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 PÄÄKIRJOITUS

Edunvalvontaa ja 
vaikuttamista

 lokuussa saatiin iloinen uutinen Vaasassa, kun Wärtsi-
lä tuli julkisuuteen investoinnilla uuteen Smart Technology 
Hub:iin. On ilmeistä, että odotukset teknologian kehityk-
seen ovat korkealla. Autoteollisuudessa on selvät suuntauk-
set, pankeissa ja energiatuotannossa pelätään tulevaa tek-
nologiaa ja ollaan astumassa kynnyksen yli 5G-verkkoihin. 
Kaikki nämä tahot odottavat mullistavia teknologisia muu-
toksia, jotka vaikuttavat ja vaarantavat niiden tulevaisuutta. 
Muutoksessa ei enää ole kysymys pelkästään oman nimen 
brändäyksesta vaan pelko osaamisen puutteesta. 

VALTIOVALTA ON JOUTUNUT SÄÄSTÄMÄÄN, se on selvää. 
Kysymys on enemmän, ovatko säästöt kohdistuneet järke-
västi? Määrällisesti olemme selvästi vastanneet tehostamis-
kuurin vaatimuksiin. Valmistuvien määrä on noussut tuntu-
vasti ja tuntimäärät opetuksessa ovat vastaavasti laskeneet. 
Miten on käynyt laadun suhteen? Miten kestetään tällainen 
tehostuminen? Vaaditaan selvästi enemmän sekä opiskeli-
joilta että opettajilta. Tällä hetkellä on selvää, että teollisuus 
kaipaa monta insinööriä lisää, mutta viitaten alkusanoihin 
voidaan kysyä, miten voidaan vastata laatuvaatimuksiin, 
kun opetusta on niin paljon, ettei enää voida puhua siitä, 
että opettajan aika riittäisi opetuksen valmisteluun, saati 
oman insinööriosaamisen kehittämiseen.

NÄISTÄ AIHEISTA ON VARMAAN PUHUTTU kaikkialla, kah-
villa, TOOLin kokouksissa, ammattikorkeakoulujen kokouk-
sissa ja ehkä vähän myös kotonakin. Tässä piilee yksi insi-
nöörikoulutuksen ongelmia. Insinöörikoulutus on uponnut 
ammattikorkeakoulujärjestelmään. Sekä poliittisesti että 
kaupungin torilla lastentarhat, peruskoulu, lukiot ja amma-
tillinen koulutus ovat etusijalla. Ne ovat lähellä ihmistä ja 
perhe-elämää. Kun poliitikot toisaalta puhuvat korkeakou-
lutuksesta, yliopisto on etusijalla. Se on vanha ja komea. Am-

mattikorkea on vain ja aina tylsä pikkuserkku, joka helposti 
jää varjoon, varsinkin kun puhutaan kehityksestä. Tähän 
meidän pitäisi tarttua. Ensi vuonna on vaalivuosi ja televi-
sion uutisissa on jo havaittavissa, että kaikki poliitikot nos-
tavat panoksiaan ja haluavat profiloitua. On parempi puhua 
insinöörikoulutuksesta kunnianhimoisen poliitikon kanssa 
kuin valittaa kahvipöydän äärellä yhteistuumin surkeasta 
kehityksestä. TOOL tekee parhaansa ja tulee vaikuttamaan 
eri suunnalla tulevan talven aikana, mutta määrällisesti se 
on aika pientä verrattuna siihen, että jäsenet liikkuvat siinä 
missä päättäjät ja kysyvät, mitä mieltä herra/rouva ehdokas 
on insinööriosaamisen kehittämisestä ja onko hän tietoinen 
viime vuosien leikkauksista? Mitä hän aikoo tehdä, kun hä-
net valitaan eduskuntaan? 

SOTE EI SAISI OLLA AINOA PUHEENAIHEAIHE vaaliteltassa, 
ja ammattikorkeakoulutuksen asema ei saisi olla uhattuna. 
Se on sekä meidän että yhteiskunnan etu, että ammatti-
korkeakoulutuksen käytännönläheisyys säilyy. Korkeakou-
lukentän myllerryksessä ei saa mennä siihen, että insinöö-
rikoulutuksesta tehdään teoriapainotteinen kandidaatti. Se 
ei vastaa teollisuuden vaatimuksia. On selvää, että nykyi-
sestä jaosta luovutaan, kun eri paikkakunnilla luodaan uu-
sia kokonaisuuksia. Kokonaisuuden sisällä pitää tehdä eroa 
insinöörikoulutuksen ja teoriapainotteisen yliopistollisen 
koulutuksen välillä. Ja vielä, ohjasten pitää säilyä insinööri-
kouluttajien käsissä. Se ei saa olla niin, että yliopisto tai po-
liittispainotteiset hallitukset päättävät insinöörikoulutuksen 
sisällöstä ja rahoituksen uudelleenjaosta. Meillä on pitkä pe-
rinne kehittää insinöörikoulutusta, ja viitaten alussa mainit-
tuun uutiseen ja muuallakin tehtyihin teollisiin uudistuksiin 
Suomessa, itsenäinen päätöksenteko insinöörikoulutukses-
sa on myös tuottanut tulosta. Muistakaa että voitte vaikut-
taa nyt jo.  

E
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LEDAREN

 i fick en glad nyhet i Vasa denna vecka då Wärtsilä gick 
ut med beslutet att investera i en ny Smart Technology Hub. 
Det är uppenbart att man har höga förväntningar på tek-
nologisk utveckling. Vi har alla hört om vad som ska kom-
ma inom bilindustrin. Bankerna och el-bolagen är rädda för 
vad kommande teknologi kan innebära för dem och deras 
marknad, och vi håller alla på att ta steget över till 5G. För 
alla dessa gäller att de förväntar sig revolutionerande tekno-
logiska förändringar som påverkar och ifrågasätter existen-
ser. Det är inte enbart fråga om att bygga ett ”brand” med 
teknologi utan också en fråga om kunskap och kompetens.

STATSMAKTEN HAR VARIT TVUNGEN att spara. Det är klart. 
Frågan är ändå: har man fokuserat sparåtgärderna på rätt 
sätt? Beträffande kvantitet har vi svarat på effektiveringsk-
raven. Antalet utexaminerade har ökat betydligt och i mots-
varande grad har undervisningstimmarna minskat. Hur 
har det gått med kvaliteten? Hur ska man orka med denna 
effektivering? Detta kräver klart mera av både studerande 
och lärare. Industrin vill nu ha många ingenjörer till, men ut-
gående från de inledande orden om teknologisk förändring 
så kan man fråga sig hur vi ska svara på kvalitetskraven. Det 
förutsätts nu så mycket undervisning i klass att lärarna inte 
hinner förbereda sig, än mindre utveckla sitt teknologiska 
kunnande. 

ALLT DET HÄR HAR VI REDAN DISKUTERAT överallt: vid kaf-
febordet, på TOOL:s möten, på yrkeshögskolornas egna mö-
ten och kanske också en del hemma. Här döljer sig också 
ett av ingenjörsutbildningens dilemman. Ingenjörsutbild-
ningen har drunknat i yrkeshögskolesystemet. Politiskt, på 
gator och torg, så är det dagis, grundskolan, gymnasiet och 
yrkesinstituten som ligger alla nära. De här utbildningarna 
är nära mänskan och familjen. Å andra sidan så talar politi-
ker om universitet, när de pratar om högskolor. Det är något 

ärevördigt och ståtligt. Yrkeshögskolan är bara den tråkiga 
småkusinen, som får stå i skuggan, speciellt då man talar om 
utveckling. Vi borde ta tag i detta. Det är val nästa år, och 
det märks redan i tv-nyheterna att politiker träder fram och 
vill profilera sig. Jag vill påstå att det är verkningsfullare att 
diskutera ingenjörsutbildning med en ambitiös politiker, än 
att vi sitter tillsammans runt kaffebordet och är överens om 
den eländiga utvecklingen. TOOL gör sitt bästa och kom-
mer att påverka på olika håll under den kommande vintern, 
men kvantitativt är det ändå ganska smått, jämfört med att 
TOOL:s medlemmar rör sig bland politiker – och ställer frå-
gor till herr/fru kandidat: Hur ser du på utvecklingen av in-
genjörsutbildningen? Vet han/hon hur mycket det har sku-
rits i budgeterna de senaste åren? Vad tänker du göra när du 
blir vald till riksdagen?

”SOTE” FÅR INTE BLI DET ENDA TEMAT i valtältet, och yr-
keshögskoleutbildningens praktiska inriktning får inte vara 
hotad. Det är till fördel för samhället att den praktiska inrikt-
ningen kvarstår i högskoleutbildningen. Det får inte bli så 
att man reducerar ingenjörsutbildningen till en teoribeto-
nad kandidat, då man möblerar om på högskolefältet. Det 
motsvarar inte industrins krav. Det är uppenbart att den 
nuvarande indelningen skrotas då man skapar nya koali-
tioner mellan yrkeshögskolor och universitet på olika håll i 
landet. Vi måste ändå ha kvar skiljelinjen mellan ingenjör-
sutbildning och den teoristarka utbildningen på universitet. 
Dessutom måste styrningen ligga kvar i händerna på ingen-
jörsutbildarna. Det får inte bli så att universiteten eller po-
litiska styrelser fattar besluten om ingenjörsutbildningens 
innehåll och penningtilldelning. Vi har en lång tradition av 
att utveckla ingenjörsutbildning själv, och med hänvisning 
till förra veckans industrinyhet och till all annan teknologisk 
utveckling i Finland, så kan man bara konstatera att vår au-
tonomi har gett resultat. Kom ihåg att ni kan påverka nu.

V

Intressebevakning och 
påverkan
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 Mitä? Luulin että vain kollegat 
lukevat Toolilaista!” huuhdahti eräs ar-
tikkelin kirjoittaja, kun kerroin, kenelle 
kaikille lehti jaetaan: ministeriöihin, 
kansanedustajille, ammattiliittoihin, 
media- ja lehtitaloihin. Liekö ajatellut, 
että olisi vielä enemmän hionut teksti-
ään, jos olisi mokoman tiennyt.

JUTTU TYÖSSÄ JAKSAMISESTA, tekni-
sestä innovaatiosta tai uutuusarvoi-
sesta projektista kiinnostaa kollegoja, 
mutta sillä voi olla myös laajempaa 
merkitystä, kun vaikutusvaltaiset sidos-
ryhmäläisetkin lukevat sen. 

Artikkeli ammattilehdessä voi muut-
taa maailmaa.

Siksi onkin käsittämätöntä, että il-
maan on heitetty - onneksi ilmeises-
ti aivan yksittäinen - ehdotus, jonka 
mukaan ammattilehtien artikkeleista 
ei enää saisi julkaisupisteitä. On mah-
doton ymmärtää, kenen etua tällainen 
muutos palvelisi. 

JULKAISUTIETOKANNAN julkaisu-
tyyppi D, Ammattiyhteisölle 
suunnatut julkaisut, sisältää 
seuraavanlaiset julkaisut: 
artikkelit ammattilehdessä, 
ammatillisessa kokooma-
teoksessa tai ammatillises-
sa konferenssijulkaisussa, 
julkaistu kehittämis- tai tutki-
musraportti, ammatillinen kirja 
tai toimitettu ammatillinen teos.

Julkaisutyyppi A sisältää vertaisarvi-
oidut tieteelliset artikkelit, B vertaisar-
vioimattomat tieteelliset kirjoitukset, 
C tieteelliset kirjat, E suurelle yleisölle 
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liikenteen alan järjestölehti

Aikakauslehtien liiton jäsen

”

PÄÄTOIMITTAJALTA

suunnatut julkaisut, F julkisen taiteelli-
sen ja taideteollisen toiminnan, G opin-
näytteet, H patentit ja keksintöilmoituk-
set, I audivisuaaliset aineistot ja tieto- ja 
viestintätekniset ohjelmat.

Pääosa ammattikorkeakoulun tulois-
ta muodostuu laskennallisesta valti-
onosuusrahoituksesta, jota opetus- ja 
kulttuuriministeriö myöntää rahoitus-
mallin elementtien mukaisesti. Vuoden 
2017 alusta asti voimassa olleen rahoi-
tusmallin mukaan ammattikorkeakoulu 
voi saada kaksi prosenttia rahoitukses-
taan kategorioihin A – F ja I sijoittuvista 
julkaisuista. 

Tuskin yksikään ammattikorkeakoulu 
haluaa pudottaa listalta ammattiyhtei-
söille ja yhteiskunnalle merkittävän jul-
kaisutyypin D.

MIKÄ TÄRKEINTÄ: Jos haluamme vai-
kuttaa tekniikan ja liikenteen alan ope-
tushenkilöstön edunvalvontaan ja Suo-
men koulutuspolitiikkaan, väittäisin, 
että ammattiyhteisölle suunnatuilla, 

myös vaikutusvaltaisille sidosryhmille 
jaetuilla julkaisuilla on siinä asi-

assa erittäin merkittävä rooli.
Hyötysuhde toimii myös 

toisin päin: Toolilaisessa 
ovat ääneen päässeet niin 
presidenttiehdokkaat kuin 
yritysjohtajatkin. Tätä vuo-

ropuhelua haluamme ylläpi-
tää uuden juttusarjan myötä. 

Vierailuvuorossa-sarjan aloittaa täs-
sä numerossa OAJ:n puheenjohtaja Olli 
Luukkainen.

MIRKA AIRESVUO

Juttusi on tärkeä

Reijo Manninen, Mirka Airesvuo, Jukka Kurenniemi, Anne Rantakaulio ja Sampsa 
Kupari suunnittelivat Toolilainen-lehden tulevaa vuotta Gdanskissa kesäkuussa. 
Kuva: Heini Hietikko

”Artikkeli 
ammattilehdessä 

voi muuttaa 
maailmaa.”
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HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

Kolmipäiväinen suunnitte-
lukokous mahdollisti jälleen 
hallitukselle normaalia halli-
tuksen kokousta syvällisem-
män asioihin paneutumisen. 
Realistisen tavoitteenaset-
telun ja toimintastrategian 
rakentamisen kannalta oli 
olennaista, että aikaa pystyt-
tiin käyttämään myös tule-
vaisuuden kehityskulkujen 
ennakoimiseen. 

 okouksessa pohdittiin myös tar-
kasti tahoja, joihin vaikuttamistyö kan-
nattaa tulevalla kaudella ensisijaisesti 
suunnata. Vuosien 2017–2018 aikana 
TOOLin puheenjohtajisto on tavannut 
muun muassa Teknologiateollisuuden, 
Rakennusteollisuuden, Arenen, Kunta-
liiton sekä Opetus- ja kulttuuriministeri-

Hallituksen suunnittelukokouksessa 
päivitettiin tavoitteet ja 

toimintastrategia

K

ön johtoa ja koulutusasioista vastaavaa 
henkilöstöä. Lisäksi edunvalvonnallisia 
tapaamisia OAJ:n johdon kanssa järjes-
tetään säännöllisesti. 

Hallitus näki, että vaikuttaminen oli-
si etenkin näin eduskuntavaalien alla 
hyvä laajentaa myös poliitikkoihin. 

Tasapainoilua TUPO-
tavoitteiden kanssa

SUUNNITTELUKOKOUKSEN tärkeimpiä 
tavoitteita on perinteisesti talous- ja 
palkkapoliittisten sekä koulutuspoliit-
tisten tavoitteiden päivittäminen. Ko-
kouksessa tehty tavoitteenasettelu liite-
tään osaksi syysvaltuuston kokouksen 
yhteydessä käsiteltävää toimintasuun-
nitelmaa, johon valtuusto voi vielä teh-
dä tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia.

TULO- JA PALKKAPOLIITISTEN tavoit-
teiden ytimenä koko hallitus piti insi-
nöörikoulutuksen laajuuden (4 vuotta, 
240 opintopistettä) säilyttämistä ja ra-
hoitusmallin muuttamista siten, että 

se ottaisi huomioon eri koulutusten 
todelliset kustannukset. Insinöörikou-
lutuksen kalleutta lisäävät paitsi sen laa-
juus, myös laboratorioiden aiheuttamat 
kustannukset ja opettajien palkkataso. 
TOOL on jo pitänyt asiaa aktiivisesti 
esillä muun muassa Opetus- ja kulttuu-
riministeriössä ja jatkaa työtä tulevalla 
kaudella.

Tavoitteena on myös opettajien vä-
lisen palkkatasa-arvon parantaminen. 
Etenkin TKI-puolella opettavien henki-
löiden ja lehtoreiden välillä on monis-
sa ammattikorkeakouluissa epätasa-
arvoinen tilanne ja merkittäviäkin eroja 
palkkauksessa. Yksi keino saattaisi olla 
tekniikan alaa eri ammattinimikkeillä 
opettavan henkilöstön nimikkeiden su-
pistaminen esimerkiksi muotoon “tek-
niikan AMK-opettaja”. Palkka määräy-
tyisi tällöin ainoastaan koulutustason, 
kokemuksen, tehtävänkuvan ja muiden 
olennaisten tekijöiden perusteella. 

ERITYISLISIEN JA -sopimuskirjausten 
suhteen tavoitteena on varmistaa, että 
saatavuuslisä sekä sidotun ja sitomat-

Kokouksen osallistujat siististi 
rivissä hotellin edustalla.
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toman työn välinen suhdeluku säilyvät 
työehtosopimuksessa ennallaan. Sen 
suhteen, tuleeko 35 tunnin säilyä osana 
sopimusta, esiintyi monia mielipiteitä. 
Sopimusneuvottelut tulevat todennä-
köisesti olemaan vaikeat ja erityislisien 
ja -sopimuskirjausten poistamiseksi on 
perustettu Sivistassa oma työryhmä. 

Kirjauksesta luopuminen hyvin eh-
doin voisi tulla kyseeseen myös siksi, 
että kirjaus ei usean opettajan kohdal-
la toteudu tälläkään hetkellä. Toisaalta 
siitä luopuminen johtaisi ajan mittaan 
siirtymiseen samanlaiseen lukukauteen 
kuin muissakin oppiaineissa. 

TAVOITTEITA RESURSSEJA koskeviksi 
työehtosopimuskirjauksiksi ovat 25 tun-
nin resurssi opintopistettä kohden sekä 
lisäresurssi erityyppisten opetusten val-
mistelua varten niille fuusioituneiden 
oppilaitosten opettajille, jotka opetta-
vat sekä AMK:n että yliopiston puolella. 
Tavoitteena on myös erilliskorvaus klo 
16 jälkeen tehdystä sekä viikonloppuna 
tapahtuvasta opetuksesta. Työpäivän 
aikana tapahtuva matkustaminen tulisi 
myös voida lukea työajaksi. 

Koulutuspolitiikassa 
pinnalla insinöörikoulu-
tuksen ja LUMA-aineiden 
vetovoiman parantaminen

MYÖS KOULUTUSPOLIITTISISSA ta-
voitteissa nähtiin keskeisenä korostaa 
insinöörikoulutuksen pituuden ja laa-
juuden säilyttämisen tärkeyttä. Koska 
opiskelijat osaavat aiempaa heikommin 
matemaattisia aineita, olisi sekä alem-
milla koulutusasteilla että osana kor-
keakoulututkintoa panostettava riittä-
vään LUMA-taitojen opetukseen. Tämä 
turvaisi opiskelijoiden kyvyn insinööri-
taitojen sisäistämiseen. 

Erittäin tärkeää on myös insinööri-
koulutuksen vetovoiman lisääminen. 
Etenkään pienillä paikkakunnilla kaikki 
opiskelupaikat eivät täyty.  Voisi auttaa, 
mikäli AMK:t tekisivät enemmän yhteis-
työtä lukioiden kanssa ja markkinoisivat 
koulutuksiaan aktiivisemmin. 

KOULUTUKSEN valtakunnallisen suun-
nittelun ja seurannan osalta on varmis-
tettava, että jokin taho ottaa vastuun 
koulutuksen suunnittelusta, mikäli tut-
kintoleikkuri poistuu käytöstä. TOOLin 
kannalta olisi hyvä, mikäli 55 opinto-
pisteen ja tutkintojen palkitsemisesta 
siirryttäisiin opintopisteiden perusteel-
la tapahtuvaan resursointiin. Tällöin 

insinöörikoulutusten melko korkea, 
osin työllistymisestä johtuva keskeyt-
tämisprosentti sekä tutkintoon joh-
tamattomien muuntokoulutusten 
järjestäminen eivät muodostaisi 
ongelmaa. 

Hallitus näki tärkeäksi myös Vi-
sio 2030:een vaikuttamisen siten, 
että duaalimalli piirtyy kokonai-
suudesta selkeästi esiin.

Järjestöasioista 
esillä etenkin 
työnantajakohtaisten 
yhdistysten säännöt

MONET JÄSENYHDISTYKSET ovat pyy-
täneet apua työnantajakohtaisen yhdis-
tyksen sääntöjen laatimiseen. Hallitus 
pitää tärkeimpänä sääntöihin kirjatta-
vana asiana sitä, että uudet TOOLin jä-
senet jatkossakin liittyvät valtakunnalli-
seen TOOLiin paikallisen alayhdistyksen 
kautta. 

Äänestystilanteessa yhden henkilön 
tulee vastata yhtä ääntä. Olisi lisäksi 
hyvä, jos kokouksiin voisi osallistua val-
takirjalla, mikäli yhdistys kokee tämän 
tarpeelliseksi. 

Ei kuitenkaan ole tavoiteltava sitä, 
että kaikilla olisi identtiset säännöt: 
yhdistykset voivat myös itsenäisesti 
miettiä mikä heille on tarkoituksenmu-
kaisinta.

Talousasioissa 
ajankohtaista 
sijoitussuunnitelman 
päivittäminen

TOOLIN TALOUS- ja sijoitustyöryhmä 
näkee ajankohtaiseksi sijoitussuunni-
telman päivittämisen. Leif Östman on 
2. varapuheenjohtajana ottanut asiak-
seen valmistella suunnitelmasta alus-
tavan version syysvaltuuston kokousta 
varten. Sijoitussuunnitelman uudista-
misen yhteydessä siihen aiotaan muun 
muassa kirjata enemmän liikkumava-
raa erilaisten osakkeiden ostamiselle ja 
esittää priorisointijärjestys sille, missä 
järjestyksessä varallisuutta tarvittaessa 
myydään. 

Oopperaa & makkaraa

OHJELMAAN MAHTUI ankaran kokous-
tamisen lisäksi myös muutama taiste-
luhenkeä kohottava vapaa-ajan aktivi-

Kammottava paikallinen makkara.

teetti, kuten Mozart-oopperaillallinen 
ja sitä tasapainottanut olutmaistelukier-
ros Prahan lähiöissä. TOOLin hallitukses-
sa vallitsee hyvä yhteishenki, jossa sekä 
asiallinen että asiaton keskustelu soljuu 
luontevasti. 

TOOLin 
valtuutetut 
huomio!

Kalenteriin merkittävää: TOOLin syys-
valtuuston kokous pidetään tänä 
vuonna 16.–17.11. Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulu SeAMK:n tiloissa. Kutsu 
ilmoittautumisineen lähetetään valtuu-
tetuille lähempänä ajankohtaa. 

TOOLin hallituksessa on useampi jäsen 
erovuorossa ja yhdellä on kaudet täyn-
nä. Mikäli olet kiinnostunut ottamaan 
aktiivisen roolin järjestötoimijana, tuo 
asia rohkeasti esiin jäsenyhdistyksessä-
si, jotta sinusta voidaan laatia esittely 
vaalivaliokunnalle ennen syysvaltuus-
ton kokousta.



8  3/2018 Toolilainen

Yhteistoimintaneuvotteluilla 
tarkoitetaan työnantajan ja 
henkilöstön välillä käytäviä 
yt-lain mukaisia neuvottelu-
ja. Lainsäädäntö edellyttää, 
että yhteistoiminnassa käsi-
tellään säännöllisesti esimer-
kiksi talouteen, työsuhteisiin 
ja sairauspoissaoloihin liitty-
viä asioita.

 t-neuvottelujen lähtökohdaksi miel-
letään usein työntekijöiden vähentä-
minen. Tämä toki on valitettavan tuttua 
lähes kaikille ammattikorkeakouluille. 
Yt-neuvotteluja on käytävä muissakin 
tilanteissa. Jos suunnitteilla on liik-
keenluovutus eli toiminnan siirtäminen 
toiselle toimijalle tai esimerkiksi organi-
saatiomuutosten seurauksena merkit-
täviä muutoksia töiden järjestelyihin, 
yt-neuvotteluissa on sovittava periaat-
teet, miten työt järjestellään ja millä so-
pimusehdoilla muuttuvassa tilanteessa. 

YT-NEUVOTTELUISSA TÄYTYY noudat-
taa lakia yhteistoiminnasta yrityksissä. 
Lain mukaan neuvottelut tulee aloittaa, 
jos työnantaja harkitsee toimenpiteitä, 
jotka voivat johtaa taloudellis-tuotan-
nollisista syistä työvoiman vähentämi-
seen eli irtisanomisiin, lomautuksiin tai 
osa-aikaistamisiin. Neuvottelevina osa-
puolina on työnantaja ja henkilöstöryh-
mien edustajat, siis luottamusmiehet ja 
mahdollisesti työsuojeluvaltuutettu.  

KÄYTÄNNÖSSÄ NEUVOTTELUT alkavat 
työantajan tekemällä kirjallisella neu-
votteluesityksellä yt-neuvottelujen ja 
työllistämistoimien aloittamiseksi vii-
meistään viisi päivää ennen neuvottelu-
jen aloittamista. Esityksestä täytyy ilme-
tä vähintään neuvottelujen alkamisaika 
ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdo-
tus neuvotteluissa käsiteltävistä asiois-
ta. Jos työnantaja harkitsee vähintään 

Terveisiä   
REIJO MANNINEN

Tampereen ammattikorkeakoulu

Yt-neuvottelut tiivistetysti

Y

kymmenen työntekijän irtisanomista 
tai lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-
aikaistamista, työnantajan on annetta-
va asianomaisten työntekijöiden edus-
tajille kirjallisesti käytettävissään olevat 
tiedot:

-  aiottujen toimenpiteiden pe-
rusteista

-  alustava arvio irtisanomisten, 
lomauttamisten ja osa-aikaista-
misten määrästä

-  selvitys periaatteista, joiden 
mukaan irtisanomisen, lomaut-
tamisen tai osa-aikaistamisen 
kohteeksi joutuvat työntekijät 
määräytyvät

-  arvio ajasta, jonka kuluessa 
irtisanomiset, lomauttamiset 
tai osa-aikaistamiset pannaan 
toimeen.

Nämä tiedot liitetään neuvotteluesi-
tykseen. Työnantajan neuvotteluesi-
tyksen jälkeen saamat tiedot voidaan 
antaa viimeistään yt-neuvottelut käyn-
nistävässä neuvottelussa. Työnantajan 
on myös annettava luottamusmiehille 
esitys työllistymistä edistävästä toimin-
tasuunnitelmasta. Tämä tulee valmistel-
la yhdessä työ- ja elinkeinoviranomais-
ten kanssa. 

Laista löytyy myös minimiajat neu-
vottelujen kestolle. Vähimmäisaika on 
joko 14 päivää tai 6 viikkoa riippuen 
irtisanottavien, lomautettavien tai osa-
aikaistettavien työntekijöiden määrästä 
ja mahdollisen lomautuksen kestosta.

Mistä sitten neuvotellaan? Neuvot-
teluissa tulee selvitä, mitä töitä on tar-
koitus vähentää ja miksi. Mikä on arvio 
työn vähenemisestä ja millä aikataulul-
la? Miten paljon työtehtävissä on pääl-
lekkäisyyksiä ja mitä töitä siirretään, jos 
siirretään? Onko toiminta ollut tappiol-
lista tai voitollista ja taloudellisen tilan 
täsmällinen selvitys? Mihin lukuihin 
säästötarve perustuu ja missä määrin 
on perusteltua tai välttämätöntä vähen-
tää työntekijöitä? Millä vaihtoehtoisilla 
toimenpiteillä voitaisiin lieventää työn-
tekijöihin kohdistuvien toimenpiteiden 
määrää? Tässä esimerkkejä neuvottelui-
den sisällöstä.

Neuvottelujen sisältö sovitaan yleen-
sä salaiseksi ja tiedottamisvelvollisuus 
on työnantajalla. Tämä rajaa selvästi esi-
merkiksi luottamusmiesten mahdolli-
suuksia tiedottaa työntekijöille neuvot-
telujen etenemisestä. Yt-lain mukaan 
neuvottelut on käytävä, mutta laki ei 
velvoita löytämään yhteisymmärrystä 
lopputuloksesta. Lopulliset päätökset 
siis tekee työnantaja.

Jos työnantaja irtisanoo työntekijän, 
irtisanomisaika riippuu työsuhteen 
kestosta. Irtisanomisaika on enintään 
6 kuukautta. Työntekijä on velvollinen 
tekemään työtä irtisanomisaikana, ellei 
toisin ole sovittu. Jos työvelvoitetta ei 
ole, työntekijälle kuuluu silti palkka ja 
muut edut koko irtisanomisajalta. Jos 
työnantaja päättää lomauttaa työnte-
kijöitä, sen täytyy tapahtua työnantajan 
toimesta. Lomautuksista ei saa sopia. 
Muuten muodostuisi riski, että työt-
tömyyskassa hylkää oikeuden työttö-
myyspäivärahaan, koska työntekijä on 
itse sopinut työttömyydestään.

Työnantajalla on työn tarjoamisen 
velvollisuus irtisanotulle työntekijälle, 
jos työvoimaa tarvitaan neljän kuukau-
den kuluessa työsuhteen päättymisestä 
samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin. 
Jos työntekijän työsuhteen pituus en-
nen sen päättymistä on vähintään 12 
vuotta, takaisinottovelvoitteen pituus 
on 6 kuukautta. Luottamusmiesten tu-
lee valvoa, että velvoitetta myös nou-
datetaan. Takaisinottovelvoite koskee 
kaikkia töitä, jotka soveltuvat kyseiselle 
henkilölle. 

TYÖN TARJOAMISEN VELVOITE kos-
kee myös työnantajan osa-aikaistamia 
työntekijöitä. Jos työnantaja tarvitsee 
lisää työntekijöitä sellaisiin tehtäviin, 
joihin osa-aikainen on sopiva, pitää 
työtä tarjota hänelle. Työnantajalla on 
myös velvollisuus tarjota lisätunteja sel-
laisista tehtävistä, joita työntekijä ei ole 
aikaisemmin tehnyt, jos hänet voidaan 
kouluttaa tarjolla oleviin tehtäviin. Kou-
lutusvelvollisuuden tulkinta tapahtuu 
tapauskohtaisesti, sillä koulutuksen 
tulee olla työntekijän soveltuvuuteen 
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nähden kohtuullisesti järjestettävissä ja työntekijän tulee olla perehdytettävissä 
tarjolla olevaan työhön.

Luottamusmiehet edustavat neuvottelupöydässä kaikkia neuvottelujen piiris-
sä olevia työntekijöitä. Jos tulee kutsu henkilökohtaiseen keskusteluun työsuh-
teen jatkosta, OAJ:n luottamusmies on paikalla ainoastaan OAJ:n jäsenille. Siis 
toolilainen luottamusmies on toolilaisen mukana. Jos toolilainen on pääluotta-
musmies tai jos kaikilla opettajaryhmilllä ei ole omia luottamusmiehiä, on too-
lilaisen hoidettava myös muiden OAJ:n jäsenten henkilökohtaisia neuvotteluja. 
Toolilaisen luottamusmiehen ollessa estynyt mukana on toinen OAJ:n luotta-
musmies. Muihin liittoihin kuin OAJ:hin kuuluvat joutuvat etsimään oman liiton 
luottamusmiehen, ja tässä voikin olla haastetta.
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Insinöörielämässä kyky pur-
kaa edessä oleva tehtävä tai 
haaste yksinkertaisempiin 
osiin on arvostettu ja haluttu 
taito. Taitoa tarvitaan, jotta 
eri tarpeisiin voidaan löytää 
käyttökelpoinen ratkaisu. 
Lopuksi luonnollisesti toivo-
taan, että tehdyt oletukset, 
rajaukset ja karsimiset eivät 
vääristä tilannekuvaa vaan 
että tuotettu ratkaisu vastaa 
alkuperäistä todellisuutta. 
Näillä ajatuksilla totean, 
että yrityksen menestys ja 
hyvä tulos voidaan saavuttaa 
yksinkertaistamismallin mu-
kaisesti viidellä eri tavalla.

 nsimmäinen vaihtoehto on 
kaivaa menestys ostajan lompakosta. 
Tehtävistä kaupoista tulee saada mah-
dollisimman hyvä hinta. Seuraavana 
käännytään palveluiden-, materiaa-
lin- ja tavarantoimittajien puoleen ta-
voitteena siirtää halvoilla ostohinnoilla 
heidän katteensa itsellemme. Kolmas 
vaihtoehto on rapsuttaa työntekijöiden 
selkänahasta kaikki mikä on vain irro-
tettavissa. Jos nämä toimet eivät auta, 
yritys voi kääntyä omistajiensa puoleen 
ja hukuttaa heidän varansa yrityksen 
toimintaan. Viides vaihtoehto on luon-
nollisesti vältellä muita kuluvelvoitteita 
kuten vero- tai eläkemaksujen maksua. 

LAURI HIETALAHTI

Talous kohtaa 
työehtosopimuksen

Osakeyhtiö 
Ammattikorkeakoulu Oy

AMMATTIKORKEAKOULUN mahdol-
lisuudet kaivaa menestystä yhteis-
kunnallisen ostajan lompakosta ovat 
olemattomat, koska kauppahinta mää-
rätään yksipuoleisesti. Hintaa voi yrittää 
pyytää vain EU-alueen ulkopuolisilta 
opiskelijoilta tai palveluiden myynnis-
tä, jotka ovat toistaiseksi marginaalisia 
toimintoja. TKI-hankkeet ovat hassuja, 
koska niiden myynti perustuu oman, 
toisaalta tulleen rahan sijoittamiseen 
hankkeisiin ns. omarahoitusosuuksina.  
Lopputulos on, että järjestely johtaa 
koulutuksessa tuotantokilpailuun, jossa 
menestyminen on tehtävä tehokkuutta 
parantamalla. 

On käynyt selväksi, että esimerkiksi 
ammattikorkeakoulujen vuokratiloja 
tarjoavan palvelutoimittajan kilpailut-
taminen ja heidän katteiden niistämi-
nen on mahdotonta, koska taustalla 
häärii tyypillisesti palvelutuottajana 
oma omistaja. Edelleen oma omistaja 
ei tykkää hassata varoja omistuksiinsa 
kuin ehkä poikkeustapauksissa puolus-
taen paikkakuntansa ammattikorkea-
koulun olemassaoloa. Ilmeisesti veroja 
tai muita velvoitteita ei voi juurikaan 
väistellä. Lopputulema on, että ainoa 
käytettävissä oleva ratkaisu menestyä 
on nojata kolmanteen vaihtoehtoon eli 
käyttää terävämpää ja isopiikkisempää 
rapsutinta, jolla työtekijöiden selkää voi 
ruopia oikein kunnolla.

Onneksemme ammattikorkeakoulu 
on taloudellisesti suljettu järjestelmä. 
Positiivista tulosta ei voi jakaa omista-
jille osinkoina vaan varat jäävät koulun 
omaan toimintaan. Tämä helpottaa 
osaltaan elämäämme.

Työehtosopimusten idea

TYÖEHTOSOPIMUSTEN TAUSTALLA on 
kaksi valtakunnallista sopijaosapuolta. 
Työnantajapuoli on järjestäytynyt toi-
selle puolelle muodostaen ostokartellin 
alallamme. Me työntekijät puolestaan 
olemme toisella puolella ja muodos-
tamme työn myynnin myyntikartellin. 
Sitten neuvotellaan määrävälein ja 
sovitaan pienemmän tai suuremman 
vääntämisen jälkeen, että millaisilla 
sisällöllisillä, ajallisilla ja palkallisilla eh-
doilla työtämme tehdään valtakunnas-
sa. Tällainen kulttuuri on suomalaisessa 
työelämässä.

TALOUSLIBERAALIT VOIVAT pohtia, että 
tällainen kartellimainen toimintatapa 
myrkyttää yleisesti Suomen menestyk-
sen mahdollisuudet ja vain työehtojen 
vapaa kilpailu voi pelastaa kansakun-
nan. Toisaalta maailmalla on äärettö-
män paljon esimerkkejä yhteiskunnista 
ja elämästä ilman meidän tapaista sopi-
muskulttuuria, heikosta työehtoturvas-
ta ja puuttuvasta oikeudesta puolustaa 
järjestäytyneesti työntekijöiden ase-
maa. Ei kuulosta miellyttävältä maail-
malta.

Hankalin tilanne olisi luonnollises-
ti silloin, kun toisella puolella pöytää, 
työntekijöiden, ei olisi ketään ja toisella 
puolella, työnantajien, hyvässä järjes-
tyksessä toimiva organisaatio. Pitämällä 
huolta korkeasta järjestäytymisasteesta 
tällainen tilanne on vältettävissä.

Tekniikan sopimus

HEIKENTYNEESSÄ taloustilanteessa on 
houkuttelevaa laittaa joku ryhmä am-
mattikorkeakoulujen säästöjen maksa-

E
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jiksi, vaikkapa tekniikan sopimuksessa 
olevat. Jos se mahdollistuisi, mikä estäi-
si seuraavan säästökierroksen kohden-
tumista vastaavalla tavalla varsinkin, jos 
muut työntekijäryhmät ovat aggressii-
visempia sanomaan omalta kohdaltaan 
– Ei käy! Siksi meidän on viisasta puolus-
taa sopimustamme ihan itse.

Työntekijöiden selänrapsutus on 
meidän tapauksessa toistaiseksi tarkoit-
tanut työaikaresurssin pienentämistä 
käsillä olevien tehtävien tekemiseen. 
Aloitin oman amk-työuran 1998 ja tuo-
hon aikaan nykyiseen järjestelmään 
vertailukelpoinen vuosiansio täyttyi, 
kun vastuullani oli opetustyötä 11–13 
opintojakson verran. Nykyisin vain ope-
tustyötä tekevä opettaja vastaa 27–30 
opintojaksosta talven aikana. Lukukau-
dessa pyöräytetään enemmän opinto-
jaksoja kuin aikaisemmin lukuvuodessa. 
Kollega kuvasi tilannetta, että työn si-
sällössä on tapahtunut muutos. Emme 
enää keskity sisältöihin, asioihin ja koh-
taamiseen vaan opintojaksologistiikan 
pyörittämiseen.  Perustetaan Tabuloita, 
selvitellään ilmoittautumiset, suunnitel-
mat, aikataulut, tulijat, menijät, erikois-
tapaukset jne. Aika jää vähälle miettiä 
toteutuksen numero 7 tai 15 tai 24 si-

sältöjä, niiden kehittämistä saati täytän-
töönpanoa. Mitä tekemistä tällaisella on 
korkeakoulutuksen kanssa?

Tehokkuuden ihannointi

VALLALLA ON tuotannollisuutta mittaa-
va, rationaalisuuteen perustuva toimin-
takulttuuri, joka on ottanut kuskin pai-
kan ammattikorkeakouluissa. Kulttuuri, 
jossa vaaditaan säästöjä tehokkuuden 
lisäämiseksi. Yhteiskunnan koulutuk-
seen suuntaamia taloudellisia resursse-
ja ei nähdä välineenä, jolla toteutamme 
tehtäviämme. Koulutukseen panosta-
minen ei ole positiivista, sen tehokkuu-
den ihannointi on. 

Tämän tuloksena meidän kurapor-
taan tekijöiden päivät täyttyvät aikaa 
syövillä jatkuvilla ”uudistuksilla”, joissa 
on mittavat tavoitteet, konsulttikielistä 
termien sekamelskaa, loputon määrä 
aikataulusotkuja, kokouksia ja yhtei-
sellä alustalla olevia raportteja. Tässä 
ympäristössä teemme työtämme sen 
vaativuuteen ja koulutukseemme näh-
den liian pienellä palkalla, kurjistetulla 
työajalla mutta vaarallisen ihailtavalla 
velvollisuudentunnolla.

Miten edetään?

OLEMME SITEN Toolilaisina perimmäis-
ten kysymysten äärellä. Tiedostamme, 
että ajamme asioitamme keskustellen 
ja neuvotellen. Persettä penkkiin -malli 
on yleisesti akavalaisille vieras mutta 
sitä tarvittiin edellisellä neuvottelukier-
roksella. Muutoin Sivistan sopimukseen 
ei olisi tullut yleisen linjan mukaisia 
palkankorotuksia. Professoreiden piti 
hakea ne kadun kautta. Ennustettavas-
ti seuraava kierros vaatii vastaavia toi-
menpiteitä. 

TÄMÄ TARKOITTAA, että meidän on 
huolehdittava omasta järjestäytymis-
asteestamme ja houkuteltava uusia 
tulijoita jäseniksemme. Silla lailla vies-
timme neuvottelujärjestelmässä, että 
meitä koskevat työsopimusasiat kiin-
nostavat meitä ja että joukkona meillä 
on käytettävissä eritasoisia vaihtoehto-
ja vauhdittamaan tulevien sopimusten 
syntymistä.

Toolilaiset edunvalvojat vierailivat elokuussa hallituksen suunnittelukokouksen yhteydessä kulttuurikohteessa oopperassa. 
Oopperan teemana oli luonnollisesti rakkaus, kaipuu ja mustasukkaisuus.
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 eknologia on kasvava osa aivan 
kaikkien ihmisten elämää. Se tuo meille 
monin tavoin apua, mutta teknologian 
ymmärtäminen ja taito hyödyntää sitä 
vaativat aktiivisuutta ja avointa mieltä.

Koulutuksen keskeinen tehtävä on 
auttaa ja ohjata meitä huomaamaan, 
ymmärtämään, hyödyntämään, myös 
kehittämään tätä maailmaa. Koulutuk-
selle aina asetettava oikeutettu vaade 
on huolehtia siitä, että kaikki kansalai-
set saavat tasa-arvoiset lähtökohdat 
kehittyä, myös teknologian osalta. On 
tärkeää muistaa, että teknologian avulla 

Olli Luukkainen

Teknologia kehittyvän 
ihmisen apuna

vierailuvuorossa

T

Varsinkin lapset ja nuoret ovat hyvin 
ennakkoluulottomia uuden edessä ja 
sen kanssa. Heitä ei vaivaa mahdol-
lisuuksia kahlitseva ennakkopelko 
epäonnistumisesta. Siksi on erittäin 
tärkeää, että teknologia tarjoillaan 
mahdollisuuksien maailmana muis-
tuttaen, että eettiset ratkaisut ovat 
sen sekä kehittämisessä että käytössä 
koko ajan läsnä. Teknologiakasvatuk-
sessa ja teknologiaan kasvatuksessa 
onkin tärkeää koko ajan kuljettaa mu-
kana eettinen ulottuvuus.

Teknologinen kehitys tapahtuu 
luonnollisesti tuotekehityksen kaut-
ta, mutta merkittävä osa siitä tapah-
tuu disruption kautta. Disruptiolla 
tarkoitetaan markkinoilla tapahtuvaa 
murrosta – häiriötä, hajaannusta tai 
sekasortoa, jonka jokin uusi innovaa-
tio aiheuttaa.

Kehitys tapahtuu yhä monialaisem-
pien ja nopeampien disruptioiden 
kautta. Esimerkkejä niistä ovat esi-
merkiksi Netflix, Uber, Airbnb, iTunes 
tai Amazon. Niitä ei vielä muutama 
vuosi sitten ollut eivätkä ne ole tulleet 
maailmaamme tappaen jonkun toi-
sen toimijan, vaan aivan uudenlaisena 
toimintakonseptina.

Tai iPhone, iPad, Kindle, 4G, An-
droid, WhatsApp, Instagram, Bitcoin 
tai Spotify, joista emme vuonna 2006 
olleet kuulleetkaan.

Suomessa disruptio vaikuttaa tällä 
hetkellä hyvin merkittävästi kansan-
talouteen. Kosketusnäyttö ja Apple 
Store kaatoivat Nokian.

Myös koulutuksen on kehityttävä. 
Digi-taidot ovat kansalaistaitoja. Mitä 
nuorempana ja mitä nopeammin lap-
set oppivat ongelmanratkaisutaitoja, 
innovatiivisuutta ja ovat tekemisissä 
teknologian kanssa, sitä enemmän 
he luovat uutta yhteiskuntaa ja maail-
maa, myös vaurautta ympärilleen.

rakennetaan niin kansallisesti kuin glo-
baalisti tasa-arvoisempaa maailmaa.

Osa ihmisistä kokeilee sumeilematta 
uusia laitteita. Vielä merkityksellisem-
pää kuin laitteiden kokeileminen, on 
nopeasti kehittyvien ja yhä useammin 
vuorovaikutteisten informaation jake-
lu- ja käsittelykanavien rohkea kokeile-
minen ja käyttöön ottaminen. Niiden 
avulla pääsee uusien oppimismahdolli-
suuksien lähes rajattomaan maailmaan, 
kunhan ymmärtää, että trollit ja fake 
news ovat osa kokoaikaista todellisuut-
ta.

Kuva: Jussi Vierimaa
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Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruusu-
nen oli Toolilaisen haastattelussa.

Miten ammattikorkeakoulujen tekniikan opetuksen tulisi 
integroitua globaaliin koulutustarjontaan? 

ARVOSTAN SUURESTI meillä töissä olevien AMK-insinöörien 
motivaatiota ja osaamista. En näe tulevaisuutta, jossa tämän 
vahva substanssiosaamisen tarve olisi vähenemässä – ehkä 
jopa päinvastoin. AMK-insinöörien osaaminen on Suomelle 
jatkossakin tärkeä kilpailutekijä. Eli opetuksen ja osaamisen 
tasosta on pidettävä kiinni. Hyvä mittatikku ovat eurooppa-
laiset oppilaitokset. 

Millainen merkitys teknologiateollisuudella on Suomen 
hyvinvoinnin kannalta?

ILMAN MUUTA teknologiateollisuus on keskeisessä roolissa 
nyt ja tulevaisuudessa. 

Tekniset aineet – mukaan lukien luonnontieteellismate-
maattiset aineet – ja kielitaito ovat tärkeitä vastavalmis-
tuneelle insinöörille. Mitä muita taitoja hänellä olisi suo-
tavaa olla, jotta hän sopeutuisi parhaalla mahdollisella 
tavalla menestykselliseen yhteiskunnalliseen rooliin?

ASIANTUNTIJATYÖHÖN liittyen puhumme työelämässä tä-
nään paljon muustakin kuin substanssiosaamisesta: liiketoi-
mintaosaamisesta, vuorovaikutus- ja vaikuttamistaidoista, 
luovuuteen ja innovatiivisuuteen liittyvistä taidoista jne. Olen 
kuitenkin sitä mieltä, että insinöörikoulutusta ei tulisi liiaksi 
hajottaa eri osa-alueille, jolloin riskinä olisi pelkkä osa-aluei-

SAMPSA KUPARI
Metropolia ammattikorkeakoulu

Yritysjohtajan puheenvuoro
den yleissivistys. Yritykset kyllä opettavat näitä taitoja, joita on 
myös helpompi ymmärtää ja oppia kokemuksen myötä. Tämä 
ei toki poista yksilökohtaisia ”paketteja”. 

Parissa vuosikymmenessä ammattikorkeakouluissa lähi-
tuntien määrä on laskenut puoleen sekä käytännön labo-
ratorio-opetuksen resursseja on vähennetty. Onko tämä 
hyvä suunta laadukkaan insinöörikunnan kouluttamisek-
si eli korvaavatko uudet menetelmät mm nettipohjainen 
oppiminen perinteiset? Miten resurssien suhteen tulisi 
tulevaisuudessa menetellä?

OLIN ITSE TEKNILLISESSÄ korkeakoulussa opettajana 1980-lu-
vulla ja katson nyt kateellisena opetuksen uusia mahdolli-
suuksia. Verkkokoulutus, videot ja erilaiset muut havainnol-
listamismetodit ovat oivia modernin opetuksen apuvälineitä. 
Mutta itse uskon vahvasti, että hyviä opettajia tarvitaan. Ja al-
leviivaan sanaa HYVIÄ. Huonon opettajan voi kyllä hyvin kor-
vata verkkokursseilla. Hyvä opettaja tuo opetukseen syvällistä 
asioiden ymmärrystä ja kokonaisuuksien hahmottamista. Eli 
haetaan hybridimalli, jossa yhdistetään vanhaa ja uutta. Tällä 
tavoin pysytään parhaiden joukossa.  

Vapaa sana:

YLI SATA VUOTTA VANHA suomalainen insinöörikoulutus on 
upea menestystarina. Korkealaatuinen opetus on keskeinen 
elementti Suomen menestymisessä tulevaisuudessa. Kaiken 
rakennekeskustelun keskellä on hyvä muistaa, että korkealaa-
tuisen opetuksen takana on ihminen – pätevä ja sitoutunut 
opettaja. 

Fingrid Oyj on suomalainen yhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta 
Suomen kantaverkossa. Maanlaajuinen kantaverkko on keskei-
nen osa Suomen sähköjärjestelmää. Kantaverkko on sähkön-
siirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset 
ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot.
Suomen kantaverkko on osa yhteispohjoismaista sähköjär-
jestelmää, joka on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään 
tasavirtayhteyksin. Lisäksi Suomesta on Venäjälle ja Viroon 
tasasähköyhteydet.
Kantaverkkoon kuuluu yli 14 000 kilometriä 400, 220 ja 110 
kilovoltin voimajohtoja sekä yli sata sähköasemaa.
Fingridin vastuulla ovat kantaverkon käytön suunnittelu ja 
valvonta sekä verkon ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi tehtä-
vänä on osallistua eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n 
toimintaan sekä eurooppalaisten markkina- ja käyttökoodien 
laadintaan ja verkkosuunnitteluun.
Sopimusasiakkailleen eli sähköntuottajille, verkkoyhtiöille ja 
teollisuudelle Fingrid tarjoaa kantaverkko-, rajasiirto- ja tase-
palveluita. Sähkömarkkinoita Fingrid palvelee huolehtimalla 
riittävästä sähkönsiirtokapasiteetista, poistamalla siirtorajoi-
tuksia maiden väliltä ja antamalla tietoa markkinoista.
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Kaakkois-Suomen ammatti-
korkeakoulun merenkulun 
TKI on mukana COMPLETE-
hankkeessa, jonka tavoittee-
na on rajoittaa haitallisten 
vieraslajien leviämistä Itä-
meren alueella. 

 anke on kansainvälinen tut-
kimushanke yhteistyötahojen ollessa 
pääasiassa yliopistoja tai tutkimuslai-
toksia Itämeren rantavaltioista. Julkai-
sutuotannon sijaan tärkeänä tavoit-
teena on jalkauttaa tulokset suoraan 
käytäntöön, mikä tässä tapauksessa 
onnistuukin tarvittaessa tehokkaasti 
HELCOM-yhteystyöelimen avulla.

Vieraslajit 
ympäristöuhkana

HAITALLISTEN VIERASLAJIEN leviämi-
nen on yksi merkittävä ympäristöuh-
ka. Pahimmillaan niillä voi olla suuri 
vaikutus alueellisiin ekosysteemeihin. 
Levitessään uusille alueille ne voivat 
syrjäyttää alkuperäisen ekosysteemin 

lajeja saalistamalla niitä tai kilpailemalla 
niiden kanssa samoista resursseista. 

Pahimmillaan vieraslaji on voinut 
syrjäyttää monet ekosysteemin alku-
peräislajit lähes sukupuuton partaalle 
muuttaen näin myös alueen ravinto-
ketjun rakennetta merkittävästi. Usein 
tästä on seurauksena myös monenlais-
ta sosioekonomista haittaa: Maa-, kala-, 
ja metsätalouden toimijat ovat usein 
ensimmäiset kärsijät, mutta vaikutukset 
voivat ilmetä yhtä lailla ongelmina alu-
eiden virkistyskäytön tai kansanterve-
yden kannalta. Vieraslajit voivat toimia 
taudinkantajina tai olla itsessään uhka 
ihmisten terveydelle.

Haitallisten vieraslajien leviämistä 
on tapahtunut kautta historian, mutta 
globalisoituva maailma on tehnyt tästä 
ongelmasta akuutin. Maailmankaupan 
voimakas globalisoituminen on lisännyt 
merkittävästi niin matkustus- kuin kul-
jetustarpeitakin. Tämä näkyy erityisen 
hyvin merikuljetuksissa niiden ollessa 
globaalin talousjärjestelmän yksi kes-
keinen mahdollistaja tarjoten samalla 
alusten painolastivesien kautta myös 
vieraslajeille nopean reitin levitä jopa 
maanosista toiseen. 

PAINOLASTIVESIEN OSALTA riski on 
tiedostettu ja tutkimusta asian tiimoil-

ta on tehty paljon. Myös sopimuksin 
ja viranomaismääräyksin on monilla 
alueilla puututtu käsittelemättömien 
painolastivesien laskemiseen veteen. 
Merkittävänä saavutuksena voidaan pi-
tää syyskuussa 2017 voimaan astunutta 
maailmanlaajuista painolastivesiyleis-
sopimusta, joka täsmentää monilta osin 
painolastivesien käsittelyvaatimuksia. 

Itämeren alueella vuonna 1980 pe-
rustettu Helsingin komissio eli HELCOM 
alueen rantavaltioiden (Suomi, Ruotsi, 
Tanska, Saksa, Puola, Liettua, Latvia, 
Viro, Venäjä ja Euroopan Unioni) hal-
litusten välisenä järjestönä seuraa ja 
kehittää Itämeren suojelua erityisesti 
sopimusten kautta, minkä seurauksena 
monet tarpeellisiksi katsotuista suojelu-
toimista onkin saatu toteutettua tehok-
kaasti.

PAINOLASTIVEDET OVAT merkittävä, 
mutta kuitenkin vain yksi reitti vieras-
lajien leviämiseen. Huomattavasti vä-
hemmän tutkittu kulkureitti on alusten 
pohjiin kiinnittyvän biologisen ainek-
sen, kuten levien, kasvuston ja muiden 
eliöiden kautta tapahtuva kulkeutumi-
nen alueilta toisille. Pohjien likaisuu-
teen vaikuttaa merkittävästi muun mu-
assa aluksen pohjassa käytetty maali ja 
seisonta-ajat satamissa. Puhdistettaes-

Teksti ja kuvat: ELIAS ALTARRIBA

COMPLETE-hanke pyrkii rajoittamaan 
Itämeren vieraslajiongelmaa

H
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sa alusten pohjia biologinen aines jää joko 
kokonaan tai osittain meriveteen uudelle 
alueelle tarjoten eliöille näin reitin siirtyä uusiin 
elinympäristöihin.

COMPLETE etsii ratkaisuja Itämeren 
ongelmaan

COMPLETE-HANKKEEN tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa 
keinoista rajoittaa vieraslajien leviämistä Itämeren alueella. 
Tähän tutkimustietoon perustuen voidaan tarpeen mukaan 
tehdä muutoksia Itämeren suojelua koskeviin sopimuksiin. 
Hanke toteutetaan vuosina 2017–2020 ja siinä on mukana 
toimijoita lähes kaikista Itämeren rantavaltioista. 

Hankkeen pääkoordinaattorina on Kotkassa sijaitseva 
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus. Muita 
suomalaisia toimijoita ovat Helsingin yliopisto, Suomen ym-
päristökeskus, Pidä Saaristo Siistinä ry ja Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu. Muita partnereita ovat BSH Saksasta, 
Gdanskin, Klaipedan, Latvian ja Tarton yliopistot ja Chalmers-
yliopisto Ruotsista. Lisäksi asiantuntemusta hankkeeseen 
tuovat myös alan konsultit ja yhteistyöelin HELCOM, minkä 
kautta hankkeessa kerättyä tietoa välitetään Itämeren suoje-
lusopimusten osapuolille. Tämä järjestely mahdollistaa hank-
keen tulosten tehokkaan jalkautumisen.

COMPLETE on siis täysiverinen tieteellinen tutkimushanke. 
Erona moniin tiedehankkeisiin on kuitenkin hyvin käytän-
nönläheiset tavoitteet. Yhtenä tavoitteena on luoda laivayh-
tiöiden käyttöön optimointityökalu alusten pohjien pesujen 
optimointiin. Parhaimmillaan näin voidaan saavuttaa ympä-
ristön kannalta useampiakin tavoitteita: Likaantuneet pohjat 
lisäävät alusten kulkuvastusta, minkä seurauksena poltto-
aineenkulutus ja päästöt kasvavat. Lisäksi ne tarjoavat reitin 
vieraslajien leviämiselle. Alusten pohjien puhtaudesta huo-
lehtiminen tuottaa varustamoille säästöjä polttoaineenkulu-
tuksen vähentyessä ja vähemmän savukaasupäästöjä ilma-
kehään sekä parhaimmillaan ehkäisee vieraslajien leviämistä 
merialueelta toiselle.

Ammattikorkeakoulun rooli hankkeessa

KAAKKOIS-SUOMEN ammattikorkeakoulusta hankkeeseen 
osallistuu henkilöitä sekä Kotkan merenkulun TKI:sta että 
Kymilabsista. Kymilabs on ammattikorkeakoulun sertifioitu 
päästömittauslaboratorio. 

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan ammattikorkea-
koulun rooli olisi painottunut pääasiassa mittaustyöskente-
lyyn laivoilla, mutta käytännössä mittaustulosten analyysistä 
on tullut vähintään yhtä tärkeä tehtävä tavoitteiden kannalta. 
Vaikka COMPLETE-hanke torjuukin vieraslajeja, on Xamkin 
rooli tässä projektissa tekninen: Perehdytään analysoimaan 
mittauksin ja data-analyysein alusten pohjiin kertyvän kas-
vuston aiheuttamaa kulkuvastuksen kasvua. 

Kulkuvastukseen vaikuttaa kasvuston runsaus alusten poh-
jissa. Ohuen leväfilmin laskennallinen vaikutus on vähäinen, 
noin prosentin luokkaa. Pitkällä tähtäimellä tällainenkin muo-
dostaa kuitenkin lisäkustannuksen, mutta toisaalta monet 
muut muuttujat tekevät näin pienen muutoksen havainnoin-
nista hankalaa. Kasvuston runsastuessa tai kooltaan suurem-
pien eliöiden kuten merirokon tarttuessa alusten pohjiin nä-
kyy tämä kulkuvastuksessa jo huomattavasti, jolloin lisävastus 
voi nousta jopa yli 10 %. 

Tässä mielessä ongelma on siis myös taloudelliselta kan-
nalta laivayhtiöille keskeinen: Tuottamalla tietoa, jolla varus-
tamot voivat optimoida alustensa pohjien pesua, voidaan 
saavuttaa taloudellista etua rajoittaen samalla vieraslajien 
leviämistä. Tarpeen vaatiessa myös säännöksiä pesujen osalta 
voidaan tietoon perustuen täsmentää.

COMPLETE-hanke osaltaan osoittaa ammattikorkeakou-
lulaitoksen TKI-toiminnan joustavuuden mahdollisuudet: 
Tarpeen vaatiessa voidaan toimia osana kansainvälistä tie-
dehanketta, toisaalta samalla voidaan tuottaa hyvinkin käy-
tännönläheistä ja suoraan sovellettavissa olevaa tietoa niin 
sopimushallinnolle kuin varustamoillekin. Hankesuunnitel-
mia tehtäessä ja partnereita valittaessa on syytä muistaa, että 
myös AMK-sektoria voidaan hyödyntää tieteellisissä hankkeis-
sa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Likaantuneet 
pohjat lisäävät alusten 

kulkuvastusta, minkä seurauksena 
polttoaineenkulutus ja päästöt 
kasvavat. Lisäksi ne tarjoavat 

reitin vieraslajien 
leviämiselle.
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Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston, Saimaan ammat-
tikorkeakoulun ja Lahden 
ammattikorkeakoulun muo-
dostama konserni ehti olla 
olemassa vain yhdeksän 
kuukautta, kun jo ilmoitet-
tiin, että ammattikorkea-
koulujen fuusiota ryhdytään 
valmistelemaan. Toolilainen 
kyseli toolilaisten ajatuksia 
fuusiosta. Ne erottuvat teks-
tissä nimettöminä kursiivilla.

 

 aimaan ammattikorkeakoulun 
rehtorin Anneli Pirttilän mielestä on 
päivänselvää, että Saimaan ja Lahden 
ammattikorkeakoulujen voimat kan-
nattaa yhdistää fuusiolla:

”Näen, että tämänhetkisessä maail-
massa ja korkeakoulukentän kiristyväs-
sä kilpailutilanteessa fuusio on henkiva-
kuutus. Olisi sulaa hullutta jättää tämä 
mahdollisuus hyödyntämättä.”

Jos fuusio toteutuu, syntyvä oppilai-
tos on Suomen kuudenneksi suurin am-
mattikorkeakoulu. 

Myös LAMKin rehtori Turo Kilpeläi-
nen kannattaa fuusiota:

”Lahden ammattikorkeakoulun ja Sai-
maan ammattikorkeakoulun vaikutus 
Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan työ- ja 
elinkeinoelämälle on ratkaisevan tär-
keää. Vaikka yhdistymisessä on riskinsä, 
hyödyt niin opiskelijoiden valinnan-

MIRKA AIRESVUO

Saimaan ja Lahden fuusio?

S

mahdollisuuksien lisääntymisen kuin 
työ- ja elinkeinoelämän palvelutarjon-
nan laajentumisen osalta ovat ilmeisiä.”

Henkilökunnan keskuudessa sen si-
jaan ollaan huolissaan fuusion alueelli-
sista vaikutuksista:

Alueellinen aspekti häviää. Tähän asti 
alueellisuuta on korostettu. Ovatko maa-
kunnat fuusiossa häviäjiä?

SAIMAAN ammattikorkeakoulussa ja 
Lahden ammattikorkeakoulussa on 
tällä hetkellä sekä yhteisiä että toisel-
ta puuttuvia koulutuksia. Esimerkkinä 
tästä Lappeenrannassa koulutetaan 
rakennusinsinöörejä ja Lahdessa tie-
totekniikkainsinöörejä. Lähiopetuksen 
järjestämispaikoista on kuulemma vie-
lä liian aikaista puhua, mutta tämä on 
juuri se asia, joka herättää paljon huolta 
opettajissa:

En näe mitään todellisia mahdollisuuk-
sia valinnanvapauden lisääntymiseen. 
Jos matka Imatran ja Lappeenrannan oli 
liian pitkä, miten fuusio Lahden kanssa 
voisi onnistua? Lisääntyykö matkustami-
nen ja siirretäänkö jopa koulutuksia jom-
mallekummalle paikkakunnalle?

MYÖS TALOUS JA HALLINTO mietityttä-
vät Lahden ja Saimian toolilaisia: 

Uudessa ammattikorkeakoulussa on 
vain yksi hallitus, jossa on amk-lain mu-
kaan vain yhdeksän paikkaa. Saako sekä 
Lahti että Lappeenranta varmasti paikan 
hallituksesta, kun paikkoja on noin vähän 
ja oman paikkansa haluavat yliopisto, 
kunnat, elinkeinoelämä ja opiskelijat? 
Millä paikkakunnalla istuu rehtori?

Miten tulosta jatkossa lasketaan? 
Saimia on tehnyt hyvää tulosta mutta 
Lamkin yt-neuvottelujen tavoitteena on 

2,5 miljoonan euron kululeikkaukset.
Toivon todellakin, että meillä otetaan 

oppia Saimaan amk:n hyvin hoidetusta 
taloudesta ja erityisesti siitä, että ope-
tusta arvostetaan ja siihen satsaaminen 
nähdään sijoituksena, joka parantaa 
mittarituloksia. Nythän LAMK:ssa on 
toimittu päinvastoin, eli opetuksesta on 
revitty säästöt, joita taloudenpito on vaa-
tinut. Nämä ovat olleet virheratkaisuja ja 
toivon, että asiaan saataisiin muutosta. 
Entinen rehtorimme näki, että suuri joh-
tajisto on avain menestykseen.  Meillä on 
henkilöstöstä vain noin reilu 40 % opetta-
jia. 

LUT-YLIOPISTON, Saimaan ammattikor-
keakoulun ja Lahden ammattikorkea-
koulun hallitukset ovat jo hyväksyneet 
korkeakoulujen yhdessä laatiman kon-
sernistrategian 2025: LUT-korkeakou-
luissa toteutetaan selkeällä työnjaolla 
sekä yliopisto- että ammattikorkeakou-
lutoimintaa kahdella kampuksella. Lah-
den ammattikorkeakoulusta ja Saimaan 
ammattikorkeakoulusta muodostuu 
”työ- ja elinkeinoelämän innovaatiokor-
keakoulu”. 

MAHDOLLISESTI SYNTYVÄN korkea-
koulun nimeäkin on jo kahvipöydässä 
kieli poskessa pohdittu: Kun Lahti ja 
Saimaa yhdistyvät, uusi nimi voisi olla 
Sahti, tai Salpausselän ammattikorkea-
koulu, siis SS-ammattikorkeakoulu. 

LUT-konserniin kuuluvan yliopiston 
toimintaan fuusio ei vaikuta, sillä kor-
keakoulupalveluita on johdettu yhtenä 
kokonaisuutena kolmen korkeakoulun 
konsernin perustamisesta lähtien. 

Mahdollinen fuusio toteutuisi aikai-
sintaan vuoden 2020 alusta.
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Selvitysryhmä suosittaa, 
että Tampereen korkeakou-
lusäätiön sekä Satakun-
nan (SAMK) ja Seinäjoen 
(SeAMK) ammattikorkeakou-
lujen omistajien välillä aloi-
tetaan neuvottelut ehdoista, 
joilla SAMK ja SeAMK voi-
sivat liittyä Tampereen kor-
keakoulukonserniin. 

 ampereen korkeakoulusäätiön 
sekä SAMKin ja SeAMKin omistajien tu-
lisi asettaa neuvotteluryhmät alkuvuon-
na 2019. Mahdolliset omistusjärjestelyt 
ja niihin liittyvät uudelleenjärjestelyt 
esitetään saatettavaksi voimaan vuo-

REIJO MANNINEN

Tampere3 laajenee?

T

den 2021 alusta, mikäli neuvotteluissa 
saavutetaan eri osapuolia tyydyttävä 
lopputulos.

Omistusjärjestelyt ehdotetaan toteu-
tettavaksi siten, että SAMK ja SeAMK 
liittyvät Tampereen korkeakoulukonser-
niin itsenäisinä ammattikorkeakouluina 
ja että niille nimitetään ammattikorkea-
koululain mukainen oma hallitus. Tule-
vaisuudessa optiona voi olla yhden am-
mattikorkeakoulun muodostaminen.

Selvitysryhmän mukaan realistinen 
vaihtoehto on edetä vaiheittain siten, 
että synergiahyötyjä lähdetään heti 
suunnittelemaan tutkimus- ja kehitys-
toiminnan, yrittäjyyden, koulutusvien-
nin sekä tukipalvelujen osalta.

Selvitysryhmä suosittelee myös, että 
Porissa ja Seinäjoella aloitetaan pilotti 
uudenlaisesta yliopistokampusmallis-
ta, joka käsittäisi kokonaisuudessaan 
ammattikorkeakoulun ja yliopistokes-

kuksen muodostaman korkeakouluyh-
teisön.

SELVITYKSEN TAUSTALLA ON Suomen 
korkeakoulukentän voimakas muutos, 
jonka seurauksena useilla yliopistopaik-
kakunnilla yliopistot ja ammattikorkea-
koulut ovat tiivistäneet yhteistyötä aina 
omistuksellisiin ratkaisuihin asti.

Raportti luovutetaan uuden Tampe-
reen korkeakoulusäätiön hallituksen 
sekä kunkin korkeakoulun hallituksen 
ja omistajien käsiteltäväksi mahdollisia 
jatkotoimenpiteitä varten.

Selvityksen toteuttivat Satakunnan, 
Seinäjoen ja Tampereen ammattikor-
keakoulut ja selvitysryhmään kuuluivat 
myös Tampereen yliopiston ja Tampe-
reen teknillisen yliopiston edustajat 
sekä Tampereen korkeakoulusäätiön 
yhteyshenkilö.
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Tulin toimineeksi eri am-
mattikorkeakouluissa yli 20 
vuotta opettajana ja lehto-
rina, ja suuren osan tuosta 
ajasta minulla oli kesäisin ja 
on toki edelleen yhtenä mie-
luisimpana harrastuksena 
mehiläistarhaus. 

 arina sai alkunsa jo vuosikymme-
niä sitten, kun isä toteutti eläköity-
essään vuosia itäneen haaveensa ja 
mehiläishoitokurssin käytyään perusti 
pienen mehiläistarhan. Seurasin sivusta 
ihmetellen ja välillä pelätenkin, kuinka 
hän hoiteli paljain käsin noita pieniä 
herttaisen näköisiä mutta pahimmillaan 
jopa hengenvaarallisia otuksia saaden 
syksyisin monet ämpärilliset kullankel-
taista herkkua.

HEIKKI SALMELA

Mehiläistarhaus 
harrastuksena

T

Astuin tai paremminkin jouduin ku-
vaan mukaan, kun iän myötä isäukko ei 
enää jaksanut mehiläisiään hoitaa vaan 
lahjoitti yhdyskunnat minulle ja veljelle-
ni. Otimme haasteen vastaan ja yritys-
ten ja erehdysten kautta mehit ovatkin 
pysyneet kaikesta huolimatta hengissä 
ja keränneet hunajaa isojakin satoja. 

MEHILÄISPESÄN HENGETÄR on kunin-
gataremo, joka munii tuhansia ja taas 
tuhansia munia, jotka se sijoittaa yksi-
tellen työläismehiläisten rakentamiin 
kennoihin. Työläismehiläiset ruokkivat 
toukat aikuisiksi. 

Työläiset ovat kaikki naaraita, jotka 
hoitavat kaikki pesätyöt ja tiettyyn ikään 
vartuttuaan lähtevät ulos luontoon me-
den ja siitepölynkeruumatkoille. Toukat 
tarvitsevat hunajan lisäksi myös siitepö-
lyä kehittyäkseen aikuisiksi. 

On pesässä uroksiakin, jota sanotaan 
kuhnureiksi, mutta ne eivät tee mitään 
ja syövät vain pesän ruokavaroja. Yhdys-
kunta kasvattaa myös uusia kuningatta-
ria erilaisen ruokavalion avulla ja kuhnu-

reiden ainoa tehtävä on kytätä, milloin 
nämä uudet kuningattaret lähtevät 
häälennolle ja yrittää sitten hedelmöit-
tää lennolla olevat kuningattaret. Hää-
lentoja voi olla useampana päivänä ja se 
tapahtuu tietyllä alueella, jonne myös 
muiden yhdyskuntien kuhnurit tulevat 
päivystämään. Kuningatar kerää kuhnu-
reiden siittiöitä niin paljon, että se riittää 
useamman vuoden munintaan.

ITSE HOITO ei ole kovin monimutkaista. 
Mehiläiset talvehtivat pesälaatikois-

saan, jonne on hunajankeruun jälkeen 
loppukesällä annettu sokerilientä ravin-
noksi. Mehit muodostavat pesään pal-
lon, jonka keskellä lämpö on korkeampi 
ja reunoilla jopa pakkasta, ja ne vaihta-
vat aika-ajoin paikkaa reunalta keskelle 
lämpimään syöden hissukseen pesän 
ruokavaroja. 

Keväällä ensimmäisinä lämpiminä 
päivinä mehiläiset tekevät puhdistus-
lennon eli käyvät ulkona tyhjentämässä 
suolensa. Myös emo alkaa muninnan 
jo varhain keväällä, jotta medenkerää-

Sadonkorjuu alkamassa, 
kuvassa täysi vahalla pei-
tetty hunajakenno.
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jiä olisi riittävästi, kun kasvien kukin-
ta alkaa. Keväällä tarkastetaan pesien 
ruokavarat ja muutenkin, että kaikki on 
kunnossa.

Kukinnan alkaessa pesissä alkaa olla 
jo kuoriutuneita mehiläisiä kennot 
täynnä ja niinpä yhdyskuntiin lisätään 
tilaa eli ainakin yksi lisälaatikko kennoi-
neen. Juhannuksen tietämillä laatikoita 
lisätään jopa parikin kappaletta. Pääsa-
toaika kestää vain muutaman viikon eli 
suunnilleen juhannuksesta heinäkuun 
loppupuolelle ja laatikoita lisätään tar-
peen mukaan. Lopulta niitä voi olla jopa 
kymmenen kappaleen torni.

Elokuun alkupuolella luonnosta ei 
enää mettä juurikaan tule ja on aika 
kerätä hunaja. Laatikoissa olevat huna-
jakennot kerätään pois ja hunaja irrote-
taan linkoamalla juuri tähän tarkoituk-
seen tehdyllä laitteella. 

Hunajaa saadaan pesistä vähimmil-
lään muutama kilo mutta parhaimmil-
laan jopa yli 100 kiloa, ja määrä riippuu 
muun muassa kuluneen kesän säästä, 
yhdyskunnan vahvuudesta yms. Keski-
sato lienee noin 30 kiloa pesää kohti.

HARRASTUKSEEN TARVITAAN pesä-
kalustoa, suojavaatetusta, hunajankä-
sittelylaitteita ja ennakkoluulotonta 
asennetta. Paras tilanne on, jos löytyy 
kokenut mehiläistarhaaja mentoriksi ja 
opastajaksi, mutta mehiläishoitokursse-
ja järjestetään ympäri maan ja semmoi-
sen käymällä pääsee hyvin alkuun. 

Harrastuksella ei missään nimessä ri-
kastu, mutta hunajaa myymällä saa pik-
kuisen vaivan palkkaa. Itse olen mark-
kinoinut hunajan kyläläisille, muille 
tutuille ja työkavereille ja aina on men-
nyt kuin kuumille kiville. 

Mehiläistarhaus on kovasti kasvat-
tunut suosiotaan ja uusista tarhaajis-
ta suuri osa on naisia ja vieläpä nuoria 
naisia. Facebookissa mehiläistarhaajilla 
on oma ryhmänsä ja siellä on mukana 
aloittelijoiden lisäksi myös vuosikym-
menten kokemuksen omaavia tarhaajia 
ja kaikkiin kysymyksiin saa nopeasti asi-
allisen vastauksen. 

Muutaman yhdyskunnan hoitami-
seen ei vuodessa kovin paljon aikaa 
mene. Kauniina keskikesän päivänä 
kasvien kukinnan ollessa parhaimmil-
laan on suorastaan mahtavaa istua 
puutarhatuolissa luumupuun varjossa 
ja katsella, kuinka mehiläiset ahkeroi-
vat mettä ja siitepölyä pesään kantaen. 
Suosittelen mehiläisharrastusta lämpi-
mästi rentouttavaksi kesäharrastukseksi 
kaikille ammattikorkeakoulun opettajil-
le.

Hunajasato valmiina nautittavaksi.

Mehiläispesä valmiina talvea varten suojattuna lunta, hiiriä ja talitiaisia vastaan.
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Turun päivien järjestäjinä 
toimivat Turun yliopisto, 
Åbo Akademi, Turun am-
mattikorkeakoulu ja Yrkes-
högskolan Novia. Päivien 
pääteemaksi oli valittu opet-
tajuuden muutokset. 

 hjelma oli todella kattava. Tiistai 
sisälsi verkostotapaamisia ja opastetun 
retken Meyerin telakalle. Keskiviikkona 
aamupäivällä oli edelleen verkostota-
paamisia ja vararehtoreiden tapaami-
nen. Puolen päivän jälkeen seminaarin 
avasivat Brahe Djäknar Åbo Akademis-
ta, Riitta Pyykkö Turun yliopistosta ja 
KOPEDA-verkoston edustajana Kimmo 
Mäki Haaga-Helian ammattikorkeakou-
lusta. 

Keynote-puheenvuoroina kuultiin 
Anna-Greta Nyströmin (kansainvä-
lisen markkinoinnin yliopistolehtorin 
Åbo Akademi) esitys ”Meaningful lear-

ANNE RANTAKAULIO
lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tulevaisuuden opettajuus – 
opettajuuden tulevaisuus
Peda-forum Turussa 14.–16. elokuuta

ning – who, when, where and how?” ja 
Leena Jokisen (koulutuspällikkö, Tule-
vaisuuden tutkimuskeskus, Turun yli-
opisto) esitys ”The Future – Very Much 
Possible!”.

TÄMÄN JÄLKEEN ALKOIVAT sekä kes-
kiviikkona että torstaina järjestetyt 
rinnakkaissessiot, joita päivillä oli kaik-
kiaan neljä. Sessiot koostuivat teema-
ryhmistä ja työpajoista. Teemaryhmiä 
oli yhteensä 28, joissa kussakin oli 3–4 
puheenvuoroa (yhteensä 109 esitystä!). 
Työpajoissa esityksiä oli 29. Esiintyjät 
olivat yliopistoista, ammattikorkeakou-
luista, Maanpuolustuskorkeakoululta, 
Kansallisen koulutuksen arviointikes-
kukselta ja erilaisilta sidosryhmiltä. 

Ohjelma piti katsoa etukäteen tark-
kaan ajoitusten päällekkäisyyksien 
vuoksi, ja valinta hyvien ja erittäin hy-
vien vaihtoehtojen välillä oli vaikeaa. 
Runsasta tarjontaa lisäsivät vielä erilai-
set mielenkiintoiset posterit. 

KESKIVIIKKOILTANA OLI päivällinen 
Panimoravintola Koulussa. Torstaina 

päivät päättyivät Liisa Pastareffin (As-
sociate professor of Higher Education 
Pedagogy, Turun yliopisto) keynote-
puheenvuoroon “University teacher’s 
emotions, well-being and pedagogical 
competence” ja paneelikeskusteluun 
teemalla “How is learning and teaching 
changing, and what does it require from 
education development, teachers and 
students?”

Esimerkki teemaryhmästä

KUN TEEMARYHMIIN ei ollut ilmoittau-
tumisia, joissakin esitystiloissa oli erit-
täin ahdasta. Esimerkiksi teemaryhmä 
”Kuinka arvioida ja analysoida opiske-
lijoiden oppimista?” osoittautui hyvin 
suosituksi. 

Ensimmäisenä otsikolla ”Ovatko 
tentit tarpeellisia?” olivat puhumassa 
Tuomas Paloposki ja Maria Clavert 
Aalto-yliopistolta. He olivat kokeilleet 
tentittömyyttä kurssilla 5 op:n Termo-
dynamiikka ja lämmönsiirto. Opintojak-
solla on opiskelijoita 300. Opintojakson 

O

Anna-Greta Nyström: 
Meaningful learning.
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suorituksena opiskelijat palauttivat sähköisesti tehtävät, jois-
ta he saivat henkilökohtaisen palautteen. Näitä palautuksia 
oli korjaamassa 10 teekkariassistenttia. Saadut kokemukset ja 
oppimistulokset olivat hyvin rohkaisevia. Pientä epäilyä ylei-
sössä esitettiin siitä, kuinka tällaisissa käytänteissä varmiste-
taan se, että tuotokset ovat opiskelijan omia eikä kopioita. 

Toisena esiintyjänä oli Pasi Sarolahti Aalto-yliopistolta, 
ja hänen aiheenaan olivat ”Osaamisen analysointia suurella 
ohjelmointikurssilla” ja ”Sähköinen koe ohjelmointikurssil-
la”. Hänen toteutuksensa pohjautui Jyväskylän yliopistossa 
kehitettyyn TIMiin (The Incredible Material; kirjamainen in-
teraktiivinen opetusmateriaali https://www.jyu.fi/hankkeet/
eeducation/hankkeet-2014/tim) ja sen oheen Aalto-yliopis-
tossa kehitettyyn analytiikkaan. Opintojakson toteutus koos-
tui kymmenestä tehtäväkierroksesta, jonka lisäksi kurssilaiset 
tekivät projektin ja sähköisen kokeen atk-tilassa. Kunkin teh-
täväkierroksen lopussa opiskelijat vastasivat kolmeen kysy-
mykseen: saavutitko tavoitteet, mikä oli vaikeaa/helppoa ja 
mikä mielestäsi oli kierroksen vaikeustaso asteikolla 1–5. Li-
säksi opiskelija antoi tehtäväkohtaista palautetta valitsemalla 
eriasteisen hymynaaman. Tässä olisi mainio idea toteutetta-
vaksi omallekin opintojaksolle!

Kolmantena aiheena Stefan Emetillä ja Hanna Norilla 
Turun yliopistosta oli ”Matemaattisten sanallisten tehtävien 
laadinta ja ymmärrys insinööriopiskelijoilla”. Tässä vaiheessa 
muistiinpanoni jäivät hapen puutteen vuoksi harmillisen vä-
häisiksi.

Jälkitunnelmat päivistä

TÄLLAISTA KORKEAKOULURAJOJEN ja opetettavien aiheiden 
rajojen ylittävää seminaaria on jo kaivattu. Opettajuus tee-
mana yhdistää meitä, ja haasteet ovat usein kovin samannä-
köisiä. Jälleen kerran myös tauoilla, päivällisellä ja esitysten 
alkua odotellessa käydyt keskustelut avartavat omaa ajatus-
maailmaa. Linkit ohjelmaan löytyvät sivulta https://pedafo-
rum2018.fi/ ja esitysten abstrakteihin sivulta http://web.abo.
fi/lc/pedaforum2018/abstracts.pdf.  Käy kurkkaamaassa! 

Osa esityksistä löytyy pdf-muotoisina osoitteesta http://
blogs2.abo.fi/peda-forum2018/ otsakkeiden Keynote, Rin-
nakkaissessiot, Työpajat ja Posterit alta.

Posterinäyttelyn antia

Peda-forum perustettiin 1994 yliopisto-opetuksen kehittä-

miseksi ja yliopistojen välisen yhteistyön tukemiseksi. Ope-

tusministeriön projektirahoituksella alkanut toiminta jatkui 

yliopistojen omalla rahoituksella. Nykyään organisaatio on 

kevyt: jokaisella yliopistolla on oma Peda-forum-yhteys-

henkilö, ja yhteyshenkilöiden kokouksia pidetään vuosittain 

1–3 kertaa. Peda-forumin puheenjohtajana toimii Johanna 

Naukkarinen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Kun yliopistojen taloustilanne synkkeni tuntuvasti, jouduttiin 

etsimään uusia toimintatapoja. Prosessin myötä yhteistyö 

ammattikorkeakoulujen vastaavaan toimintamuotoon 

AMKPEDA-verstaaseen lisääntyi. 

Peda-forumin julkaisukanavana toimii kahdesti vuodessa 

ilmestyvä Yliopistopedagogiikka-lehti (aiemmin nimellä 

Peda-forum – yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu; tietoa 

tästä sivulla https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi). Syksystä 

2008 lähtien lehti on julkaissut myös tieteellisiä referee-

arvioinnin läpikäyneitä artikkeleita.

Yliopistopedagogiikan yksikön erikoistutkija ja aiempi 

Peda-forumin puheenjohtaja Matti Lappalainen kirjoitti 

Yliopistopedagogiikka-lehdessä 2016: ”Jo aiemmin joitakin 

yksittäisiä ammattikorkeakoulujen opettajia on osallistunut 

Peda-forum-päiville. Verkostot eivät ole toistaiseksi järjes-

täneet yhteisiä päiviä, mutta jossain muodossa sellaisetkin 

voisivat ehkä olla mahdolliset.” Matti Lappalainen nimettiin 

tänä syksynä kansainvälisen opetuksen kehittäjien verkoston 

ICED:n (International Consortium for Education Develop-

ment) hallitukseen.
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Espanjan merenkulun kronologinen esittelyMIRKA AIRESVUO
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 adridin merimuseo, Naval Museum, kertoo Espanjan me-
renkulun historian aina 1400-luvulta, toisin sanoen kuningas Ferdi-
nandin ja kuningatar Isabellan ajasta asti. Museo on perustettu 1792 
ja se on toiminut nykyisellä paikallaan osoitteessa Paseo del Prado 5 
vuodesta 1932.

Lukuisten laivojen pienoismallien lisäksi näyttelyyn kuuluu myös 
1700-luvun fregatin päällystömessin, kapteenin hytin sekä ruuman 
pienoismallit. Merihistoriassa häkellyttävän suuri merkitys on aseil-
la: niitä on nähtävillä varmaan jokaisessa museon 24 huoneessa.

Noin 10 000 näyttelyesineen joukossa on harvinaisuuksia, kuten 
maailman vanhin Amerikan mannerta esittävä kartta vuodelta 1500 
ja Espanjaa vuosina 1808–14 hallinneen Joseph Bonaparten ajalta 
säilynyt lippu. 

Tekniikan ihmisiä kiinnostanee tietää, että tässä pysyvässä näyt-
telyssä esitellään laivanrakennusmenetelmiä sekä merenkulkuun 
liittyvän tekniikan kehitystä. Kehityksen seuraamista helpottaa se, 
että näyttelyssä kuljetaan kronologisesti 1400-luvulta nykyaikaan.

Samalla kadulla sijaitsee Museo del Prado, jossa on maailman laa-
jin espanjalaisen taiteen kokoelma. Sinne oli tällä kertaa niin pitkät 
jonot, että päädyin merimuseoon – ei lainkaan harmillista!

Espanjan merenkulun kronologinen esittely

M
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Pohjoinen Suomi kiinnostaa nyt erityisesti kaivosväkeä ja 
sellun tekijöitä. Uusien ja uudelleen käynnistettävien kai-
voksien suunnitelmia on Pohjois-Suomi pullollaan. Myös 
puuta haluttaisiin jalostaa entistä useammalla paikkakun-
nalla nykytrenditermillä biotuotanto. Näiden alojen ohella 
energian tuotanto kiinnostaa sijoittajia. 

KAUKO KALLIO

Pohjoinen teollisuus paisuu 
puusta ja kivestä

T tokummun omistama, EU-alueen ainoa 
kromikaivos eli Keminmaan kaivos on 
toiminnassa olevista Lapin kaivoksista 
vanhin ja toimii kaikin puolin mallik-
kaasti ja erinomaisella tuotolla. 

Kittilässä Suurikuusikossa toimiva kul-
takaivos on omistajalleen aarrearkku ja 
Euroopan suurin alallaan. Kaivosta ope-
roi Agnico Eagle Mines. Pitoisuudet ovat 
hyvät ja rikastus toimii vaikeuksitta. 
Tuotantoa laajennetaan jatkuvasti eikä 
se sijaintinsa suhteen ole aiheuttanut 
ongelmia muiden tahojen suhteen.

Vuonna 2012 avattu Sodankylän Ke-
vitsan malmio on eräs Suomen rikkaim-
mista, mutta malmi on vaikeasti rikas-
tettavissa. Siellä möyrii yritys nimeltä 
ruotsalaiseen Boliden-konserniin kuulu-
va FQM Kevitsa Mining Oy ja hakusalla 
on nikkeliä ja kuparia. 

Raahessa sijaitseva Laivan kultakaivos 
avataan uudelleen vuosien tauon jäl-
keen. Tuotanto on ollut keskeytettynä 
vuodesta 2014 lähtien. Kaivoksen inf-
rastruktuuri on jo valmista ja kaivoksen 
on tarkoitus aloittaa toimintansa uudel-
leen kuluvan vuoden lopulla. Tämänkin 
kaivoksen omistus on länsinaapurissa.

Terrafame on sitten oma lukunsa. Se 
toimii nyt kannattavasti ja vesiasiat pu-
huttavat enää harvoja.

Uusia tulokkaita tyrkyllä

ARVOMETALLIEN PERÄSSÄ porataan ja 
vallataan maisemia Sotkamosta ylim-
pään Lappiin. Töissä on aina joku kan-
sainvälinen yritys ja hakusalla muun 
muassa kultaa, nikkeliä, kuparia ja harvi-
naisia maametalleja esimerkiksi akkute-
ollisuuden kasvavaan tarpeeseen. Myös 
uraanin perässä juostaan.

Kaikki kaivoskuntien kansalaiset eivät 
välttämättä ole kaivosfaneja. Vastakkain 
osuvat usein eri tahojen arvot luonnon, 
poronhoidon, turismin ja kaivostoimin-

Sotkamo Silverin johtaja Timo Lindborg va-
kuuttaa kaivoksen rakentamisaikataulun ja 
rahoituksen olevan kunnossa.

 eknisesti huimaa vauhtia kehitty-
neet tuulivoimalat nousevat ”joka nie-
meen, notkoon ja saarelmaan” - ehkä 
paremminkin ”kallioille ja kukkuloille”. 
Viimeisimmät 250 metriin kohoavat voi-
malat ovat uusin kokoluokka ja kuulos-
tavat olevan jo ilman talouden tukiakin 
kannattavia. Fyysinen tuenta sen sijaan 
tarvitaan ja siihen on tulossa harusra-
kenne, jolla saadaan runkoputkesta 
huomattavasti kevyempi. Näitä tyyp-
pejä on suunniteltu nousemaan ainakin 
Kuivaniemelle ja Ylitornion koilliskulmil-
le.

Porat jyrisevät 
peruskalliossa

ERÄS MAAILMAN rikkaimmista kalliope-
ristä kiinnostaa kaivosfirmoja. Peruskal-
lio muistuttaa piakkoin Lapissa ja Koillis-
maalla emmentaljuustoa. Koeporauksia 
tehdään melkein jokaisessa kunnassa 
lukuisissa valtauksissa uusien rikkauksi-
en perässä.

Olemassa olevien ja toimivien kaivos-
ten kanssa ollaan hyvässä sovussa. Ou-

Tuulivoimalan runkoputken osa matkalla pystytyspaikalle - tämä meni Ruotsin Gällivaaraan.
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nan suhteen. Kovaa vääntöä on käyty 
niin Sodankylässä, Kuusamossa, Ylitor-
niolla kuin Kolarissa suunniteltujen kai-
voshankkeiden yhteydessä.

LAPIN JA SUOMEN tulevaisuuden kuu-
mimman kaivoshankkeen oikeudet So-
dankylän Viiankiaavalla omistaa maail-
man suurimpiin kuuluvan kaivosyhtiön 
Anglo Americanin Suomen tytäryhtiö 
Sakatti Mining. Kuuman tästä Sakatti-ni-
mellä kulkevasta hankkeesta tekee, että 
sen merkittäväksi arvioitu kupari- ja nik-
keliesiintymä sijaitsee kaksinkertaisesti 
suojellulla alueella eli Natura 2000- ja 
soidensuojelualueella. Avaaminen siis 
antaa odottaa.

SOKLIA ON AVATTU PUHEISSA ja suun-
nitelmissa vuosikausia. Yaran geologi 
Seppo Gehör luonnehtii malmiota 
maailmanluokan esiintymäksi. Euroo-
passa se on ykkönen. Hänen mukaansa 
Soklin fosfaattiesiintymä on paitsi iso, 
niin se on myös rikas. Sen fosforipitoi-
suus on 14 prosenttia. 

Soklissa on myös niobia, ehkä uraa-
niakin. Gehörin  mukaan tavaraa Soklis-
sa myös riittää. Koko massiivin malmi-
määrä kahdensadan metrin syvyyteen 
on 1 200 miljoonaa tonnia, hän sanoo. 

Mutta paljon syvemmällekin voidaan 
mennä. Soklin malmijuonne pistää kuu-
teen kilometriin ja ylikin.

SOTKAMO SILVER on jo monta askel-
ta edellä Sakattia ja Soklia. Yrityksestä 
todetaan, että rakentaminen etenee 
suunnitelussa aukataulussa ja kustan-
nuskehyksessä. Avaamista odotetaan 
kieli pitkällä. Kaupallisen tuotannon 
on määrä alkaa vuoden 2019 alkupuo-
lella. Rakennustekniset työt ovat siinä 
määribn valmiit, että laiteasennusten 

jatkumiselle ei ole esteitä. Myös vesien 
käsittely on lähes valmiina ja luvat kun-
nossa. Kaivoksen omistaa ruotsalainen 
Sotkamo Silver AB.

KOLARIN HANNUKAINEN on sitten oma 
lukunsa. Se oli toiminnassa 1970-luvul-
la mutta on sittemmin ollut suljettuna 
kannattamattomana. Kolarin alueella 
kaiken kaikkiaan on louhittu rautaa, 
kultaa, kuparia ja kalkkia jo usean vuo-
sisadan ajan. Kaivostoiminta Hannu-
kaisessa alkoi Rautaruukin toimesta 
1970-luvulla. Ratayhteys Kemistä Kola-
riin tehtiin Hannukaisen ja Rautuvaaran 
kaivosten tarpeiden vuoksi 70-luvun 
alussa ja rataa hyödyntävät turistivirrat 
edelleen.

Hannukaisen alueen malmiesiinty-
mää tullaan nyt hyödyntämään koti-
maisin voimin. Avaamista on suunnit-
telemassa kolarilaisen perheyrityksen, 
Tapojärvi Oy:n omistama Hannukainen 
Mining Oy, joka osti Northland Mines 
Oy:n konkurssipesältä vuonna 2015 kai-
vosoikeudet sekä kaiken hankkeeseen 
liittyvän materiaalin. Kaivoksen tuote 
tulee olemaan rautarikaste, jonka rikas-
tusprosessi tullaan hoitamaan lähellä 
olevan, entisen Rautuvaaran kaivoksen 
tiloissa.

Puun jalostaminen 
kiinnostaa – raha vain on 
kortilla

MYÖS PUU PUHUTTAA pohjoisessa. 
Vanhat puun jalostajat Kemissä (Sto-
raEnso ja Metsä Group) ovat voimissaan. 
Itse asiassa Metsän Kemin tehtaalle on 
suunnitteilla raju, jopa miljardiluokan 
investointisatsaus. Tuotantoa ollaan 
laajentamassa merkittävästi ja tuotteen 
suunta uudistuvalla tehtaalla lienee 
kraftliner. 

Kiinalaisen Kaidin biotehtaan inves-
tointia Kemiin on tyyrätty pystyyn jo 
vuosia, mutta se saanee odottaa vielä 
vuosia Kiinan Eurooppaan suuntautu-
van rahoituslinjan supistumisen myötä. 
Jos nyt nousee pystyyn koskaan, kun 
Metsä kasvattaa omaa tuotantoaan.

INVESTOINTIRAHAN SUHTEEN ollaan 
myös Kemijärvellä puun ja kuoren vä-
lissä. StoraEnso lopetti oman tehtaan-
sa melko tarkasti kymmmenen vuotta 
sitten ja nyt sitä aukkoa ollaan paikkaa-
massa. Kiinan valtio on uuden biojalos-
tusyksikön rahoitussuunnielmien taka-
na, mutta päätökset puuttuvat. Lapin 
puun voimakas kasvu ilmaston lämpe-
nemisen myötä takaisi raaka-aineen 
saatavuuden helposti isollekin yksikölle. 
Nykyisin varsinkin Länsi-Lapin metsien 
harvennushakkuiden puusta huomat-
tava osa matkustaa Ruotsiin.

PALTAMOON OULUJÄRVEN tuntumaan 
suunniteltu Kaicell Fibersin puunjalos-
tustehdas on taustahenkilöiden mu-
kaan enemmän kuin potentiaalisessa 
vaiheessa. Puun riittävyys arveluttaa 
eräitä tahoja, kun Äänekoski ja tuleva 
Kuopion sellutehdas putsaavat laajasti 
Keski-Suomen ja Savon sekä Pohjois-
Karjalan hakkuut.

Kaicell puolestaan uskoo raaka-ai-
neen saatavuuteen sen perusteella, että 
heidän valitsema liukoselluprosessi hy-
väksyy käyttöön poikkeuksellisen pieni-
halkaisijaista puuta. Kaicellin prosessoi-
masta sellukuidusta voidaan valmistaa 
mikrosellua ja nanosellua, joka on tu-
levaisuuden raaka-aine esimerkiksi 3D- 
ja 4D-tulostuksiin sekä moniin muihin 
tuotteisiin, joilla voidaan korvata öljy-
pohjaisia raaka-aineita.

Paljon muutakin sutinaa löytyy poh-
joisesta vaikkapa turismin kovassa kas-
vussa, arktisen toimeliaisuuden tiimoil-
la ja puhtaan luonnon hyödyntämisen 
mietteissä mitä erilaisin tavoin. Niistä 
joskus toiste.

Hannukainen Mining Oy:n hankejohtaja Jaa-
na Koivumaa avaa Hannukaisen kaivoksen 
suunnitelmia.

Pohjoisen puulla on kysyntää ja sitä riittää.
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Puusta voi rakentaa!
Helmikuussa 2018 käyn-
nistyi Rakennetaan Puusta 
-hanke, jota hallinnoi Suo-
men metsäkeskus yhteistyö-
kumppaneinaan Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu ja Poh-
joisen Keski-Suomen ammat-
tiopisto (POKE). Hanke kes-
tää vuoden 2019 loppuun, 
ja sitä rahoittaa elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. 
Hankkeen tavoitteena on 
lisätä tietoisuutta puusta ja 
puurakentamisen mahdolli-
suuksista. 

Puurakentaminen 
on hyvässä nosteessa, ja sen 
hyötyjä on kiistatta monia,
 kuten asumisviihtyisyys, 

puun antibakteeriset 
vaikutukset, kotimaisen 

raaka-aineen käyttö 
ja vähähiilisyys.

Skellefteån puurakenteinen 
kevyen liikenteen silta.
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PANU PUTKONEN
projekti-insinööri, rakennustekniikka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tapaamisten yhteydessä 
nämä asiat ovat nousseet 
esiin ja niitä on lukuisia 
kertoja sivuttu - arvatenkin 
koska kunnissa ovat iso-
jen muutosten ajat käsillä. 
Eduskunnan käsiteltävä-
nä kun ovat tällä hetkellä 
maakunta- ja sote-uudis-
tuksen lait. 

Iloksemme olemme kuitenkin huo-
manneet, että on ollut erittäin help-
poa saada sovittua tapaamisia, joissa 
olemme tavanneet kunnan johtoa sekä 
teknistä johtoa ja muita teknisen alan 
päättäjiä. Kiitos tästä teille, kuntapäättä-
jät! Lisäksi vastaanotto on aina ollut en-
sisijaista, ja onkin tullut monesti tunne, 
että hei, hehän oikeasti halusivat tavata 
meidät ja puhua samalla puurakentami-
sesta.

KUNTAKIERROKSEMME OVAT ajoittu-
neet kevääseen ja kesään 2018. Niiden 
jälkeen pidämme aiheesta seminaarin 
nimellä Puurakentaminen eilen, tänään, 
huomenna. Seminaarin ajankohta on 
23.10.2018 ja paikkana perinnekylä 
Tupaswilla Laukaassa. Seminaariin on 
kutsuttu kuntapäättäjiä kaikista Keski-
Suomen kunnista sekä myös joistain 
muista Suomen kunnista, virkamiehiä 
ympäristöministeriöstä, kansanedusta-
jia ja puurakentamisen rakennuttajia ja 
rakentajia. 

HANKKEEN AIKANA OLEMME käyneet 
Skellefteåssa Ruotsissa. Siellä pääsimme 
näkemään, kuinka intohimoisesti kunta 
ja sen toimijat ovat suhtautuneet siihen, 
mistä ja miten rakennetaan. Skellefteås-
sa rakennetaan puusta, jos se vain on 
mahdollista – ja onhan se! Kunnasta löy-
tyy muun muassa puisia siltoja, parkki-
talo, ostoskeskus, useita kerrostaloja ja 
viimeisimpänä CLT-elementtirunkoinen 
koulu – vain joitakin mainitakseni.  

PUURAKENTAMINEN ON hyvässä nos-
teessa myös täällä Suomessa, ja sen 
hyötyjä on kiistatta monia, kuten asu-
misviihtyisyys, puun antibakteeriset 
vaikutukset, kotimaisen raaka-aineen 
käyttö ja vähähiilisyys. Esimerkkejä on 
jo paljon. Puusta on moneksi, nyt on 
aika toimia.

Puinen parkkitalo Skellefteåssa.

Rakennetaan puusta 
-hankkeen projekti-
ryhmä Skellefteåssa.

 evään ja alkukesän aikana 
olemme Suomen metsäkeskuksen pro-
jektipäällikön Anu Nurkkalan kans-
sa kiertäneet Keski-Suomen kunnissa 
kuulostelemassa, mitä ajatuksia puu-
rakentaminen tällä hetkellä kunnissa 
herättää ja kuinka puurakentamiseen 
yleisesti suhtaudutaan. Olemme muun 
muassa keskustelleet palomääräyksistä 
ja niiden tulkinnoista sekä hankinta-
laista ja sen mahdollistamista kohdista, 
joiden avulla puurakentamista voi-
daan edellyttää julkisten rakennusten 
urakkakilpailuissa.  Puheenaiheeksi on 
noussut usein myös talous ja se, kuinka 
kustannustehokasta puurakentaminen 
on vaikkapa betonielementtiraken-
tamiseen verraten. Olemme samalla 
esitelleet ja kertoneet, mitä puuraken-
taminen on sekä missä ja miten puuta 
pystytään hyödyntämään, esimerkiksi 
infrarakentamisessa silloissa taikka mas-
toissa.

JO ENNEN KUIN OLIMME kiertäneet 
yhtäkään Keski-Suomen kuntaa tämän 
hankkeen tiimoilta, mietimme jo tahoil-
lamme sitä, kuinka vakavasti kunnissa 
esittämiimme asioihin suhtaudutaan tai 
onko kunnilla nykytilanteissa edes mah-
dollisuutta miettiä sitä, mitä ja mistä olisi 
hyvä rakentaa, mitkä ovat rakentamisen 
ja rakennusmateriaalien energiavaiku-
tukset tai millainen arkkitehtoninen vai-
kutus alueeseen rakennuksilla olisi. 

K



28  3/2018 Toolilainen

 uunnittelu- ja järjestelyvastuut 
olivat siirtyneet uusille henkilöille eli 
lehtoreille Marko Laitilalle ja Ilkka 
Rasehornille, mutta en malttanut olla 
täysin sivussakaan vaan auttelin par-
haani mukaan löytämään sopivia vierai-
lukohteita, bussifirmoja ja niin edelleen.

Suunnittelun lähtökohtana on aina 
kustannukset eli matkan pitää sopia 
opiskelijan budjettiin, vaikka koulu 
avustaakin jonkin verran rahallisesti. 
Näin ollen tukikohdaksi valikoitui parin 

HEIKKI SALMELA, lehtori, evp. Centria ammattikorkeakoulu

Opintomatka Tsekkiin, 
Saksaan ja Puolaan

edellisvuoden tapaan Praha, jonne on 
edullisia suoria lentoja ja jossa myös 
elinkustannukset ovat vielä alemmat 
kuin esimerkiksi Saksassa.

UUDEKSI KOHDEMAAKSI päätimme ot-
taa Puolan, jonne matkasimme Saksan 
Görlitzin kautta käyden siellä tutustu-
massa monikansallisen jättiyrityksen 
Bombardieren yhteen junatehtaaseen. 
Esittely ja tehdaskierros olivat vaikut-
tavia ja saimme havainnollisesti nähdä, 

kuinka junanvaunut syntyvät alkaen tu-
hansista ohutlevypalasista, jotka hitsail-
tiin pistehitsauksella ja laserilla uhkeiksi, 
isoiksi vaunuiksi. Tunnelma tehtaalla 
vain oli hieman apea, koska tulossa oli 
noin 800 henkilön vähennys.

GÖRLITZISTÄ MATKA JATKUI Puolan 
Wroclawiin, joka oli tukikohtana pari 
päivää. Vierailukohteina oli kodinko-
netehdas Whirlpool ja autojen muo-
viosia ruiskupuristamalla valmistava 
Simoldes Plasticos Sp. Ainakin itselläni 
oli Puolan teollisuuden suhteen pieniä 
ennakkoluuloja, mutta käsitys muuttui, 
kun olimme noihin tehtaisiin tutus-
tuneet. Tosin automaatioaste ei ollut 
kovin korkea johtuen tietysti alhaisista 
henkilöstökuluista, mutta muuten mo-
lemmissa tehtaissa oli kova tekemisen 
meininki ja lean-ajattelua oli toteutettu 
jo vuosia.

WROCLAWISTA PALASIMME Prahaan, 
jota pidimme tukikohtana loppuajan 
ja kävimme sieltä käsin ensin Skodan 
autotehtaalla. Tehdaskierros olikin erin-
omainen, ja oppaamme puhui selkeää 
englantia kertoen erittäin asiantunte-
vasti autonvalmistuksen eri vaiheista. 
Tehdas oli huomiota herättävän siisti ja 
kierroksen aikana huomasin yhden ai-

S

Jäin eläkkeelle 
helmikuun alussa, 
mutta jo syksyl-
lä olin päättänyt 
lähteä mukaan 
kevään ulkomaan-
excursiolle pelk-
känä osallistujana 
ilman vastuuta 
matkan johtami-
sesta. 
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noan roskan lattialla. Poikkesimme vielä 
Skodan automuseossa, josta kiirehdim-
me läheiselle viinitilalle, jonne oli so-
vittu viinitarhan ja viininvalmistuksen 
esittely ja lopuksi tietysti viininmaistelu.

VIIMEISENÄ PÄIVÄNÄ kävimme vielä 
Doosan Bobcatin tehtaalla, joka valmis-
taa kaikkien tuntemia pieniä kaivureita 
ja rakennustyökoneita. Opiskelijat ää-
nestivät Bobcatin parhaaksi kohteeksi, 
sillä esittelyyn oli panostettu kunnolla ja 
tehdas sinällään oli erinomaisen siisti ja 
toimiva. Lean-ajattelu oli täälläkin ollut 
käytössä jo hyvän aikaa. 

MATKAN VIIMEISENÄ kohteena oli hit-
sauksen savukaasuimureita valmistava 
Kemper. Yritys on pienehkö ja tekee 
lähes kaiken itse, joten saimme hyvän 
kuvan myös erilaisista, lähinnä ohutle-
vytuotteiden valmistusmenetelmistä. 
Myös täällä oli lämmin vastaanotto ja 
saimme yrityksestä miellyttävän kuvan. 

MATKA ONNISTUI JÄLLEEN erittäin hy-
vin, joskin kaikkiin haluamiimme koh-
teisiin emme päässeet -  yhtenä syynä 
tähän arvioimme olevan yritysten ha-
luttomuus englanninkielisiin opas-
tuksiin. Myös ryhmämme iso koko (38 
henkilöä) oli joissakin paikoissa syynä 
pääsyn eväämiseen. 

Seuraavan excursion suunnittelu on 
jo käynnissä, sillä halpojen lentojen ja 
edullisten majoitusten varaamisessa 
isolle ryhmälle on pakko olla asialla jo 
vuotta aikaisemmin. Kohde on jo alus-
tavasti määrätty, mutta palaan siihen 
ensi vuonna jahka itse lähden mukaan.
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KAUKO KALLIO

Rovaniemellä 
kehitettiin 

maailman paras 
sähkömoottorikelkka

Sähkömoottorikelkka näyt-
tää ulospäin tavalliselta 
moottorikelkalta ja kätkee 
sisäänsä saman suoritus-
kyvyn kuin perinteiset 
polttomoottorikelkat. Ensi 
kertaa sähkömoottorikel-
kan sarvissa oleva kuljettaja 
hämmästynee viimeistään 
siinä vaiheessa, kun kelkka 
käynnistetään ja lähdetään 
liikkeelle. Kelkka lipuu lu-
misten keväthankien päällä 
lähes äänettömästi ja täysin 
päästöttömästi ilman min-
käänlaisia hajuhaittoja. 

 iime vuosina erilaisia polttomoot-
torikäyttöisiä ajoneuvoja on sähköistet-
ty kovaa vauhtia eri puolilla maailmaa. 
Moottorikelkka on kuitenkin saanut olla 
sivussa tästä kehityksestä pitkään, mut-
ta asiaan on tulossa pian iso muutos. 

Maailman ensimmäisiä sähkökäyt-
töisiä moottorikelkkoja kehittämässä 
olleesta Aurora Powertrains Oy:stä ker-
rotaan, että moottorikelkka on toden-
näköisesti yksi kaikista haastavimmista 
laitteista, johon tehdä sähköinen voi-
mansiirto muun muassa arktisten sää-
olosuhteiden ja epätasaisten ajoreittien 
vuoksi. 

V

Sähkökelkan 
tärkeimmät 

vahvuudet liittyvät
 äänettömyyteen ja 
saasteettomuuteen.
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Tässä vaiheessa nämä esteet alkavat 
pikkuhiljaa olla selätetty ja ideaa on 
helppo lähteä skaalaamaan kohti kau-
pallisia kohderyhmiä.

Juuret Rovaniemen 
ammattikorkeakoulussa

Yrityksen juuret perustuvat Rovanie-
men ammattikorkeakoulussa 2010 
käynnistettyyn sähkömoottorikelkko-
jen tutkimukseen. Idea tutkimuksesta 
lähti liikkeelle sähköautojen yleistymi-
sestä ja matkailun ympäristöystävällis-
ten ohjelmapalvelutuotteiden tarpees-
ta. 

Nämä kaksi tekijää johtivat siihen, 
että laadittiin tutkimussuunnitelma 
eSled-sähkökelkan kehittämiseksi yh-
teistyössä paikallisen kelkkatehtaan ja 
safaritoimijan sekä useiden teknologia-
toimijoiden kanssa. 

Ensimmäisessä 2010–2011 vaiheessa 
tutkittiin sähköajoneuvojen tekniik-
kaa. Projektissa selvitettiin, hankittiin 
ja tutkittiin muun muassa useita sähkö-
moottoriteknologioita, akkutekniikkaa, 
latausinfraa sekä koneteknisiä ratkai-
suja, joilla mahdollistettiin polttomoot-
toritekniikan korvaaminen sähköisellä 
voimalinjalla. 

Tutkimuksessa painottui tietotek-
niikan ja mittaamisen erityinen osaa-
minen, johon liittyvää tutkimusta on 
Lapin ammattikorkeakoulun tieto- ja 
viestintätekniikan koulutusohjelmassa 
ja Arctic Power -laboratoriossa kehitetty 
jo pitkään.

Seuraavassa vaiheessa 2012–2013 
tutkimus suunnattiin enemmän asia-
kaslähtöiseksi ja kelkkoja rakennettiin 
jo muutama koekappale matkailukäyt-
töön safariajoa varten. Tästä tutkimuk-
sesta saatiin tarkempaa tietoa kelkan 
suorituskykyvaatimuksista safarikäytös-
sä ja muutenkin käytettävyyteen liitty-
viä asioita, kuten latauksen sujuvuudes-
ta.

Maailman ykkönen

Vuosina 2015 ja 2016 Arctic Powerin 
tutkimusryhmä osallistui myös yliopis-
tojen väliseen kilpailuun Yhdysvalloissa, 
jossa sähkökelkalta vaadittiin SAE (Eu-
roopassa CE)-vaatimuksenmukaisuutta. 

Tuloksena oli sähkökelkkasarjan voit-
to kumpanakin vuotena. Kilpailuun 
osallistuminen vei eSlediä selkeästi koh-
ti kaupallistamista. 

Tämän myötä ymmärrettiin, mitä kel-

kalta vaaditaan asiakaskäytössä, kun 
se annetaan esimerkiksi matkailijalle 
käytettäväksi. Kelkan turvallisuuteen ja 
luotettavuuteen liittyvät ominaisuudet 
nousivat ihan uudelle tasolle.

Tämän jälkeen Lapin ammattikor-
keakoulun tutkimusryhmä käynnisti 
Tekesin Tutkimuksesta liiketoimintaa 
-ohjelman puitteissa hankkeen, jonka 
nimi oli enteilevästi ”Sähkökelkan kau-
pallistaminen”. Tässä vaiheessa tutkittiin 
edelleen viimeisempiä teknologioita, 
mutta pääpaino oli kaupallistamisen 
selvittelyssä. 

Tutkimuksen tuloksena nousi esille 
kolme erilaista liiketoimintavaihtoeh-
toa, jotka kaikki perustuivat teknologi-
sen tuotteen (sähkökelkan tai sähköisen 
voimapaketin) kehittämiseen, valmis-
tukseen ja myyntiin. Tutkimushankkeen 
seurauksena projektiin osallistuneet 
henkilöt perustivat yrityksen Aurora Po-
wertrains Oy.

Aluksi safarikäyttöön

Nykytilanne on kuitenkin hieman eri 
kuin mitä projektin päättyessä ajateltiin. 
eSled-sähkökelkkoja alettiin kehittä-
mään kohti kaupallistamista ja tehtiin 
myös selvityksiä, ketkä kelkkoja haluai-
sivat ostaa. Kelkoista kiinnostuneita oli 
joka puolella, mutta toistaiseksi kynnys 
hankkia täysin tuntematon tuote perin-
teisiin kelkkoihin verrattuna suhteelli-
sen kalliilla hinnalla oli liian suuri. 

Tämä seurauksena yhtiön perustajat 
päättivät muuttaa liiketoiminnan stra-
tegiaa. Päätettiin valmistaa ensimmäi-
nen eSled-tuotantosarja oman safaritoi-
minnan käyttöön. Samalla vuonna 2017 
Aurora Powertrains Oy otti käyttöönsä 
aputoiminimen Aurora eMotion, joka 

käynnisti maailman ensimmäiset 
päästöttömät ja äänettömät eSled-sa-
farit Rovaniemen Lehtojärvellä maalis-
kuun 2018 alusta lukien. 

Heti ensimmäinen kymmenen kap-
paleen kelkkasarja on ylittänyt sille 
asetetut odotukset ja matkailijat sekä 
matkanjärjestäjät ovat suhtautuneet 
erittäin positiivisesti sähkökelkkasafa-
reihin. Samalla tuotekehitykseen on 
saatu arvokasta kokemusta aidossa 
käyttöympäristössä. Kelkka on osoittau-
tunut uskomattoman hyväksi eikä te-
hoista tai ajomukavuudesta kuitenkaan 
tarvitse tinkiä. 

eSled painii teknisten ominaisuuk-
siensa ja käytännön suorituskyvyn 
perusteella tavallisten kelkkojen kär-
kipäässä ja kelkan enimmäisnopeus 

on rajoitettu 100 km:iin tunnissa. Juuri 
tehotiheydessä on päästy projektin ai-
kana valtavasti eteenpäin. Tällä hetkellä 
eSledin toimintasäde riittää reilusti pe-
rinteiseen safarikäyttöön ja jatkossa kel-
kan toimintasädettä on tarkoitus nostaa 
entisestään. 

Äänettömyys ja 
saasteettomuus 
ylivoimaisia 
kilpailutekijöitä

Sähkökelkan tärkeimmät vahvuudet 
liittyvät kuitenkin äänettömyyteen ja 
saasteettomuuteen, mikä mahdollis-
taa jopa keskustelun safarin aikana ja 
tuo luontokokemuksen aistittavaksi 
täysin uudenlaisella tavalla perinteisiin 
polttomoottorikelkkoihin verrattuna. 
Turvallisuusnäkökulmasta sähkökelkka 
on myös iso harppaus eteenpäin. Digi-
taalisten säätöjen, kuten kaasuvasteen 
ja enimmäisnopeuden ohjelmoinnin 
ansiosta kukin kelkka voidaan räätälöi-
dä ajajalle sopivaksi. Tällä on suuri mer-
kitys, koska jopa yhdeksän kymmenestä 
safarille osallistujista on moottorikelkan 
päällä ensi kertaa. 

Aurora eMotion mukaan asiakkaat, 
joilla on jo ollut aikaisempaa kokemusta 
polttomoottorikelkoista, ovat kiitelleet 
kokeneensa vielä pykälää paremman 
luontoelämyksen eSled-safarilla kuin ai-
kaisemmin kelkkaillessaan.

Aurora eMotionin omaan käyttöön 
valmistuu parasta aikaa lisää eSled-
kelkkoja ja kelkkojen kokonaismäärä 
nousee 25 kappaleeseen tulevalle talvi-
kaudelle. Lisäksi muutamia kelkkoja on 
esimerkiksi hiihtokeskuksissa ja tutki-
muskäytössä maailmalla. 
Lisätiedot: Lehtori Ari Karjalainen 040 
5108427
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Hyvällä opettajalla on innos-
tusta ja intohimoa sekä itse 
tanssiin että sen oppimiseen 
ja opettamiseen.  Hänellä tu-
lee olla jonkinlainen työka-
lupakki – ei vain tanssijana 
eikä vain opettajana vaan 
myös ihmisten kohtaajana. 
Tanssissa tai sen opettami-
sessa ei tule koskaan val-
miiksi: aina riittää opetel-
tavaa ja kehitettävää. Se on 
tanssimisen ja tanssin opet-
tamisen kirous ja suola. 

 len melko tuore seuratanssin-
opettaja ja joutunut paljon pohtimaan 
omaan opettajuuttani sekä mielipidet-
täni moneen opettamiseen ja oppimi-
seen liittyvään asiaan. Olen opiskellut 
erilaisia oppimiskäsityksiä ja pedago-
giikan perusteita, tutkinut oppimisen 
malleja ja opettamiseen liittyviä me-
netelmiä ja tullut siihen tulokseen, että 
hyvällä tanssinopettajalla tulisi olla 
osaamista kolmessa eri osa-alueessa. 
Ensinnäkin hänen tulee osata tanssia, 
toiseksi hänen tulee osata opettaa, 
mutta ennen kaikkea hänen tulee osata 
hyväksyvästi kohdata toinen ihminen. 

Tanssinopettaja tanssijana 
ja pedagogina

HYVÄ TANSSINOPETTAJA osaa opetta-
mansa asiat itse. Hän osaa sekä näyttää 
että suullisesti kertoa mitä ollaan teke-
mässä. Hyvä opettaja osaa itse opetta-
miensa lajien lajitekniikan sekä yleisen 
tanssitekniikan ja ylläpitää omaa am-
mattitaitoaan harjoittelemalla tanssia 

TERHI TILLONEN, FM, tanssintutkija, tanssinopettaja (Stol ry)
Kuvat: TARU KURENNIEMI

Intohimo kantaa 
tanssinopettajaa

O

itsekin. Opettajankin on hyvä käydä 
toisten opettajien tunneilla. Olen itse-
kin osin työstänyt omaa opettajuutta-
ni pohtimalla omia opettajiani, toisilta 
olen saanut esimerkin siitä, miten en 
ainakaan halua toimia ja toisilta taas 
mallin siitä, miten itse haluaisin asioita 
opettajana lähestyä.

Opettaja ei yksin voi tehdä hyvää pa-
ritanssikurssia, siihen tarvitaan myös 
oppilaiden panosta, mutta opettaja voi 
omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, 
että oppilaiden kokemus olisi positiivi-
nen. Hyvä opettaja on selkeä ja rauhalli-
nen. Opettajalla tulee olla opettamisen 
teknisten asioiden (tunnin valmistelu, 
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musiikkivalinnat ym.) lisäksi hallussaan myös tietämystä oppi-
misen tavoista. Mitä enemmän opettaja tuntee ja tietää erilai-
sia oppimisnäkemyksiä, sitä enemmän hänellä on pakissaan 
keinoja ja tapoja opettaa erilaisia oppijoita. 

Jokaisella oppilaalla on erilainen kehollinen tausta, oppi-
mistyyli ja motivaatio oppimiseen, joten lähtökohdat ja val-
miudet oppia asioita ovat erilaiset. Tanssimaan oppiminen on 
motoristen taitojen opettelua. On tärkeää huomioida kunkin 
oppijan sen hetkinen kyky omaksua uusia liikkumisen tapo-
ja. Oppilaalle on tärkeää antaa aikaa keholliselle oppimiselle, 
tanssin kaikkia osa-alueita ei opita hetkessä. Uuden liikku-
mistavan opetteluun liittyvää sisäistä kehonkokemusta on 
mahdoton opettaa toiselle, joten opettajan tuleekin pyrkiä 
sanallistamalla erilaisia kokemuksia mahdollisimman hyvin 
motivoida ja kannustaa oppimiseen.

Toisen ihmisen kunnioittava ja  
läsnäoleva kohtaaminen

TANSSIMINEN JA TANSSIMAAN oppiminen on herkkä tapah-
tuma. Ihminen paljastaa tanssiessaan aina jotain itsestään ja 
kritiikki voi tuntua musertavalta, tuli se sitten opettajalta tai 
kanssatanssijalta. Opettajalla tulisi olla herkkyyttä antaa kor-
jaavaa palautetta siten, ettei oppilas tunne tulleensa henki-
lökohtaisesti loukatuksi. Jokaisen ihmisen tanssitapa on eri 
lähtökohdista johtuen erilainen. Siksi opettajan onkin tärkeä 
tukea sitä, että jokainen tapa tanssia on yhtä oikea.

Kehon ja mielen sisäiset jännitystilat voivat olla oppimisen 
este. Opettajan tulisi kyetä kohtaamaan oppilaansa hyväk-
syvästi juuri siinä opetushetkessä. Oppilaiden taustat ovat 
erilaisia ja jokaisen elämäntilanne vaikuttaa myös opetusti-
lanteessa. Osa kurssilaisista tulee ehkä vain seurustelemaan 
toisten kurssilaisten kanssa, osa saattaa paeta tanssisalille ikä-
viä kotiolosuhteita, osa tähtää tosissaan esimerkiksi lavatans-
sikilpailuihin. Oppilaalle olisi hyvä saada kokemus siitä, ettei 
hänen tarvitse olla mitään muuta kuin se, mitä hän on, juuri 
siinä hetkessä. 

Hyvä opettaja pyrkii luomaan sellaisen oppimisympäristön, 
jossa ryhmäläisillä olisi turvallinen olo ja jossa he uskaltaisivat 
antautua oppimistapahtumalle. Opettajan tulisi pyrkiä syn-
nyttämään hyväksyvää kohtaamista myös oppilaiden välille. 
Paritanssi ei onnistu yksin. Paritanssi on kahden ihmisen kes-
kinäisessä kohtaamisessa syntyvä ainutlaatuinen tapahtuma 
ja silloin on suuri merkitys sillä, miten kulloinenkin pari koh-
dataan. Yksi opettajan tärkeistä tehtävistä onkin kutsua ja roh-
kaista oppilaita kokeilemaan ja heittäytymään. 

Tanssin opiskelu on parhaimmillaan oman kehotietoisuu-
den lisäämistä, oman itsensä ja parin kuuntelua, läsnäoloa ja 
tanssin iloa, luovuutta ja rohkeutta, tanssin tekniikkaa unoh-
tamatta. Tanssimisen taito ja tanssin kokeminen on yksilöllis-
tä, eikä sen harjoittelussa ole vain yhtä päämäärää eikä siten 
yhtä ainoaa keinoa saavuttaa sitä. Opettajatkin ovat erilaisia, 
eikä kukaan voi vastata kaikkien tarpeisiin. Siitä syystä on tär-
keää, että käy eri opettajien tunneilla löytääkseen itselleen 
juuri siihen hetkeen ja juuri omiin tarpeisiin mahdollisimman 
hyvin sopivan opettajan.   

Opettaja oppijana

OPETTAMINEN OPETTAA myös opettajaa. Opettajan täytyy 
palastella ja analysoida opetettava asia ensin itselleen, jot-

ta sen voi tarjoilla sopivissa paloissa oppilaille. Samalla asiaa 
tulee pyöriteltyä useammalta kantilta ja jo opetusta suun-
nitellessa opetettavaan asiaan voi löytää uusia näkökulmia. 
Oppilaita kannattaa kuunnella. Oppilas, joka kyseenalaistaa ja 
kysyy, on parasta, mitä oppimaan innokas opettaja voi tietää.  
Niin kauan kuin opettajalla riittää innostusta ja intohimoa työ-
hönsä, on oppilaiden ja opettajan itsensä kehittymiselle vain 
taivas rajana. 
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JUKKA KURENNIEMI
Kuvat: TARU KURENNIEMI

Tanssi harrastuksena: 

Hyvää 
aivohumppaa!

 ivomme tykkäävät uuden op-
pimisesta ja opiskelusta. Niiden näkö-
kulmasta uusien motoristen taitojen 
opiskelu on aivan yhtä hyödyllistä kuin 
olisi uuden vieraan kielen oppiminen tai 
itselleen haastavien ongelmien pohdin-
ta. Tanssi on siitä monipuolinen harras-
tus, että siinä sosiaalinen vuorovaikutus 
yhdistyy liikuntaan ja jos niin haluaa, 
jatkuvaan taitojen kehittämiseen ja uu-
den oppimiseen.

Päinvastoin kuin monissa muissa mais-
sa, suomalaisessa lavatanssikulttuurissa 
on suuri määrä eri tanssilajeja, mikä te-
kee meillä lavatanssin maailman liikun-
nallisesti erittäin monipuoliseksi. Tästä 
syntyy suuri ero vaikkapa Ruotsiin, mis-
sä lavoilla tanssitaan käytännössä vain 
kahta tanssilajia, jotka ovat buggia ja 
hidasta foksia.

Tekniikkaa vai tunnetta ja 
tunnelmaa?
TANSSIN OPISKELIJANA EN OLE LA-
KANNUT hämmästelemästä sitä, miten 
erilaisia opettamistapoja ja oppimiskä-
sityksiä lavatanssin opetukseen mah-
tuu. Ääripäinä löytyy täysin mekaanisen 
toiston hakeminen puhtaan behavioris-

tisen mallioppimisen kautta ja toisaalta 
ihanimmillaan kyse on oman kehollisen 
ilmaisun etsinnästä tanssin ja tanssilii-
kunnan avulla. Toki myös me oppijat ja 
harrastajat olemme erilaisia. Kun toinen 
haluaa tehdä tietyssä mielessä ja kil-
patanssimaailmaan peilaten oikein ja 
yksityiskohtaisesti annettujen mallien 
mukaan, toiselle tanssi on enemmän 
tunnetta ja tunnelmaa sekä musiikin 
tulkintaa kehollisen liikkeen kautta.

Kilpatanssin maailma tiukkoine sään-
töineen tuo monesti myös seuratanssin 
opiskeluun samoja sääntöjä sekä kuvit-
teellisesti ainoan oikean mallisuorituk-
sen mukaisten taitojen harjoittelua. 

Improvisaatio ja musiikin tulkinta 
ovat kuitenkin ainakin itselle se paljon 
haastavampi, mutta myös eniten nau-
tintoa tuova osa tanssiharrastusta.

Tanssin syvin olemus?
TANSSISSA, KUTEN MUUSSAKIN LIIKUN-
NASSA, aloittaminen ja uuden opiskelu 
on sitä helpompaa, mitä monipuoli-
sempi on oma lapsuudessa ja nuoruu-
dessa hankittu liikemotorinen perusta. 
Jokainen voi kuitenkin oppia ja kehittyä 
hyväksi ja jopa erinomaiseksi seura-
tanssijaksi aiemmasta liikuntataustas-
ta riippumatta. Eräs vuosien takainen 
tanssinopettajaopiskelija sai omalla 
esimerkillään ja pohdinnoillaan minut 
jatkamaan tanssinopiskelua ja omien 
taitojeni kehittämistä siitä, kun perus- ja 
alkeistaso alkoivat olla hallussa. Hänen 
ajatuksensa oli, että jos aktiivisesti har-
rastaa yhtä tanssilajia yli kolme vuotta, 
voi löytää tuon lajin ”sielun”. Vastaavasti, 
jos harjoittelee monipuolisesti eri tans-
silajeja kymmenen vuotta, voi hänen 

A

On monta hyvää syytä tanssiharrastukselle:
1) kunto kohenee
2) kehonhallinta paranee
3) motoriikka ja liikkuvuus kehittyvät
4) kimmoisuus lisääntyy
5) tanssi on rentoa sosiaalista yhdessäoloa
6) hyvinohjatuissa tanssitreeneissä on hauskaa
7) suomalainen lavatanssikulttuuri on ainutlaatuista
8) kesälavat, juhannustanssit... mutta myös talvitangot... tapanintanssit...
9) musiikin tahtiin on nautinto liikkua
10) aina voi oppia uutta, tekee hyvää aivoille (ja muistille) 

mukaansa löytää ymmärryksen (lava)
tanssin syvimpään olemukseen. 

Nyt kun itsellä alkaa vähitellen olla tuo 
kymmenen vuotta tanssiharrastusta ta-
kana, on ilahduttavaa huomata, että 
ainakin jonkinlaista laajempaa ymmär-
rystä tanssin maailmaan alkaa taivaan-
rantaan hahmottua. Se on kuitenkin 
vaatinut innokasta opiskelua monilla 
eri paikkakunnilla, kymmenissä eri tans-
sikouluissa ja -seuroissa sekä muunlai-
sissa tanssiyhteisöissä ja varmaan lähes 
sadan erilaisen opettajan johdolla. Nyt 
tuntuu jopa siltä, että yhteen paikkaan 
muutaman eri opettajan johdolla har-
joittelemaan juuttuminen olisi ollut tur-
miollista omalle innokkuudelle, oppimi-
selle ja kehitykselle, tanssin nautinnosta 
puhumattakaan. 

Näköalan avartumisen sijaan suunta 
olisi saattanut olla täysin päinvastainen. 
Toisaalta mitään universaalia tanssin sy-
vintä olemusta tuskin on olemassakaan. 
Me ihmiset olemme niin erilaisia, että 
tanssi lienee jokaiselle oma ja henkilö-
kohtainen kokemusmaailmansa, josta 
kukin nauttii omalla tavallaan, mutta 
kuitenkin yhdessä muiden kanssa. 

Vaihtaen vai 
oman parin kanssa?
YKSI VOIMAKKAITAKIN TUNTEITA tans-
sinopiskelussa herättävä kysymys on se, 
pitääkö harjoitellessa jatkuvasti vaihtaa 
paria. Vaihtopakkoa perustellaan sillä, 
että se on tasapuolista ja nopeuttaa 
merkittävästi oppimista. Itse koen, että 
myös tanssissa ja tanssin opiskelussa 
pitäisi ymmärtää ihmisten erilaisuus ja 
kunnioittaa jokaisen omaa tahtoa.
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Valtaosalle jatkuva parin-
vaihto varmasti sopii, mutta 
on niitäkin, joita jatkuva no-
peatempoinen pakolla vaih-
taminen kuormittaa (ainakin 
ajoittain), jopa siinä määrin, 
että tästä syntyy suorastaan 
esteitä uuden oppimiselle. 

Kun jollekin koko harrastuk-
sen suola on se, että saa jatku-
valla syötöllä vaihtaa paria ja 
tutustua uusiin ihmisiin, täytyy 
samalla ymmärtää, että jotkut 
nauttivat siitä rauhasta ja op-
pimisen miellyttävän turvalli-
sesta ilmapiiristä, jonka oman 
harjoituskumppanin kanssa 
treenaaminen tuo. Oma har-
joittelupari mahdollistaa myös 
sellaisia oppimisen ulottu-
vuuksia, joita jatkuva nopea 
vaihtaminen ehkäisee. Oman 
parin kanssa voi samalla käydä 
syvällistäkin pohdintaa har-
joiteltavaan asiaan sekä ylei-
semminkin tanssiin liittyen. 
Oma treenipari mahdollistaa 
ainakin omien kokemuksie-
ni mukaan myös syvemmän 
tason tunteen, tunnelman ja 
improvisaation harjoittelulle 
sekä kehitykselle.
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Lappeenrannan teknillisel-
lä yliopistolla ja Saimaan 
ammattikorkeakoululla 
on loppusuoralla Business 
Finlandin rahoittama Digi-
Kaappaus-tutkimushanke, 
jossa tutkitaan digitaalisten 
alustojen tekemiä markki-
nakaappauksia perinteisiltä 
yrityksiltä. 

 utkimuksessa on keskitytty työnte-
kijä- ja ammattipalvelualustoihin, jotka 
tulevat muuttamaan työntekemisen ja 
yrittämisen muotoja. Ihmiset pääsevät 
tekemään niillä intohimon kohteitaan, 
mutta toisaalta työhön liittyvä epävar-
muus lisääntyy.

Globaalit jätit Uber ja Airbnb ovat hy-
viä esimerkkejä työntekijä- ja ammatti-
palvelualustoista, joissa on ulkoistettu 
yksi keskeinen resurssi. Airbnb:llä ei ole 
omia huoneita eikä Uberilla omia takse-
ja. Näin toimien kiinteät kustannukset 
ja suuret investoinnit on saatu pidettyä 
kurissa, mikä tarjoaa edun kilpailtaessa 
perinteisiä toimijoita vastaan. Esimer-
kiksi Airbnb:n ei tarvitse rakentaa uutta 
hotellia lisätäkseen majoituskapasiteet-
tia, vaan se houkuttelee ihmisiltä uusia 
asuntoja vuokralle. Samalla alustat tar-
joavat kuluttajille uusia mahdollisuuksia 
tienata rahaa.

Kaappaatko markkinoita 
vai tuletko kaapatuksi?

PERINTEISET HOTELLIT ja taksit ovat 
huolestuneet uusista tulokkaista. Toi-
saalta mikään ei estä niitä itseään te-

ERNO SALMELA, tutkijatohtori Lappeenrannan teknillinen yliopisto
NIINA NURKKA, yliopettaja Saimaan ammattikorkeakoulu
Kuvat: DIMITRI LISITSYN

Digitaalinen markkinakaappaus 
käynnissä - Suomi ja Eurooppa 

hiihtävät perässä
kemästä vastasiirtoa tai ennakoimaan 
digitaalisia markkinakaappareita. Suu-
rin osa perinteisistä yrityksistä ei kuiten-
kaan uskalla lähteä kannibalisoimaan 
nykyistä bisnestään, mikä on pitkällä 
tähtäimellä kohtalokas virhe. Alusta-
talous lyö nimittäin läpi jokaisella toi-
mialalla lähitulevaisuudessa. Globaalit 
alustat tulevat myös paikallisille mark-
kinoille ja vievät ulkomaille suurimmat 
katteet ja verotulot. Tuorein tulokas 
on Skandinaviaan piakkoin rantautuva 
Amazon.

Suomi ja laajemmin Eurooppa ovat 
pudonneet alustabisneksessä USA:n 
ja Aasian kelkasta. Yksi syy tähän on 
puutteelliset ulkoisten resurssien hou-
kuttelutaidot. Perinteiset johtamisopit 
eivät alustataloudessa toimi. Ulkoisia 
resursseja hyödynnettäessä pienetkin 
yritykset pystyvät kaappaamaan mark-
kinoita isoiltakin toimijoilta. Perinteinen 
suojelu ja puolustaminen eivät enää rii-
tä, vaan nyt täytyy hyökätä.

Onneksi Suomestakin löytyy rohkeita 
alustaliiketoiminnan startupeja, kuten 
Yoagia, Ratti.fi ja TutorHouse. Tutkim-
me näitä alustoja niiden sinnitellessä 
startup-vaiheesta kasvuvaiheeseen. 
Neljäs tutkimamme alusta, Meedoc, ei 
selviytynyt vaan putosi ns. kuoleman 
laaksoon. 

Kokonaisuus ja 
yksityiskohdat ratkaisevat 
alustataloudessa

ALUSTALIIKETOIMINNAN kasvattami-
nen on haastavaa toimintaympäristön 
monimutkaisuuden takia. Tutkimuk-
sessa löydettiin alustatalouteen neljä 
keskeistä teemaa: liiketoiminta kaksi-
suuntaisten markkinoiden ekosystee-
missä, alustaliiketoimintaa pyörittävät 
orkestroijat, kokonaisvaltainen käyttä-

jäkokemus ja jakamistalous. Jokaiseen 
teemaan tunnistettiin 10 keskeistä 
menestystekijää, joihin tulisi keskittyä 
alustaliiketoiminnan kehittämisen alku-
vaiheessa. 

Yksittäinen tekijäkin voi ratkaista alus-
taliiketoiminnan onnistumisen tai epä-
onnistumisen. Esimerkiksi ajo-opettaiji-
en välitysalustan, Ratti.fi:n, tapauksessa 
lakisääteisen opetusmäärärajoituksen 
poistumisella olisi todennäköisesti 
suurempi merkitys liiketoiminnan kas-
vuun kuin muilla tekijöillä yhteensä. Jos 
opettajat voisivat opettaa ilman määrä-
rajoitteita, niin normaalityöajalla he tie-
naisivat lähes 3 000 euroa kuukaudessa. 
Tämä houkuttelisi varmasti lisää opetta-
jia, mikä taas houkuttelisi lisää oppilaita. 

Alustaliiketoiminnan onnistumiseen 
voikin vaikuttaa suuresti ajoitus liittyen 
lainsäädännöllisiin, teknologisiin ja ih-
misten käyttäytymisen muutoksiin.

Mikä mättää suomalaisissa 
alustoissa?

TUTKIMUKSESSA KÄYTETTIIN verrokki-
na amerikkalaista Vayable-alustaa, joka 
on onnistunut ylittämään kuoleman 
laakson. Vayableen verrattuna tutki-
tut suomalaiset alustat kontrolloivat 
liikaa käyttäjien toimintaa (esimerkiksi 
eivät anna asiakkaiden itse valita pal-
veluntuottajia), keskittyvät elämysten 
tarjoamisen sijasta liikaa kustannuste-
hokkuuteen ja mataliin hintoihin, eivät 
keskity uuden tarjonnan ja kysynnän 
luomiseen vaan kilpailevat hyvin pitkäl-
le samalla tarjoamalla kuin perinteiset-
kin toimijat, eivätkä pyri tarpeeksi hana-
kasti kansainvälisille markkinoille. 

Myös toimiala vaikuttaa alustaliike-
toiminnan menestysmahdollisuuksiin. 
Vayablen matkaopastoiminta soveltuu 
alustaliiketoimintaan huomattavasti 

T
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paremmin kuin vaikkapa Ratti.fi:n toi-
minta. 

Alustaliiketoimintaa hidastavik-
si tekijöiksi on tunnistettu erityisesti 
lainsäädäntö ja palvelun virhekustan-
nukset. Ratti.fi:n tapauksessa perheen 
ulkopuolisten opetettavien oppilaiden 
määrä on rajoitettu kolmeen henkilöön 
kolmen vuoden aikana, mikä vähentää 
tienausmahdollisuutta. Toisaalta Ratti.
fi:ssä virhekustannus on suuri, koska pa-
himmassa tapauksessa ajo-opetuksessa 
voi lähteä henki. 

Vayablen opaspalvelua ei ole säädelty 
lailla eikä henkikään ole uhattuna, ellei 
oppaaksi tai asiakkaaksi satu erittäin 
häiriintynyt henkilö. 

Yogaiassa ja TutorHousessa lainsää-
däntö ja virhekustannukset eivät ole 
niin isossa roolissa kuin Ratti.fi:llä, joten 
niillä on paremmat mahdollisuudet me-
nestyä ja näin on käynytkin. 

Sekin on huomioitava, että Ratti.fi, 
Yogaia ja TuotoHouse eivät toimi Vayab-
len tapaan puhtaasti kaksisuuntaisilla 
markkinoilla, sillä Ratti.fi:llä on myös 
omaa tarjontaa teoriaopetuksen muo-
dossa, ja Yogaia ja TuotoHouse palkkaa-
vat opettajat ulkoisten resurssien hyö-
dyntämisen sijasta. 

Alustaliiketoiminnan 
käynnistäminen voi olla 
helppoa, menestyminen ei

KUN UUSI ALUSTA TULEE markkinoille 
haastamaan nykytoimijoita, sen tarjo-
aman on oltava huomattavasti parempi 
kuin tuttu ja turvallinen olemassa oleva, 
jotta ihmiset vaihtaisivat uuteen. Se on 
ainoa keino voittaa ihmisten luontainen 
epävarmuus ja luottamuspula. 

Alustaliiketoiminnan menestymisen 
kaava onkin, että käyttäjille syntyvän 
lisäarvon perinteiseen toimintaan ver-
rattuna on oltava suurempi kuin alusta-
liiketoiminnan aiheuttama epävarmuus 
ja epäluottamus.

Alustaliiketoiminnassa lisäarvon saa 
yleensä luotua paremmalla käyttäjä-
kokemuksella ja pienemmällä hinnalla, 
mikä on mahdollista saavuttaa jo alus-
tan alkuvaiheessa. Sen sijaan epävar-
muuden ja epäluottamuksen vähentä-
minen näyttää olevan alussa haastavaa. 

Keinoja varmuuden ja luottamuksen 
lisäämiseen ovat palveluntuottajien 
esittelyt (esim. kuvat ja videot), asia-
kaspalvelun puhelinnumero, kokonais-
valtainen hyöty (esim. ilmaiset vinkit ja 
palvelut), luotettavat isot kumppanit 
(esim. Yogaialla Manduka), kokeilemi-
sen mahdollisuus ilmaiseksi, alustan sel-

keys ja helppokäyttöisyys, kieliasu, kri-
teerit palveluntuottajien ja asiakkaiden 
valinnalle, toimitusaikalupaus, rahat 
takaisin -takuu sekä vapaus valita so-
piva palveluntuottaja ja asiakas. Lisäksi 
alustaliiketoiminnassa on tärkeää jatku-
va kokeileminen: mikä toimii käyttäjien 
näkökulmasta ja mikä ei. Joskus suuret-
kin suunnanmuutokset ovat tarpeen.

Koulutusala tulee 
mullistumaan seuraavaksi 

PaRHAILLAAN ALUSTATALOUDESSA on 
käynnistymässä tukiopetuksen ja ker-
tauskurssien buumi, mutta lähivuosina 
koko koulutusala tulee kohtaamaan ra-
dikaalin muutoksen. Tässä suomalaisilla 
ei ole varaa pudota kelkasta. 

Fyysisten koulutuskeskittymien mer-
kitys vähenee, kun ihmiset hakevat 
maailman parasta ja nopeaa täsmäop-
pia digitaalisilta alustoilta. 

Todennäköisesti myös pitkäkestoista 
opiskelua vaativien tutkintojen merki-
tys vähenee.

TUTKIMUS JULKAISTAAN V. 2018 aikana 
Nordic Business Journal-lehdessä otsi-
kolla Digital Market Capture in Platform 
Business – How to Pass the Valley of 
Death?

Vayable tarjoaa matkustajille uudenlaisia 
elämyksiä.
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Jätteen kierrättämisen ja 
uudelleenkäytön lisääminen 
on ollut polttava puheenaihe 
jo pitkään. Viime vuosien 
aikana jätteen hyötykäyttö 
on ottanut suuria harppauk-
sia eteenpäin, koska jätteen 
kaatopaikkasijoitus on vä-
hentynyt lakien ja asetusten 
voimalla. Tilastokeskuksen 
jätetilaston mukaan vuonna 
2016 yhdyskuntajätteestä si-
joitettiin kaatopaikalle enää 
vain 3 prosenttia. Energia-
hyödyntäminen oli merkit-
tävin jätteen käsittelymuoto 
lähes 55 prosentin osuudel-
laan. 

 ulevaisuuden tavoitteena ei kuiten-
kaan ole se, että mahdollisimman suuri 
osa jätteestä käytettäisiin energiantuo-
tantoon. Euroopan Unionin asettaman 
jätehierarkian mukaan ensisijaisena ta-
voitteena on pyrkiä vähentämään syn-
tyvän jätteen määrää. Käytöstä poistet-
tava materiaali pyrittäisiin käyttämään 
uudelleen sellaisenaan tai hyödyntä-
mään uusioraaka-aineena mahdolli-
simman tehokkaasti. Vasta neljäntenä 
hierarkiassa on jätteen hyödyntäminen 
energiana, mikä koskee vain kierrätettä-
väksi soveltumatonta jätettä. Viimeise-
nä vaihtoehtona on kaatopaikkasijoitus 
koskien sellaista jätettä, joka ei sovellu 
mihinkään edellä mainittuun käsittely-
muotoon. 

Jätehierarkian laadinnan myötä jät-
teen uudelleenkäytön ja kierrätyksen 
osuudet ovatkin olleet nousussa viime 
vuosien aikana, kun jätteiden erilliskerä-
ys ja myös ihmisten tietoisuus lajittelun 
tärkeydestä on lisääntynyt.

Uusimpana tulokkaana jätehuollos-
sa on muovipakkauksien erilliskeräys, 
jonka yleisyys on huimassa kasvussa. 
Muovipakkausjätteen keräysastioita 
saattaa nykyisin nähdä pienempienkin 

Muovijätevuoresta 
ämpäreiksi – käytetyt 

maatalousmuovit 
tehokkaasti uusiokäyttöön

T taloyhtiöiden pihalla. Yhdyskuntajät-
teen tapauksessa tämä osa-alue onkin 
tulossa kuntoon, mutta maatalousmuo-
vijätteen hyödyntäminen materiaalina 
on umpikujassa ja erittäin suuri osa syn-
tyvästä jätteestä poltetaan energiaksi. 
Maatalousmuovijätteelle ei ole myös-
kään olemassa toimivaa keräysjärjestel-
mää.

Turun ammattikorkeakoulun opis-
kelijoista koostuva Soiled Plastics – Col-
lecting and recycling -projektiryhmä on 
tutkinut maatalousmuovijätteen hyö-
dyntämismahdollisuuksia ja yrittänyt 
löytää toimivia ratkaisuja, jotka hyödyt-
täisivät kaikkia osapuolia maatalousjät-
teen tuottajista muovin jatkojalostus-
yrityksiin. Projekti on osa Turku AMK:n 
monialaista Capstone-innovaatiopro-
jektia, joka pohjautuu opiskelijoita 
työelämän vaatimuksiin kouluttavaan 
CDIO-konseptiin. Projektiryhmä työs-
kentelee Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoittamalle Likaisen muovin keräys ja 
kierto -hankkeelle (LiMuKe), joka toteu-
tetaan Hämeen ammattikorkeakoulun, 
Turun ammattikorkeakoulun sekä Tu-
run yliopiston yhteistyönä. 

Maatalousmuovin 
kierrätyksessä haasteita

MAATALOUSMUOVIJÄTE TULISI saada 
tehokkaasti uusiokäyttöön energia-
hyödyntämisen sijaan, mutta sen jat-
kojalostukseen liittyy vielä useita on-
gelmia. Muovin kierrätyksen suurimpia 
ongelmia ovat muovin epäpuhtaudet, 
koostumus ja kosteus, jotka vaikuttavat 
oleellisesti uusiomuovista valmistetun 
lopputuotteen laatuun. 

Muovissa olevien epäpuhtauksien ku-
ten rehu- ja multajäämien lisäksi puhta-
uteen vaikuttaa se, missä muovijätettä 
säilytetään. Ulkona säilytettäessä muo-
vit altistuvat helposti likaantumiselle, 
esimerkiksi auringon ja sään vaikutuk-
selle, tai eläimet pääsevät niihin käsiksi. 

Maatalousmuovijäte on yleensä hy-
vin sekalaista ja saattaa sisältää monia 
eri muovilaatuja, kuten lineaarista po-
lyeteeniä (PE-LLD), pientiheyksistä po-
lyeteeniä (PE-LD), suuritiheyksistä poly-
eteeniä (PE-HD) tai polypropeenia (PP). 
Syntyvää muovijätettä ei välttämättä 
lajitella lainkaan, sillä osa maatalous-
yrittäjistä kokee sen vievän ylimääräistä 

LINDA NURMI, TUUKKA OLLILA, 
JARNO KARJALAINEN, LIISA LEHTINEN, 
SARI LOPPELA-RAUHALA

Mansikkamuovi
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aikaa, eikä lajittelemisesta ole noutoa 
varten vaadittu. Lajittelemattoman 
muovijätteen kierrättäminen on hanka-
laa, minkä vuoksi suurin osa siitä päätyy 
energiaksi ja aiemmin myös kaatopai-
kalle, johon niitä ei 
saa enää viedä. Yrit-
täjät olisivat kuiten-
kin valmiita lajittele-
maan muovijätteet, 
jos he voisivat saada 
muovin keräys- ja 
kuljetuskustannuk-
set alhaisemmaksi. 
Suuret, samaa muo-
vilaatua sisältävät 
erät, olisi mahdollis-
ta kierrättää. 

PITKIEN VÄLIMAT-
KOJEN vuoksi eten-
kin Lapissa keräys 
ja kierrätys on kallista sekä hankalaa ja 
vie maanviljelijöiden kustannuksista 
ison osan. Muovijätteiden päätyminen 
asianmukaiseen käsittelyyn on pää-
sääntöisesti viljelijöiden vastuulla, mut-
ta vieläkin osa heistä polttaa jätteen 
omalla tontillaan esimerkiksi avotules-
sa. Tälle materiaalivirralle olisi toivotta-
vaa saada kestävä järjestely. 

Maatalousmuovien käyttötottumuk-
silla sekä muovin valmistusprosessilla 
pystytään vähentämään muovijätteen 
määrää. Suurin osa maatalousmuoveis-
ta on kertakäyttöistä, mutta esimerkiksi 
kasvinviljelyyn tarkoitettua kalvoa voi-
daan käyttää uudelleen eri kasvien toi-
sella kasvukaudella. 

Muovituotteiden ohentaminen ja 
keventäminen puolestaan vähentää 
muovijätteen määrää mutta heikentää 
samalla paitsi muovien käyttöikää myös 
kierrätyksen hyötysuhdetta. Ohenne-
tussa muovissa on epäpuhtauksia sama 
määrä kuin ennenkin mutta hyödyn-
nettävää kierrätysmateriaalia on entistä 
vähemmän.

Keräys- ja kierrätysjärjestelmän puut-
teen vuoksi käytetyt muovit jäävät tällä 
hetkellä pitkäksi aikaa maatalousyrittäji-
en tiloille, koska niiden hyödyntäminen 
on kallista ja työlästä. Maatalousyrittäjät 
joutuvat maksamaan materiaalien han-
kintahinnan lisäksi kalliit jätteenhävi-
tyskustannukset noutopalvelulle, joka 
vie muovierän kierrättämisen sijaan 
suoraan jätteenpolttolaitokselle hyö-
dynnettäväksi energiaksi. Maatalous-
yrittäjät ovat siksi toivoneet nykyisten 
kalliiden noutopalveluiden tilalle hal-
vempaa keräysjärjestelmää, josta muovi 
siirtyisi polton sijasta kierrätykseen. 

SOILED PLASTICS – COLLECTING and re-
cycling -projektin tavoitteena on löytää 
maatalousmuovijätteen käsittelylle hal-
vempi ja käytännöllisempi vaihtoehto, 
josta sekä maatalousyrittäjät että jäte-

muovin vastaan-
ottajat hyötyisivät. 
Projektin aikana 
on yhteistyössä 
Hämeen ammat-
t ikorkeakoulun 
kanssa kehitetty 
nettisivua, jonne 
maatalousyrittäjät 
voisivat merkitä, 
kuinka paljon ja 
minkälaista muo-
vijätettä heidän 
tilallaan on. Tällöin 
olisi helpompi kar-
toittaa jätemuo-
vin määrä tiloilla 

sekä selvittää, millä tavalla se voitaisiin 
helposti toimittaa kierrätykseen ja siel-
tä edelleen muovin jatkojalostukseen. 
Muovijätteen jatkojalostamiseksi ei ole 
tällä hetkellä resursseja, koska Suomes-
sa jatkojalostusyrityksiä on vähän.

Mikro- ja biohajoavissa 
muoveissa vielä paljon 
tutkittavaa

MUOVIN KERÄYS- ja kierrätysjärjestel-
män suunnittelun lisäksi projektiryhmä 
on tutustunut muovimaailman ilmiöi-
hin ja ongelmiin yleisellä tasolla. Yksi 
ajankohtaisimmista huolenaiheista 
ovat mikromuovit.

Vuoden 2018 alussa Ylen julkaisemas-
sa artikkelissa ”Mikromuovia päätyy 
myös järviin” kerrotaan mikromuovien 
uhkaavan suolaisten vesien lisäksi myös 
sisämaassa olevia makean veden järviä. 
Artikkelin mukaan mikromuoveja on 
löydetty yli kahdeksastasadasta vesis-
töissä elävästä eläinlajista. 

Mikromuovit ovat pieniä muovihiuk-
kasia, joiden koko vaihtelee 0,1 mikro-
metristä 5 millimetriin. Nämä pienet 
mikromuovihiukkaset päätyvät ympä-
ristöön muun muassa auton renkaista, 
kemikaaleista, kosmetiikasta, muovi-
sista kulutustavaroista sekä vaatteiden 
keinokuiduista. Nyt kuitenkin mikro-
muovit ovat kulkeutuneet meristä sisä-
maan vesistöihin ja sieltä meidän omiin 
vesilaseihimme. Roskaaminen ja vesis-
töihin päästettävät muovit siis saatta-
vatkin uhata vesieliöiden lisäksi myös 
omaa terveyttämme.

YMPÄRISTÖÖN PÄÄTYNEET muovit ovat 
saaneet aikaan uusia materiaalien ke-
hitysideoita ja kulutukseen vaikuttavia 
trendejä. Roskaamisen seurauksena 
biomuovien kehitysprojektit, valmistus 
ja käyttö ovat nousseet hurjaan nou-
suun. 

Biomuovien valmistusprosessissa raa-
ka-aineina voidaan hyödyntää luonnon 
omia monomeereja, joita ketjutetaan 
kemiallisesti niin, että niistä saadaan 
muodostettua polymeereja. Näitä luon-
non monomeereja ovat esimerkiksi vil-
ja, sokeri, tärkkelys, selluloosa tai erilai-
set rasvat ja öljyt. 

Biomuovit jaotellaan biohajoaviin ja 
biopohjaisiin muoveihin. Biohajoavat 
muovit hajoavat hajotustoiminnalle so-
veltuvissa olosuhteissa vedeksi, hiilidi-
oksidiksi tai metaaniksi ja biomassaksi. 
Biomuoveihin luokiteltavilla biopohjai-
silla muoveilla tarkoitetaan muoveja, 
jotka ovat uusiutuvista, biologista alku-
perää olevista raaka-aineista jalostettu-
ja. Biopohjainen muovi ei kuitenkaan 
takaa sen biohajoamista. 

Kuluttajat saattavat ajatella biomuo-
vien olevan ratkaisu maailman paranta-
miseen. Kuitenkin biomuovi on sanana 
melko harhaanjohtava. Etuliitettä ”bio” 
käytetään hyväksi tuotteen markkinoin-
nissa, koska se antaa ihmisille mieliku-
van ympäristöystävällisestä tuotteesta. 
Todellisuudessa biohajoavat muovipus-
sit saattavat hajota muun orgaanisen 
jätteen mukana niin hitaasti, että ne 
joudutaan mekaanisesti poistamaan 
maatuvan biojätteen seasta jätteenkä-
sittelylaitoksella. Tämän jälkeen bioha-
joavat pussit menevät energiajätteen 
mukana polttoon - eivätkä siis hajoa-
kaan täydellisesti prosessissa kuten ih-
misten mielikuvissa. 

Tästä voidaankin päätellä, että ”bio”, 
vihreä pussi ja koivunlehden kuva eti-
ketissä ovatkin vain keinoja myydä 
kuluttajalle tuote, johon ihmiset auto-
maattisesti liittävät leiman ”ekologinen”. 
Biohajoava muovi on myös usein suu-
ren hiilijalanjälkensä vuoksi ympäristöä 
kuluttavampi materiaali kuin normaali 
muovi. 

MAATALOUSYRITTÄJILLÄ ON ollut pit-
kään huoli siitä, minne pelloilla käytet-
tävä biohajoava muovi häviää. Bioha-
joavaa muovia ympäröivät olosuhteet 
saavat aikaan sille tyypillisen tapahtu-
man, hajoamisen. Muovivalmistajat an-
tavat tuotteistaan kuluttajille sellaisen 
kuvan, että biohajoavia muoveja voi 
huoletta käyttää ja tietyn ajan kulues-
sa muovit maatuvat muun orgaanisen 

Maatalousmuovijäte tulisi saada 
tehokkaasti uusiokäyttöön ener-
giahyödyntämisen sijaan, mutta 
sen jatkojalostukseen liittyy vielä 
useita ongelmia. Muovin kierrä-
tyksen suurimpia ongelmia ovat 

muovin epäpuhtaudet, koostumus 
ja kosteus, jotka vaikuttavat oleel-
lisesti uusiomuovista valmistetun 

lopputuotteen laatuun.
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aineksen tavoin maaperään jälkeä jät-
tämättä. Silmämääräisesti biohajoa-
vat muovit hajoavatkin ympäristöön 
samalla tavalla kuin banaaninkuoret. 
Kuitenkin maatalousyrittäjiä pelottaa 
ajatus, että mitä jos biohajoavat muovit 
jättävätkin maahan mikromuoveja ha-
joamisprosessin jälkeen. Nämä mahdol-
liset mikromuovit saattavat uhata viljel-
tävää ruokaa. Soiled Plastics – Collecting 
and recycling -projektiryhmä päätti ot-
taa asiasta selvää tutkimalla biohajoa-
vaa muovia.

Projektin aikana maaviljelijöiden käy-
tössä olevien muovien materiaaleja on 
analysoitu ja mikromuovien tutkimista 
maanäytteestä on suunniteltu. 

– Pelloilla käytettävistä biohajoavista 
muoveista otettiin näytekappale ja näy-
te tutkittiin IR-spektrometrillä. Tulokset 
olivat mielenkiintoisia ja saimme lisätie-
toa biohajoavien muovien koostumuk-
sesta, kuvailee kolmannen vuoden pro-
sessi- ja materiaalitekniikan opiskelija 
Abdalle Wais.

IR-analyysin lisäksi osa projektiryh-
mästä on työstänyt työohjetta mikro-
muovien erotukseen maanäytteestä. 
Tarkoituksena on ottaa maanäyte maa-
tilalta kolmesta eri paikasta: ensimmäi-
nen näyte paikasta, jossa ei ole koskaan 
käytetty biohajoavaa katekalvoa, toinen 
näyte paikasta, jossa on käytetty vuo-
den verran biohajoavaa katekalvoa, ja 
kolmas näyte paikasta, jossa on käytetty 
useamman vuoden ajan biohajoavaa 
katekalvoa. Maanäytteestä eroteltujen 
mikromuovien todennus suunniteltiin 
toteutettavaksi Åbo Akademin pyyhkäi-
syelektronimikroskoopilla (SEM). 

Mikromuovien havaitseminen maa-
perästä tuskin toisi radikaaleja muutok-
sia ruuan viljelyyn. Tietysti maanviljelijät 
olisivat tuotetietoisimpia – eivätkä vält-
tämättä suosisi monin verroin kalliim-
paa biohajoavasta muovista valmistet-
tua katekalvoa normaalin katekalvon 

sijaan. Kuitenkin myös biohajoamatto-
massa katekalvossa on nurjapuolensa: 
pihoille kertyvä muovikasa ja siitä eroon 
pääseminen. Lisäksi 
mikromuovien pää-
tyminen mullasta 
ruokaan ei välttä-
mättä toisi suurta 
terveysriskiä, sillä 
yleisen käsityksen 
mukaan mikromuo-
veille altistuminen 
ei aiheuta merkittä-
vää uhkaa tervey-
delle huomioiden hiukkasten koon sekä 
niiden sisältämät kemikaalit. 

THL:n tutkimusprofessorin Hannu Ki-
virannan mukaan tarvitaan kuitenkin 
lisää tutkimustietoa, koska mikromuovit 
saattavat hajota ruuansulatuskanavassa 
pienemmiksi partikkeleiksi aiheuttaen 
mahdollisesti terveyshaittoja. Ruoasta 
saatavat mikromuovit olisivat vain pie-
ni osa kaikesta mikromuovialtistuksesta 
muun muassa vedestä ja ilmasta saata-
vien mikromuovien lisäksi. Jostakin on 
kuitenkin aloitettava, ja kuluttajien tie-
toisuus tuotteista on yksi ensimmäisistä 
askeleista parempaan, mikromuovitto-
maan tulevaisuuteen.

Keräysjärjestelmästä 
hyötyä kaikille osapuolille - 
myös luonto kiittää

ON ILMISELVÄÄ, ETTÄ maatalousmuo-
vin hyötykäytössä on Suomessa vielä 
paljon kehitysvaraa. Yksi askel kohti 
valoisampaa tulevaisuutta on kehittää 
tapa, jolla muovijätevuoret saataisiin 
pois maatiloilta kestävän kehityksen 
keinoin. Tämä tarkoittaa tietenkin muo-
vin kierrätys- ja uusiokäyttöprosentin 
nostamista nykyisestä. 

Projektissa kehitetyllä nettisivulla on 
potentiaalia olla osa ratkaisua, mutta 

Tihkuletku

se ei itsessään vielä muuta mitään. Se 
on työkalu, jolla helpotetaan muovien 
keräystä maatiloilta. Lisäksi tarvitaan jä-

tehuoltoyrityksiä, jotka 
olisivat valmiita hyö-
dyntämään nettisivun 
tuomia mahdollisuuk-
sia, sekä jatkojalostus-
firmoja jalostamaan 
toimitettu muovijäte 
uudeksi raaka-aineeksi. 
Koko keräysjärjestelmä 
perustuu siis maanvil-
jelijöiden sekä kuljetus- 

ja jatkojalostusyritysten yhteistyöhön, 
jossa lopulta kaikki osapuolet hyötyvät.

- Toimivan keräysjärjestelmän myö-
tä maanviljelijät saisivat muovikasansa 
pois nurkistaan säästäen samalla kus-
tannuksia. Jätteen keräys- ja käsittely-
laitos hakisi muovijätteen pois ja myisi 
eteenpäin kierrätysmuovin jatkojalos-
tusfirmalle, joka valmistaisi siitä muovi-
granulaattia. Granulaatista puolestaan 
voidaan valmistaa uusiomuoviesineitä, 
esimerkiksi ämpäreitä. Näin saisimme 
käytetyn muovin tehokkaasti kiertoon, 
kertoo Tieto- ja viestintätekniikkaa opis-
keleva ja nettisivun toteutuksesta vas-
taava Tommi Gustafsson. 

MAATALOUSMUOVIJÄTETTÄ syntyy läpi 
vuoden, mutta suurimmat sesonkiajat 
ovat keväällä ja syksyllä, joten toiminta 
olisi selkeästi kausittaista. Jos systeemi 
saataisiin toimivaksi, se lisäisi huomat-
tavasti tähän asti vähäistä maatalous-
muovin hyötykäyttöä.

Yksi asia on kuitenkin varma. Muovi-
jätteen jatkojalostusfirmojen vähäisyys 
ei vielä mahdollista järjestelmän levit-
täytymistä valtakunnallisen mittakaa-
van toiminnaksi. Kiinan päätös lopettaa 
muovijätteen vastaanottaminen kui-
tenkin pakottaa Suomea kasvattamaan 
kierrätyskapasiteettia ja löytämään 
kestävämpiä kierrätysratkaisuja. Laitos-
investointien valmistumisaikatauluissa 
puhutaan kuitenkin vuosista, joten nii-
den kanssa pitää toimia ripeästi. Muu-
ten meillä Suomessa muovin kierrätys 
ja uusiokäyttö eivät ota uusia kehitysas-
kelia vielä vuosiin. 

Kirjoittajista: Linda Nurmi, Tuukka Ollila 
ja Jarno Karjalainen ovat Turun AMK:n 
prosessi- ja materiaalitekniikan opiske-
lijoita ja Soiled Plastics – Collecting and 
Recycling -projektiryhmän jäseniä. Liisa 
Lehtinen on prosessi- ja materiaaliteknii-
kan yliopettaja ja Sari Loppela-Rauha on 
projektiryhmän tuutori.

Kiinan päätös lopettaa muo-
vijätteen vastaanottaminen 
pakottaa Suomea kasvatta-
maan kierrätyskapasiteettia 
ja löytämään kestävämpiä 

kierrätysratkaisuja.
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 uomalaiset on suuri urheilukan-
sa. Tosin vähän erikoinen eri lajien kan-
nustamisessa.

Jos lätkäjoukkue ei pääse MM-finaa-
liin, palsaa revitään palasiksi ja katast-
rofin ainekset ovat käsin kosketeltavat.

Jos keihäänheittäjistä kukaan ei on-
nistu nousemaan palkintopallille arvo-
kisoissa, tuomitaan lajin valmennus ja 
heittäjät  melkein maanpettureiksi.

Autourheilusta pitää löytyä joka vuo-
si mestaritason hurjapäitä ja bodium-
menestyjiä. Rallista ainakin on tultava 
voittajia ja formuloista mielellään jopa 
parittain. 

Kun ei mestareita tule, käännetään 
takki nurin ja mennään hukuttamaan 
murheet lähikuppilaan. No, pienpani-
mot hurraavat kuitenkin.

Mutta kun Huuhkajat sattuvat joskus 
voittamaan jonkun tusinatason poru-
kan, futisfanit ja toimittajat hihkuvat 
riemusta, kuin olisi vähintään Euroopan 
mestaruus saavutettu. ”Taas ollaan lä-
hellä MM-kisoja”, haaveillaan.

Ehkä  kuitenkin eniten hiihtourhei-
lusta odotetaan ykköstykkejä, jotka vih-
doin löisivät luun kurkkuun norjalaisille. 

Ollaan me urheilukansaa

S Tähän saatiin vihdoin pientä balsamia 
haavoihin, kun Iivo laittoi hanat auki ja 
survoi kultamitaliin.

Eri toten viimeisten vuosien rämpi-
minen mäkihypyssä on sapettanut niin 
peruskansalaisia kuin urheilutoimittajia, 
kun Ahosen Jannekaan ei pääse aina 
edes toiselle kierrokselle.

Viime kesän EM-kisoista Berliinistä 
odotettiin vihdoin toiveikkaina mitalien 
vilinää, kun useampi urheilija oli kesän 
aikana tehnyt kesän kärkituloksen. Toi-
sin kuitenkin kävi, kuten kaikki muista-
vat. Ei lätkän lätkää ja pistesijatkin olivat 
hakusalla. Kyllä riitti asiantuntijoita baa-
ripöydissä siitä, mitä pitää nyt tehdä ja 
ketkä teilataan.

Jonkin sortin lohtua tosin toivat pa-
rakisojen kelaajat kultamitalisateineen. 
Kiitos heille ja heidän pitkäjänteiselle 
työlle.

Yleisurheilun loppukesän kulminaa-
tio oli vanha kunnon Ruotsi-ottelu ja 
vihdoin saatiin kylpeä vesihaudassa 
miesten osalta. Ruotsi kaatui komean 
tonnivitosen kruunaamana. 

Pitkäkorvakin on kulkenut välillä mur-
heen alhossa mitalisateen puuttuessa ja 

muistellut kaiholla Nurmen Paavon, Ko-
lehmaisen Hanneksen ja Virenin Lassen 
juoksuja, keihäsmiesten huimia kaaria 
ja mäkikotkien mitalilentoja.

Ei laiteta kuitenkaan pipoa silmille 
eikä ripotella tuhkaa tukkaan. Voitaisiko 
olla realisteja ja miettiä, kuinka monta 
meitä suomalaisia on ja paljonko muu-
alla maailmassa? Sillä suhteella ei ole 
kovin paljoa odotettavissa isoista kek-
kereistä.

Mutta jospa laittaisimme kisat uuteen 
sapluunaan ja valittaisiin niihin sellai-
sia lajeja kuin mölkky, saappaan heitto, 
puukon heitto, eukon kanto, pesäpallo, 
umpihankihiihto ja suopunginheitto, 
niin ehkäpä mitalisade palaisi takaisin 
kotimaisemiin. 

Aivan uusiakin omia lajeja voisi inno-
voida. Esimerkiksi takaperin hiihdossa, 
kyljellään uinnissa, kiven pyörittämi-
sessä tai päällään seisomisessa saattaisi 
tulla menestystä, ennenkuin muut maat 
ehtisivät jaolle.

Ja sitten huudetaan!

HUUTAMASSA MYÖS
VELI PITKÄKORVA
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Suomen suurimassa ammat-
tikorkeakoulussa Metropoli-
assa käytiin viime keväänä 
yt-neuvottelut, joiden tulos 
ei ehtinyt toukokuun Too-
lilaiseen. Seuraavat tiedot 
perustuvat rehtori Riitta 
Konkolan asiasta antamaan 
tiedotteeseen.

 arve yt-neuvottelujen käynnistämi-
seen Metropoliassa johtui tuotannolli-
sista ja taloudellisista syistä. Perusteet 
liittyivät Metropolian tulojen ja meno-
jen epätasapainoon. Lisäksi Metropo-
lialla on tarve uudelleenorganisoida ja 
tehostaa toimintaansa kannattavaksi ja 
turvata ammattikorkeakoulun tulevai-
suus. Toiminnan keskittäminen neljälle 
kampukselle oli yksi uudelleenorgani-
soinnin ja tehostamisen keskeisimmistä 
perusteista.

Yt-neuvottelujen lopputuloksena to-
dettiin, että henkilöstömenoista pitää 
saavuttaa 1,6 M€:n säästö vuonna 2018 
ja 6,5 M€ vuonna 2019. Nämä luvut ovat 
tarkentuneet ja ne ovat 0,4 M€ vuonna 
2018 ja 5,0 M€ vuonna 2019

Ammattikorkeakoulun 
hallituksen päättämät 
toimenpiteet

HENKILÖSTÖÄ IRTISANOTAAN siten, 
että vaikutus koskee enintään 30:tä 
henkilöä. Irtisanomisten säästövaikutus 
on vuonna 2018 0,14 M€ ja 2019 1,75 
M€ euroa. Ensisijaisesti henkilöstöä py-
ritään uudelleensijoittamaan muihin 

Metropolian yt-neuvottelujen 
lopputulos

T

tehtäviin ennen irtisanomista. Irtisanot-
tujen osalta työvelvoite harkitaan ta-
pauskohtaisesti. Työn tarjoamisvelvolli-
suuden ja uudelleensijoittamisen osalta 
noudatetaan lakisääteisiä aikoja.

Irtisanomiset koskevat opetushen-
kilöstön osalta (AVAINOTES) enintään 
20:tä henkilöä ja muun henkilöstön 
osalta (AVAINTES) enintään 10:tä hen-
kilöä. Ensisijaisesti henkilöstöä pyritään 
uudelleensijoittamaan muihin tehtäviin 
ennen irtisanomista.

Yhtiön koko henkilökunta lomaute-
taan vuonna 2019 kuudeksi päiväksi. 
Lomautusten säästövaikutus vuonna 
2019 on noin 1 M€. Vuoden 2019 osalta 
henkilöstön lomautusta lyhennetään, 
mikäli se on säästötavoitteen realisoitu-
misen kannalta mahdollista.

Opintojaksokohtaiseksi resurssiksi va-
rataan enintään 20 tuntia/opintopiste ja 
käytäntöön siirrytään 1.1.2019 alkaen. 
Tämän säästövaikutus vuonna 2019 on 
1 M€. Työajansuunnitteluohje pysyy 
muilta osin ennallaan.

Kaikkien eläkkeelle siirtyvien ja pois-
lähteneiden kohdalla sekä sijaisten 
palkkaamisessa noudatetaan tiukkaa 
rekrytointipolitiikkaa. Rekrytoinnissa 
huomioidaan sekä uudelleensijoitta-
mis- että takaisinottovelvoite.

Uudet pedagogiset ratkaisut, joilla 
opetus integroidaan TKI-hankkeisiin, 
vähentävät lisärekrytointitarvetta, jon-
ka tulosvaikutus noin 1 M€.

Tehtävien täyttämiseen tarvitaan toi-
mitusjohtajalta täyttölupa, joka koskee 
myös lisätöitä. Lupa on haettava vii-
meistään kuukausi ennen tarvetta, jotta 
tarveharkintaan sekä selvittelyproses-
siin jää aikaa. Ennen virallista täyttölu-
paa ei saa luvata tehtävän täyttämistä 
tai sopia lisätöistä. Lisätöiden maksami-
sen edellytys on toimitusjohtajan pää-
tös. Lisätyö- ja opettajavarauksista ni-

meämättömälle opettajalle luovutaan 
vuodesta 2019 lukien, jonka säästövai-
kutus on 0,2 M€.

Vuosina 2018–2019 voidaan lisäksi 
toteuttaa toiminnan uudelleen järjes-
telyjen vuoksi muutoksia työtehtävissä, 
siirtoja tehtävistä toiseen, yhdistää työ-
tehtäviä ja tehdä muutoksia työsuhtei-
den ehdoissa.

Mahdolliset ulkoistamiset tulevat 
myöhemmin myös harkittaviksi.

AVAINTES-henkilöstön työaikasuun-
nittelun tarvetta ja linjauksia selvite-
tään, ja  lakisääteinen työllistymistä 
edistävä koulutus tai valmennus toteu-
tetaan.

”KIITÄN KAIKKIA NEUVOTTELUISSA 
mukana olleita rakentavista ja hyvistä 
keskusteluista, joissa haimme ratkaisuja 
Metropolian tulevaisuuden turvaami-
seksi. Olen varma, että tästä vaikeas-
ta tilanteesta huolimatta pystymme 
yhdessä katsomaan eteenpäin kohti 
neljän kampuksen maailmaa”, sanoo yt-
neuvottelujen puheenjohtaja, talous- 
ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja 
Simo Mustila Metropolian julkaisemas-
sa tiedotteessa.



  Yhteys- ja jäsentietojen muutosilmoitus 
 
Voit ilmoittaa tällä lomakkeella muutokset TOOLin toimistoon tai sähköpostitse jasenrek@tool.fi  

- nimen ja yhteystietojen muutokset 
- uuden työnantajan ilmoittaminen 
- palkattoman jakson ilmoittaminen (äitiysloma-, isyys- tai vanhempainloma, hoitovapaa, 

kesäkeskeytys, opintovapaa, työttömyys, virkavapaa, vuorotteluvapaa) 
- pysyvä eläkepäätös 
- jäsenyyden päättäminen 

 
 
Yhdistys           ___________________________________________________________ 
 
Henkilötunnus____________________________________________________________ 
 
Suku- ja etunimi___________________________________________________________ 
 
Lähiosoite________________________________________________________________ 
 
Postinumero __________________ Postitoimipaikka_______________________ 
 
Puhelin kotiin___________________ toimeen ______________________________ 
 
Matkapuhelin _____________________________________________________________ 
 
Sähköposti________________________________________________________________ 

 
 
Työnantaja________________________________________________________________ 
 
Työpaikka__________________________________________________________________ 
 
Tehtävänimike______________________________ vakinainen________  määräaikainen______ 
 
Pääaine opetuksessa _________________________ Muut aineet _________________________ 

 
 
Täysi jäsenmaksu (1 % palkasta) Työantaja perii_________________ Maksan itse____________ 
 
Alennettu jäsenmaksu (8,50 euroa/kk)  alkaa ________________ päättyy________________  
 
Syy __________________________________________________________________________ 
 
 
 
Eroan TOOLista ja Opettajien Työttömyyskassasta _______________________________ 
 
Siirryn eläkkeelle ja eroan TOOL ry:stä pvm      __________________________________  
 
Siirryn eläkkeelle ja haluan olla eläkeläisjäsen      20 €/vuosi ________________________ 
  
 
 
Päiväys ________________     Allekirjoitus _____________________________________  
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