellään 
insinööri- ja rakennusarkkitehtikoulu-
tuksesta!

Päiväkoti-harjoitus-
työn palautetilai-
suus.



312/2018 Toolilainen

Jyväskylän ammattikorkea-
koulun logistiikan tulosalue 
järjesti Liikenneturvan kans-
sa tiedotustilaisuuden kevyt-
perävaunujen kuormanvar-
mistamisesta ja sidontaliino-
jen kestävyydestä. Tiedostus-
tilaisuus järjestettiin JAMKin 
logistiikkalaboratoriossa, 
jossa pystyttiin mittaamaan 
sidontaliinojen kestävyys ja 
demonstroimaan erilaisia 
kuormanvarmistustapoja 
kallistettavalla kuormatilal-
la. Aihe on erittäin ajankoh-
tainen näin keväällä, kun 
kevytperävaunujen määrä 
lisääntyy tieliikenteessä.

 yvin usein kevytperävaunujen 
käyttäjiä vaivaa nuukuus. Ostettua si-
dontaliinaa käytetään mahdollisimman 
pitkään, eikä sitä haluta heittää pois, 
vaikka sidontaliinassa olisikin selviä käy-
töstä aiheutuneita viiltoja ja hankaumia. 
Pahimmillaan vielä katkenneitakin si-

dontaliinoja korjataan 
solmimalla katkenneet 
päät yhteen. 

Sidontaliinojen testissä 
käytettiin kevytperävau-
nuihin tarkoitettuja hal-
poja sidontaliinoja, jotka 
kestävät pakkauksen 
mukaan 700 kg vetoa. 
Kilogrammahan ei ole 
voiman yksikkö, mutta 
kuormanvarmistuksessa 
usein käytetään kansan-
omaisesti yksikkönä kilo-
grammoja. Uusi sidontaliina kesti vetoa 
noin 1000 kg eli reilusti enemmän kuin 
pakkaus lupasi. Hankaamalla kulutettu 
sidontaliinaa meni poikki alle 500 kg:n 
voimalla, ja solmittu sidontaliina kesti 
vain noin kolmanneksen uuteen verrat-
tuna. 

Testit osoittavat selkeästi, kuinka tär-
keää on käyttää ehjiä ja hyväkuntoisia 
sidontaliinoja. Varsinkin solmitut sidon-
taliinat tulisi hylätä välittömästi, vaikka 
sidontaliinassa ei olisi muita vaurioita tai 
kulumisen merkkejä. Testeissä oli mu-
kana myös köysi, jota ei pitäisi käyttää 
kuormansidontaan. Köydessä on pakko 
käyttää solmuja, jotka heikentävät köy-
den kestoa, se on vaikea esikiristää kun-
nolla, ja se venyy liian paljon pitääkseen 
kuorman hyvin paikallaan. 

JUHA PESONEN
lehtori, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Solmittu sidontaliina on turvallisuusriski

H

SIDONTAVÄLINEIDEN KUNNON lisäksi 
kuormanvarmistuksessa tulee huomi-
oida kuljetettavan materiaalin tuenta 
kevytperävaunun rakenteisiin ja erilai-
set sidontatavat. Sanonta ”moni kakku 
päältä kaunis” pätee myös kuorman-
varmistamiseen. Kuorman yli kiristetyt 
sidontaliinat eli niin sanottu ylisidonta 
on useiden mielestä hyvä sidontatapa. 
Käytännössä ylisidonta on kuitenkin 
erittäin heikko tapa estää kuorman lii-
kettä. Tämä demonstroitiin kallistetta-
valla kuormatilalla. Kuormatilan päällä 
oli 220 kg painava kuormalava, ja se 
sidottiin yhdellä sidontaliinalla suoraan 
kappaleen yli. Ensimmäisessä kallistuk-
sessa käytettiin apuna myös tuentaa eli 
kuormalavan edessä oli kuormatilaan 
kiinniruuvattu puupalkki. Tällä simu-
loitiin kuormalavan tuenta kevytperä-

vaunun etuseinään. 
Kuormatilan kallis-
taminen lopetettiin 
40 asteen kulmassa, 
vaikka kuormanvar-
mistus olisi kestänyt 
vielä suuremman 
kulman. 40 asteen 
kulma vastaa stan-
dardin EN 12195-1 
mukaisessa kallis-
tuskokeessa 0,7 g:n 
hidastuvuutta, mikä 
tarkoittaa todella 

voimakasta jarrutusta. 
Toisessa kallistustestissä kuormala-

van edestä poistettiin tuenta, ja testis-
sä kuormalava lähti liikkeelle 30 asteen 
kulmassa. Tämä vastaa noin 0,5 g:n 
hidastuvuutta. Suomen lain mukaan 
kuormanvarmistuksen tulee kestää 
eteenpäin 1,0 g:n hidastuvuus, joten 
pelkällä ylisidonnalla tätä vaatimusta 
on hyvin hankala täyttää. 

Ylisidonnan lisäksi kannattaa siis käyt-
tää tuentaa, mutta jos se ei ole mahdol-
lista, niin sidontaliinan voi asettaa kul-
kemaan kappaleen edestä tai kiinnittää 
koukusta suoraan kappaleeseen.

VIDEOT TESTEISTÄ JA ERILAISISTA si-
dontatavoista ovat saatavilla Liikenne-
turvan ja Jyväskylän ammattikorkea-
koulun Youtube-sivuilla. 

”Ylisidonnan lisäksi 
kannattaa käyttää tuentaa, 

mutta jos se ei ole mahdollista, 
niin sidontaliinan voi asettaa 

kulkemaan 
kappaleen edestä tai 
kiinnittää koukusta 

suoraan kappaleeseen.”

Kallistustesti todistaa tuennan tärkeän merkityksen kuormanvarmistuksessa. 
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Aivotutkimus on edennyt 
viime vuosina huimaa vauh-
tia. Silti aivoihimme ja nii-
den toimintaan liittyy yhä 
mystiikkaa, jota nykytiede-
kään ei pysty selittämään. 
Alan tutkimus on kuitenkin 
tuottanut valtavasti uutta 
kirjallisuutta, joka valottaa 
monipuolisesti ja monelta 
eri näkökulmalta aivojemme 
toimintaa ja myös niiden op-
pimisprosesseja.

 orjalainen lääkäri ja aivotutkija 
Kaja Nordengen kirjoittaa kirjassaan 
Ainutlaatuiset AIVOT siitä, miten aivom-
me muokkautuvat ja kehittyvät jatku-

JUKKA KURENNIEMI
KUVA: TARU KURENNIEMI

Aivotutkimus muovaa 
käsitystämme oppimisesta

vasti koettujen ja opittujen asioiden 
kautta. Oppiminen synnyttää aivois-
samme uusia yhteyksiä ja jopa uusia 
aivosoluja. Hän myös toteaa, että aivo-
jen käytön laiminlyönti ei pelkästään 
jätä hyödyntämättä yksilön kasvulle ja 
kehitykselle olemassa olevaa potentiaa-
lia vaan saattaa myös altistaa erilaisille 
muisti- ja aivosairauksille.

Jatkuva käyttö pitää 
aivomme kunnossa

AIVOJEMME KUNNON JA hyvinvoinnin 
kannalta on oikeastaan aivan sama, 
miten niitä käytämme tai mitä opis-
kelemme, yhtä hyvin se voi olla salsaa, 
sanskriittia tai sarjaoppia... aivoille pää-
asia on, että niitä käytetään jatkuvasti ja 
monipuolisesti.

Aivan kuten kehomme, myös aivot 
tykkäävät siitä, että niitä käytetään. Mo-
lempien käytölle on kuitenkin olemassa 

myös kohtuuden rajat. Aivojen osalta 
Nordengen toteaa, että työelämän ja 
nykyisen kiireisen elämänmenon suo-
sima monisuorittaminen, multitasking, 
on käytännössä aivoillemme mahdo-
tonta. Ne eivät kykene tekemään kahta 
samankaltaista asiaa yhtä aikaa. Aivom-
me keskittyvät hänen mukaansa vain 
yhteen asiaan kerrallaan. Ne saattavat 
jopa lamaantua, jos yritämme tehdä 
kahta toisiaan muistuttavaa asiaa sa-
manaikaisesti, sillä aivojemme etuot-
salohko ei ehdi siirtää huomiotamme 
välittömästi asiasta toiseen. Ylipäätään 
ihmisen aivotoiminta ei ole kehittynyt 
ympäröivän tietotulvan kanssa samaan 
tahtiin.

Palkitsemisjärjestelmät 
ohjaavat meitä

NORDENGENIN MUKAAN kaikki psyyk-
kinen on myös fyysistä. Tunteitamme 
tuottaa aivoissa joukko kemiallisia 
yhdisteitä, ja kun meitä kohdellaan 
ystävällisesti, aivoissamme vapautuu 
sellaisia välittäjäaineita kuin dopamii-
ni, serotoniini ja oksitosiini. Ne tekevät 
olon hyväksi ja kannustavat meitä tuot-
tamaan käytöstä, joka sai tuntemuksen 
aikaan. Samoin siis oppimisympäristö 
ja -tilanne, joka tuottaa näitä yhdisteitä, 
kannustaa jatkamaan mielihyvän tuot-
tanutta toimintaa edistäen näin opiske-
lua ja oppimista. 

Valitettavasti aivomme ovat valmiita 
oppimaan tehokkaasti myös ihmisen 
elämän ja hyvinvoinnin kannalta kieltei-
siä asioita. Opimme helposti syömään 
liiallisessa määrin rasvaa tai käyttämään 
liiaksi alkoholia tai muita terveydelle 
haitallisia aineita. Näiden asioiden kou-
kuttavuus liittyy paljolti aivojemme 
sisäisiin palkitsemis- ja mielihyväjärjes-
telmiin. Nordengenin mukaan elintar-
viketeollisuus käyttää tätä aivojemme 
ominaisuutta häikäilemättä hyväkseen 
ja yrittää sen avulla saada meidät syö-
mään enemmän ja osin meille jopa erit-
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täin haitallista ravintoa vain edistääk-
seen omaa myyntiään.

Aivotutkimus pystyy jo osin selittä-
mään myös niitä syitä, jotka koukuttavat 
ihmisiä ja erityisesti nuoria jatkuvaan 
pakonomaiseen sosiaalisessa mediassa 
läsnäoloon. Tähän liittyy muun muas-
sa ilmiö nimeltä FOMO (fear of missing 
out), joka on pelkoa siitä, että jää tai 
saattaa jäädä paitsi jostain mahtavasta, 
jota muut kokevat ja jakavat. Kyseinen 
pelko aktivoi aivoissamme samoja alu-
eita kuin oikean todellisen fyysisen ki-
vun kokeminen.

Tasapäistäminen haittaa 
kaikkien oppimista

NORDENGEN KRITISOI pohjoismaista 
tasa-arvoajattelua perusopetuksessa 
ja oppimisryhmien muodostamisessa. 
Erittäin heterogeenisissa oppimisryh-
missä hitaammat oppijat ja oppimisvai-
keuksista kärsivät saavat tottua aina ole-
maan muita huonompia, mikä romuttaa 
heidän itsetuntoaan. Samalla nopeasti 
oppivat ja erityislahjakkaat oppivat ai-
noastaan laiskoiksi, koska pärjäävät niin 
helposti ja vähällä vaivalla. Tämä tekee 
hallaa heidän kehitykselleen ja todelli-
sen oman potentiaalisen kehittymisky-
kynsä hyödyntämiselle. Heillä on siten 
edessään jopa suuria vaikeuksia, jos ha-
luavat jossain vaiheessa elämää oppia 
aidosti oppimaan ja kehittymään.

Teoreettisesti siis toteutetaan tasa-
arvoa, mutta todellisuudessa viedään 
hitaammin oppivien itsetunto ja lah-
jakkaiden valmiudet oppia ja kehittyä 
omalle tasolleen. Samalla suuri hiljainen 
enemmistö jää usein heitteille ja vail-
le minkäänlaista opetusta ja ohjausta. 
Opettajien aika kuluu järjestyshäiri-
öiden hoitoon, joita tuottavat omaa 
turhautumistaan purkaen sekä hitaat 
oppijat että vaille todellista tekemistä ja 
haasteita jäävät lahjakkuudet.

Vanhat aivot

IHMISAIVOISSA ON JÄLJELLÄ rakenteita 
paitsi matelijan aivoista myös vanhoista 
nisäkkäiden aivoista, jotka kehittyivät 
250 miljoonaa vuotta sitten. Näiden ra-
kenteiden nykyinen nimi on limbinen 
järjestelmä. Nykyihminen kehittyi noin 
200 000 vuotta sitten. Nykyihmisen 
aivot ovat noin kolme kertaa paina-
vammat kuin niiden esi-isiemme, jotka 
nousivat kävelemään takajaloillaan 3,8 
miljoonaa vuotta ennen meitä.

Noin 40 000 vuotta sitten on Nor-
dengenin mukaan täytynyt tapahtua 
jokin iso muutos ihmisen kehityksessä. 
Tuo kehitysvaihe teki tilaa luovuudelle, 
silloin alettiin valmistaa taideteoksia 
ja kehittyneempiä työvälineitä kuten 
kenttäpulloja ja kalastuskoukkuja. Evo-
luutiossa alkoivat jäädä häviölle ne, 
jotka eivät osanneet ratkoa uusia ongel-
mia nopeasti tai oppia virheistään. He 
eivät eläneet niin pitkään, että olisivat 
ehtineet siirtää geeninsä seuraavalle su-
kupolvelle.

Liike lähtee aivoista

RITA CARTER käsittelee tietoisesti suun-
niteltuja ja tiedostamatta tuotettuja liik-
keitä kirjassaan Aivot – kuvitettu opas 
aivojen rakenteeseen, toimintaan ja 
häiriöihin. Hänen mukaansa sekä tietoi-
sesti suunniteltuna että tiedostamatta 
tehtynä voi syntyä monimutkaisia liik-
keitä ja liikesarjoja, jotka näyttävät hy-
vin pitkälti samankaltaisilta. Aivot osal-
listuvat hänen mukaansa molemmissa 
tapauksissa liikeiden synnyttämiseen, 
mutta tietoiset liikkeet suunnitellaan eri 
alueilla aivoja kuin tiedostamattomat. 
Mitä taitavampia olemme tietyn liik-
keen tekemisessä, sitä todennäköisem-
min se ei edellytä tietoista suunnittelua.

Motoristen taitojemme kehittymi-
seen liittyy monien tutkimuksien mu-
kaan myös selkeitä lapsuuden ja nuo-
ruusvuosien herkkyyskausia, jolloin 
kyseisen kaltainen motorinen valmius 
sitä harjoitettaessa kehittyy poikkeuk-
sellisen hyvin ja nopeasti. Tähän liittyen 
esimerkiksi tasapainokykymme kehit-
tyy pääosin 12 ikävuoteen mennessä. 
Sitä voi toki kehittää ja harjaannuttaa 
senkin jälkeen, mutta paras kehitys- ja 
oppimiskykyvaiheemme on jäänyt taa. 
Siksi motoristen valmiuksien ja esimer-
kiksi tasapainomotoriikan kehittymi-
sen kannalta olisi tärkeää, että lapset 
ja nuoret liikkuisivat paljon ja riittävän 
monipuolisesti. On nimittäin niin, että 
kyseessä on eräänlainen pankki: ellei 

”Työelämän ja nykyisen kiireisen elämänmenon 
suosima monisuorittaminen, multitasking, on käytännössä aivoillem-

me mahdotonta. Ne eivät kykene tekemään kahta samankaltaista 
asiaa yhtä aikaa.  Ne saattavat jopa lamaantua, jos yritämme tehdä 

kahta toisiaan muistuttavaa asiaa samanaikaisesti, 
sillä aivojemme etuotsalohko ei ehdi siirtää 
huomiotamme välittömästi asiasta toiseen.”

ole nuorena tallettanut, ei voi vanhana 
ottaa.

Renessanssirakentaja

AIVAN TOISENLAINEN uutuuskirja ai-
voistamme ja niiden toiminnasta on 
Aalto-yliopiston kestävän kehityksen 
mukaisen arkkitehtuurin opettajan 
Markku Lappalaisen kirjoittama kirja 
”Miksi aivot sanovat ei - Opi uusi tapa 
ajatella”. Hänen mukaansa aivotutki-
muksen keinoin ei voida tarkastella sitä, 
miten yksilö kokee ja tulkitsee tunteen-
sa. Aivot toimivat reaktiivisesti siten, 
että yksilön oma kokemus tuo esiin vain 
yhden näkökulman ja tietämyksen, jol-
loin muiden ihmisten ymmärtäminen 
on vaikeaa.

Lappalainen käsittelee kirjassaan ih-
misen persoonallisuuden vaikutusta 
siihen, miten opimme, mutta myös itse-
tunnon vaikutusta oppimiseen. Heikon 
itsetunnon omaava pitää tärkeämpänä 
loistaa kuin kehittyä. Hän valitsee help-
poja haasteita ja pelkää kritiikkiä. Asial-
linenkaan palaute ei mene perille, kun 
itsetunto on heikko.

Vaikka Lappalaisen teos on uutuuskir-
ja Suomessa, sen keskeiset lähteet ovat 
suurelta osin huomattavasti vanhem-
pia. Esimerkiksi de Bono ja Novak ovat 
kirjoittaneet alkuperäiset pohdintansa 
ihmisen luovuudesta ja oppimisesta 
jo jopa reilut parikymmentä vuotta sit-
ten. Silti Lappalaisen kirjassa on paljon 
tuoretta ja hyvää pohdintaa oppimisen, 
ajattelun ja luovuuden sekä myös insi-
nöörikoulutuksen ja insinöörin amma-
tissa toimimisen näkökulmista.

Kaja Nordengen, Ainutlaatuiset AIVOT, 
Bazar Kustannus Oy, 2017
Rita Carter, AIVOT –kuvitettu opas aivojen 
rakenteeseen, toimintaan ja häiriöihin, 
Readme.fi, 2016 
Markku Lappalainen, Miksi aivot sanovat 
ei - Opi uusi tapa ajatella, Minerva kus-
tannus Oy, 2015
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Suomessa on väännetty 
SoTe-muuttujia jo kauem-
min kuin keskivertoihminen 
muistaa. Koskee myös mei-
käläisen muistipaikkoja.

 htään kertaa en ole näiden jap-
pasuitten aikana kuullut puhuttavan, 
onko insinööreillä tähän prosessiin jo-
takin sanottavaa. Tarkoitan tuollaisten 
perusinsinöörien kannanottoja. Aivan 
oma lukunsa on – tottakai – insinööri-

KAUKO KALLIO

Sairaalaan insinööriksi?

Y

pääministeri, jonka uskon hoitaneen 
tämän viimeisen SoTe-prosessin insi-
nöörimäisellä vakavuudella.

Kysyinpä uteliaisuuttani muutamal-
ta sairaalamaisemissa työskentelevältä 
insinööriltä, onko insinööreillä asiaa 
sairaalaan muuten kuin ambulanssilla 
tuotuna. Näyttäisi olevan.

Tarvitaan lähes 
kaikenlaisia

INSINÖÖREJÄ TARVITAAN kaikissa sai-
raaloiden kuvioissa - niin rakentamises-
sa, kunnossapidossa, ylläpidossa kuin 
ihan jokapäiväisissä toimissa. Heitä vain 
ei näy käytävillä käveleskelemässä eikä 

potilashuoneissa kuin aivan poikkeus-
tapauksissa.

Kun kysyin, millaisen koulutuksen 
hankkineita insinöörejä siellä pätsäilee, 
sain tietää, että esimerkiksi päivittäisissä 
toimissa tarvitaan joka sortin sorvaajaa. 
Siellä työskentelee muun muassa ra-
kennusinsinöörejä, lvi- ja rakennusau-
tomaatiohemmoja, sähkö- ja ict-inssejä, 
kone- ja laiteasioiden hallitsijoita, lo-
gistiikan osaajia ja terveysteknologian 
taitajia. 

Eritoten suurempien rakennuspro-
jektien ja mittavien saneerausten yh-
teydessä insinöörien tarve on todella 
moninainen. Suunnittelussa tarvitaan 
spesiaalia taitoa, koska sairaalan pitää 
pystyä tulevaisuudessa mukautumaan 
myös sellaisiin prosesseihin ja uusiin 
teknologioihin, joista ei vielä ole mitään 
käsitystä. Erityisesti potilaiden ja toimin-
taprosessien näkökulma pitää pystyä 
hahmottamaan oikein.

Äkkiä ei osaa kuvitella edellä kerro-
tun pohjalta, minkä alan inssejä sairaa-
laympäristössä itse asiassa ei ollenkaan 
tarvittaisi. No, vähemmän sentään ehkä 
kaivosinssejä tai laivanrakentajia. 
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Jostakin syystä hyvinvointiteknolo-
gian insseistä eivät haastatellut herrat 
olleet isommin innostuneet, vaikka itse 
olin sen lajin kuvitellut tulevan ensim-
mäisenä esiin. Sen koulutuksen saaneet 
ovat nähtävästi sijoittuneet toisenlais-
ten terveys- ja hyvinvointialan toimijoit-
ten joukkoon.

Onko koulutus kohdallaan?

SAIRAALAINSINÖÖRIÄ EI SANAN var-
sinaisessa mielessä kouluteta. Sairaa-
loiden tarvitsemiin tehtäviin sen sijaan 
koulutetaan lähes kaikilla insinöörialoil-
la, kuten alussa huomattiin. Tuotantota-
louden koulutuksen saaneiden sovel-
tuvuus näyttää olevan ehkäpä halutuin 
rekrytoinnissa. 

Koska sairaalaympäristö työkohteena 
on muun muassa potilasturvallisuuden 
takia erityisen vaativa, ei pelkällä perus-
osaamisella kovin helposti sijoituta sai-
raalan vaatimiin tehtäviin.

Erään kokeneen sairaalaesimiehen 
näkemys nykyisestä (amk) insinööri-
koulutuksesta työtehtäviin on tällainen: 
”Koulutusalojen kirjo alkaa olla jo vähän 
liiankin kirjava ja kapea-alainen yhdis-
tettynä inflaation kokeneeseen insinöö-
rikoulutukseen amk:n nykyisen mallin 
vuoksi.”

Kelpoisuudesta ja soveltuvuudesta 
hän antoi oman arvionsa tähän tapaan: 
”Se, löytyykö ja saadaanko päteviä tai 
sopivia, on jokaisen harkinnassa oleva 
mielipide. Minun mielipide on, että lu-
kiotaustalta minimi työkokemuksella 
varustettu oman alani insinööri on kyllä 
täysin soveltumaton esimerkiksi tähän 
ympäristöön.”

”Sairaalassa tehtävät ovat haasteel-
lisempia kuin tuolla liike-elämässä ja 

asuntomaailmassa. Riskit on tunnistet-
tava ja ennakoitava, täällä ei kestä tehdä 
virheitä. Henkilökunnan on oltava osaa-
vaa ja rutinoitunutta, sellaisia henkilöitä 
edellytämme myös yhteistyökumppa-
neiltamme.”

Kokemusta ja monenlaista 
osaamista pitää olla

MISTÄ TARVITTAVA KOKEMUS ja ”vään-
tö” saadaan, ei ole tärkeä. Mutta keski-
määräistä parempi osaaminen ja hyvät 
näytöt tuloksellisesta tekemisestä tarvi-
taan ja juuri niitä rekrytoinnissa arvoste-
taan.

Myös muu kuin substanssiosaaminen 
on tärkeä. Sellaisia  ovat ainakin projek-
tien hallinta ja kyky kokonaisuuksien 
johtamiseen. Myös esimerkiksi sairaa-
lalogistiikka eli asiakas-, henkilöstö- ja 
materiaalivirtojen hallinta on hanskatta-
va. ICT-osaamista ei edelleenkään ole lii-
kaa. Sen osaaminen tulee korostumaan 
kaikessa tekemisessä sairaalassakin.

Lisäksi tarvitaan analyyttistä taitoa 
ajatella ja toimia asiakaslähtöisesti sekä 
kykyä ottaa käyttäjät mukaan ratkaisu-
jen suunnitteluun ja mukaan toteutuk-
seen. Näitä asioita ei voi liikaa korostaa.

Sairaalat tarvitsevat jatkuvasti insi-
nööriosaamista ja rekrytoivat tasaisesti 
uutta porukkaa. Mitään massahakua 
niihin ei ole olemassa verrattuna vaik-
kapa teknologiateollisuuden tarpeisiin. 
Etuna sairaalaympäristön työssä on 
teollisuuspesteihin verrattuna varsin 
hyvä työsuhteen pitkäikäisyys ja töitten 
jatkuvuus. Pätkätyöt eivät ole siellä se 
”normaali” työsuhde.

Kouluttajat näyttävät 
heräävän

TEIN NOPEAN SELAUKSEN suomalais-
ten yliopistojen ja ammattikorkeakou-

”Sairaalassa tehtävät ovat haasteellisempia 
kuin tuolla liike-elämässä ja asuntomaail-

massa. Riskit on tunnistettava ja ennakoitava, 
täällä ei kestä tehdä virheitä. Henkilökunnan 
on oltava osaavaa ja rutinoitunutta, sellaisia 

henkilöitä edellytämme myös yhteistyökump-
paneiltamme.”

Lappeenrantaan on rakenteilla Eksoten 
eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin 
värikäs uusi sairaala, ns. K-sairaala. Ulkosei-
nissä on kaikkiaan 36 värisävyä. Pohjatyöt 
aloitettiin heinäkuussa 2015 ja valmista piti 
olla 4.9.2017. Viivästymisen takia tilaaja 
purki sopimuksen pääurakoitsijan kanssa 
5.12.2017 ja otti itselleen vastuun urakan 
loppuun saattamisesta. Vielä 25.4. näytti 
siltä, että uusi sairaala saadaan käyttöön 
touko–kesäkuussa, mutta 26.4. rakennuk-
seen tulvi satoja litroja vettä neljännestä 
kerroksesta aina ensimmäiseen kerrokseen 
asti, kun vesiputken liitos petti.  Asentaja oli 
muokannut vesiputken liitoksessa olevia 
tehdasvalmisteisia osia ohjeiden vastaisesti. 
Sairaalan avaaminen siirtyy siis taas. Uuteen 
rakennukseen tulee yleis- ja erikoislääketie-
teen päivystys sekä vuodeosastoja. Vesivuo-
to ei onneksi ollut insinöörivirhe. 
(Kuva: Mirka Airesvuo)

lujen tarjontaan sillä silmällä, että niistä 
valmistuvat joten peilautuisivat haas-
tatteluissa koettuihin tarpeisiin. Lähtö-
jä alalle tähtääviin koulutuksiin on jo 
useissa koulutuspaikoissa. 

Mitään täydellistä luetteloa en yritä-
kään tehdä, mutta silmiin sattui muun 
muassa Lappeenrannan sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tuotannon diplomi-insi-
nöörikoulutus, joka alkoi viime syksynä.  
Oulun yliopisto puolestaan kuuluttaa 
laajaa ristiinosaamista eri tiedekuntien ( 
teknillisen, lääketieteellisen ja luonnon-
tieteellisen tiedekunnan) koulutusten 
hyödyntämisessä.

Ammattikorkeakoulujen puolelta 
osui okulaariin muun muassa Tampe-
reen YAMK-koulutuksen käynnistämi-
nen juuri tälle alalle. Samantapaisesta 
koulutuksesta näyttäisi olevan kyse 
myös Turussa. Oulustakin löytyy ter-
veysteknologiaan sijoittuva koulutus jo 
parin vuosikymmenen takaa. Varmasti 
monia muitakin paikkoja löytyy alan 
kouluttajista, mutta laajempi analyysi 
jääköön koulutusta tarvitsevien piikkiin.

Se, ovatko käynnistyvät, ja jo käyn-
nistyneet, sairaala- ja terveysalan kou-
lutukset sisällöiltään juuri niitä, jotka 
sairaalaympäristöissä ovat ykkösfokuk-
sessa, on ainakin koulutuksien sisältö- ja 
tavoiteteksteistä vaikeasti hahmotetta-
vissa. Kysyntää alalle on, tarpeisiin osu-
vaa  tarjontaa tarvitaan. Sisältösuunnit-
telussa yhteistyötä työnantajien kanssa 
tuskin on liikaa, näin ymmärsin jutun 
yhteydessä käydyistä keskusteluista.

Monen oppilaitoksen koulutustarjon-
ta jäi takuulla tässä yhteydessä mainit-
sematta, mutta älkää rannalle jääneet 
pahastuko siitä. Jos jollakin on oikein 
mojovia uutisia alan koulutustarjonnas-
ta, tämä foorumi on vapaa sen kerto-
mista varten.



36 2/2018 Toolilainen

Rakennettuun ympäristöön kohdistuvia me-
gatrendejä ovat nyt digitalinen tulevaisuus, 
kasvava yrittäjyys, urbaani maailma, luon-
nonvarojen rajallisuus ja terveyteen suuntau-
tuminen. 

 akennusteollisuus RT ry:n johtaja professori Jukka 
Pekkanen puhui megatrendin vaikutuksista Etelä-Karjalan 
rakennuspäivässä. Tässä artikkelissa esitetään tiivistetysti hä-
nen luentonsa ydinasiat.

Digitaalinen tulevaisuus tulee

DIGITAALISUUS UUDISTAA liiketoimintamalleja, asiakassuh-
teita ja kilpailuasetelmia. Sen myötä toiminta muuttuu entistä 
läpinäkyvämmäksi, ja valitettavasti se tuo mukanaan yksityi-
syys- ja kyberturvallisuus-uhkia. Robotisoitu teknologia kor-
vaa työntekijöitä, mutta toisaalta jäljelle jäävien työtehtävien 
status nousee.

Yrittäjyys on kasvussa

LIIKEIDEAT PERUSTUVAT yhä enemmän uusiin mahdollisuuk-
siin eivätkä välttämättömiin tarpeisiin: enää ei riitä, että raken-
netaan rakennus vaan liikeideana onkin luoda rakennuksen 
tarve ja sitten vastata siihen. 

Suurin osa tulevaisuuden yrityksistä toimii digitaalisesti 
alusta asti, ja se on kilpailuetu verrattuna niihin yrityksiin, jot-
ka ovat vasta siirtymässä digiaikaan. Yhä suurempi osa yrittä-
jistä on naisia, ja yrittäjät ovat keski-iältään yhä nuorempia.  

Globaalit markkinat ja urbanisaatio 

JO NYT 54 PROSENTTIA maailman väestöstä asuu kaupun-
geissa, vuoteen 2050 mennessä 66 prosenttia.

Urbanisaatio edellyttää suuria ja kalliita investointeja inf-
rastruktuuriin – mistä löytyy rahoitus? Kaupunkien tulee va-
rautua myös urbanisaation negatiivisiin vaikutuksiin, kuten 
köyhyyden ja yhteiskunnallisten ongelmien lisääntymiseen. 
Toisaalta kasvava keskiluokka edistää uusien ja innovatiivis-
ten markkinoiden kehittymistä.

MIRKA AIRESVUO, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Miten megatrendit 
vaikuttavat rakennusalaan? 

R

Rakennusteollisuus RT:ssä ennakoidaan, että tulevaisuu-
dessa yhä suurempi osa globaaleista pääomavirroista keskit-
tyy kehittyviin maihin ja että Aasiasta tulee akateemisen kou-
lutuksen ja tutkimuksen globaali keskittymä.

Ilmastonmuutos ja terveystrendi ovat 
sidoksissa tekniikkaan

VEDEN KYSYNNÄN arvioidaan vuonna 2030 olevan jopa 40 
prosenttia suurempi kuin tarjonnan. Vesipula hankaloittaa 
ruoan- ja energiantuotantoa, ja globaalien toimitusketjujen 
läpinäkyvyyden ja turvallisuuden merkitys korostuu. 

Ilmastomuutoksen ja äärimmäisiin sääilmiöihin on varau-
duttava ennakoivin toimenpitein – myös rakennusalalla.

Terveydenhuolto siirtyy lopullisesti big data -aikakaudelle: 
terveysaiheisten mobiilisovellusten yleistymisen ansiosta ter-
veydenhuollosta ja terveyden seurannasta tulee osa ihmisten 
päivittäistä elämää.
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Asumisen trendit

JO NYT MUTTA ETENKIN tulevaisuudessa kasvukeskuksissa 
asuntoja tarvitaan yhä enemmän, ja asunnon sijainti on tärke-
ää: alueen brändi ja saavutettavuus vaikuttavat siellä sijaitse-
vien asuntojen haluttavuuteen. Haja-asutusalueiden asunnot 
saattava jopa jäädä tyhjilleen, mutta alueellisen eriytymisen 
uhkaa on myös kaupungeissa. 

On nähtävissä, että kaupunkirakenne tiivistyy ja asuntora-
kentamisen rahoitusehdot kiristyvät.

Palvelutarpeet eriytyvät niin, että ikääntyvä väestö tarvitsee 
kotonaan hoivapalveluita, nuoremmat sukupolvet yhteisöl-
lisyyttä ja arjen sujuvuutta parantavia palveluita. Tulevaisuu-
dessa teknologia mahdollistaa palvelujen käyttäjälähtöisen 
muunneltavuuden sekä etäältä että automaattisesti paikan 
päällä. 

Koti joustaa elämäntilanteen mukaan.
Asuinalueet konseptoidaan.
Arki automatisoituu.
Yhteisöllisyys lisääntyy.
Palvelut tulevat kotiin.
Omistaminen laajenee jakamiseksi.
Toimivuus, turvallisuus ja yksilöllisyys lisääntyvät.

Työympäristöjen trendit

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ on kohtaamispaikka, joka 
tukee tiedon jakamista, oppimista ja luovaa toimintaa. Siellä 
on kaikki mitä työntekoon tarvitaan, myös palveluja, ja työ-
paikan sijainnin tulee olla houkutteleva ja helposti saavutet-
tavissa.

Toisaalta teknologia mahdollistaa eri paikoissa olevien ih-
miset kohtaamisen virtuaalisesti ja niinpä työpaikka voi syn-
tyä minne vain. 

Kiinteistön omistaja tarjoaa alustan.
Viihtyisä työympäristö houkuttelee työhön.
Työympäristö on kohtaamispaikka.
Työtä tehdään missä hyvänsä.
Työn tuottavuus paranee.
Palvelut tulevat toimistoon.
Muunneltavuus ja joustavuus 
lisääntyvät.

Liikenne- ja väyläratkaisujen trendit

LIIKENNEYHTEYKSIEN kehittämien ja ylläpitäminen on tärke-
ää Suomen kilpailukyvyn kannalta: tarvitaan entistä nopeam-
pia yhteyksiä. Tämä johtaa siihen, että suurten infrahankkei-
den määrä kasvaa, mikäli saavutettavuutta halutaan lisätä. 
Oletettavasti alusta- ja jakamistalous lisäävät uusia liikenteen 
palveluja.

Kestävä kehitys korostuu liikenteessäkin ja näkyy esimer-
kiksi päästöjen vähentämisessä. Raideliikenne lisääntyy kas-
vukeskuksissa.

Nopea saavutettavuus vaatii isoja investointeja.
Investointien rahoituspohja laajenee.
Väyläverkko on kansallisen kilpailukyvyn pilari.
Liikenteen päästöt vähenevät.
Henkilöautot vähenevät kaupunkiliikenteessä.
Liikenteen palvelut lisääntyvät voimakkaasti.
Mittaaminen ja seuranta on reaaliaikaista.

Terveyden ja hyvinvoinnin 
palvelualustojen trendit

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN alalla kiinteistökehitys on vält-
tämätöntä, sillä vanha rakennuskanta ei ole laatutasoltaan 
riittävää eikä se mahdollista uusien teknologisten ratkaisu-
jen käyttöönottoa. Tulevaisuudessa kiinteistöjen omistaja on 
myös palvelujen tarjoaja, joka tukee käyttäjän pääprosesseja.

Tilankäyttö tehostuu.
Monimuotoisuus lisääntyy.
Tilojen muunneltavuus paranee,
Automaatio ja palvelut tulevat.
Viihtyvyys, saavutettavuus ja käytettävyys keskiössä.
Käyttäjän prosessit tilasuunnittelun lähtökohtana.
Kiinteistöjen omistaminen pääomistuu.

Megatrendien vaikutus 
rakennusalaan

Jukka Pekkanen
johtaja, professori
Rakennusteollisuus RT ry
22.3.2018
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MyTech on Teknologiate-
ollisuus ry:n ohjelma, joka 
tukee ilmiöpohjaista projek-
tioppimista yläkouluissa ja 
lukioissa. Opettaja ilmoittaa 
ryhmänsä ohjelmaan sekä 
valitsee teeman, tutustumis-
kohteena olevan yrityksen 
sekä vierailukohteena olevan 
korkeakoulun. Perusajatuk-
sena on kertoa teknologian 
ja tieteen merkityksestä teol-
lisuudessa ja kannustaa op-
pilaita tekniikan pariin.

 kinnarilan kampus sai mah-
dollisuuden isännöidä Kotkan lyseon 
oppilaita. Innokas ryhmä oli tullut kam-
pukselle melkein tunnin ennen sovittua 
aloittamisaikaa. Lyhyehkön esittelyn ai-
kana kerroimme Saimaan ammattikor-
keakoulun sekä Lappeenrannan teknil-
lisen yliopiston tekniikan koulutuksista 

PÄIVI PORRAS, Saimaan amk

MyTech – tutustumista tekniikan 
opiskeluun korkeakoulun näkökulmasta

sekä LUMA-keskus Saimaasta. Ryhmä 
kertoi valinneensa teemakseen Tulevai-
suuden elinympäristö sekä käyneensä 
jo aiemmin vierailulla Sultzerilla. Vierai-
lu oli kuulemma ollut aivan mahtava; 
etenkin, kun sai kokeilla erilaisia pump-
puja ja näki niiden toimintaa.

JAOIMME RYHMÄN KAHTEEN osaan, 
jotta jokaisella olisi oikeasti mahdolli-
suus tutustua ja kokeilla erilaisia asioita. 
Ryhmä 1 vietti aamupäivän Saimaan 
amk:n vieraana ja ryhmä 2 oli vastaavas-
ti LUTilla. Saimian puolella oli ensimmäi-
senä kohteena konetekniikka ja Festo-
laboratorio. Vastuuopettajana toiminut 
Timo Eloranta oli temmannut mu-
kaansa kansainvälisen mech-ryhmän 
opiskelijoita: osa oli lukujärjestyksen 

S
Lehtori Timo Eloranta esittelee Festo-laboratoriota ja tarkkailee samalla opiskelijan tekemisiä.

Juho Joutti-
järvi kertoo 
opiskelusta 
kansainvälises-
sä ryhmässä 
sekä omasta 
vaihtovuodes-
taan.
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Lehtori Timo Lehtoviita esittelee rakennustekniikan tietomallia.

mukaisesti tekemässä harjoituksiaan ja 
suomea puhuvat esittelivät labraa sekä 
kertoivat omia näkemyksiään koulu-
tusohjelmasta ja opiskelusta. Vierailijat 
saivat todellisen kuvan konetekniikan 
opiskelusta ja ulkomaanvaihtojen mer-
kityksestä ammatilliselle pätevyydelle. 
Omaksi yllätyksekseni lukion 1. vuoden 
oppilaat esittivät runsaasti kysymyksiä.

TOISENA KOHTEENA OLI rakennustek-
niikan tietomallistudio ja ArchiCAD-
mallintaminen. Vastuuopettaja Timo 
Lehtoviita osasi alustuksessaan hienos-
ti käyttää esimerkkeinä oppilaille tuttu-
ja kohteita, kuten Merikeskus Vellamoa 
ja valtatie 7:n perusparannusta. Tämän 
jälkeen päästiin toimintaan eli 3d-mal-
lintamiseen. Näille nuorille uuden ohjel-
man haltuunottaminen ei ollut mikään 
ongelma ja hetkessä kuvaruudut olivat 
täynnä toinen toistaan hienompia ta-
loja. Kuten opettaja huomauttikin täs-
sä vaiheessa, niin periaatteessa kuka 
tahansa pystyy piirtämään mutta am-
mattitaitoa on huomioida myös raken-
teiden vaatimukset. Lounaan jälkeen 
tämä ryhmä jatkoi LUTin puolelle. Siellä 
he tutustuivat ABB-laboratoriossa tuuli-
myllyihin sekä syventyivät Arduinoihin.  
Itse en ollut tässä vaiheessa enää ryh-
män mukana, joten syvällisempi kuvaus 
näistä työpajoista jää väliin.

Iltapäivästä kotiin lähti väsynyt mutta 
onnellisen oloinen porukka. Oppilaiden 
kirjallinen palaute oli aivan mahtavaa 
luettavaa:

Odotukset eivät olleet kovin korkealla, 
kun lähdimme matkalle, mutta yllätyin 
positiivisesti! Kaikki aktiviteetit olivat ki-
voja ja kiinnostavia. Oli myös kivaa kun ei 
ollut pelkkiä ”luentoja” vaan sai oikeasti 
myös itse tehdä ja kokeilla.

Tosi mukava kierros! Antoi itselle ainakin 
kiinnostusta hakea jopa kyseiseen kou-
luun lukion jälkeen.

SAIMME KOKEILLA JA oppia paljon eri-
laista uutta aktiviteettia kuten kooda-
usta, tietokoneella mallien tekemistä 
ja tuulimyllyjen rakentamista. Parasta 
oli myös se kun saimme jutella opiston 
opiskelijoiden ja opettajien kanssa hei-
dän tekemisistä ja opiskeluista.

LÄHES KAIKISSA kommenteissa nega-
tiivinen palaute keskittyi ainoastaan 
aamun aikaiseen lähtöön. Tästä huo-
limatta kaikki jaksoivat keskittyä koko 
päivän, eikä kotimatkallekaan tuntunut 
olevan kiire. Vain yhdessä palautteessa 
annettiin parannusehdotuksia kahden 
työpajan toimintaan. Nämäkin ehdo-
tukset olivat pientä hienosäätöä.

PÄIVÄN VIERAILULLA oli selkeästi posi-
tiivinen vaikutus lukiolaisten suhtautu-
miseen tekniikan opiskeluun. Tekniikan 
opiskelu ei selkeästikään ollut enää 
kummajainen heidän mielessään, vaan 
mielenkiintoista tekemistä ja oivalta-
mista. Ehdottomasti jatkamme tässä 
projektissa!
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Bioenergia on 
luonnonvaroja ja 
tekniikan osaamista

 eski-Suomi tunnetaan Suomen 
bioenergiamaakuntana. Merkittävä osa 
maakunnan energiasta tuotetaan bio-
massapohjaisilla polttoaineilla. Uusiu-
tuvan energian osuus omasta tuotetus-
ta energiasta oli maakunnassa vuonna 
2016 jo 72 prosenttia (Lähde: Keski-Suo-
men energiatase 2016, Keski-Suomen 
Energiatoimisto). 

TYÖNANTAJANI JYVÄSKYLÄN ammat-
tikorkeakoulu (JAMK) tarjoaa suuren 
osan alueen bioenergiaan liittyvästä 
opetuksesta. JAMKissa energia-asioiden 
kanssa askaroidaan teknologiayksikös-
sä energiatekniikan koulutusohjelmas-
sa Jyväskylässä sekä maaseutuelinkei-
nojen koulutusohjelmassa Saarijärvellä, 
JAMKin Biotalousinstituutissa. 

Saan itse olla mukana molempien 
koulutusohjelmien puolella opetus- ja 
asiantuntijatehtävissä. Bioenergiaket-
jun kehittäminen ulottuu useasti maa-
seudulle painottu-
vista polttoaineiden 
tuotantoketjuista 
erilaisiin energian-
tuottajiin, omako-
titaloasujasta alue-
lämpölaitoksiin, ja 
lopulta suuriin voi-
malaitoksiin. Mat-
kalle mahtuu käsit-
telyä ja logistiikkaa. 
Laitteistojen mitoittaminen ja esimer-
kiksi palamisen hallinta nojaa vahvasti 
insinööritieteiden puolelle. Aloja läpi-
leikkaavat energiatehokkuus- ja ym-
päristökysymykset ovat tänä päivänä 
tärkeitä, ne linkittyvät vahvasti tuiki 
tärkeään huoltovarmuuteen sekä talo-
udellisuuteen.

Biotalousinstituutissa sijaitsee vuonna 
2010 rakennettu Kattilantestauslabora-
torio, jossa voidaan tehdä biolämmitys-
kattiloiden testausta ja tuotekehitystä. 
Sen yhteydessä sijaitsee myös polttoai-

HANNARIINA HONKANEN, bioenergia-asiantuntija ja kouluttaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Roihuaako vai savuaako?

K
neanalyysilaboratorio sekä moninainen 
polttoaineenkäsittelyyn liittyvä infra. 
Laboratorioissa tehdään palvelutoimin-
taa yrityksille, hanke- ja tutkimustoimin-
taa sekä lisääntyvässä määrin koulutus-
ta. Biopolttoaineiden käsittely, laatu, 
uudet laitteet, polton säätö sekä pääs-
töjen hallinta tarjoavat mahdollisuuden 
harjoitteluille sekä opinnäytetöille.

Lähienergiassa vara 
parempi

JAMKIN Kattilantestauslaboratoriossa 
on tehty vuosina 2014 ja 2017 polttoko-
keita energiapuuhakkeilla osana Suo-
men metsäkeskuksen koordinoimaa 
hanketoimintaa (päärahoittajana Maa-
seuturahasto). Polttokokeita sisältävien 
hankkeiden tarkoituksena on ollut bio-
lämmitykseen liittyvien liiketoimintojen 
kannattavuuden ja laadun parantami-
nen sekä lähienergian käytön edistämi-
nen. Polttokoeosuuksien suunnittelut 
on vetänyt VTT. 

Kokeita tehtiin kahdessa tutkimusko-
konaisuudessa 500 kW:n tehoisella kiin-
teän biopolttoaineen lämmityskattilalla 
hakkeen eri kosteustasoilla: 25 %, 35 %, 

40 %, 45 %, 50 % ja 
55 %. Kokeilla ha-
luttiin selvittää puu-
hakkeen kosteuden 
vaikutuksia kattilan 
hyötysuhteeseen 
ja päästöihin katti-
lan täysteholla sekä 
osateholla. Polttoai-
neen ominaisuuksil-
la tiedetään olevan 

vaikutusta kattilan hyötysuhteeseen 
ja käyttöön. Polttotesteissä haluttiin 
selvittää biolämpöliiketoiminnan kan-
nattavuutta ja syntyviä päästömääriä, 
koska näistä ei edelleenkään ole katta-
vasti kentällä tietoa. Alle 1 MW:n lämmi-
tyskattiloiden päästöjä tai tehokkuutta 
ei tällä hetkellä ole velvoitetta mitata tai 
tarkkailla.  

Hakkeen kosteussisällön myötä läm-
pöenergiaa kuluu poltossa hakkeen 
kuivumiseen, ja polttoainetta hukataan 
sekä taivaalle että pohjatuhkaan. Tämä 

puolestaan vaikuttaa laitteiden likaan-
tumiseen, näkyviin päästöihin sekä suu-
rempaan polttoaineen kulutukseen ja 
syntyvään tuhkan määrään.

Vuoden 2017 loppupuolella tehtyjen 
polttokokeiden tulosten analysoimi-
nen on vielä kesken, mutta varmaa on 
poltto-olosuhteiden monimutkaistumi-
nen ja erityisesti palamisilman syötön ja 
vaiheistuksen merkityksen korostumi-
nen, kun polttoaineen kosteuspitoisuus 
nousee. Merkitystä on myös kattilan 
arinan liikkeellä, mikä vaikuttaa pala-
misilman syötön säätöjen lisäksi poltto-
aineen ja palamiseen tarvittavan hapen 
sekoittumiseen. 

Aiempien polttokokeiden tuloksena 
jo huomattiin, että korkealla kosteuspi-
toisuudella savukaasun häkäpitoisuus, 
orgaaninen hiilipitoisuus ja hiukkas-
pitoisuus nousivat jyrkästi verrattuna 
alempiin kosteuksiin. Päästömittaus-
tuloksia verrattiin lämmityskattiloiden 
voimassa oleviin Suomen päästörajoi-
hin sekä Euroopan tiukimpia päästöra-
joja edustavan Itävallan päästörajoihin. 

”Korkealla kosteuspitoisuudel-
la savukaasun häkäpitoisuus, 
orgaaninen hiilipitoisuus ja 
hiukkaspitoisuus nousivat jyrkästi 
verrattuna alempiin kosteuksiin.”

Eräässä polttokokeessa käytettyä haketta 
menossa polttoaineanalyysiin.
(Kuvaaja: Hannariina Honkanen)
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Kattilan häkäpäästöt nousivat 50 % kos-
tealla kokopuuhakkeella moninkertai-
siksi Suomen päästörajaan nähden.

Tehokkuutta ja  
päästöjen hallintaa

OLEN TÄYDENTÄNYT viimeisen vuoden 
aikana omaa ammatillista osaamista-
ni tekemällä jatko-opintoihin liittyvää 
opinnäytettäni biolämmityskattiloiden 
tehokkuuteen ja päästöjen syntymi-
seen liittyvistä tekijöistä. ”Paukut” työ-
hön ovat löytyneet pääosin vapaa-ajal-
ta. Työ valmistuu kevättalvella 2018. 

Lämpö on mennyt harakalle. 
(Motiva, piirtäjä: Tiina Paju)

Tutkimuksen aihepiiriä voi 
jakaa polttoaineen laatuun 
liittyviin asioihin, polton tek-
nologiaan ja sen säätöihin 
sekä päästöjen hallinnan tek-
nologioihin. Kattilan käyttäyty-
miseen vaikuttaa vahvasti sen käyt-
täjän ymmärrys alun perin oikeasta 
mitoituksesta ja laitehankinnoista, 
valinnoista polttoaineen laadun suh-
teen, osaaminen poltto-olosuhteiden 
säätämisessä, lämpökuormatarpeen 
vaihtelun vaikutus, lämmön tuotto osa-
kuormalla esimerkiksi kesäaikaan tai 
huollon ja kunnossapidon merkitys – 
muuttujien lista on pitkä. 

Biolämmityksessä on käytössä sekä 
vanhaa että uutta teknologiaa. Automa-
tiikka hoitaa säätöjä moderneimmissa 
järjestelmissä, mutta mihin asti? Rahaa 
palaa polttoaineen liikakulutuksena, ja 
pahimmassa tapauksessa mustaa savua 
tupruttaa lähiympäristöön. Laitteiston 
häiriöt aiheuttavat lisätyötunteja, mikä 
on yrittäjälle kallista. Lämmittäjän suh-
tautuminen käyttöön on erilainen, jos 
tuotetaan energiaa itselle tai sitten asi-
akkaalle.

Tutkimuksessani on analysoitu use-
anlaista hanke- ja neuvontatoiminnassa 
kerättyä kyselydataa sekä tehty asian-
tuntijahaastatteluja. Haastattelujen tar-
koituksena on juurikin selvittää kattilan 
käyttäjän näkökulmaa, ymmärrystä ja 
asennetta, laitteistojen toiminnan te-
hostamiseen.

Biokattilaneuvonnan 
verkosto

JAMK ON MYÖS MUKANA Motivan vetä-
mässä kansallisessa biokattilaneuvon-
nan verkostossa eli Kutteri-sopimuk-
sessa. Biokattilaneuvonnalla edistetään 
biopolttoaineita hyödyntävien lämmi-
tysjärjestelmien ja biokattiloiden ener-
giatehokasta käyttöä. Biokattilaneu-
vontaa ja siihen liittyviä tutkimuksia 
toteuttamassa on mukana yhdistyksiä, 
alan oppilaitoksia ja yrityksiä.

Verkosto on neuvontatyön lisäksi 
hyvä yhteistyöfoorumi kuulla ajankoh-
taisista aihepiirin edistysaskeleista. Ver-
koston kautta voi nousta uusia kehittä-
mis- ja selvitystarpeita muun muassa 
opinnäytetöiden aiheiksi.

Kattilatestauslaboratorion 500 kW:n biolämmitystestikattila. 
(Kuvaaja: Hannariina Honkanen)
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STIMEY (Science, Technolo-
gy, Innovation, Mathematics, 
Engineering for the Young) 
on Euroopan komission Ho-
rizon 2020 -ohjelman rahoit-
tama hanke, jonka tavoittee-
na on kehittää 10–18-vuoti-
aita nuoria innostava sekä 
robotteja, sosiaalista mediaa, 
oppimispelejä ja radiota 
yhdistelevä STEM-oppimis-
ympäristö viiden eri maan 
yhteistyössä.

 uorten kiinnostuksen heikkene-
minen luonnontieteellisiä ja matemaat-
tisia (LUMA, eng. STEM) aineita sekä 
uravalintoja kohtaan on haaste, johon 
Euroopan Unioni pyrkii vastaamaan tut-
kimuksen ja innovaation keinoin. STI-
MEY-hankkeessa kehitetään sosiaalises-
ti motivoivaa, tunnesidosta kehittävää 
ja oppimiseen sitouttavaa luonnontie-
teiden ja matematiikan oppimisympä-
ristöä 10–18-vuotiaille nuorille.

Tuleva digitaalinen oppimisympä-
ristö sisältää robotiikkaa, sosiaalisen 
median komponentteja, pelillisyyttä, 
yritteliäisyyteen kannustavia työkaluja, 
e-portfolion ja radiotoimintoja. Sen ta-
voite on innostaa lapsia ja nuoria, jotta 
luonnontieteen ja matematiikan opis-
kelusta tulisi osa jokapäiväistä elämää ja 
se kannustaisi heitä alan uravalintoihin.

Oppimisympäristön välityksellä on 
myös tarkoituksena muodostaa oppi-
joiden, opettajien, vanhempien sekä 
korkeakoulujen ja työelämän edustaji-
en välinen verkosto LUMA-oppimisen 
tueksi.

Kolmivuotinen projekti alkoi syksyllä 
2016, ja se toteutetaan Suomessa, Es-
panjassa, Kreikassa, Saksassa ja Valko-

SATU ESKELINEN JA TIINA MÄKELÄ, Jyväskylän yliopisto
KUVAT: STIMEY-HANKE

STIMEY innostaa nuoria 
STEM-alojen pariin

N

Venäjällä. Kehitystyössä on mukana 
näiden maiden yliopistoja, multimedia-
yritys, nettiradio sekä tasa-arvojärjestö.

Jyväskylän yliopisto STEM-
oppimisen pedagogisena 
asiantuntijana

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO on vastuussa 
teoreettiseen ja empiiriseen tietoon 
pohjautuvan pedagogisen suunnitte-
luviitekehyksen kehittämisestä. Viiteke-
hys ohjaa STIMEY-oppimisympäristön 
suunnittelua ja kehitystyötä.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa asiantun-
temusta oppimisesta ja opettamisesta, 
erilaisista oppimistehtävistä ja aktivitee-
teista sekä tietämystä luonnontieteiden 

ja matematiikan oppiainesisällöistä, op-
piainerajojen ylittävästä laaja-alaisesta 
osaamisesta sekä tieto- ja viestintätek-
niikan käytöstä oppimisen välineenä.

Jyväskylän yliopisto huomioi tulevien 
käyttäjien (oppilaat, opettajat, vanhem-
mat, luonnontieteen asiantuntijat, pää-
töksentekijät ja työelämän edustajat) 
toiveet oppimisympäristön suunnitte-
lussa järjestämissään yhteissuunnittelu- 
ja ideointityöpajoissa ja pilotoi yhdessä 
tulevien käyttäjien kanssa STIMEY-oppi-
misympäristöä.

Jyväskylän yliopiston STIMEY-tiimi: Tiina Mäkelä (vas.), Kristof Fenyvesi, Satu Eskelinen ja 
Matias Mäki-Kuutti.
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STIMEY-festivaalissa 
testattiin oppimisvälineitä 
käytännössä

PERJANTAINA 20.4. järjestettiin kaikissa 
viidessä kumppanimaassa samanaikai-
sesti STIMEY-festivaali, jossa esittelim-
me oppimisalustan prototyyppiä sekä 
keräsimme kokemuksia ja näkemyksiä 
sen työkaluista kohderyhmiltämme. Li-
säksi pidimme hauskaa STEM-aiheiden 
parissa rakennellen robotteja Jyväsky-
län yliopiston Agorassa.

Ohjelmassa oli työpajoja koululaisille 
ja lukiolaisille, joissa tutustuttiin lähem-
min robotteihin sekä kehitteillä oleviin 
päässälaskutyökaluun ja fysiikkasimu-
laatioihin, ja näimme jo vilaukselta STI-
MEY-robotteja ja oppimispelejä.

Työpajoissa oli yli 60 osallistujaa lä-
hialueen oppilaitoksista, ja muutkin 
kävijät yliopistosta ja sen ulkopuolelta 
pääsivät tapahtumassa tutustumaan 
hankkeeseen.

Vuosina 2018–2019 jatkamme pilot-
titestausta myös kouluvierailuilla. Saa-
mamme palautteen pohjalta jatkamme 
kehitystyötä juuri siihen suuntaan, mitä 
käyttäjät itse toivovat.

Jyväskylän normaalikoulun lukiolaiset testasivat, mihin fysiikkamoottori pystyy.

STIMEY OSALLISTUU aktiivisesti alan tapahtumiin 
ja konferensseihin, jotta tavoittaisimme parhaiten 
kohderyhmämme.

Teemme myös mielellämme yhteistyötä STEMin 
ja koulutuksen parissa työskentelevien tahojen, 
kuten oppilaitosten ja alan yritysten ja järjestöjen 
kanssa.

Jyväskylän yliopistosta projektissa 
työskentelevät:
Tiina Mäkelä, projektitutkija, hankkeen 
Suomen-koordinaattori
Kristof Fenyvesi, projektitutkija
Satu Eskelinen, tutkimusavustaja
Matias Mäki-Kuutti, tutkimusavustaja
Marja Kankaanranta, tutkimusprofessori

Lisätietoja:
http://www.jyu.fi/it/stimey
http://stimey.eu
finland@stimey.eu

Festivaalikävijät rakensivat itse robotteja ja pelasivat 
niillä jalkapalloa.
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Kaakkois-Suomen ammatti-
korkeakoulussa tehdään pit-
käjänteistä työtä ympäristö-
vahinkojen ehkäisemiseksi: 
öljyntorjunta on TKI-toimin-
nan yhtenä strategisena kei-
häänkärkenä Kotkassa.

 ljyvahingot ovat usein tunteita 
herättävä onnettomuustyyppi. Suurten 
vahinkojen seurauksena torjuntaope-
raatiot voivat saada hyvinkin massiivi-
set mittasuhteet. Pahimmillaan satoja 
kilometrejä rantaviivaa voi sotkeutua, 
jolloin rantojen puhdistaminen tyy-
dyttävään kuntoon kestää kuukau-
sia, pahimmillaan jopa vuosia. Vakava 
tankkerionnettomuus Suomenlahdella 
aiheuttaisi jo pelkästään rantojen puh-
distusten osalta miljardiluokan kustan-
nukset.

Sökö-öljyntorjuntamalli

SUUREN MITTALUOKAN öljyonnetto-
muuden torjuntaoperaatio edellyttää 
onnistuakseen riittävää ennakkovarau-
tumista. Sökö-öljyntorjuntamalli on osa 
tällaista varautumista sisältäen kattavan 
suunnitelman öljyvahingon aiheutta-

TEKSTI: ELIAS ALTARRIBA
KUVAT: JUSTIINA HALONEN

Keihäänkärkenä ölyntorjunta

Ö

man torjunta- ja puhdistusoperaation 
organisointiin. Jo pelkästään satoja tai 
tuhansia ihmisiä työllistävän ja suuria 
öljyjätemääriä tuottavan operaation 
logistiikka vaatii paljon järjestelyjä. Sö-
kö-öljyntorjuntamalli on yhteistyössä 
viranomaisten ja alan asiantuntijoiden 
kanssa luotu Kaakkois-Suomen ammat-
tikorkeakoulun merenkulun TKI-yksikön 
toimesta. Se on olemassaolollaan erin-
omainen esimerkki ammattikorkeakou-
lujen TKI-toiminnan vaikuttavuudesta, 
tarpeellisuudesta ja käytännönlähei-
syydestä: Yksittäiselle viranomaiselle 
tällainen suunnitelma olisi ollut työläs 
toteuttaa, eikä se olisi sattunut selkeästi 
minkään yksittäisen tahon lakisäätei-
seen toimenkuvaankaan.

SÖKÖ-MALLIN KALTAISET öljyntorjun-
tasuunnitelmat, joissa tavoitteena on 
vahingon rajaamisen lisäksi öljyjätteen 
mahdollisimman onnistunut keräämi-
nen vedestä ja rannoilta, ovat suhteelli-
sen harvinaisia globaalisti tarkasteltuna. 
Tähän ratkaisuun on Suomessa kuiten-
kin päädytty, sillä Itämeri ja Suomen 
järvet ovat maantieteellisesti erityis-
laatuisia. Saaristoa on paljon, rannikko 
on rikkonainen ja vesialueet ovat val-
tameriin verrattuna matalia. Mataluus 
käytännössä estää öljyä hajottavien 
dispersanttien käytön. Saaristossa öljyn 
polttaminen veden pinnalla ei myös-
kään sovellu ensisijaiseksi menetelmäk-
si.

ÖLJYVAHINKOIHIN LIITTYVÄ keskus-
telu on julkisuudessa usein tunnepe-
räistä. Projektipäällikkö, merikapteeni 
Justiina Halonen on ollut mukana 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakou-
lun öljyntorjuntatyössä vuodesta 2006. 
Hän kertoo, että varsinaisessa öljyn-
torjuntavastuussa olevien toimijoiden 
osalta toiminta on kuitenkin hyvin jär-
kiperäistä. Esimerkiksi pelastuslaitosten 
henkilökunnalle öljyntorjunta on työtä 
muiden tehtävien lisäksi.

”Usein äänessä ovat sellaiset tahot, 
jotka katsovat asiaa nimenomaan ym-
päristöuhan kautta. Tämä todellakin on 
siis OK, yhteiskunnallista keskustelua 
tarvitaan myös tästä asiasta. Aika har-
voin julkisessa keskustelussa kuiten-
kaan käytännössä nousee esille, miten 
öljyntorjunta oikeasti organisoitaisiin. 
Sinänsähän ongelma on hyvin suora-
viivainen: Meillä on öljyä väärässä pai-
kassa ja se halutaan kerätä sieltä pois. 
Kuitenkin olosuhteet ja öljylaadut, joi-
den kanssa toimitaan, voivat vaihdella 
huomattavasti. Kalustoa, henkilöstöä ja 
suunnitelmia Suomesta löytyy, mutta 
kokemus etenkin suuremmista öljyva-
hingoista on vähäistä: Vakavimmista 
öljyvahingoista Suomessa on jo sen 
verran aikaa, että tuolloin toiminnassa 
mukana olleet ovat jo eläköityneet.”

SUOMENLAHDELLE Sökö-mallin mukai-
set suunnitelmat tehtiin 2004–2011 ja 
talvisiin olosuhteisiin 2013–14. Tärkeä-
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nä pontimena työlle oli Koivistoon avat-
tu uusi öljysatama, minkä seurauksena 
suuren mittaluokan öljykuljetukset 
kasvoivat Suomenlahdella merkittäväs-
ti. Saimaan syväväylästöä ympäröiville 
alueille vastaavat suunnitelmat valmis-
tuivat keväällä 2018. Saimaa on mereen 
verrattuna monella tavalla poikkeava ja 
herkkä järviympäristö, minkä takia siellä 
ei vesiteitse tapahtuvia öljykuljetuksia 
saa tehdä. Alusöljyvahingot ovat kui-
tenkin vain yksi onnettomuusskenaario: 
Öljyvahinko voi sattua muun muassa 
teollisuuslaitosonnettomuuden tai ran-
tojen lähellä tapahtuneen maantie- tai 
rautatieonnettomuuden seurauksena. 
Inhimillisillä erehdyksillä on usein mer-
kittävä osuus, kuten toukokuussa 2016 
Joutsenon Kolarinlahden tai joulukuus-
sa 2017 Harjavallassa tapahtuneet öljy-
vahingot osoittavat. 

Saman aihepiirin TKI-
hankkeet tukevat toisiaan

KAAKKOIS-SUOMEN ammattikorkea-
koulun merenkulun TKI-yksikössä öl-
jyntorjuntatyötä on tehty pitkäjäntei-
sesti, vaikka nykyisen rahoitusmallin 
seurauksena pitkäjänteisyys perustuu-
kin käytännössä toisiaan seuraaviin 
projekteihin. Parhaimmillaan hankkeet 
voivat kuitenkin täydentää toisiaan 
erinomaisesti: ÄLYKÖ-hankkeessa, joka 
toteutettiin vuosina 2015–2017, kartoi-

tettiin Saimaan ja Itä-Suomen alueella 
öljyvahinkoriskikohteita, kehitettiin 
öljyjätelogistiikkaa ja pilotoitiin uusia 
puhdistusmenetelmiä. Vuonna 2016 
käynnistyneessä ScarOil-hankkeessa 
päätavoitteena on ollut simulaattori-
pohjaisen öljyntorjuntakoulutuksen ke-
hittäminen. Kotkassa sijaitsevaan KMC:n 
laivasimulaattorikes-
kukseen hankittiin 
öljyntorjuntamo-
duuli, jolloin puo-
mitusten tekeminen 
ja muutoinkin öl-
jyntorjuntaoperaa-
tioiden harjoittelu 
laivasimulaattorilla 
mahdollistui. Lisäk-
si keskuksessa on 
myös rantojen puh-
distamiseen tarkoi-
tettu harjakeräin-simulaattori.

MARRASKUUSSA 2017 ja tammikuussa 
2018 on pidetty ensimmäiset ScarOil-
hankkeen tiimoilta tuotetut pilottikou-
lutukset pelastuslaitosten henkilökun-
nalle. Pilotoinnin jälkeen koulutusten 
jatkuminen riippuu luonnollisesti ra-
hoituksen järjestymisestä. Projektipääl-
likkö Emmi Rantavuo kertoo, että pa-
lautteen perusteella suurin anti on ollut 
mahdollisuus harjoitella hyvinkin realis-
tisen oloisissa, simuloiduissa olosuhteis-
sa. 

”Käytännössä kun oikean öljyn kans-

sa ei ole ympäristösyistä mahdollista 
harjoitella, on tällainen simulaattoriym-
päristö koettu merkitykselliseksi. Toki 
oikeastikin voidaan siis puomituksia 
tehdä, mutta simulaattorin avulla saa-
daan harjoitukseen uudenlaista toden-
tuntuisuutta esimerkiksi huomioimalla 
öljyn kulkeutumisen tai käyttäytymisen 

virtausten ja tuulten 
mukana. Simulaat-
tori myös huomioi 
puomien kaatumi-
sen ja öljyn karkaa-
misen, mikäli puo-
mia vedetään liian 
nopeasti. Eli jos sa-
notaan, että puomin 
nopeus saa olla vain 
puoli solmua, niin se 
sitten todellakin on 
niin. Muutoin puomi 

kaatuu ja nuottaus epäonnistuu.”

SIMULOINTIKOULUTUS ON myös mah-
dollistanut erilaisten taktiikoiden kokei-
lemisen ja matalan kynnyksen ajatus-
tenvaihdon operatiivisen henkilöstön ja 
johtokeskuksen välillä:

”Usein operatiivinen henkilöstö ei lä-
heskään näin suoraan pääse kontaktiin 
johtokeskushenkilöstön kanssa. Tässä 
kun ollaan viereisissä huoneissa, on 
harjoitus nopea purkaa eri osapuolten 
näkökulmasta. Tämä jos mikä lisää eri 
osapuolten yhteistoimintakykyä ja yh-
teisymmärrystä.”

”Itämeri ja Suomen järvet ovat 
maantieteellisesti erityislaatui-
sia. Saaristoa on paljon, rannik-
ko on rikkonainen ja vesialueet 
ovat valtameriin verrattuna 
matalia.”
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Työntekijän on jatkuvasti 
pidettävä huolta omasta 
osaamisestaan. Työurat ovat 
pirstoutuneet, muutosten 
vauhti on nopeutunut, uusia 
yrityksiä syntyy ja vanhoja 
häviää. Tämän myötä yritys-
ten tarvitsema osaaminen 
muuttuu. Työntekijän kan-
nalta turvallisinta tällaisessa 
tilanteessa on, että hänellä 
on syvää osaamista ja työelä-
män vaatimia metataitoja, 
joita hän kehittää jatkuvas-
ti ja voi siirtää tarvittaessa 
ihan uudelle alueelle. Kou-
lutuksen tulisi tukea näitä 
työelämän tarpeita.

 yötehtävät ja työn sisältö ovat muut-
tuneet digitalisaation ja globalisaation 
etenemisen myötä. Työntekijältä odote-
taan uudenlaista osaamista menestyk-

RIITTA ABIOQA, koulutussuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
JUHANI ALAKANGAS, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
KUVAT: MIKKO VÄHÄNIITTY, Medianiitty

Vertaisoppimisella 
syvempään osaamiseen

sekkään työuran luomiseksi. Tehtävissä 
korostuu työntekijöiden ja organisaa-
tioiden osaamisen yhdistäminen. Työ-
tä tehdään usein moniammatillisissa 
tiimeissä, joissa ongelman ratkaisut 
edellyttävät vuorovaikutusta ja muiden 
alojen ymmärtämistä. Työntekijä ei vält-
tämättä pysty yksin ratkaisemaan eteen 
tulevia monitahoisia ongelmia, jolloin 
tarvitaan taitoa työskennellä työelämän 
erilaisissa yhteisöissä. 

Sama koskee myös koulutusta, jon-
ka tulisi tukea ei ainoastaan substans-
siosaamisen, vaan myös metataitojen 
kehittymistä.

SUOMALAINEN koulutusjärjestelmä 
tukee henkilön uralla etenemistä aikui-
siällä. Ylempi ammattikorkeakoulutut-
kinto on yksi esimerkki tästä. Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun (JAMK) Teknolo-
giaosaamisen johtamisen koulutusoh-

jelma (YAMK) on tarkoitettu asiantun-
tijatehtävissä toimiville insinööreille, 
jotka haluavat kehittyä työelämän esi-
mies-, johto- ja suunnittelutehtävissä. 

Teknologiaosaamisen johtamisen 
koulutusohjelman opiskelijat edusta-
vat eri tekniikan aloja, joita ovat muun 
muassa informaatioteknologia, kone-
tekniikka, rakennustekniikka, logistiikka 
sekä automaatio- ja sähkötekniikka. 

OPISKELIJOIDEN OSAAMISEN kehitty-
mistä tuetaan vertaisoppimisen avulla. 

Opiskelijoista on muodostettu ryh-
miä, joiden kokoamisessa on huomioi-
tu henkilöiden erilainen asiantuntijuus, 
työkokemus ja ikä. Ryhmien muodosta-
misen periaatteena on ollut kognitiivi-
nen diversiteetti, joka on edesauttanut 
opiskelijoiden toisten kokemuksista 
oppimista, uusien näkökulmien avautu-
mista ja ilmiöiden ymmärtämistä sekä 
oman osaamisen jakamista. 

Vertaisoppimisessa myös opettaja on 
oppijan roolissa opiskelijoiden asian-
tuntijuuden, ainutlaatuisen kokemuk-
sen ja sen jakamisen kautta. 

Uusien näkökulmien tuominen yhtei-
seen keskusteluun on avartanut ajatte-
lua ja monipuolistanut asioiden tarkas-
telua. 

”Tulevaisuudessa koulutuksen 
sisältöä ja toteuttamistapoja on 
kehitettävä vastaamaan entistä 
enemmän sekä työelämän että 
opiskelijoiden tarpeita.”

T

Vertaisopiskelijoiden kysymykset, perustelut ja näkemykset opittavasta asiasta auttavat syventämään oppimista. 
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OPISKELIJAT MYÖS OPETTAVAT tekemiensä harjoitustöiden 
avulla muita opiskelijoita. Jokainen opiskelija tekee muiden 
ryhmien harjoitustöistä kirjallisen tiivistelmän, jossa hän ku-
vaa, mitä uutta oppi ja miten voi soveltaa opittua omalla työ-
paikallaan. 

Koulutuksessa käytettävät pelit auttavat opiskelijaa käytän-
nöllistämään opittua asiaa ja ymmärtämään ilmiöiden taustat. 

Tehtävien arvioinnissa käytetään ryhmän sisäistä ja ryhmi-
en välistä arviointia. Useimmissa tapauksissa opiskelijoiden 
arviointi vastaa opettajan arviointia.

TULEVAISUUDESSA KOULUTUKSEN sisältöä ja toteuttamista-
poja on kehitettävä vastaamaan entistä enemmän sekä työ-
elämän että opiskelijoiden tarpeita. Virtuaalisuus muuttaa 
ihmisten välistä kanssakäymistä digitaalisissa ympäristöissä. 
Koulutusta on oltava saatavilla ajasta ja paikasta riippumat-
ta, mikä väistämättä johtaa verkko-opiskelun lisääntymiseen. 
Koulutuksen sisällöissä ei kuitenkaan saa unohtaa ilmiöiden 
perusteiden oppimista uuden kustannuksella. 

• Ryhmiin jako opiskelijoiden koulutustaustan mukaan 
on tehnyt ryhmätyöskentelyn mielenkiintoiseksi, toteaa 
teknologian osaamisen johtamisen tutkinto-ohjelmassa 
opiskeleva Harri Taivassalo.  

• Menettelyn avulla ryhmän kokonaisnäkemys laajeni, ja se 
lisäsi opetuksessa käytettyihin käytännön ongelmanrat-
kaisuihin liittyvää keskustelua.

 Samaa mieltä on myös opiskelija Vesa Mäenpää.   
• Yksi opiskelun suurimpia hyötyjä on opiskelijoiden ryh-

mäytyminen ja tätä kautta ajatusten jakaminen, joka on 
rikastuttanut valtavasti omaa ajattelua. Teknologiaosaa-
misen johtamisen tutkinto-ohjelma tukee hyvin tämän 
päivän työelämän vaatimuksia, toteaa Mäenpää.  

• Sisältö tutkinto-ohjelmassa on räätälöitävissä ja oppiai-
neiden harjoitukset nivoutuvat hyvin oman työpaikan 
jokapäiväiseen tekemiseen. Myös työnantaja suhtautuu 
tänä päivänä myönteisesti omaehtoiseen jatkokouluttau-
tumiseen.

KOULUTUKSEN TOTEUTUKSESSA työelämälähtöisyys näkyy 
esimerkiksi opintoihin liittyvissä harjoitustehtävissä, joissa 
ratkotaan työelämään perustuvia ongelmia liittyen opinto-
jakson teoriaan, ilmiön ymmärtämiseen ja sen soveltamiseen 
käytännössä.  

Harjoitustyöt, jotka kohdentuvat opiskelijan omaan työ-
paikkaan, ovat koulutuksessa merkittävässä osassa, ja ne 
tukevat sekä työpaikan että opiskelijan omaa kehittymistä. 
Opiskelijat tekevät ryhmissä harjoitustöitä sekä lähiopetus- 
että etäopetusjaksoilla. Lähiopetuksessa harjoitustyöt ovat 
pienimuotoisia työelämän case-tapauksia, joita ratkaistaan 
tiimityönä. 

Etätehtävinä opiskelijat tekevät laajempia ryhmätöitä, jois-
sa he hyödyntävät nykyaikaisia teknologisia opetustyökaluja. 
Yhteisesti sovittuihin etäkokouksiin osallistuu myös opettaja 
tarpeen mukaan vähintään 1 krt/ryhmä. Tämän lisäksi opis-
kelijat sopivat keskenään etäpalaverit, jolloin he kokoontuvat 
esim. Skypen kautta.

Myönteinen ilmapiiri opiskelussa keventää 
opintojen kuormittavuutta.

Ryhmässä tarvitaan jokaisen vastuullista työpanosta hyvän oppimis-
tuloksen aikaansaamiseksi. Kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivi-
sesti ongelman ratkaisuun.
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Ylen uutistoimittajana aikoi-
naan työskennellyt Pirjo Su-
nila teki kymmenen vuotta 
sitten irtioton arkirutiineista 
ja innostui lauantaivieras-
ohjelman sytyttämänä koos-
tamaan Antti Piipon – ja El-
coteqin – historiikin pitkän 
kaavan kautta. Ja teki sen 
komeasti. 

 uin kirjan vasta nyt, kun oman 
työuran päättyminen antoi tilaa run-
saasti erilaisten kirjojen pariin heittäyty-
miselle ja kirja joutui sattumalta käsiini. 
Tämä  kirja piti pihdeissä niin, että yö-
unet jäivät lyhyiksi.

Olin jo 1990-luvulla tavannut Antti 
Piipon livenä ja rampannut useita ker-
toja Elcoteqin tuotantolaitoksissa, mut-
ta näin uskomattomaksi mieheksi en 
häntä silloin osannut arvottaa. Se mies 
aloitti suomalaisen elektroniikkateol-
lisuuden sopimusvalmistuksen maail-
manlaajuisen tekemisen.

ANTTI PIIPON URA elektroniikan parissa 
alkoi kotona, kun hän värkkäsi isänsä 
Piippo Oy:n tehtaalta tuomien sähkö-
vempainten kanssa ja rakensi niistä ki-
dekoneen. Se oli mahtavaa, kun pystyi 
kuuntelemaan radiolähetyksiä muualta 
maailmasta!

Muutenkin isänsä perustama tehdas 
oli oivallinen koulutuspaikka energi-
selle ja innokkaalle nuorelle miehelle. 
Hän sai puuhata tehtaalla melkein mitä 
halusi ja teki kaikkea mahdollista konei-
den ja sähkölaitteiden parissa. Antti imi 
alkuoppinsa tehtaan ammattimiehiltä.

Oppivelvollisuusajan koulun käynti ei 
Antilta oikein onnistunut, intoa oli ihan 
muihin harrastuksiin. Sen sijaan hän 
viihtyi varusmiespalveluksessa hyvin 
ja kertoi saaneensa sieltä hyvää oppia 
myöhemmälle työuralle. Samaten puoli 
vuotta työharjoittelussa Münchenissä 
tekivät terää tulevalle yrittäjälle.

KAUKO KALLIO

Antti Piippo – liian suuri Suomelle

Teknillinen koulutus kiinnosti kuiten-
kin Anttia ja hän selvitti muutamien 
mutkien kautta itsensä insinööriksi Hel-
singin teknillisestä opistosta. Todistuk-
sen saanti kuitenkin kangerteli lopussa, 
kun silloinen rehtori Aulis Eskola ei ol-
lut tyytyväinen nuoren miehen opiske-
lutapaan ja motiiviin. Lopulta todistus 
heltisi, kun Antti toi Eskolalle nähtäväksi 
käyntikorttinsa, jossa luki: osastopäällik-
kö.

TYÖURA TOISEN PALVELUKSESSA, ensin 
12 vuotta Aspolla ja sen jälkeen kuusi 
vuotta Lohja Oy:n mikroelektroniikan 
vetäjänä, nostivat Antin bisnesmaail-
man tietoisuuteen. Hirmuinen teke-
misen halu ja vauhti järjestivät Antille 
rankkoja ylä- ja alamäen kurveja, joista 
hän sompaili jääräpäisesti läpi yleensä 
voittajana.

Vuonna 1990 hän teki ratkaisun, joka 
nosti hänet lopullisesti maailmanluo-
kan teollisuusmieheksi. Hän osti parin 
kaverin kanssa Lohjan tappiollisen mik-

L

roelektroniikka yksikön, joka sai uuden 
nimen: Elcoteq. Siitä alkoi suomalainen 
elektronikkateoillisuuden sopimusval-
mistushistoria huimine nousuineen ja 
karikkoineenkin.

Tuotantoa oli aluksi Lohjalla ja tär-
kein asiakas tietenkin Nokia.  Mutta ai-
van muutaman vuoden aikana tehtaita 
nousi ympäri maailmaa ja asiakkaitakin 
löytyi samaan tahtiin. Kilpailtiin siis sa-
massa sarjassa kuin muut isot globaalit 
sopimusvalmistajat. Silloin alalla ja Elco-
teqilla meni lujaa.

LUJAA MENI ANTILLAKIN. Moottoripyö-
rillä ajettiin pitkin maailmaa ja metropo-
leja, lentokoneilla tehtiin määrättömästi 
bisnesmatkoja, riehakkaita juhlia järjes-
tettiin niin asiakkaitten kuin kavereitten 
kanssa ja kesämökin huuruiset kekkerit 
epäselvine naisseikkailuineen lienevät 
vielä monen muistissa.

Mutta jätetään loput kirjasta mahdol-
lisesti kiinnostuneitten lukijoitten hen-
kilökohtaisten lukuhetkien varaan.
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A loitamme syksyllä uuden, suo-
rastaan kansalaisaloitteen laajuisen  
kysynnän tarpeisiin kohdennetun kou-
lutusohjelman. Koulutusohjelma nimek-
si tulee työnvälttelyn koulutusohjelma. 

ALUSTAVIEN TIEDUSTELUJEN perus-
teella olemme varmoja, että saamme 
suorastaan ennätysmäärän hakijoita, 
vaikka ohjelmaa ei ole edes julkisesti 
esitelty. Kansalaiset ovat aiheesta kovin 
kiinnostuneita.

Koska kysyntä tulee olemaan huima, 
olemme laatineet tarkasti suunnitellun 
hakuprosessin. Haluamme tietenkin 
vain motivoituneita opiskelijoita, joiden 
tulevaa elämää uusi koulutus tulee tu-
kemaan aivan oleellisesti.

Koska odotettavissa oleva hakija-
määrä on heti avausvuonna valtava ja 
hakuperusteet ilmeisesti harvinaisen 
moninaiset, päätimme alustavan pape-
rikarsinnan jälkeen haastatella jatkoon 
päässeet hakijat. Haemme naamatus-
ten käytävissä keskusteluissa tarkem-
pia perusteluja hakijoilta. Maksamme 
tietenkin hakijoitten haastattelumatkat 
erillisbudjetista.

HAKIJAT LUOKITELLAAN SIIS ensin ha-
kupapereiden perusteella. Etusijalle 
pääsevät ne, joilla ei ole esittää minkään 
valtakunnan todistuksia. Kärkisijoille 
nousevat myös ne, joilla on kavereitten 
lausuntoja ko. henkilön täydellisestä 
työhaluttomuudesta. Hyville sijoille 
pääsevät myös sellaiset hakijat, joiden 

hakemuksen on joku muu töhertänyt 
kasaan.

SITTEN SISÄLTÖIHIN ja tavoitteisiin. 
Koulutus tähtää ensisijaisesti alla oleviin 
tavoitteisiin.

ENSISIJAINEN TAVOITE on oppia itse 
olemaan taitavasti työn välttelijänä. 
Erikoistavissa opinnoissa keskitytään te-
hokkaaseen työstä kieltäytymiseen.

Tulevassa jatko-osiossa erikoistetaan 
työttömiksi aikovien kouluttajiksi – tä-
hän ehkä vaaditaan pedagoginen lisä-
koulutus, josta toki voi kieltäytyä.  Myös 
työn välttelijöiden tukihenkilöiksi tul-
laan jatkokouluttamaan erikoistumis-
opinnoissa.

Alan koulutussuunnittelijoiksi/kehit-
täjiksi toivotaan hakeutuvan mahdol-
lisimman monen, koska tämä ammat-
tikunta vielä puuttuu niin meiltä kuin 
globaalistikin.

Jatkokoulutustakin suunnitellaan - 
pitkän tähtäimen tavoite ovat työnvält-
telyn tohtorit, koska heitä on nykyisin 
aivan liian vähän.

MAAILMANPARANTAJAKOULUTUS to-
teutuu ehkä rinnakkaislinjana – tavoite 
on kouluttaa ammattilaisia, jotka pysty-
vät estämään työn tekemistä globaalisti, 
siis kansainvälinen aspektio on mukana 
ja tähän jatkokoulutukseen haemmekin 
EU-rahoitusta ja kumppanimaita Väli-
meren maisemista. Koulutus tullaan to-
teuttamaan englanninkielisenä.

KOSKA TYÖN VÄLTTELYN on todettu 
tutkimusten perusteella olevan henki-
sesti raskasta, jokaiseen opintokokonai-
suuteen sisältyy laaja psykologian osio 
ja henkisen valmiuden kasvattaminen 
suggestopedisillä harjoitteilla.

YKSITYISKOHTAISEN sisältösuunnitte-
lun tarpeisiin on alustavasti kyselty po-
tentiaalisilta hakijoilta perusteluja työn 
välttelyyn ja sieltä löytyi mm. seuraavaa:
- en voi mennä töihin, kun minulla 

on kaksi kissaa eikä ne pärjää yksin 
kotona

- olen kokeillut työtä, mutta se tun-
tuu niin hankalalta

- odotan vain lottovoittoa, ei ehdi 
muuta ajattelemaan

- Tarok-kortit kertoivat, että työ on 
ihan peestä eikä kuulu vapaalle ih-
miselle

- minulle voi sattua vaikka joku vam-
ma ja tulen ehkä kipeäksi

- haluan kuorma-autokuskiksi, mut-
ta siihen tarvii ajokortin eikä  mi-
nulla sitä ole, siksi en voi mennä 
töihin.

MITENPÄ SITÄ TÖIHIN voi noilla syillä 
edes yrittää.

Hakuaikeissako – no, ei ihan vielä

VELI PITKÄKORVA

Ajankohtainen koulutusohjelma
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eAMK-hankkeessa 23 am-
mattikorkeakoulua, Arene 
sekä Jyväskylän yliopisto 
ovat yhdistäneet voimansa ja 
uudistavat yhteistyössä toi-
mintatapoja sekä oppimista. 
Yhteistyö avaa kaikkien am-
mattikorkeakoulujen yhtei-
sen verkko-opintotarjonnan 
syyslukukaudella 2018, 
jolloin yhteinen kesäopinto-
tarjonta Summer Semester 
laajentuu sujuvasti ympäri-
vuotiseksi ja vaihtaa samalla 
nimeään. Uusi nimi on Cam-
pusOnline.fi.

Maksutonta 
verkkotarjontaa kaikille 
amk-opiskelijoille

 hteisen opintotarjonnan visiona 
on uudistaa ammattikorkeakoulun kou-
lutusta tulevaisuuden haasteita vastaa-

RIKA NAKAMURA, projektikoordinaattori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
SUSANNA LEPPÄLÄ, viestintäharjoittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
PAULA TYRVÄINEN, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

CampusOnline.fi avautuu 
syyslukukaudella 2018

vammaksi ja mahdollistaa opiskelijoille 
avoin ympärivuotinen opiskelu, entistä 
joustavammat erikoistumis- ja ristii-
nopiskelumahdollisuudet oppilaitosten 
välillä sekä mahdollisuus työn ja opiske-
lun uudenlaiseen yhteensovittamiseen, 
opintopolkujen monipuolistamiseen ja 
opiskeluaikojen lyhentämiseen.

eAMK-hankkeen puitteissa ammat-
tikorkeakoulujen jo olemassa oleva 

yhteinen kesäopintotarjonta laajenee 
ympärivuotiseksi verkko-opintotarjon-
naksi. CampusOnlinen tarjonnassa on 
mukana opintojaksoja yli 20 ammat-
tikorkeakoulusta, kaikilta aloilta, sekä 
amk- että yamk-tason opintoja. Tämän 
lisäksi ensi syksynä on tarjolla englan-
ninkielisiä toteutuksia ja useamman 
ammattikorkeakoulun monitieteellisiä 
yhteistoteutuksia. 

Kuva: AINO ALASTALO

Kuva: SUSANNA LEPPÄLÄ
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Yhteensä ensi syksyn tarjonnassa 
opiskelijoille on avoinna noin 60 opin-
tojaksoa, joiden kehittämisessä on hyö-
dynnetty uusia verkko-opetuksen laa-
tukriteereitä. Tämä on kuitenkin vasta 
alkusoittoa: CampusOnline-opintotar-
jontaa aletaan kasvattaa vuoden 2019 
aikana, eikä laajentumista yliopistosek-
torille tai työelämässä jo toimivien opis-
kelua ole poissuljettu tulevaisuudessa. 

CampusOnlinen opintotarjonta tulee 
olemaan 100-prosenttisesti verkossa, 
jolloin opiskelijoille avautuu mahdol-
lisuus täydentää opintojaan ajasta ja 
paikasta riippumattomasti. Opiskelu 
verkossa on maksutonta tutkinto- ja 
polkuopiskelijoille. Avoimen ammat-
tikorkeakoulun kautta ilmoittautuville 
opinnot ovat maksullisia normaalin käy-
tännön mukaisesti.

Valtakunnallista 
valmennusta 
opintojaksojen toteuttajille 

TURUSSA JÄRJESTETTIIN CampusOnli-
ne-opintojaksojen opettajille yhteiset 
valmennuspäivät osana valtakunnallis-
ta Laadukas verkkototeutus -valmen-
nusohjelmaa, jossa päästiin yhdessä 
sparraamaan opintojaksojen toteutuk-
sia ja peilaamaan niitä uusiin verkko-
valmennuksen laatukriteereihin.  Turun 
valmennuspäivillä tunnelma oli innos-
tunut, ja päivien saanti oli monelle an-
toisa. Pienryhmissä toteutettu ideointi 
ja keskustelu antoivat paljon kotiin vie-
mistä, kuten hyviä yhteisiä käytänteitä 
ja toimintatapoja itse verkko-opintojen 
toteutukseen.  

Aikataulu

CAMPUSONLINE.FIN markkinointi alkaa 
toukokuussa 2018 ja opintoportaali ra-
kentuu kesän aikana. Opintojaksojen 
tiedot viedään CampusOnline-por-
taaliin elokuussa ja ilmoittautuminen 
opintojaksoille alkaa syyskuussa 2018. 
Tarkempi ilmoittautumisen aloitusaika 
on yhteinen kaikille opiskelijoille ja siitä 
tiedotetaan alkusyksystä. 

Koko ensi syksyn opintotarjonta on 
jo nähtävissä osoitteessa http://www.
eamk.fi/fi/opintotarjonta/

Lisätietoja: Minna Scheinin, Turun am-
mattikorkeakoulu, minna.scheinin@tur-
kuamk.fi

Tekniikan ja liikenteen alan opinnot 
Syksyn 2018 alustava opintotarjonta on jo julkaistu. Pieniä muutoksia saattaa vielä 
tulla ennen ilmoittautumisten virallista alkamista, mutta tekniikan ja liikenteen alalle 
tulee tarjolle syyslukukaudella seuraavat opintojaksot:

1. Web tekniikat, 4 op, amk, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

2. Web development, 5 op, amk, Lapin ammattikorkeakoulu, 

 suomi / (English if needed)

3. Teknillinen mekaniikka, 5 op, amk, Turun ammattikorkeakoulu

4. Physics 1, 5 op, amk, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

5. Kemia, 5 op, amk, Turun ammattikorkeakoulu

6. Mekaniikan opintojaksokokonaisuus, 10 op, amk, 

 Lahden ammattikorkeakoulu

7. Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteet, 

 5 op, amk, Savonia ammattikorkeakoulu

8. iOS Application Development, 5 op, amk, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

9. Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa, 5 op, amk, 

 Jyväskylän ammattikorkeakoulu

10. Basic 3D Design using Blender, 3 tai 5 op, amk, Haaga-Helia 

 ammattikorkeakoulu

11. Matematiikka 1, 5 op, amk, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

12. Advanced Technology, 5 op, yamk, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

13. Digitalisaatio, 3 op, amk, Tampereen ammattikorkeakoulu

14. Ecosystem services and stormwater management, 3 - 5 op, yamk, 

 Turun ammattikorkeakoulu,  Kaunas Technical University, HAW Hamburg

Kuva: RIKA NAKAMURA
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