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 PÄÄKIRJOITUS

Riittävän hyvä opetus

 eillä oli riskikartoitus meneillään, ja todettiin, 
että uupumus on ammattikorkeakoulun suurimpia riskejä 
tekniikan ja liikenteen alalla, hartiakipujen ohella. Kaikille 
labran kemikaaleille tai laitteille löytyy turvallisuusohjeet, ja 
viime vuosina on tullut korkeintaan naarmuja tai pintahaa-
voja labrassa. Uupumisestä ja hartiakivusta olimme sentään 
kuulleet usean otteeseen. Samalla satun löytämään Talous-
elämästä artikkelin, jossa otsikko on: ”Mieti, oletko valmis 
tappamaan itsesi työllä?”. Siinä haastatellaan työpsykologi 
Uusitalo-Arolaa uupumuksen syistä ja kysytään, miten voisi 
reagoida, jos joku väsyy.

AMMATTIKORKEAKOULUISSA OLLAAN riskin rajoilla ja kes-
keinen ongelma on, että aika ei tahdo riittää laadukkaan 
työn tekemiseen, ja se rasittaa. Opettajan työ voi olla erittäin 
palkitsevaa. Kun tuntee kurssin aiheet hyvin, on valmistau-
tunut kunnolla ja näkee että osaaminen karttuu luokassa, 
niin silloin saa positiivista palautetta ja kokee tekevänsä hy-
vää. Toisin on, kun opettaa jotakin mistä ei tiedä paljon mut-
ta pitää vain opettaa, koska siihen ei ole varaa ottaa osaavaa 
opettajaa. Yleensä aikaa ei ole niin, että asiaan voisi paneu-
tua. Palaute ei ole silloin palkitsevaa, vaan opettaja selittelee 
itselleen, ja yrittää unohtaa koko homman.

KUINKA TÄSSÄ TILANTEESSA VOIDAAN edetä? Palkka ei riitä 
perusteluksi työhyvinvoinnille. Hyvä opetus ei kehity het-
kessä vaan paranee jatkuvalla parantamisella ja sillä, että 

saa positiivista palautetta. Epäilen vähän, että uusi hallitus 
ei tule antamaan meille paljon lisää rahaa. Uusitalo-Arola to-
teaa, että meillä on Suomessa ”hirvittävän hyviä esimiehiä”. 
Me tiedämme kaikki, että poikkeuksia on. Uusitalo-Arola 
sanoo myös, että ”tempoileva johtaminen on aika tavallis-
ta”. Meidän pitää siis saada työnantajat ymmärtämään, että 
asioita pitää hoitaa itse ja hyvin, talon sisällä. Viime vuosina 
on tartuttu mikromanageeraukseen ja käskyttämiseen. Se 
sopii erittäin huonosti insinööriopettajan maailmaan. Nyky-
nuoret eivät sitä ymmärrä, eivätkä edes duunarit tieurakan 
työmaalla, joten tuskin sitten hyvin koulutettu insinöörialan 
opettaja ymmärtää. Tarvitaan esimieskulttuuri, jossa voi-
daan keskustella ja kehittää opetusta. Uutta tulee koko ajan 
lisää ja opettajan pitää saada mahdollisuus kehittää osaa-
mistaan. Pitää myös voida keskustella työtaakasta ja vastuis-
ta ja etsiä keinoja, miten niitä hoidetaan.

MEILLÄ ON EDESSÄMME PALJON muutoksia eivätkä edelli-
set muutokset vielä ole hallinnassa. Jos aikaa on vähemmän 
kuin ennen, niin silloin pitää tehdä toisin ja vähemmän, 
vaikka sitä on vaikea hyväksyä. Vaikka opettaminen on usein 
suurelta osin opettajan harteilla, niin vastuu on työnantajal-
la. Meille maksetaan edelleenkin kuukausipalkka. Ei makse-
ta urakkaluontoista palkkaa. Omaa opetusta pitää muokata 
siihen muotoon, että se voidaan toteuttaa normaalilla työ-
panoksella ja laadukkaasti. Olkoon sitten, että tunteja on 
vähemmän, mutta vastuu oppimisesta kuuluu opiskelijalle.

M
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LEDAREN

 i höll på med riskkartläggning, och konstaterade att 
inom teknik och kommunikation så är risken för utbrändhet 
en av de större riskerna, tillsammans med t.ex. långvariga 
smärtor i axelpartiet. För kemikalier och utrustning i labbet 
finns det säkerhetsanvisningar, och vi konstaterade att det 
bara förekommit smärre skrapsår där, och på sin höjd behov 
av plåster. Utbrändhet och sjuka axlar hade alla hört talas om 
och personal har varit på kortare eller längre sjukledighet. I 
samma veva råkade jag stöta på en artikel i Talouselämä, där 
rubriken fritt översatt var: ”Är du redo att begå självmord 
genom att jobba ihjäl dig?”. Det är en intervju med arbets-
psykolog Uusitalo-Arola om orsaker till utbrändhet och hur 
man kan reagera om någon drabbas. 

VI ÄR PÅ GRÄNSEN INOM yrkeshögskolorna. Det centra-
la problemet är att tiden inte räcker till för att göra ett bra 
arbete, och det sliter på lärarna. Man kan få mycket god 
bekräftelse i lärarjobbet. Då man är förtrogen med kursin-
nehållet, har förberett sig väl och ser att kunskapen växer i 
klassen, då får man positiv feedback och det känns bra. Det 
motsatta gäller då man undervisar sånt som man inte vet 
så mycket om, men man gör det för att det inte finns möj-
ligheter att anställa någon till uppgiften. Vanligen finns det 
inte tid att fördjupa sig i ämnet. Feedback som man får är 
inte smickrande, och läraren grubblar på hur det gick eller 
försöker glömma det hela.

HUR KOMMER VI VIDARE UR det här läget? Lönen i sig ska-
par inte trivsel på arbetsplatsen. God undervisning uppstår 

inte på ett ögonblick, utan växer fram genom kontinuerlig 
förbättring och genom att man får positiv feedback. Jag 
misstänker att landets nya regering inte kommer att ge oss 
mycket mer pengar. Uusitalo-Arola konstaterar att vi har 
”förskräckligt bra förmän i Finland”. Vi vet alla att det finns 
undantag. Uusitalo-Arola säjer också att ett vacklande le-
darskap är rätt vanligt. Vi måste alltså få arbetsgivarna att 
förstå att saker måste skötas internt och på ett bra sätt. I 
de sparkurer vi har genomgått på senare år, så har man allt 
emellanåt gripit till kommenderande och mikromanage-
ment. Det passar sällsynt dåligt in i undervisning på hög-
skolor. Inte kan ungdomar av idag förstå det, och inte heller 
jobbarna på verkstadsgolvet, så knappast går det hem hos 
en välutbildad ingenjörslärare. Vi behöver en förmanskultur 
där man kan diskutera och utveckla undervisningen. Det 
kommer nya saker hela tiden och läraren måste få möjlighet 
att utveckla sig. Vi måste också diskutera arbetsbördan och 
ansvar, och söka lösningar för att få det att fungera. 

VI HAR MÅNGA FÖRÄNDRINGAR framför oss och de föregå-
ende har vi ännu inte helt avklarade. Om det finns mindre 
tid än förut, så måste vi göra saker annorlunda, och mindre, 
även om det är svårt att acceptera. Även om läraren sköter 
undervisningen, så är ansvaret hos arbetsgivaren. Vi får fort-
satt månadslön. Vi jobbar inte på ackord. Man måste forma 
den egna undervisningen så att en rimlig arbetsinsats räcker 
och att det blir bra. Acceptera att det blir mindre undervis-
ning. Ansvaret för lärandet ligger ändå hos de studerande.

V

Tillräckligt bra undervisning
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 pinnäytetyö tehdään, jotta opis-
kelija pääsee syventämään osaamis-
taan ammattiopintoihin liittyvässä käy-
tännön asiantuntijatehtävässä. Työstä 
kirjoitetaan myös raportti, joka toimii 
osoituksena akateemisista valmiuksista 
ja jatko-opintokelpoisuudesta. Niinpä 
opiskelijan täytyy osasta etsiä luotet-
tavaa tietoa, osoittaa tiedon lähteet oi-
keaoppisesti ja kirjoittaa tyylipuhtaasti 
tutkimustekstin ominaispiirteet huomi-
oon ottaen. 

VOI OLLA, ETTÄ TILAAJAA kiinnostaa 
vain liitteenä oleva tuotos, esimerkiksi 
elementtiasennusohjeet tai pituusleik-
kurin ennakkohuoltosuunnitelma. Ra-
portti sen sijaan menee kaikkien maail-
man ihmisten luettavaksi Theseukseen. 
Siinä lukee oppilaitoksen, tilaajan, opis-
kelijan ja ohjaavan opettajan nimi. Julki-
sen opinnäytetyön imago lyö leimansa 
heihin kaikkiin – hyvän tai huonon. Siitä 
saakka, kun opinnäytetöitä on tehty, 
työn laatua varmistelemassa on ollut 
mukana myös henkilö, jonka nimeä ei 
raportissa mainita: viestinnän opettaja. 

TEKNILLISISSÄ OPPILAITOKSISSA vies-
tinnän opettajan rooli oli valtakunnalli-
sesti määritelty insinöörityön kirjoitta-
misen ohjaukseksi ja resurssi oli kaikilla 
sama, viisi tuntia. Ammattikorkeakou-
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O
PÄÄTOIMITTAJALTA

Vain timantteja Theseukseen? 

Opinnäytetöiden tekstin tarkastus ei ole tär-
keää vain opiskelijalle vaan myös viestinnän 
opettajalle: insinööritöitä lukemalla saamme 
substanssialoilta uusinta tietoa, jota voimme 
hyödyntää myös opetuksessa. Kuvassa ha-
laan noin puolen vuoden aikana kertynyttä 
materiaalia.

luissa tilanne vaihtelee: epävirallisten 
ja vaillinaisten selvitysteni perusteella 
suurin kielenohjaukseen varattu tun-
timäärä on edelleen tuo viisi tuntia, 
mutta joissakin amkeissa ei viestinnän 
opettajalla taida olla opinnäytetyöpro-
sessissa enää minkäänlaista roolia. 

YHTENÄ PERUSTELUNA raportin teks-
tintarkastuksen poistamiselle on sanot-
tu, että se on tulppana valmistumiselle. 
Tämä ei voi pitää paikkaansa, koska val-
mistua voi vuoden jokaisena kuukau-
tena. Insinöörin ammattitaitoa on aika-
taulutus, joten jos sitä ei ole opinnoissa 
vielä oppinut, niin kyllä viimeistään oma 
valmistuminen ja opinnäytetyöprosessi 
täytyy osata aikatauluttaa. 

Toinen perustelu on, että kirjoittamisen 
ohjausta tarvitaan jo opinnäytetyön te-
kovaiheessa eikä vasta lopussa. Tämä on 
järkevää, mutta kokemusteni mukaan 
välivaiheen ohjaus ei yksin riitä. Tänä 
keväänä olen ollut mukana opponoin-
tiseminaareissa, joihin opiskelija tuo 
60…80-prosenttisesti valmiin päättö-
työn. Osa ottaa opponoijilta ja opettajil-
ta saaduista neuvoista niin hyvin vaarin, 
että lopputarkastukseen tulleeseen ra-
porttiin voidaan kirjata pelkkiä kehuja. 
Mutta, osa ei opi ohjauksesta juuri mi-
tään. Jos heidän työnsä tallennettaisiin 
Theseukseen ilman jonkinlaista rapor-
tin viime hetken laadunvarmistusta, 
imagohaitta iskisi myös oppilaitokseen 
ja tilaajayritykseen. Vai hyväksymmekö 
sen, että myös ns. ykkösen päättötyöt 
julkaistaan?

AMMATTIKORKEAKOULUISSA on siis 
omat käytäntönsä. Olisiko syytä kehittää 
valtakunnallisesti yhtenäinen toiminta-
tapa? Ensi vuoden alussa mahdollisesti 
aloittava LAB-ammattikorkeakoulu on 
uusimassa opinnäytetyöprosessiaan. 
Me mukana olevat viestinnän opettajat 
haluamme, että se on opiskelijalle paras 
mahdollinen myös kirjoittamisen oppi-
misen näkökulmasta. Jos se edellyttää 
resursseja, mitä sitten: opinnäytetyö-
raportti on opiskelijan ja oppilaitoksen 
käyntikortti, joten siihen kannattaakin 
varata aikaa ja rahaa.

MIRKA AIRESVUO
PÄÄTOIMITTAJA
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MIRKA AIRESVUO

Kevätvaltuusto - katsaus vuoteen 2018 
ja vaikuttaminen tulevaisuuteen

V

TOOLin keskeisimpiä 
edunvalvonta-asioita olivat 
viime vuonna tekniikan ja 
liikenteen opetushenkilöstöä 
koskevien työehtosopimus-
kirjausten varmistaminen, 
korkeakoulupolitiikkaan vai-
kuttaminen sekä paikallisen 
edunvalvonnan tukeminen. 

 iime vuonna uusia insinöörikoulut-
tajia rekrytoitiin Suomessa vain vähän. 
Sen sijaan yliopettajuuksia sekä lehto-
raatteja vähennettiin siitä huolimatta, 
että opetuksen määrä ei vähentynyt. 
Tämä luonnollisesti lisäsi jäljelle jäänei-
den opettajien työkuormaa. Opettajiin 
kohdistui myös tehtävien uudelleenjär-
jestelyjä, irtisanomisia, osa-aikaistuksia 
ja lomautuksia. Jotkut tapaukset joh-
tivat oikeuskäsittelyihin, joista osa on 

Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassisen ”työehtosopimuksen sopeuttamispuheet” eivät saa-
neet valtuutettujen päätä kääntymään: TOOL pitää kiinni ehdottomasti kaikista erityismää-
räyksistä. Kuva: Marianne Virta

Ammatilliset Opettajat AO ry:n puheenjoh-
taja Jouko Karhunen lupasi järjestön tuen 
tekniikan ja liikenteen työehtosopimuksen 
erillismääräyksille. Hän ymmärsi täysin, 
kuinka vaikeaa alalle on rekrytoida päteviä 
opettajia.
Kuva: Mirka Airesvuo

edelleen kesken. TOOLin jäsenillä on ol-
lut tukenaan OAJ:n järjestämä lakimies. 

TOOL on koulutuspoliittisissa kan-
nanotoissaan toistuvasti puolustanut 
opetuksen resursointia ja pyrkinyt tuo-
maan esille opetusmäärän ja tutkinnon 
laadun välistä yhteyttä. TOOL oli myös 
mukana vaikuttamassa ammattikorkea-
koulujen seuraavaan rahoitusmalliin, 
joka astuu voimaan vuonna 2021. Malli 
on pääsääntöisesti myönteinen teknii-
kan ja liikenteen alalle. 

TOOL puolustaa 
duaalimallia ja 
insinöörikoulutusta

VUOSI 2018 OSOITTI, että ammattikor-
keakoulut näköjään yhdistyvät enene-
vässä määrin toisten ammattikorkea-
koulujen tai yliopistojen kanssa. TOOL 
teki vaikuttamistyötä korkeakoulujen 
duaalimallin ja nykyisen insinöörikou-
lutuksen tutkintorakenteen säilyttä-
miseksi. Myös valtuuston kokouksessa 

vieraillut OAJ:n puheenjohtaja Olli 
Luukkainen on varma, ettei duaali-
malli murru. Kokouksessa tuli puhetta 
siitä, että duaalimalli-termi on epäselvä 
jopa poliitikoille: saatetaan esimerkiksi 
luulla, duaalimallissa henkilö opiskelee 
samaan aikaan sekä insinööriksi että 
diplomi-insinööriksi. Termiä pitäisi sel-
västikin dokumenteissa ja julkisessa 
keskustelussa avata nykyistä paremmin.

Insinöörikoulutuksen tutkintotavoit-
teisiin ei ole tullut suuria muutoksia 
vuosille 2017–2020. TOOL pitää elintär-
keänä insinöörikoulutuksen aloittavien 
riittävää määrää. Valmistuneet insinöö-
rit ovat työllistyneet hyvin heikoista 
taloussuhdanteista huolimatta, ja tämä 
pitää muistaa, kun koulutusmääristä 
päätetään.

TOOL pitää kiinni 
erityismääräyksistä

VUONNA 2018 TOOL teki jo esivalmis-
teluja tulevia sopimusneuvotteluja var-
ten. Avain-työnantajat Avainta ry:n ope-
tusalan työehtosopimus AVAINOTES on 
voimassa 1.2.2018–31.3.2020 ja Sivistan 
yksityisen opetusalan työehtosopimus 
on voimassa 1.3.2018–31.3.2021. 

Sen sijaan, että kaikkien ammattikor-
keakouluopettajien etuja pyrittäisiin 
parantamaan, Sivistan työnantajat ovat 
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OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vieraili kokouksessa ja aprikoi muun muassa, 
millaisia koulutuspoliittisia linjauksia uusi hallitus mahtaakaan tehdä, koska edel-
linen hallitus ”meni karsimisessa liian pitkälle”. Kuvassa myös kokouksen puheen-
johtajana toiminut Pekka Lähdesmäki ja Esa Salmikangas. Kuva: Jarkko Lehtonen

Järjestösihteeri Marianne Virta piti pöytäkirjaa. 
Kuva: Mirka Airesvuo

perustaneet työryhmän, jonka tavoit-
teena on heikentää tekniikan ja liiken-
teen alan työehtosopimuksen ehtoja. 
Valtuuston kokouksessa vieraillut Sivis-
tan toimitusjohtaja Teemu Hassinen 
yritti selittää, että esimerkiksi palkkaus 
on vain yksi tekniikan ja liikenteen alan 
opettajaksi houkutteleva etu, mutta 
tämä ei saanut vastakaikua valtuutetuil-
ta:

”Kun minun opiskelija valmistuu, hän 
saa melkein samantien yhtä hyvää palk-
kaa kuin minä plus autoedun ja muita 
etuja. Ei tietenkään hän tule opettajak-

Kokousillallinen nautittiin hotelli Clarionissa. Kuva: Marianne Virta

si edes näillä nykyisillä ehdoilla, saati 
sitten jos näitä vielä heikennetään”, Ta-
pani Järvenpää Metropoliasta latasi 
faktoja. 

Onkin itsestään selvää, että TOOL 
pitää kiinni erityismääräyksistä, eli saa-
tavuuslisästä, aikaan ja paikkaan sido-
tun ja sitomattoman työajan suhteesta 
1000/600 sekä 35 sidotusta viikosta. 
Myös valtuuston vieraat OAJ:n puheen-
johtaja Olli Luukkainen, Ammatilliset 
Opettajat AO ry:n puheenjohtaja Jouko 
Karhunen ja SKO Suomen kauppa- ja 
kulttuuriopettajat ry:n puheenjohtaja 

Ulla Kangasniemi olivat yhtä mieltä sii-
tä, että yhdenkään OAJ:n ryhmän etuja 
ei heikennetä. Jos yksittäiset kollegat 
niin puhuvat, se ei ole liittojen mielipi-
de. 

Palkat ovat nousseet 
hivenen

VUONNA 2018 TOTEUTETTIIN yleisko-
rotuksia. Avaintyönantajien ensimmäi-
nen korotus oli 25 euroa tai vähintään 
1,25 prosenttia. Sopimuskauden toinen 
yleiskorotus, 1,2 prosenttia, toteutui tä-
män vuoden puolella, 1.4.2019. Sivistan 
sopimuksessa ensimmäinen yleiskoro-
tus oli 1,2 % sekä paikallinen erä 0,3 %. 
Lisäksi tänä vuonna, 1.5.2019, toteutet-
tiin yleiskorotus 1,1 sekä paikallinen erä 
0,4 %. Työnantaja jakaa paikallisen erän 
päättämällään henkilökohtaista suo-
riutumista palkitsevalla tavalla. TOOLin 
mielipide on, että paras tapaa jakaa pai-
kallinen erä olisi jakaa erä tasan kaikille 
prosentteina.

TOOL RY:N kevätvaltuustossa käsitel-
tiin ja hyväksyttiin liiton vuosikertomus 
sekä tilinpäätös vuodelta 2018. Koko-
uksen lopuksi keskusteltiin vilkkaasti 
muun muassa tekijänoikeuksista ja 
muista liiton tavoitteista työehtosopi-
mukseen, mutta niistä lisää syysvaltuus-
tossa, joka pidetään Jyväskylässä.
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Kevätvaltuuston puheenjoh-
tajana toimi tänä keväänä 
valtuuston varapuheenjohta-
ja Pekka Lähdesmäki.

 let Jyväskylän edustaja TOO-
Lin valtuustossa. Koetko, että pystyt 
valtuuston jäsenenä vaikuttamaan 
asioihin? 

Kyllä. Valtuustossa keskustellaan avoi-
mesti ja päätetään asioista, joista eri val-
tuutetut voivat olla hyvinkin eri mieltä. 

Miten hyvin tieto kulkee valtakunnan 
TOOLista toolilaisille Jyväskylään?

Ihan ok. Tärkein kanava viestinnälle 
on suorat sähköpostit jäsenille TOOL 
ry:ltä. Itse olen myös vastuussa viestit-
tämisestä jäsenistöllemme. Koen kui-
tenkin ongelmaksi nykyisen tietotulvan 
ja sen että tärkeätkin viestit hukkuvat 
massaan. 

MIRKA AIRESVUO

Valtuutettu esittäytyy

O

Entä miten opettajat saavat asiansa 
TOOLin korviin?

Tätä pitäisi kysyä jäseniltä itseltään. 
Itse koen, että kaikkiin kysymyksiini on 
vastattu. 

Pidätkö TOOLia tärkeänä yhdistykse-
nä?

Erittäin tärkeänä, koska yhteisöllisyys 
ja yhdessä yhteisten asioiden ajaminen 
on tärkeä arvo ja usein unohdamme, 
etteivät etuudet ole itsestäänselvyys. 
Hieman kaipaisin selkeämpiä linjaveto-
ja ja tiukkaakin asennetta yhteistyötä 
unohtamatta. On myös aika varmaan 
miettiä, mikä on tehtävämme muuttu-
neessa yhteiskunnassa. Jokaisen jäse-
nen kannattaisi lukea TOOL ry:n toimin-
tasuunnitelma 2019.

Mitä keinoja sinulla on mielessäsi, 
jotta saataisiin liittoon kuulumatto-
mia tekniikan ja liikenteen alan opet-
tajat liittymään TOOLiin?

Hyvä kysymys. Yhteisöllisyydestä 
kaikki lähtee ja nykyään työyhteisö ei 

aina ole niitä tärkeimpiä asioita. Minus-
ta tuotetta on aina helpompi myydä, jos 
se antaa selkeästi rahoille vastinetta. 
Pitäisikö miettiä, mikä on tehtävämme?

Valtuutettu osallistuu kahdesti vuo-
dessa kokouksiin ja joutuu olemaan 
aktiviinen toimija omassa alueyhdis-
tyksessä. Olet myös valtuuston vara-
puheenjohtaja, ja toimit nyt kevät-
valtuuston puheenjohtajana. Mikä 
motivoi sinua tähän toimintaan?

Haluan vaikuttaa TOOL ry:n toimin-
taan, valtuuston varapuheenjohtajuus 
tuli siinä sivussa. Minä näen teknisten 
alojen opetuksessa toimivat erikoisasi-
antuntijoina, joiden pitää saada arvos-
tusta asiantuntijatyöstään ja kohtuul-
liset korvaukset. Lisäksi haluan, että 
kaikki pidämme yhdessä sovituista asi-
oista kiinni, vaikka se aina omasta mie-
lestä ei ole tärkeä asia. 
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Tapio Varmolavierailuvuorossa

 orkeakoulutuksen kehittämis-
tä ohjataan tavoitteilla ja resursseilla. 
Suomessa korkeakoulutuksen perusra-
hoituksen kehitys on tässä avaintekijä. 
Sen taso on ammattikorkeakouluissa 
laskenut kahden hallituskauden aika-
na merkittävästi. Lähiaikoina selviää, 
pysähtyykö perusrahoituksen lasku vai 
tulisiko käänne kasvuun.

PERUSRAHOITUKSEN MALLI (rahoitus-
malli) on Suomessa tulosperustainen. 
Ammattikorkeakouluissa tähän malliin 
siirryttiin tämän vuosikymmenen alus-
sa. Sellaisena se myös pysyy ainakin 
seuraavan sopimuskauden aikana eli 
vuosina 2021–2024. Korkeakouluja pal-
kitaan opetuksen ja tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnan tuloksista. Tämä johtaa 
keskinäiseen kilpailuun, ei yhteistyö-
hön. Kun tätä mallia selittää ulkomaisil-
le asiantuntijoille, he usein puistelevat 
päätään.

Nykyisessä mallissa korkeakoulut sai-
vat eri tutkinnoista saman rahan. Tek-
niikan alan edustajat pitivät tätä epäoi-
keudenmukaisena, koska koulutusaika 
tekniikan koulutuksessa on pidempi 
kuin useimmilla muilla aloilla. Oppi-
misympäristöt, ennen mutta modernit 
laboratoriot, maksavat.  Uudessa rahoi-
tusmallissa on kolme kerrointa ja teknii-
kan koulutuksen asema paranee jonkin 
verran aiempaan verrattuna: häviäjiä 
ovat muun muassa vahvat liiketalouden 
alan kouluttajat.

UUDESSA RAHOITUSMALLISSA peräti 
56 % rahoituksesta tulee sen mukaan, 
valmistuvatko opiskelijat määräajas-
sa tai lähes määräajassa. Tämä asettaa 
koulutuksen läpäisylle haasteita. Koulu-
tuksen läpäisyssä on tekniikan alan kou-
luttajien välillä melko suuria vaihteluita. 
Aiemman osaamisen tunnustaminen 

Insinöörikoulutuksen haasteista 
2020-luvulla

(AHOT) muuttuu nyt järkeväksi, kos-
ka ”tehokkaan opiskelun” kriteeri – 55 
opintoviikkoa opintoja vuodessa suorit-
taneet – poistuu.

KUN AMMATTIKORKEAKOULU-uudis-
tuksen toteutumista on arvioitu, on ha-
vaittu, että korkeakoulujen henkilökun-
ta on hyvin tietoinen rahoitusmallista ja 
sen ohjaavasta vaikutuksesta. Se, millai-
nen hallinto tai omistuspohja ammatti-
korkeakouluilla on, tuntuu kiinnostavan 
vähemmän.

OLEN TOIMINUT ammattikorkeakoulun 
rehtorina neljännesvuosisadan ajan ja 
tekniikan opettajien suunnasta olen 
kuullut koko sen ajan viestiä, että insi-
nöörikoulutuksen opiskelija-aines on 
heikentynyt.  Muistellaan, että opiske-
lija-aines oli jotenkin parempi 1970- ja 
1980-luvuilla. Toisaalta teollisuuden 
piiristä ei ole kuulunut merkittävää kri-
tiikkiä valmistuneiden opiskelijoiden 
tasosta. Kun haastattelee monikansal-
listen yritysten johtoa, niin suomalaisen 
insinöörin osaamistasoa pidetään hyvä-
nä: he ovat osaavia ja jopa innovatiivisia 
ja osaavat nykyisin kommunikoidakin – 
tosin suomalaiseen tyyliin.

USKON MIELELLÄNI, että insinöörikou-
lutuksen opettajat ovat parantaneet 
osaamistaan. Se, että voidaan tehdä tut-
kimus- ja kehittämishankkeita yhdessä 
yritysten kanssa, parantaa myös ope-
tuksen tasoa. Ammattikorkeakoulujen 
kansainväliset yhteydet rikastuttavat 
myös opetuksen kehittämistä. Insinöö-
rikoulutuksen laadun varmistaminen 
on avaintekijä myös tulevaisuudessa.

Entisinä aikoina teknisiin oppilaitok-
siin oli paljon hakijoita. Nyt elämme ai-
kaa, jolloin korkeakoulu saa olla ylpeä 
siitä, jos sen insinöörikoulutuksen en-

sisijaisten hakijoiden määrä suhteessa 
aloituspaikkoihin on yli  kaksi – vuodes-
ta toiseen. Tämä koskee myös tekniikan 
alan yliopistokoulutusta.

TELEVISIOSSA OLI kymmenen vuotta 
sitten suosittu näyttelijöiden improvi-
saatioon perustuva ohjelma ”Nyhjää 
tyhjästä”. Niin vakavassa tilanteessa ei 
suomalaisessa insinöörikoulutuksessa 
onneksi olla. Suuret haasteet kuten te-
koälyn ja digitalisaation edistäminen 
koskettavat kaikkia ihmisiä ikäryhmäs-
tä riippumatta. Niiden edistäminen ja 
ymmärrettäväksi tekeminen edellyttää 
tekniikan kouluttajilta kykyä kommuni-
kointiin monialaisessa korkeakouluyh-
teisössä ja laajemminkin yhteiskunnas-
sa.

Kirjoittaja on korkeakouluneuvos, Arene 
ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Seinäjo-
en ammattikorkeakoulun rehtori.

K
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Terveisiä   
HEIKKI HEISKANEN

SeAMK Tekniikka, lehtori, D
Tool Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Valtuuskunnan jäsen 2012–2017
Valtuuskunnan varajäsen vuodesta 2018
Toimitusneuvoston jäsen vuodesta 2019

 irjoitan hallituksen jäsenenä 
nyt jo toistamiseen tälle hallitusten jä-
senten palstalle. Kun edellisen kerran 
vuonna 2017 kirjoitin, oli työehtosopi-
musneuvottelut käynnissä ja kirjoitin it-
selleni ja myös monille muille tekniikan 
opettajille tärkeistä neuvotteluasioista 
eli tekniikan ja liikenteen alan erityiskir-
jauksista, josta erityisesti Sivista halusi 
päästä eroon. Nämä kuitenkin säilyivät 
OAJ:n neuvottelijoiden ansiosta.  Palaan 
tässä kirjoituksessa myös näihin asioi-
hin. Aluksi hieman henkilökohtaista it-
sestäni, sitten hieman päivitystä Seinä-
joen korkeakoulusta ja lopuksi nykyisen 
työehtosopimuksen tekstikysymyksiä, 
jotka tulevat taas oleman neuvotteluis-
sa esillä. 

OLEN 52-VUOTIAS SAVOLAINEN mies 
vaikkakin syntynyt Tukholmassa. Var-
kauteen muutin vanhempieni mukana 
vuonna 1975. Onneksi Varkaudessa oli 
Ahlströmin tehtaiden (nyk. Stora-Enso 
ja Sumitomo SHI FW Energia Oy) ansios-
ta ruotsinkielinen ala-aste, jonka kävin 
ennen kuin siirryin suomenkieliselle ylä-
asteelle ja lukioon. Valmistuin puutek-
niikan diplomi-insinööriksi Otaniemes-
tä vuonna 1996. Miten hurri, jota minua 
lapsena välillä kutsuttiin, ja savolainen 
päättyy Lakeuksille ja Seinäjoelle? No 
tietysti rakkaudesta lajiin eli opettami-
seen. Aloitin SeAMK:ssa puutekniikan 
lehtorina vuonna 2001.  Samana vuon-
na aloitin myös koulutuspäällikkönä 
ja toimin siinä tehtävässä koulutuksen 
lakkauttamiseen saakka. Viimeinen si-
säänotto oli vuonna 2008 ja viimeinen 
”puuinssi” valmistui vuonna 2014.

Terveisiä Etelä-Pohjanmaalta – 
avaruuden pääkaupungista

TÄLLÄ HETKELLÄ TOIMIN lehtorina ko-
netekniikassa. Päätoimen lisäksi minulla 
on useita muita työtehtäviä ja luotta-
mustoimia. Opinto-ohjaajakoulutuksen 
käyneenä toimin myös konetekniikan 
opiskelijoiden opona. Olen tekniikan 
yksikön opettajaedustaja monialaises-
sa oppimisympäristössä SeAMKPro:ssa, 
tekniikan edustaja sisäisessä laatuau-
ditointityöryhmässä ja ympäristötyö-
ryhmässä. Lisäksi olen 2. työsuojelun 
varavaltuutettu sekä Seinäjoen TOOLin 
puheenjohtaja ja varaluottamusmies.

SEINÄJOEN ammattikorkeakoulu on 
noin 5000 opiskelijan ammattikorkea-
koulu. SeAMK visio 2020 on ”Kansain-
välinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras 
korkeakoulu opiskelijalle”.  SeAMK:ssa on 
neljä yksikköä: SeAMK Ruoka, SeAMK 
Liiketoiminta ja kulttuuri, SeAMK Tek-
niikka ja SeAMK Sosiaali- ja terveysala. 
Opetus on vuodesta 2019 lähtien kes-
kittynyt yhdelle kampukselle Framille. 
Tekniikka muutti Framille vuonna 2003, 
Liiketalous vuonna 2011, SosTer saivat 
uudet tilat kesällä 2018 ja vuoden 2019 
alusta Agrologiopiskelu siirtyi Framille. 

Seinäjoen TOOL on aktiivinen toimija 
tekniikan opettajien ja muun henkilö-
kunnan keskuudessa. Opettajiemme 
järjestäytymisaste on tällä hetkellä yli 
90 %, mikä on valtakunnallisesti erittäin 
korkea. Yhtenä syynä korkeaan järjes-
täytymisasteeseen on pitkäjänteinen 
panostus jäsenhankintaan ja -toimin-
taan. Vaikka moni meistä on myös TE-
Kin jäsen, suurin osa meistä opettajista 
ymmärtää kuitenkin sen, että OAJ on se 
taho, joka neuvottelee meidän asioista. 

Yhdistyksemme on usein näyttävästi 
mukana erilaisissa SeAMKin yhteisissä 
tapahtumissa. Järjestämme myös tek-
niikan tyhy-toimikunnan kanssa yhtei-
siä tapahtumia. 

NYKYINEN TYÖEHTOSOPIMUS päättyy 
31.3.2020. Tulevalla neuvottelukierrok-
sella eri alojen tekstikysymykset tulevat 
olemaan esillä. Nykyisessä sopimuk-
sessamme on useita tekstikysymyksiä, 
jotka ovat rahanarvoisia ja niiden py-
syminen uudessa sopimuksessa näen 
tärkeänä. Sivistystyönantajien, Sivistan, 
toimitusjohtaja Teemu Hassinen kävi 
kevätvaltuuston kokouksessa 26.4.2019 
kertomassa Sivistasta ja heidän tulevis-
ta neuvottelutavoitteistaan. Hän ei pei-
tellyt sitä, että heidän tavoitteenaan on 
pyrkiä poistamaan tai ainakin heiken-
tämään tekniikan ja liikenteen alan eri-
tyiskirjauksia, jotka ovat saatavuuslisä, 
5 sitomatonta työviikkoa ja 609 tuntia 
sitomatonta työaikaa. Jos saatavuuslisä 
poistetaan, se tarkoittaa tekniikan opet-
tajien palkkojen pudottamista noin 20 
prosenttia. Jos vielä muita kirjauksia 
poistetaan, tietää sekin periaatteessa 
noin 12 prosentin palkan alennusta 
laskentatavasta riippuen. Olemme erit-
täin huolestuneita siitä, miten tämän 
jälkeen saadaan noin kolmekymppisiä 
nuoria tulemaan teollisuudesta opet-
tamaan. Tällä hetkellä pääkaupunki-
seudulla valmistuu amk-insinöörejä, 
joilla on lähtöpalkka korkeampi kuin 
20 vuotta opettajana toimineella. Tekin 
tilastojen mukaan teollisuuden kaik-
kien palkkojen keskiarvo on 5 468 eu-
roa kuukaudessa, kun amk-opettajien 

K
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palkka on 5 palvelusvuoden jälkeen 3 
755 euroa ilman saatavuuslisää. Ilman 
tekniikan ja liikenteen saatavuuslisää 
ei tulla saamaan uutta verta tekniikan 
opetusalalle, muille kylläkin, koska mo-
nilla muilla aloilla amk-opettajan palkka 
on kilpailukykyinen. 

TOOLILAINEN-LEHDEN UUTENA toimi-
tusneuvoston jäsenenä olen mukana 

kehittämässä yhteistä lehteämme. Yh-
tenä uutena asiana on tullut ruotsin-
kielinen palsta, jolla halutaan saavuttaa 
myös ruotsinkielistä jäsenistöämme. 
Toinen asia mitä olemme täällä Seinä-
joella pohtineet, on julkaista lehdessä 
säännöllisesti ammattikorkeakoulujen 
välisiä vertailuja ”Tapsa tutkii”- tai vas-
taavalla palstalla. 

TOIVON MEILLE KAIKILLE hyvää ja ren-
touttavaa vapaajaksoa, jonka olemme 
varmasti ansainneet. Itse tulen viettä-
mään aikaa mökillä puutarha- ja raken-
nushommissa sekä ravustaen ja sienes-
täen. 
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Vaalit olivat tänä keväänä 
2019 mielenkiintoiset. Pää-
ministeri vaihtui ja saimme 
uuden hallituksen. TOOL 
haluaa vaikuttaa tekniikan 
insinöörikoulutukseen liitty-
viin asioihin myös eduskun-
nassa.

 ierailimme eduskunnassa 1.3.2019 
Merja Mäkisalo-Ropposen (SDP:n 
kansanedustaja) kutsumina. TOOLin 
lisäksi edustajia oli AKOLista ja SKOsta. 
Vierailu sattui juuri samaan aikaan kuin 
soten loppumetrit, joten kaikki tilaisuu-
teen ilmoittautuneet kansanedustajat 
eivät päässet paikalle Soten valiokun-
nan kokouksen takia. Kansanedustaja 
Merja Mäkisalo-Ropposen lisäksi paikal-
la olivat Jukka Gustafsson ja Pilvi Torsti 
sekä heidän erityisavustajansa. Vierailu-
aika oli hyvin tarkasti rajattu ja ohjattu.

Saimme hyvän tilaisuuden kertoa 
meille tärkeistä asioista ja keskustella 
tällä hetkellä vaikuttavien kansanedus-
tajien kanssa. Koska vierailuaikaa oli 
rajatusti, esillä olivat seuraavat asiat: 
ammatillisen toisen asteen koulutuksen 
nykytila, koulutuksen rahoitusleikkauk-
set, koulutuksen laadun säilyttäminen, 
duaalimalli (yliopisto/amk), nuorten hy-
vinvointi ja vapaan sivistystyön merkitys 
osaamisen kehittämisessä. Kaikki nämä 
ovat isoja ja tärkeitä aiheita. Iloksemme 
meitä haluttiin kuunnella ja asioihin on 
tahtotilaa tehdä muutoksia parempaan 
suuntaan. 

SUSANNA KUJANPÄÄ, 
Oulun ammattikorkeakoulu

TOOL eduskunnassa, 
vaikuttamisen paikka

Koulutusleikkausten 
jäljiltä olemme kuin auto 
kolmella renkaalla…

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN leik-
kausten tuomista haasteista olemme 
varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että 
aiemmin toiminut järjestelmä on men-
nyttä, ainakin pääosin. Tällä hetkellä 
opiskelija ei saa riittävästi ohjausta 
opiskelujensa aikana työelämää varten. 
Tämä ohjausresurssin pieneneminen 
tulee näkymään myös meillä tekniikan 
amk-sektorilla niin, että meille amma-
tillisesta koulutuksesta tulevat nuoret 
tulevat tarvitsemaan paljon aiempaa 
enemmän ohjausta ja tukea voidakseen 
opiskella ammattikorkeakoulussa. Heil-
lä tulee olemaan heikommat esitiedot, 
ja ero perustaidoissa kasvaa verrattuna 
lukion käyneisiin nuoriin.

Samat leikkaukset näkyvät myös am-
mattikorkeakoulussa tekniikan opetuk-
sessa ryhmäkokojen suurentumisena 
ja lähiopetusmäärän vähenemisenä. 
Jarno Varteva esitti hyvän vertausku-
van formuloista. Konkretisoidusti tässä 
tilanteessa formulakuski saisi ajaakseen 
auton, jossa on vain kolme rengasta ja 
varikkokäynnille mennessä paikalla olisi 
vain opetusta ja ohjausta vailla olevia 
työssäoppijoita.

Kaipaamme lisää resursseja lähiope-
tukseen tekniikan koulutukseen kaikille 
asteille! Keskustelu oli yllättävän vilkas-
ta ja sitä edesauttoivat tapaamiemme 
kansanedustajien omat kokemukset 
työskentelystään koulutuksen parissa. 
Myös he olivat tietoisia tilanteen huo-
nontumisesta ja halukkaita seuraavalla 
edustuskaudellaan tekemään muutok-
sia. Toisaalta, täytyy muistaa, että kaikki 

ovat olleet mukana tällä vaalikaudella 
tekemässä leikkauksia. Kaikki kansan-
edustajat eivät toki ole olleet leikkauk-
sien kannalla, mutta ei niitä ole saatu 
estettyäkään ja rahoituksen lisääminen 
tulee varmasti olemaan vaikeaa.

Pitkäjänteinen 
kehittäminen 
onnistuu rahoituksen 
vakauttamisella

KOULUTUSTA TARVITAAN Suomessa. 
Mielestämme duaalimallin säilyminen 
takaa osaavia työntekijöitä tekniikan 
eri aloille. Olemme ammattikorkea-
kouluissa rakentaneet hyvät yhteydet 
työelämään. Rahoitusta tarvittaisiin 
meillekin enemmän lähiopetuksen säi-
lyttämiseksi. Tällä hetkellä myös uudis-
tetussa rahoitusmallissa mittarit ovat 
määrällisiä. Laatua on vaikea mitata, 
myönnettäköön. Samaan aikaan am-
mattikorkeakoulut joutuvat taistele-
maan keskenään rahoitusosuuksien 
jakautumisesta. Tämä malli ei vahvista 
laadullisia asioita jatkossakaan. Rahoi-
tuksen vakaus antaisi ammattikorkea-
kouluille tilaisuuden kehittää pitkäjän-
teisemmin toimintaansa.

Olemme kaikki yhdessä huolissamme 
nuortemme tulevaisuudesta. Koulutus 
tarjoaa huomattavasti edullisemman 
ratkaisun kuin syrjäytyminen. Myös 
koko Suomen hyvinvointi tarvitsee kan-
sainvälisesti osaavaa työvoimaa.

V
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TOOLin edustajat Jarno Varteva, Su-
sanna Kujanpää ja Heikki Heiskanen 
vierailivat eduskunnassa. Kansanedus-
tajat kuuntelivat liiton koulutuspoliittisia 
näkemyksiä ja ilmaisivat tahtoa tehdä 
muutoksia parempaan suuntaan. 
Kuva: Maarit Rahkola
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Vaasan Inssiforumin ensim-

mäisenä päivänä pidettyyn 

paneelikeskusteluun insi-

nöörien osaamistarpeista 

tulevaisuudessa osallistui 

monia eri alan toimijoita, ja 

keskustelun juontajana toimi 

TOOLin puheenjohtaja Jarno 

Varteva. 

MARIANNE VIRTA
Järjestösihteeri

Insinöörien tulevaisuuden 
osaamistarpeet esillä Vaasan 

Inssiforumin paneelikeskustelussa

 eskusteluissa olivat mukana 
Jarno Varteva, TOOL ry, Pasi Tuominen, 
Wapice, Sakari Koivunemi, Citec, Las-
se Ala-Kojola, Teknologiateollisuus, 
Katri Manninen, Insinööriliitto, Mai-
ju Korhonen, Energiateollisuus, Hei-
di Hannus, Danfoss Drives ja Mikael 
Snellman, YIT.

Paneelikeskustelussa käsiteltiin muun 
muassa insinöörikoulutuksen raken-
netta sekä rahoitusta ja esille nostettiin 
myös huoli riittävällä osaamisella varus-
tettujen valmistuneiden määrästä. 

Keskustelua koulutuksen 
rakenteesta ja sisällöstä

PANELISTEILLA OLI HYVIN yhtenevät 
mielipiteet duaalimallista ja sen merki-
tyksestä. Pasi Tuominen Wapicelta näki 
duaalimallin vahvuutena sen, että se 
antaa mahdollisuuden suunnata kou-
lutusta tarpeen mukaan. Myös Tekno-
logiateollisuuden edustaja Lasse Ala-
Kojola korosti duaalimallin merkitystä 
kilpailukyvyn kannalta, jolloin saadaan 
vahvaa, erilaista osaamista. 

K
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Ammattikorkeakoulujen käytän-
nönläheisyyttä arvostetaan kuin myös 
teorian ja käytännön yhdistämistä ver-
rattuna esimerkiksi yliopistojen diplo-
mi-insinöörikoulutukseen. Työelämän 
yhdistäminen insinöörialan kanssa on 
helpompaa ammattikorkeakouluis-
sa kuin yliopistossa, ja keskusteluissa 
korostettiinkin käytännön tekijöiden 
tarvetta vastaamaan työelämän kysyn-
tään.  

AMK-INSINÖÖRIEN nelivuotisen koulu-
tuksen lyhentäminen ei saanut keskus-
teluissa kovin suurta kannatusta. Pane-
listit korostivat tutkintojen pituuden 
sijasta tärkeämpänä opiskelijan osaa-
misen kehittämistä. Tutkintoja suun-
niteltaessa ei tulisi keskittyä tutkinnon 
pituuteen, vaan huomio tulisi kiinnittää 
kohtuullisessa ajassa valmistumiseen. 
Valmistumisessa on hyvä antaa jous-
tovaraa ja tarjota myös mahdollisuus 
valmistua aiemmin huomioiden opis-
kelijoiden erilainen lähtötaso sekä mah-
dollisesti aiemman työkokemuksen 
kautta kerrytetty osaaminen. 

KOULUTUKSEN HAASTEENA ovat eri-
tasoiset opiskelijat, joilla on erilainen 
lähtötaso esimerkiksi LUMA-aineissa. 

Kaikki panelistit olivat yhtä mieltä LU-
MA-aineiden osaamisen tärkeydestä, 
vaikka kaikissa työtehtävissä ei mate-
matiikkaa vaadittaisikaan. Osaamista 
kuitenkin edellytetään monella alalla, 
ja insinöörin tulisi olla asiantuntijana. 
Osaamisesta kilpaillaan myös maailmal-
la, ja koulutuksen tulisi tarjota kaikille 
perusosaamistaso, jota täydennetään 
työelämässä. 

Tällä hetkellä LUMA-aineiden osaa-
minen on kohtalaisen vaatimatonta, ja 
keskusteluissa pohdittiinkin ammatti-
korkeakoulujen mahdollisuutta tehdä 
yhteistyötä esimerkiksi lukioiden kans-
sa. Tämä vahvistaisi kiinnostusta ja osaa-
mista korkeakouluun tultaessa, jolloin 
henkilöllä olisi paremmat valmiudet. 

Heidi Hannuksen Danfoss Driversilta 
mielestä olisi tärkeää säilyttää LUMA-
aineiden jatkuvuus ammattikorkeakou-
luihin siirryttäessä. Tällä hetkellä osaa-
minen on heikkoa, ja tekemistä riittää 
opiskelijoiden osaamisen vahvistami-
sessa sekä kiinnostuksen herättämises-
sä. 

Energiateollisuuden Maiju Korho-
nen korosti LUMA-aineiden merkitystä 
energia-alalla, ja hän nosti esille erityi-
sesti huolen tyttöjen kiinnostuksesta 
matematiikan opiskeluun, mikä heiken-
tää heidän mahdollisuuksiaan työllistyä 
alalle. Tyttöjen innostusta olisi vahvis-
tettava, sillä esimerkiksi kansainvälises-
sä kilpailussa olisi tärkeää huomioida 
kaikki potentiaali. Matematiikan aineis-
ta pitäisi saada myös kiinnostavampia, 
jotteivat ne jäisi vain teoreettiselle ta-
solle. 

Jarno Vartevan mukaan LUMA-myön-
teisyys työelämässä korostaa sitä, että 
näiden aineiden osaamista ammattikor-
keakouluissa sekä insinöörikoulutuk-
sessa ylipäänsä on vahvistettava. Tuleva 
rahoitusmalli korostaa enemmän mää-
rää kuin laatua, keskittyen suoritettui-
hin tutkintoihin. 

MIKAEL SNELLMAN YIT:ltä sekä Pasi 
Tuominen korostivat joukkuepelaa-
mista ja yhteistyötaitojen merkitystä. 
Yritysten tulisi kannustaa valmistumi-
seen sen hyödyllisyyden takia. Tutkinto 
on myös osoitus osaamisesta ja toimii-
kin eräänlaisena takuuna työnantajille 
työntekijöiden osaamisesta sekä todis-
teena siitä, että yksilö saattaa projektit 
päätökseen. 

Maailma on kuitenkin siirtymäs-
sä tutkintokeskeisyydestä painotta-
maan osaamista, haastaen formaaliin 
osaamiseen uskovaa yritysmaailmaa. 
Pelkkä tutkinto ei voi tukea osaamista, 
vaan vaatimuksena on myös käytän-
nön osaaminen. Koulujen tulisikin löy-
tää malli, jolla valmennetaan oppilaat 
työelämävalmiuteen. Tässä keskeisenä 
keinona nähdään yhteistyö koulujen ja 
yritysten välillä. 

Insinöörikoulutuksen 
tulevaisuus

INSINÖÖRIKOULUTUKSEN rahoitus on 
vähentynyt reaaliarvona 25 %, ja am-
matillisella toisella asteella opetusta 
on siirretty työssä oppimiseen ilman 
ohjausta. Kansainvälisen kilpailukyvyn 
puolesta rahoitusta olisi saatava lisää, 
esimerkiksi erilaisilla rahastoissa. Pane-
listit keskustelivatkin siitä, olisiko am-
mattikorkeakouluilla jotain myytäviä 
palveluita, joista voisi saada lisätuottoa, 
esimerkiksi tarjoamalla täydennyskou-
lutusta yrityksille. Nykyisiä käytäntöjä 
on muutettava, jotta osaaminen säilyy 
tulevaisuudessakin hyvällä tasolla. 

PANELISTIT KESKUSTELIVAt myös in-
sinöörikoulutuksen aloitusmääristä, 
jotka ovat noin 8000 vuosittain, sekä 
valmistuneiden määrästä, joka on vuo-
sittain vain noin 5000. Huolena on, että 
insinöörejä ei valmistu tarpeeksi, jolloin 
yritykset siirtyisivät Suomesta muualle. 
Valmistumisen merkitystä painotetaan, 
sillä yritykset tarvitsevat enemmän val-
mistuneita ja päteviä osaajia. 

Aloituspaikkoja ei tulisi Insinöörilii-
ton Katri Mannisen mukaan lisätä, sillä 
jos opiskelijoita aloittaa enemmän mitä 
korkeakouluista valmistuu, hukataan 
tässä prosessissa valtavasti resursseja. 
Myös CITECin Sakari Koivuniemi pai-
nottaa korkeakouluissa sisällä olevien 
valmistumista ja laatutason takaamista 
työllistymisen kannalta. 

Suomessa on toimintaa eri kaupun-
geissa, ja aina on haasteita löytää tietyn 
alan osaajia. Tekniikan alasta tulisi saa-
da houkuttelevampi, jotta kaikki aloit-
taneet, jo järjestelmässä sisällä olevat 
opiskelijat saataisiin valmistumaan ja 
heidän osaamisensa työelämän käyt-
töön.
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TOOLin jokavuotiseen kou-
lutuspäivään Pasilan Akava-
talolle osallistui noin kaksi-
kymmentä järjestöaktiivia 
eri puolilta Suomea. TOOLin 
puheenjohtajan Jarno Var-
tevan sekä varapuheenjoh-
tajien Esa Salmikankaan ja 
Leif Östmanin lisäksi tilai-
suudessa vieraili OAJ:n kor-
keakouluasiamies Pasi Repo 
puhumassa ajankohtaisista 
sopimusasioista. 

 eskeisimpiä koulutuspäiväs-
sä käsiteltyjä asioita olivat yhdistysten 
ajankohtaiset kuulumiset ja työnanta-
janeuvotteluiden tilanne, työehtosopi-
mukset sekä uuden rahoitusmallin vai-
kutukset. Koulutuspäivälle oli varattu 
myös aikaa vapaalle keskustelulle, halu-

MARIANNE VIRTA
järjestösihteeri

TOOLin koulutuspäivä
ten tarjota koulutuspäivään osallistujille 
mahdollisuuden kertoa paikkakuntien-
sa tilanteista. 

Ajankohtaisesta 
neuvottelutilanteesta

VANHAT SOPIMUKSET umpeutuvat 
keväällä 2020, joten on ajankohtaista 
ja tärkeää keskustella tavoitteista, joita 
TOOL haluaa viedä eteenpäin. TOOLin 
hallitus tapasi hiljattain OAJ:n johtoa 
vuosittaisissa neuvotteluissa, tuoden 
esille TOOLin näkökulmasta tärkeitä 
asioita. Kolme keskeistä aihetta työnan-
tajaneuvotteluissa ovat edunvalvontaa 
korostava tulo- ja palkkapolitiikka, kou-
lutuspolitiikka sekä järjestörakenne. 

AMMATTIKORKEAKOULUJEN sopimuk-
set jakautuvat tällä hetkellä Sivistan ja 
Avaintan kesken, ja näiden sopimuk-
sissa on erilaisia käytäntöjä järjestely-
erien jakamisen suhteen. Toiveena on, 
että saataisiin mahdollisimman paljon 
prosentuaalisina yleiskorotuksina. Jos 

järjestelyerien jakamisessa ei päästä yh-
teisymmärrykseen, työntekijäpuolen, ei 
työnantajan, tulisi saada päättää, miten 
erät jaetaan. Vaihtoehtona on myös, 
että järjestelyerä jaettaisiin prosentuaa-
lisesti tasan, jos ei päästä sopimukseen. 

OAJ:N KORKEAKOULUASIAMIES Pasi 
Repo kertoi ajankohtaisesta sopimus-
tilanteesta, esitellen keskeiset kohdat 
sekä Avaintan että Sivistan sopimuk-
sissa. Neuvottelut Avaintan kanssa 
ovat sujuneet helpommin kuin Sivistan 
kanssa. TOOL ei ole valmis luopumaan 
tekniikan erityismääräyksistä koskien 
saatavuuslisää eikä sidotun työn teke-
misestä 35 viikon aikana. Seuraavan 
sopimuskauden toivotaan olevan mah-
dollisimman pitkä, mutta todennäköi-
sin ja kannattavin vaihtoehto olisi kah-
den tai jopa kolmen vuoden sopimus 
yhdellä optiovuodella.

  
SOPIMUSASIOIHIN PUREUTUI myös 
TOOLin 1. varapuheenjohtaja Esa Salmi-
kangas, joka esitteli Sivistan ja Avaintan 
sopimusten samankaltaisuuksia sekä 

K
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eroavaisuuksia työehtosopimusten am-
mattikorkeakoulujen liitteissä. Asiakoh-
diltaan sopimukset ovat samankaltai-
sia, mutta näiden erilainen kirjaaminen 
mahdollistaa sopimuskohtien tulkin-
nanvaraisuuden. Keskeisiksi ongelmiksi 
tämän hetkisissä sopimuksissa koetaan 
muun muassa palkkajärjestelmän li-
säksi se, että työaikoja ei noudateta ja 
eivätkä osapuolet tunne sopimuksia 
tarpeeksi hyvin. 

Uusi rahoitusmalli ja 
digitalisaation uhat sekä 
mahdollisuudet 

TOOLIN 2. VARAPUHEENJOHTAJA Leif 
Östman käsitteli uuden rahoitusmal-
lin vaikutuksia ammattikorkeakoulu-
tukseen. Opetuksen perusrahoitus on 
pienentynyt sen ollen ennen 79 %, nyt  
76 %. 55 opintopistettä saaneiden seu-
ranta poistuu, ja huomio siirtyy suoritet-
tuihin tutkintoihin. Jatkuvan oppimisen 
rahoitus kasvaa 5 prosentista 9 prosent-
tiin, ja osa tästä kohdennetaan yhteis-
työopintoihin korkeakoulujen kesken. 
Koulutuspäivään osallistuneiden mie-
lestä tämä voi olla positiivista, oikein 
toteutettuna yhteistyön tuodessa lisä-
arvoa opetukselle ja koulutukselle. Vaa-
rana on, että ammattikorkeakoulujen 
lukumäärä pienenee, ja ammattikorkea-
kouluopetusta tarjotaan yhä harvem-
malla paikkakunnalla. 

KOULUTUSPÄIVÄSSÄ PUHUTTIIN myös 
digitalisaatiosta sekä verkko-opetuksen 
uhista ja mahdollisuuksista. Koulutus-
päivään osallistuneiden mielestä etä-
opetus voi olla helpompaa, mutta tämä 
vaatii enemmän panostusta, jotta ope-
tuksen sekä oppimisen tulokset säilyvät 
laadukkaina. Verkko-oppimisympäris-
töt nähdään välttämättöminä, mutta 
niitä sekä opetuksen automatisaatiota 
pidetään mahdollisena uhkana ope-
tustyölle näiden vaarantaessa kontakti-
opetuksen tarvetta tulevaisuudessa. 

Keskustelua herätti myös kevään 
aikana monissa TOOLin tilaisuuksissa-
kin käsitelty aihe opettajien tekemän 
opetusmateriaalin tekijänoikeuksista. 
Koulutuspäivässä pohdittiin mahdolli-
suutta, jossa opettaja myisi materiaalit 
kolmannelle osapuolelle, jolta työnan-
taja voi ne halutessaan saada. Tällöin 
turvattaisiin se, että opettaja saa var-
masti jonkinlaisen korvauksen teke-
mästään työstä. 

MIRKA AIRESVUO

Saimaa + Lahti = 

LAB
Saimaan ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakou-
lun ja LUT-yliopiston hallitukset päättivät Saimaan ja Lahden 
ammattikorkeakoulujen fuusiosta maaliskuun lopussa. Uu-
den, Suomen kuudenneksi suurimman ammattikorkeakou-
lun toiminta alkaa 1. tammikuuta 2020, jos valtioneuvosto 
hyväksyy sen toimiluvan.

Myös uusi nimi LAB-ammattikorkeakoulu eli LAB otetaan 
käyttöön 1.1.2020. Englanniksi nimi on LAB University of 
Applied Sciences. 

Nimen on työstänyt LUT-korkeakoulujen brändiryhmä. 
Työryhmän mukaan sana LAB ”ilmentää työelämän inno-
vaatiokorkeakoulun visiota ja toimintakulttuuria sekä kuvaa 
aktiivista tekemistä, jossa erilaiset ihmiset ja osaajat luovat 
uutta yhdessä yritysten kanssa”. 

LAB ei sinänsä tarkoita mitään eikä se ole lyhenne mistään.

LABin rehtoriksi on valittu KTT Turo Kilpeläinen, koulutuk-
sesta vastaavaksi rehtoriksi KTL Merja Heino ja tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoiminnasta vastaavaksi rehtoriksi TkT 
Henri Karppinen. 
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Oulun ammattikorkeakou-
lussa aloitettiin ajoneuvokat-
sastajien alalletulokoulutus 
keväällä 2018. Koulutus 
herätti heti kiinnostusta ja 
tällä hetkellä on meneillään 
useita koulutustoteutuksia. 
Opiskelussa hyödynnetään 
monipuolisesti lähiopetusta, 
verkko-opetusta ja etäopetus-
ta. Koulutukseen osallistujat 
ovat amk- ja yamk-opiskeli-
joita sekä avoimen ammatti-
korkeakoulun opiskelijoita.

 atsastustoiminta alkoi Suo-
messa virallisesti vuonna 1922, jolloin 
säädettiin asetus automobiilien katsas-
tus- ja rekisteröintitoiminnasta. Autoja 
ja moottoripyöriä oli Suomessa tuolloin 
noin 3 000 kappaletta. 

Suurissa kaupungeissa oltiin jo silloin 
huolestuneita autojen määrän kasvun 
vaikutuksista yleiselle liikenneturval-
lisuudelle. Samalla pyrittiin vähentä-
mään lainsäädännöllisin keinoin autois-
ta aiheutuvia melu- ja saastehaittoja. 

Nykyisin ajoneuvojen määrä on mo-
ninkertainen tuohon aikaan nähden, 
mutta liikenteen aiheuttamat haasteet 
ovat monella tapaa samankaltaiset.

KATSASTUSTOIMINTA vapautui kilpai-
lulle vuonna 1994, jolloin Suomen val-
tio luopui monopolistaan alalla. Tähän 
saakka valtion omistama Autorekisteri-
keskus oli vastannut koko Suomen ajo-
neuvojen katsastustoiminnasta. 

Alan vapautuminen kilpailulle mah-
dollisti nyt myös yrittäjyyden alalla. Uu-
sia katsastusasemia ilmestyikin nopeasti 
suurimpiin kaupunkeihin, ja esimerkiksi 
Oulussa ensimmäinen yksityinen kat-

HANNU HEIKKILÄ, Oulun ammattikorkeakoulussa AutoKoulu-hankkeen projektipäällikkö ja 
katsastajakoulutuksesta vastaava henkilö
KUVAT: KARI HEISKARI ja MIRA KEKKONEN

Oulun ammattikorkeakoulu 
katsastajien kouluttajana

K
sastusasema avasi ovensa vuonna 1995. 
Kilpailu katsastusalalla kehitti asiakas-
palvelua ja katsastuspalveluiden saata-
vuutta huomattavasti parempaan suun-
taan kuin mitä se oli aiemmin Suomen 
valtion monopolin aikaan.

2000-LUVUN ALUSSA katsastustoimi-
paikkojen määrä oli kasvanut jo huo-
mattavasti ja kilpailu asiakkaista oli 
kovaa. Tämä aiheutti sen, että katsastus-
toiminnan laatu alkoi heiketä paikoit-
tain ja tapahtui jopa ylilyöntejä.  Lain-
säätäjän haluttiin puuttuvan asiaan, 
jotta epätasapuolinen kilpailu loppuisi 
ja toiminnan laatua saataisiin parannet-
tua. 

Uusi laki ajoneuvojen katsastusluvista 
säädettiin vuoden 1998 lopussa. Uutta 
olivat nyt monet katsastustoimintaa ja 
sen valvontaa koskevat säädökset. Kat-
sastajien koulutusvaatimukset kirjattiin 
tarkasti nyt ensimmäistä kertaa lakiin 
saakka ja koulutuksesta tuli luvanvarais-

ta. Luvan koulutuksen järjestämiseen 
myönsi tuolloin Ajoneuvohallintokes-
kus.

AutoKoulu-hanke 
mahdollisti koulutuksen 
Oulussa

KATSASTAJIEN KOULUTUS keskittyi heti 
alusta pitäen Etelä-Suomeen. Käytän-
nössä tämä on tarkoittanut sitä, että 
kaksi suurta kouluttajaa on vastannut 
koko Suomen katsastustyritysten kou-
lutustarpeista. Yritysten on pitänyt kou-
luttaa oma henkilökunta ja uudet työn-
tekijät Etelä-Suomessa. 

Tämä on aiheuttanut suuria kustan-
nuksia varsinkin pohjoissuomalaisille 
yrityksille. Lisäksi koulutustoiminnan 
puuttuminen Pohjois-Suomesta on ai-
heuttanut ajoittain pulaa työntekijöistä 
ja vaikeuttanut siten yritysten toimin-
nan kehittämistä.

Markus Karjalainen on suorittanut aiemmin ammattitutkinnon ja työskentelee nyt Delta-Auto 
Oy:ssä ajoneuvoasentajana. Markus suoritti Oamkissa kevyiden ajoneuvojen katsastajakoulu-
tuksen. Kuva: Kari Heiskari
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Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) 
konetekniikan tutkinto-ohjelmassa 
alkoi keväällä 2017 Euroopan Sosiaali-
rahaston (ESR) rahoittama AutoKoulu-
niminen hanke, jonka tarkoituksena on 
ollut aloittaa katsastajien alalletulokou-
lutus myös Pohjois-Suomessa. Hank-
keen yhtenä tavoitteena on ollut myös 
kehittää ja ottaa käyttöön nykyaikaisia 
oppimis- ja opetusmenetelmiä. 

Keväällä 2018 katsastajien alalletulo-
koulutus alkoi Oamkin konetekniikan 
tutkinto-ohjelmassa pilotoinnilla, jossa 
kokeiltiin myös etäopetusmahdolli-
suutta. Koulutuksesta saadut kokemuk-
set olivat hyviä ja katsastajien alalletu-
lokoulutus liitettiin heti myös Oamkin 
opetussuunnitelmaan. Nyt Oamkissa 
opiskeleva opiskelija voi halutessaan 
suuntautua katsastusalalle jo opintojen 
aikana ja jatkaa katsastajan lopputut-
kintoon saakka.

Opiskelijat tyytyväisiä 
koulutukseen

INSINÖÖRI AMK -OPISKELIJAT Teemu 
Wathén ja Niina Rautio suorittivat kat-
sastajakoulutuksen yleisjakson syksyllä 
2018. Teemu kertoo oppineensa kou-
lutuksessa perustiedot katsastukseen 
liittyvistä laeista, säännöksistä ja mää-
räyksistä sekä katsastajan ammattiin 
liittyvistä asioista. Teemun mielestä 
verkko-oppimisympäristöt helpottavat 
oppimista huomattavasti. 

“On hienoa, kun kurssimateriaalit ovat 
koottu yhteen paikkaan, josta niitä voi 

helposti seurata. Verkko-oppimisympä-
ristö mahdollistaa myös etäopiskelun. 
Kyseisessä katsastajakoulutuksen yleis-
jaksossa oli verkko-oppimisympäristöä 
hyödynnetty mielestäni todella hyvin. 
Asiat oli hyvin koottu osioihin ja jokai-
sessa osiossa oli oppimista hyödyntäviä 
Moodle-tenttejä, joissa oppimista ja 
osaamista pääsi testaamaan heti asian 
opiskelun jälkeen.”

”Yleisesti ottaen opetuksessa voitai-
siin käyttää verkko-oppimisympäristöä 
hyödyksi enemmänkin. Esimerkiksi vi-
deoiden käyttöä opetusmateriaaleissa 
voisi lisätä. Tarkoituksenani olisi myö-
hemmin kouluttautua katsastajaksi ja 
osallistua katsastusalan jatkokoulutuk-
seen, mitä varten tämä katsastajakou-
lutuksen yleisjaksokin suoritettiin. Tämä 
kurssi antoi hyvin perustietoa jatkoa 
varten”, kertoo Teemu Wathén.

Myös Niina piti verkko-oppimisym-
päristöä hyvänä ratkaisuna oppimisen 
ja tiedonhaun kannalta, mutta pohti 
kuitenkin ympäristön aina edellyttävän 
toimivaa tietokonetta ja nettiyhteyttä. 
Lisäksi verkko-oppimisympäristössä 
opiskelijan ohjaamiseen pitää kiinnit-
tää erityistä huomiota, koska opiskelija 
työskentelee usein itsenäisesti ilman 
vuorovaikutusta opettajan kanssa.

Katsastajakoulutus tukee 
myös yrityksiä

KATSASTAJAKOULUTUKSELLa Oamkin 
konetekniikan tutkinto-ohjelma pystyy 
osaltaan tukemaan ja edistämään alu-

Niina Rautio ja Teemu Wathén suorittivat amk-opintojensa aikana katsastajakoulutuksen yleisjakson verkko-oppimisympäristössä. 
Kuva: Mira Kekkonen

een elinkeinoelämän kasvua ja toimin-
taa sekä tukemaan opiskelijan ammatil-
lista kasvua. Katsastusyritysten ei enää 
tarvitse lähettää vastavalmistunutta 
amk-insinööriä Etelä-Suomeen koulu-
tukseen, vaan yritys voi ottaa Oamkissa 
katsastajakoulutuksen saaneen opiske-
lijan ohjattuun katsastusharjoitteluun ja 
sitä kautta työhön. 

Yrityksille tämä tarkoittaa selvää ajan 
ja resurssien säästöä. Lisäksi yritysten on 
helppo suunnitella tulevaa toimintaa, 
koska uusien työntekijöiden saaminen 
on helpompaa Oamkin katsastajakou-
lutuksen mahdollistamana. 

Oamkille katsastajakoulutus mahdol-
listaa luontevan työelämäyhteyden kat-
sastusyritysten ja toimintaa valvovan 
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 
kanssa. 

Opiskelijalle koulutus antaa mahdol-
lisuuden tutustua ja suuntautua kat-
sastusalalle jo opintojen aikana. Päte-
vöittävän koulutuksen suorittaminen 
amk-insinöörikoulutuksen yhteydessä 
luo opiskelijalle haasteita ja tavoitteita. 
Tavoitteiden asettaminen omalle opis-
kelulle jo mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa edesauttaa opiskelijan val-
mistumista ja sijoittumista työelämään.
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”Kerrankin viikonloppu jolloin ei ole rajoja, 
jolloin aurinko ei koskaan laske innovaatioi-
den ylle ja kaikki on mahdollista” (Rodney 
Boehm, Texas A&M -yliopisto eli TAMU).

 nvent for the planet oli 37 yliopiston, 23 maan ja 22 ai-
kavyöhykkeen yhteinen innovaatiotapahtuma, jossa opiskeli-
jatiimit tuottivat ratkaisuja kestävän kehityksen koko kirjoon. 
Teemat vaihtelevat vanhustenhoidosta ja syrjäytymisestä 
vesihuoltoon, valeuutisista tieturvallisuuteen ja oppimisen 
mahdollistamisesta lääkinnällisiin projekteihin. Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu (JAMK) oli ensimmäisenä suomalaisena 
ja toisena pohjoismaisena korkeakouluna mukana 30 opiske-
lijan ja noin 10 hengen tukijoukon voimin. 

Miksi mukaan – kaiken muun tekemisen 
päälle? 

JAMKILLE HEITTÄYTYMINEN mukaan oli helppo päätös: op-
pilaitoksen, henkilökunnan ja opiskelijoiden halu katsoa tule-
vaan ja törmätä toisiin yli yksikkö- ja koulutusohjelmarajojen 
oli yhteinen. Globaaleja haasteita ei voi ratkoa itse kukin pie-
nessä kotipiirissä, joten tapahtuman globaalisuus oli oivalli-
nen lisäsyötti.  Invent for the Planet (ITFP) oli myös Invent with 
the Planet. Kutsu Teksasista saatiin henkilökohtaisen ammat-
tilaisverkoston kautta, ja vastaus ”olemme mukana” lähti sa-
man tien. 

JUHA SAUKKONEN
lehtori, liiketoiminta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Invent for the planet – Jamkin kokemuksia 
globaalista kestävän kehityksen 

innovaatiokilpailusta

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS haki ensin uomiaan. Päädyimme to-
teuttamaan kurssin erillisenä 3 ECTS:n kurssina, jossa tiimeil-
lä oli ennakkotyötä, 48 tunnin intensiivirypistys ja jälkityönä 
oppimisen ja prosessin arviointia. Mukaan haettiin erillisellä 
hakemuksella joko tiimeinä (edellytettiin monikulttuurisuut-
ta, mieluummin myös monialaisuutta) tai motivoituneina yk-
silöinä, jotka tiimiytettiin perjantain alkupamauksen jälkeen. 
Hakemusajankohta oli haastava: koulun sähköiset normaa-
likanavat eivät tavoittaneet opiskelijoita.   Osa mukaan vali-
tuista jätti tapahtuman lopulta väliin, eikä aikaa uusille rekry-
toinneille enää ollut. Toisaalta mukaan jäi vain tekijöitä, jotka 
olivat valmiina uhraamaan tähän koko viikonlopun.

Kello kävi – mitä tapahtui? 

TAPAHTUMA AJETTIIN rinnakkain kaikissa osallistujakorkea-
kouluissa alkaen Australiasta perjantaina 15.2. kello 16 paikal-
lista aikaa ja päättyen paikalliseen palkintojenjakoon Kalifor-
niassa sunnuntaina kello 16 heidän aikaansa. Aurinko pysyi 
taivaalla jossain päin koko viikonlopun ajan! 

”Pääkonttorilla” Teksasissa oli online-yhteys kaikkiin paikal-
lisiin innovaatioympäristöihin, ja tiimit pystyivät halutessaan 
tekemään yhteistyötä Microsoftin Teams-ympäristössä kaikki-
en mukanaolijoiden kanssa. 

Teemat (16 kpl), joihin ratkaisuja haettiin, syntyivät verkoston 
ja ulkopuolisten kumppanien (esim. USAID ja Airbus) toimes-
ta. Teemat tiedotettiin tiimeille viikko ennen lähtölaukausta 
ennakkoideointia ja pohjatiedon keräämistä varten. JAMKissa 
prosessista vastasivat paikallinen fasilitaattori, ICT-vastaava ja 
kommunikaatiovastaava (PR ja viestintä), joille oli tarjolla verk-

I
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kokoulutusta, tukimateriaalia ja -henkilöstöä sekä ennen tapah-
tumaa että sen aikana. Tukenaan tiimeillä oli paikalliset mentorit  
viidestä eri koulutusohjelmasta ja kunkin tiimin päivystävä 
asiantuntija TAMUssa. 

Mitä saatiin aikaan? 

TAPAHTUMA HUIPENTUI sunnuntain 10 minuutin esityksiin, 
jotka monikulttuurinen paikallinen jury arvioi valiten yhden 
paikallisen voittajan kandidaatiksi globaaliin Top5-finaaliin 
TAMUun myöhemmin keväällä sekä kaksi muuta palkittavaa. 

Oma tuntumani tapahtuman alullepanijana organisaatios-
sa ja yhtenä mentoreista oli, että salissa ei ollut kuin voittajia. 
Tiimit kasvoivat yhteen, hakivat tietoa ja näkemystä yli rajojen 
ja ratkaisut selkiytyivät ja tiivistyivät aikapaineessa hienosti. 

PAIKALLINEN MESTARI oli tällä kertaa tiimi, jonka ratkaisu liit-
tyi vanhustenhuollon vertaistoimintaan ja  tukeen teknologi-
aa hyödyntäen: ”Ûber for the elderly”. 

Kakkospalkittu tiimi yhdisti virtuaalista todellisuutta, kun-
toiluteknologiaa ja vanhustenhoitoa. 

Kolmospalkittu tiimi ratkoi Kaakkois-Aasian liikenneturval-
lisongelmaa tunteiden mittaamisen, kommunikoinnin ja hal-
linnan kautta olemassa olevia teknologioita yhdistellen. 

Myös vesiongelmaa ratkottiin energiatekniikan tiimin kos-
teudenkerääjäratkaisulla.

JAMK IFTP 2019-joukkue valmentajineen ja fasilitaattoreineen – ja edessä kannettavan ruudulla yhteys Texasin ”lennonjohtoon” ja 15 muuhun 
kansainväliseen tiimiin, jotka olivat työmoodissa tuohon kellonaikaan. Kuva: Leo Rautiainen

Takkiin tarttunutta – opiskelijoille ja 
korkeakoululle

JOS JA KUN JAMK on mukana jatkossa, panostamme enem-
män monialaiseen opiskelija- ja mentorirekrytointiin sekä 
yritysmentorien ja -tuomarien mukaan saamiseen. TAMUssa 
tapahtuman kotipesä on Engineering Entrepreneurship -toi-
minnassa, mutta kaikki tiedekunnat ovat mukana. JAMKilla 
vetovastuu ainakin tällä kertaa oli liiketoimintayksikössä, mut-
ta mukana tiimeissä oli myös insinööriopiskelijoita. Palautteen 
perusteella opiskelijat olivat ylpeitä ideastaan ja mielissään 
sen kehittymisestä maaliviivaa lähestyttäessä. 

ENSI KERRALLA KESKITYMME hyviin pohjatöihin ja markki-
nointiin niin talon sisälle kuin uloskin, koska prosessi on nyt 
tiedossa ja syntyneet kehitysajatukset ehditään ottaa käyt-
töön. Otamme mukaan myös muutaman kansainvälisen 
partnerin, jotka nyt myöhästyivät. Ehkä silloin nähdään myös 
tiimien fuusio yli maarajojen: toisiaan rikastavat tiimit voivat 
poimia paikalliset palkintopöydät tyhjiksi ja suunnata vah-
vempana joukkona kohti globaalia finaalia. 

Luotuja ideoita on myös mahdollisuus jatkojalostaa esimer-
kiksi heti IFTP:n jälkeen käynnistyneellä Technology Business 
Dynamics -kurssilla, jossa ideasta edetään liiketoimintamallik-
si MIT:n Disciplined Entrepreneurship -metodillla tai JAMKin 
esihautomon tai Jyväskylän Yritystehtaan suojissa. 

Oli hienoa kannatella IFTP-aurinkoa horisontin päällä kuin 
olympiasoihtua Suomen osuuksien ajan!
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Verkossa opiskeleminen on 
lisääntynyt huimasti. Samal-
la kesäopiskelijoista liikkuu 
stereotyyppisiä mielikuvia. 
Ovatko myytit tosia?

 aikille JAMKin Teknologia-alan 
kesäopintojaksojen opiskelijoille oli tar-
jolla kysely, johon vastasi 157 opiskeli-
jaa. Kyselyssä oli sekä monivalintakysy-
myksiä että vapaan kentän kysymyksiä. 
Yleinen mielikuva kesäopiskelijoista 
vain hylättyjen arvosanojen korottajina 
ei saa tästä aineistosta tukea, sillä mui-

ta kuin ammattikorkeakoulun teknii-
kan alan tutkinto-opiskelijoita oli 17 %. 
Kaikki kesäopiskelijat eivät myöskään 
ole työssäkäyviä: opiskelijoista lähes 
40 % ilmoitti, ettei ole töissä. Valtaosa 
opiskelijoista sai tiedon tarjolla olevista 
opintojaksoista joltain nettisivulta. Mui-
ta tiedonlähteitä oli käyttänyt noin 17 % 
vastanneista. 

Opintojaksoon kohdistuvat 
odotukset

OPISKELIJOIDEN KIINNOSTUSTA juuri 
kyseiseen opintojaksoon kysyttiin mo-
nivalintakysymyksellä. Kolmen kärki 
erottui selvästi, ja palkintosijoille pääsi-

vät paremmuusjärjestyksessä seuraavat 
väittämät: aihe oli sellainen, että uskon 
tarvitsevani opintojakson taitoja työelä-
mässä; aihe itsessään kiinnosti minua; 
aihe oli sellainen, että uskon tarvitseva-
ni opintojakson taitoja opinnoissani.

Keskikastiin pääsivät ”Opintojakso 
kuuluu pakollisiin opintoihini, enkä 
saanut sitä aiemmalla yrittämällä suo-
ritettua” ja ”Tarvitsin vapaavalintaisiin 
opintoihini lisää opintojaksoja”. Lähelle 
näitä kahta pääsi ”Opintojakso kuuluu 
pakollisiin opintoihini, ja haluan no-
peuttaa opintojani tekemällä opinto-
jakson etukäteen”. Muut vaihtoehdot 
saivat hajaääniä.

Opintojaksoon kohdistuvia odotuk-
sia kuvattiin vapaan tekstin vastauksis-

ANNE RANTAKAULIO
KUVAT: EIJA SYRJÄLÄ

Kuka hullu opiskelee kesällä?

K

Konneveden kansallispuistossa kesällä 2018. 
Kuva: Eija Syrjälä
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sa hyvin laveasti. Opintojakson otaksui 
olevan vaikean 20 vastaajaa ja helpon 7 
vastaajaa. Odotuksissa mainittiin useim-
min tietoteknisen työkalun käyttötaito, 
aiheen perustiedot, ei odotuksia, läpi-
pääsy ja ylipäänsä mielekäs tekeminen.

Palautteet opintojaksojen 
toteutuksista

OPINTOJAKSON HYVIÄ puolia kuvattiin 
vapaaseen tekstikenttään. Opintojak-
sojen videoita ja tehtäviä kehuttiin eni-
ten. Kahdeksantoista vastaajaa oli jopa 
sitä mieltä, että kaikki toteutuksessa oli 
hyvää. Kehitysehdotukset-teksteissä oli 
hyvin pitkiäkin vastauksia. Useimmin 
teksteistä löytyneet asiat olivat enem-
män tehtäviä, selkeämpi kirjallinen oh-
jeistus, vaikeampia tai soveltavampia 
tehtäviä, tarkemmat tehtävänannot, 
tekemisen parempi aikatauluttaminen 
ja teknisten ongelmien ennakointi.

Oppimistulokset

HYVÄT TAI ERITTÄIN hyvät tulokset sai 
oman kertomansa mukaan 70 % opis-
kelijoista. Opiskelijoista 15 % ilmoitti 
oppineensa perusasiat. ”Nyt tiedän 
jotain” ilmoitti 6 % vastanneista. Muut 

Hyvät tai erittäin hyvät tulokset 
sai oman kertomansa mukaan 
70 % opiskelijoista.
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Kesäopintoihin osallistuneiden taustatiedot

vastaukset olivat yksittäisiä. Näihin tu-
loksiin sisältyy se tilastollinen virhe, että 
kovin moni keskeyttänyt ei kyselyyn 
vastannut. 

Erittäin rohkaise-
valta tuntui opiske-
lijoiden antama vas-
taus kysymykseen, 
onko oppimistulok-
sista hyötyä työssä 
tai opiskelussa. Tämä 
kysymys oli vapaan tekstikentän kysy-
mys, mutta vastauksista löytyi helposti 
seuraavat luokat: kyllä 93 %, jonkin ver-
ran 1 %, niukasti 1 %, ei lainkaan 4 % ja 
ei kommenttia 1 %.

MILTÄ OPISKELIJOIDEN tulokset opiske-
lijatietojärjestelmän tietojen perusteella 
näyttivät? Liki puolet ilmoittautuneista 
ei tehnyt opintojaksolla mitään. Ennak-
kotehtävä onkin osoittautunut hyväksi 
keinoksi sitouttaa opiskelija opintojak-
son suorittamiseen. Jos opiskelija ei 
suorita ennakkotehtävää määräaikaan 
mennessä, opiskelijatietojärjestelmään 
voi hänen kohdalleen laittaa merkinnän 
E eli ”Ei osallistunut”. Silloin opiskelija 
poistuu oppimisympäristön osallistuja-
luettelosta. 

Opintojakson suoritti hyväksytysti 
20,8 % kaikista opiskelijoista. Tämä on 
osoittautunut varsin yleiseksi suoritus-

prosentiksi verkko-opinnoissa. Tässä 
on hiukan tilastollista harhaa siksi, että 
suoritusprosentti vaihteli melko suures-

ti opintojaksoittain, 
ja suoritustulokset 
kerättiin ennen kuin 
uusinnat oli pidetty.

Opintojakson kes-
keyttäneistä vain 
11 vastasi kyselyyn. 
Heistä neljä ilmoitti 

syyksi ajan puutteen, neljä aiheen vai-
keuden, yksi henkilökohtaisen syyn ja 
vain kaksi kesän helteet. Keskeyttämiset 
aina harmittavat siksi, että opettajana 
tuntuu kuin tehty työ menisi hukkaan. 
Sähköposteilla tuli kuitenkin yllättävän 
monta hyvin henkilökohtaista selvitystä 
keskeyttämisen syistä. Ehkä voisimme 
opettajina suhtautua keskeyttämisiin 
hiukan armollisemmin.

ASTEIKOLLA 1 … 10 yhteiseksi keskiar-
voksi tuli 8,3. Moni kesäkurssin käynyt 
suosittelisi siis meitä kaverilleen. Yksi-
tyiskohtaisempia tietoja kyselyn tulok-
sista löydät verkkojulkaisusta JAMKin 
Koulutuksen kehittämisen katsaus 
2018 (https://www.theseus.fi/hand-
le/10024/161235). 

Näiden kyselyn tulosten valossa opis-
keleminen kesällä ei ehkä niin hullua 
olekaan! 

Ketkä kesäopintoja tekivät?
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Logistiikka ja merenkulku 
on yksi Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun vah-
vuusaloista. Vahvuusalan 
TKI-toiminnan osaamiskär-
jet ovat rautatielogistiikka, 
satamalogistiikka ja -ympä-
ristöt, liikennejärjestelmät 
ja liikkuminen, merenkulun 
riskienhallinta ja öljyntor-
junta. 

 oiminta sijoittuu merenkulun 
osalta Kotkan kampukselle rautatiealan 
osaamistiimin työskennellessä Kouvo-
lassa. Logistiikan ja merenkulun vah-
vuusalalla on ammattikorkeakoulussa 
pitkät perinteet, sillä merenkulkualan 
koulutusta on annettu Kotkassa oppi-
laitoksen jouduttua jättämään Viipurin 
toisen maailmansodan jälkeen ja Kou-
volalla on ollut merkittävä asema rauta-
tiekaupunkina jo pitkään.   

Usein logistiikka mielletään pääasi-
assa tavarahyödykkeiden kuljetuksina, 
mutta tieto- ja rahavirrat, varastointi-
prosessit ja myös monet matkustusrat-
kaisut ovat kiinteä osa alaa. Nykyään di-
gitalisoituminen tuo muutoksia useisiin 
logistiikkaketjun osa-alueisiin.

Ville Henttu - ensimmäinen 
vuosi tutkimusjohtajana

LOGISTIIKAN JA MERENKULUN TKI-vah-
vuusalan tutkimusjohtajana on kevääs-
tä 2018 toiminut TkT Ville Henttu.

ELIAS ALTARRIBA
KUVAT: ELIAS ALTARRIBA, MANU ELOAHO JA AKI LOPONEN

Logistiikan ja merenkulun TKI – 
Käytännönläheistä ja monipuolista kehitystyötä 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa

T

”Kulunut vuosi on ollut monipuo-
linen. Kaakkois-Suomi on logistisesti 
tärkeä alue. On HaminaKotkan satama, 
matkustajaliikennettä, tärkeitä rauta-
tie- ja maantieväyliä erityisesti Venäjän 
läheisyyden johdosta. Logistiikka onkin 
huomioitu niin alueen kaupunkien kuin 
Kymenlaakson liiton strategioissa. Mu-
kavaa on, että meidän ei tarvitse kenel-
lekään perustella, miksi toimintamme 
on vaikuttavaa. Logistiikan osaaminen 
nähdään pikemminkin mahdollisuute-
na kuin kustannuseränä.”

Henttu on aiemmin työskennellyt 
projektiasiantuntijana Kouvola Inno-
vation Oy:ssä eli Kinnossa. Kyseessä on 
kunnan omistama yritys, jonka tehtä-
vänä on edesauttaa Kouvolan seudun 
kehittymistä auttamalla uusia yrityksiä 
alkuun ja parantamalla niiden liiketoi-
mintamahdollisuuksia myös myöhem-
min tarjoamalla neuvontaa muun mu-
assa rahoitus- ja toimitilaratkaisuista, 
kansainvälistymisestä ja lakiasioista. Lo-
gistiikka-alan osaamisen tarve tuli usein 
esille myös näissä tehtävissä:

”Kinnossa logistiikka oli yksi kärkia-
loista. Muun muassa Suomi–Kiina-ta-
varajunayhteyden järjestelyjä tehtiin 
siellä.”

Ville Henttu on väitellyt Lappeen-
rannan teknilliseltä yliopistolta syksyllä 
2015. Hänen väitöskirjansa aiheena oli 
tutkia kuivasatamiin tukeutuvien inter-
modaalikuljetusten kustannustehok-
kuutta ja ympäristövaikutuksia. Asia 
on ajankohtainen erityisesti, mikäli Rail 
Baltica -hanke valmistuu suunnitelmien 
mukaan 2020-luvun puolivälissä, jolloin 
rautatiekuljetuksista Baltian maiden 
kautta Keski-Eurooppaan tulisi merkit-
tävä kuljetusväylä.

”Käytännössä rautateitä ei voi hyö-

dyntää ilman muita kuljetusmuotoja. 
Tämä teki tutkimusaiheesta selkeän ja 
mielenkiintoisen. Kustannustehokkuus 
ja logistiikkaketjun toimivuus ovat yri-
tyksille tärkeitä asioita, mutta myös 
ympäristöhaittojen hallinnan merkitys 
kasvaa koko ajan.”

Monipuolisia TKI-hankkeita

ÖLJYNTORJUNNAN pitkäjänteinen ke-
hittäminen on tuonut osaamisalalle 
vahvan, luotetun ja omalla tavallaan 
myös erikoisen aseman. SÖKÖ-mallin 
mukaiset suunnitelmat rantatorjunnan 
järjestämiseksi on laadittu XAMK:in tai 
sen edeltäjän Kymenlaakson AMK:n 
toimesta niin Suomenlahdelle kuin Sai-
maallekin alueellisten pelastuslaitosten 
käyttöön. Suurin osa tuotetusta datasta 
on avointa ja saatavissa hankejulkaisuis-
ta. Kuitenkin puhuttaessa viranomais-
toiminnasta erikoisolosuhteissa on 
selvää, että osa tuotetusta aineistosta 
luokitellaan luottamukselliseksi. Näin 
laaja ja syvällinen viranomaisyhteistyö 
ei ole AMK-sektorilla tavanomaista.

Ylipäätään logistiikan ja merenku-
lun TKI:n hankkeet ovat sisällöltään 
monipuolisia ja keskenään erilaisia. 
SÖKÖ-hankkeiden lisäksi työtä on teh-
ty öljyntorjunnan simulaatiokoulutuk-
sen kehittämiseksi soveltaen Kotkassa 
sijaitsevia Kotka Maritime Centerin lai-
vasimulaattoreita. COMPLETE-hanke on 
EU:n lippulaivastatuksen saanut tiede-
hanke, jossa tutkitaan vieraslajien levi-
ämistä Itämeren alueella laivaliikenteen 
seurauksena. INTOPort-hankkeessa ke-
hitetään satamaympäristössä tehtävään 
lastinkäsittelyyn erikoistunutta inno-
vaatio-, testaus- ja koulutusympäristöä. 
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Myös pienjätelogistiikkaa sairaalaym-
päristössä, Kotka–Kouvola yhteysvälin 
kehittämistä ja lasten koulumatkojen 
turvallisuutta kehitetään. 

”Tällä hetkellä meillä on öljyntor-
juntahankkeita, satamatoimintoihin ja 
-dataan liittyviä hankkeita, rautatiea-
lan hankkeita ja koulutuksen kehittä-
mishankkeita, joissa sovelletaan muun 
muassa XAMK:n ja Ekamin yhteisomis-
tuksessa olevan Kotka Maritime Cen-
ter-simulaattorikeskuksen merenkulun 
simulaattoreita. Hankesalkku on moni-
puolinen. Kaikki ei ehkä mene suoraan 
logistiikan tai merenkulun osaamisalan 
alle, mutta ei kaikkea tarvitsekaan ra-
jata suoraan. Esimerkiksi Traficomin ra-
hoittamassa Koulumatka turvalliseksi 
-hankkeessa tutkitaan koulujen liiken-
neympäristöjen turvallisuutta lasten nä-
kökulmasta. Lisäksi Venäjä-yhteistyötä 
tehdään lukuisissa ENI-CBC-rahoitteisis-
sa projekteissa, ja Interreg-rahoitteisia 
hankkeitakin löytyy. Kuitenkin varmaan 
puolet hankkeista kohdistuu Kymen-
laaksoon, jolloin niissä tehdään tärkeää 

ja hyvin konkreettista aluekehitystyötä”, 
Ville Henttu kertoo.

ASIANTUNTIJOIDEN johtaminen vaatii 
omanlaistaan lähestymistapaa. Usein 
vahvuusalan paras sisällöllinen osaa-
minen on hanketyöntekijöillä itsellään. 
Käytännössä he johtavat hanketyötä 
hyvin autonomisesti, jolloin esimiehen 
rooliksi ei sovellu ”perinteinen pomo”:

”Asiantuntijoidemme kyky itsenäi-
seen ja autonomiseen työskentelyyn 
jopa yllätti minut positiivisesti, vaikka 
sitä toki odotinkin. Eikä hankkeissa il-
meneviin tutkimusongelmiin välttä-
mättä osaakaan suoraan auttaa tai ottaa 
kantaa. Tosin usein asiantuntijoillamme 
onkin jo paljon vaihtoehtoisia ratkaisuja 
tarjolla. Oma-aloitteisuus on vahvaa.”

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TKI-toi-
minta perustuu toisiaan seuraaviin 
hankkeisiin. Parhaimmillaan hankkeet 
tukevat toisiaan edesauttaen samalla 
alueellisen ja vahvan osaamiskeskitty-
män muodostumista.  Pahimmillaan 

hankkeisiin perustuva TKI-työ voi muut-
tua repaleiseksi ja vaikeasti ennustet-
tavaksi, jolloin henkilöstön vaihtuvuus 
usein kasvaa ja hiljaisen tiedon siirtä-
minen työntekijäketjussa häiriintyy. 
Toisaalta hanketyö tekee työstä joka 
tapauksessa monipuolista, sillä TKI-toi-
mijoiden mahdollisuudet jämähtää pai-
koilleen ovat vähäiset. TKI-työssä oleel-
linen taito on kuitenkin kyky omaksua 
uusia asioita ja mukautua muuttuviin 
tilanteisiin:

”Porukkamme vahvuus on osaamisen 
monipuolisuus, jolloin on helppo lähteä 
monenlaiseen hankkeeseen mukaan. 
Tulevaisuus näyttää siis siltä osin valoi-
salta. On vaikeaa uskoa, että logistiikan 
merkitys tulevaisuudessa oleellisesti vä-
henisi.”
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 erinteiset venemessut järjestettiin Helsingin 
Messukeskuksessa kevättalvella. Monelle veneilijälle 
tai muuten vain veneistä ja vesillä liikkumisesta naut-
tivalle tapahtuma on hieno veneilykauden avaus. 

Esillä oli jälleen kerran toinen toistaan hienompia 
veneitä. Puuveneiden kiiltäviä lakkapintoja, miljoo-
naluokan luksusveneitä, lehtorin palkkaluokkaan so-
pivia pienempiä veneitä ja hallin täydeltä veneilyyn 
liittyvää oheistuotetta. 

Veneiden moottoritehot näyttävät kasvavan vuosi 
vuodelta. Esillä oli esimerkiksi Yamahan valmistama 
perämoottoreiden jättiläinen, 425 hv:n tehon tuot-
tava V8 XTO. Moottori on tällä hetkellä tehokkain 
tarjolla oleva sarjavalmisteinen perämoottori. Pai-
noa moottorilla on rikipituudesta riippuen 442–463 
kg. Tällaisen koneen voisi asentaa esimerkiksi Buster 
Phantomin tai Yamarin 88 DC:n perään.

REIJO MANNINEN

Tunnelmia venemessuilta

P
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Toimialat muuttuvat radi-
kaalisti, ammatit kuolevat ja 
uusia syntyy. Tulisi opettaa 
taitoja, joita opettajat ei-
vät itsekään vielä kunnolla 
tunne tai hallitse. Mikä on 
muutoksen luonne? Miten 
oppiminen muuttuu, kun 
kehitys edelleen nopeutuu 
ja tekoäly auttaa? Millä ope-
tuksen keinoilla ja sisällöillä 
olisi nykyisille nuorille eni-
ten merkitystä? Vaikuttaako 
lähiaikojen teknologian ja 
yhteiskunnan kehitys lasten 
opetukseen?

 isto Linturi on toimittanut 
Osmo Kuusen kanssa Eduskunnan 
Tulevaisuusvaliokunnan huhtikuussa 
2018 julkaiseman raportin ”Suomen 
sata uutta mahdollisuutta 2018–2037: 
yhteiskunnan toimintamallit uudistava 

ANNE RANTAKAULIO

Mikä osaaminen on tulevaisuudessa 
tarpeen ja kuinka sen hankimme?

R

radikaali teknologia”. Joukkoistamiseen 
pohjautuvan menetelmän avulla rapor-
tissa arvioidaan sata ”teknologiakoria”, 
jotka perustuvat yli 3000 yksittäisen 
teknologian läpikäymiseen. 

Julkaisussa on myös nostettu esiin 
teknologioita, jotka eivät vielä esiinny 
vaikuttavuusarvioiden huipulla mutta 
ovat viime vuosina kehittyneet erityisen 
nopeasti. Lisäksi raportti esittelee sata 
uutta säädöstavoitetta teknologisen 
murroksen hallitsemiseksi sekä 250 uut-
ta ammattia, joita teknologiset murrok-
set voivat tuoda mukanaan. Tämä kir-
joitus on referoitu Linturin esityksestä 
Hämeenlinnassa Kohtio-konferenssissa 
11.4.2019.

Miten ammatillinen 
osaaminen muuttuu?

KUN PROSESSIT automatisoituvat AI:n 
eli tekoälyn ja robottien avulla, aiem-
min tärkeiden taitojen tarve vähenee. 
Tällaisia ovat prosessimainen kyky, 
reduktionistisen tieteen kaltainen ka-
pea tietämys, toiminnallinen suunnit-
telu- ja tutkimusosaaminen ja tieto hy-
vistä ratkaisuista ja käytännöistä omalla 
toimi- tai ammattialalla. Ylipäänsä tieto 

menneestä on vähemmän relevanttia.
Kasvava tarve on uusille taidoille: on-

gelmanratkaisutaito, holistinen käsitys 
tarpeista ja ratkaisuista, konsultointi-
osaaminen ja merkitysten vertailukyky 
sekä taito oppia ja ottaa selvää mistä 
tahansa ja arvioida lähteiden luotetta-
vuus. Keskiöön nousee tulevaisuusajat-
telu.

Miten oppiminen muuttuu?

TULEVAISUUDESSA ROBOTTIEN, te-
koälyn ja virtuaalimaailman tulisi olla 
tutumpia kuin kynän ja paperin. Toi-
mintaympäristömme muuttuu niin no-
peasti, että meidän tulisi opetuksessa 
kehittää strategiapelien kaltaista no-
peisiin uusiin tilanteisiin mukautuvaa 
osaamista. 

Jo tänään tiedot ovat sormenpäissä, 
jos vain osaamme kysyä ja ymmärtää, 
mihin tiedot kelpaavat. Siksi tärkeää ei 
jatkossa ole tieto eikä kyky oppia tietoa. 
Tärkeää ei myöskään ole prosessimai-
nen osaaminen, koska koneet tietävät 
ja osaavat, vaikka eivät ymmärrä.

Laskevaa liiketoimintaa ovat läsnä-
opetus, oppikirjakustantaminen ja tut-
kintoja myöntävien oppilaitosten toi-
minta. 

Sosiotekninen kolmio, R. Linturi

Yksilön 
identiteetti
ja ihmisyys

Yhteiskunta 
ja yhteistyö

Teknologia

Tarina

MerkitysTunteet

Erikois-
tuminen

Valta-
rakenteetVaihdanta

Tietämys

TuottavuusRiskit
/ Uhat

TEKNOLOGIA
KEHITTYY YHÄ 
NOPEAMMIN

YHTEISKUNNAN
SOPEUDUTTAVA
YHÄ NOPEAMMIN
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Nousevaa liiketoimintaa ovat pelil-
listetty opetus, AI- ja AR-opastajat ja 
oppisimulaatioiden ja VR-opasteiden 
tuottaminen. 

Avainteknologioiksi nousevat osaa-
misen näyttöalustat, AI, simulaattorit, 
vertaistieto ja hakukoneet. Viisi säädös-
tavoitetta opetusalaan liittyen ovat:

• Julkinen opetus MOOC-alustalle.
• Kaikki perusopetus tallenteiksi/

käänteiseksi.
• Oppimateriaali vapaaksi, 
 AI-harjoitukset.
• Osaamisen näyttö irti
 opetuksesta.
• Simuloinnin ja pelillistyksen 
 käyttö.

MUUTOKSEN RISKEINÄ nähdään opet-
tajien perinteeseen nojaava osaaminen 
ja uuden vastustus sekä järjestämis-
osaamisen puutteet.

Mitä pitäisi osata?

JOUDUMME ENTISTÄ tarkemmin miet-
timään, mikä on pysyvää osaamista. 
Tärkeää on luovuus, kyky ymmärtää 
merkityksiä, ratkaista ongelmia ja arvi-
oida tiedon sekä prosessien laatua kriit-
tisesti. Tärkeitä ovat myös oppimaan 
oppiminen, kriittinen ja looginen jä-
sentäminen, kyky käyttää ajatuksellisia 
välineitä, laaja merkitysten hahmotus ja 
vuorovaikutustaidot.

Kyse on yleissivistyksen tasoisesta 
muutoshaasteesta. Kokonaisuuksia on 
hallittava lähdekriittisyyttä ja oppimis-
kykyä tukevalla merkitystasolla. Tilaa 
uudelle on luotava karsimalla sitä de-
taljitasoa, joka on merkitysköyhää ja 
löytyy tarvittaessa tekoälyn tai hakuko-
neen avulla. 

Miten osaaminen 
osoitetaan?

MONIMUTKAISTUMINEN TEKEE kaiken 
mahdollisesti tarpeellisen osaamisesta 
mahdotonta. Osaaminen ja tieto han-
kitaan itse tilanteessa internetin, te-
koälyn, mittalaitteiden ja etäneuvojen 
avulla. Tämä ”tukiäly” tasaa osaamista. 
Avainasemaan nousevatkin tiedon mer-
kityksen ymmärtäminen ja lähdekriitti-
syys. 

Kun tänä päivänä osaamisesta vas-
taavat oppilaitokset ja osaaminen 
osoitetaan tutkinnolla sekä työssä op-
pimisella, tulevaisuudessa käytetään 
pääasiassa käänteistä oppimista, itse-
oppimista ja tekoälyä, ja tutkintojen si-
jaan osaaminen osoitetaan näytöllä. 

Hyvä esimerkki käänteisestä oppimi-
sesta on Khan Academy (https://www.
khanacademy.org/ ), jossa voit oppia 
mitä vain. Joudummekin ratkaisemaan 
esimerkiksi sen, käytetäänkö meillä jat-
kossa kansainvälisiä oppimateriaaleja ja 
opetusohjelmia, vai tuotammeko uudet 
oppimateriaalit kansallisesti.

KORVAUTUU TAI VÄHENEE KASVAVA RINNAKKAINEN TARVE

Differentiaalilaskenta ja integrointi, algebra, trigonometria Kompleksiset systeemit, diskreetti matematiikka, 

 simulointi, algoritmit, verkkoteoria

Kolmannet kielet, kielioppi, ainekirjoitus Kielifilosofia, englanti, konekäännökset, retoriikka

Uskonto, historia ja maantiede Moraali- ja tieteenfilosofia, kulttuuriantropologia, 

 peliteoria ja talousmaantiede

Kaupunkiviljely
ja labraliha
• Ihmisen päivittäinen 

ravinto noin 2kWh
• Tehottomuudet ml. 

noin 50m2 aurinko-
paneeli+ledfarmi/h.

• Kaupungeista CO2-
vapaita, omavaraisia

Miten AI vaikuttaa 
toimintaympäristöömme?

KAIKKI KEHITYS EI OLE HYVÄÄN suun-
taan. Totuus on yhä nopeammin ka-
toava luonnonvara: kuvia voidaan 
kaunistella, ja videoiden ja äänen vää-
rentäminen on yhä helpompaa. Aiem-
min opittiin aukoton todistaminen tai 
ymmärrettiin, ettei sitä osata. Nyt some 
on täynnä ihmisiä, jotka kuvittelevat to-
distaneensa mielipiteellä tai anekdoo-
tilla.

Tilojen ja liikkumisen idea on isossa 
murroksessa. Aiemmin rakennukset 
olivat kohtaamisen paikkoja, joissa ih-
miset, materia ja tiedot kohtasivat. Nyt 
digiajalla olemme etäläsnä virtuaalisesti 
tai kauko-ohjatulla etiäisellä. Etäisyys 
katoaa ja kohtaamispaikan merkitys vä-
henee työssä, asioinnissa ja viihteessä. 

Mittaus ja mallinnus tulevat yhä tär-
keämmäksi kaikilla aloilla, koska AI ja 
simulointi tekevät helpoksi kaikenlai-
set virtuaaliset kokeilut ja kokemusten 
hankinnan. Meitä ympäröivän reaali-
maailman lisäksi käytettävissämme on 
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jaettuja tosiaikaisia virtuaalimaailmoja 
ja lisättyä todellisuutta.

Mikä on tärkeintä?

LINTURIN MIELESTÄ TÄRKEINTÄ on toi-
von luominen, sillä ahdistunut ei opi. 
Mahdollisuuksia ja toivoa on, eikä tule-
vaisuus ole pelkkää synkistelyä. Aurin-
koenergian hyödyntäminen halpenee 
ja siten ilmastonmuutos on selätettä-
vissä, kasvisruokaa voidaan tuottaa le-
divalolla, lihakarjan kasvatuksen sijaan 
voidaan tuottaa keinolihaa ja jopa vuo-
rigorillojen määrä on ennusteiden vas-
taisesti kasvussa.

Jos onnistumme raportin uusien 
mahdollisuuksien hyödyntämisessä:

• Hiilidioksidipäästöt saadaan alle 
500 PPM.

• Elinajanodote nousee 40 vuodel-
la.

• Kaupungeista tulee pääosin 
fyysisesti omavaraisia. 

• Maanviljelyyn raivatut alueet voi-
daan palauttaa luonnontilaisiksi.

• Työ demokratisoituu, AI tasa-
arvoistaa mahdollisuudet.

• Useimmat ihmiset rakentavat 
unelmalinnansa VR:ään.

Meille voi käydä ihan hyvin.

Kotilabra kännyyn!
• Mittatiedot kaikesta heti –

osaaminen sormenpäissä!     +AI

22$22

Mikä on 
pysyvää 
osaamista?
Oppimaan oppiminen, 
kriittinen ja looginen 
jäsentäminen, kyky 
käyttää ajatuksellisia 
välineitä, laaja 
merkitysten hahmotus, 
vuorovaikutustaidot

VR-laseilla 
metsään

• Neuvottelut
• Suunnittelu
• Harjoittelu

3D –Unreal Engine 4 malli https://www.artstation.com/artwork/8Z65w

https://smy.fi/en/artikkeli/virtual-
reality-to-boost-forest-management/

The user of the Forestry App can harvest the trees 
by pressing the buttons of the game controllers. The 
application calculates the revenue that the logging 
would bring. Photo: Anna Kauppi
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KAUKO KALLIO

Joutsenlammesta Lammasjärveen ja Perämeren avantoon

Suomi on pullollaan monen kirjavaa kulttuuria niin kesällä kuin talvella. 
Kesän aikana ei löydy viikkoa, missä ei olisi yhtä aikaa useampi kuin yksi 
iso tapahtuma menossa kymmenien pienempien lisäksi. 
Kun kaikkia kekkereitä ei fyysisistä ja biologisista syistä pysty seuraamaan, 
on valittava kulloinkin muiden menojen aikataulujen, mielenlaadun, lompa-
kon paksuuden ja säänkin mukaan se sopiva.
Viime kesän kulttuuririennoissa pysyttäydyin kohtalaisen totutussa pale-
tissa, mutta talven ja kevään aikana sain irti itsestäni enemmän ja sukelsin 
muutamaan uppo-outoonkin paikkaan. En sentään itse hyiseen avantoon.
Kuhmon kamarista kesä aloitettiin totutulla tavalla. Siitä ja tulevasta juhla-
kesästä ohessa vähän lisää.
Aivan erilaista musiikkitaiteen lajia löytyi yllättäen ukko-baletista ja Sa-
muelin Poloneesista, joka soiteltiin Oulussa pitkästä aikaa. Ei sovi unohtaa 
myöskään isoa liutaa uusia kotimaisia elokuvia Juicesta alkaen. Oli muuten-
kin hyvä elokuvakausi.
Myös Tampereen Työväen Teatterin aikuisten miesten (Esko Roine, Taneli 
Mäkelä, Puntti Valtonen ja Tuomas Uusitalo) esittämä näytelmä Junnu Vai-
niosta sai mielihyvän hermot hykertelemään pohjia myöten. 

Upea Ensemble Åtta osaa ottaa yleisönsä.
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 eppo Kimanen, Yoshiko Arai 
ja Izumi Tateno tunnetaan musiikin 
harrastajien ja ammattilaisten toimesta 
niin Suomessa kuin maailmalla. Oman 
musiikin esittämisen taidon ohella he 
ovat olleet avainhenkilöitä monien suo-
malaisten musiikkia esittävien kokoon-
panojen johtavina tekijöinä, musiikin 
koulutuksen kehittäjinä ja useiden mu-
siikkitapahtumien käynnistäjinä. Kuh-
mon kamarimusiikin synnyttäminen on 
yksi niistä. Nyt tämä maailman yksi ar-
vostetuimmista kamarimusiikkitapah-
tumista täyttää 50 vuotta.

Jo viime kesänä juhlavuoden tuloon 
varauduttiin monin tavoin. Ohjelman 
rakentaminen on sen verran pitkä ta-
rina, että talvella julkistettu ensi kesän 
ohjelma itse asiassa on paketoitu pitkäl-
le jo viime vuoden kesällä ja syksyllä.

Tulevan kesän ohjelmassa näkyy ja 
kuuluu tapahtuman alku niin esiintyji-
en kuin ohjelmankin taholta. Perustaja 
Seppo Kimanen asettuu estraadille heti 
ensimäisenä päivänä ja ohjelma koos-
tuu monilta osin vuosikymmeniä sitten 
esitetyistä, suosituimmista sävellyksistä. 
Kuullaan siis ikivirheää, mutta toki myös 
aivan uutta 50-vuotisjuhlaan tuotua 
spesiaalituotantoa.

”Menneisyys on juuri, josta kaikki 
luojiksi muuttuneet luodut kasvatta-

Lammasjärven rannalla maailman 
ykköstaidetta - Kuhmon kamarimusiikki 

miehen ikään

vat kuolematonta puuta”, taiteellinen 
johtaja Vladimir Mendelssohn kuvaa 
teemaa. Pelkästään historiaan Men-
delssohn ei kuitenkaan halua katsoa, 
sillä ”menneisyyteen kääntyviltä silloilta 
pääsee kyllä toiseenkin suuntaan”.

Uusia konserttitiloja

FESTIVAALIN ALKUVUOSINA konsertit 
esitettiin pääosin paikallisen koulun 
tiloissa. Akustisesti ei siis aivan huip-
putasoa, mutta vaihtoehtoja ei ollut. 
Joitakin konsertteja oli ripoteltu myös 
lähialueen pienempiin esiintymiskoh-
teisiin.Tulevana kesänä palataan osin 
alkuaskeliin, kun nk. ”perukkakonsertit” 
palaavat ohjelmistoon.  

Purkutuomion saaneen Kontion kou-
lun salin korvaa nyt ja tulevaisuudessa 
aivan uuden Tuupalan koulun juhlasali. 
Kävin viime kesänä kuulostelemassa 
Tuupalan akustiikkaa. En pettynyt.  Kau-
nis CLT-puurakenteinen sali on onnis-
tunut tapaus. Harjoittelemassa olleen 
pianistin sävelet kuuluivat eri puolille 
salia varsin puhtaina. Isomman kokoon-
panon ja kuoron kokeminen jäi tuleval-
le heinäkuulle.

Kuhmon kirkko on ollut koko histo-
rian ajan yksi konserttipaikka, vaikka 

akustiikka ei ihan konserttisalin tasoon 
ylläkään. Viime vuonna oli istutettu 
aloituskonsertti Lentiiran idylliseen kirk-
koon. 

Pieni tila ei massiivisia konsertteja 
mahdollista, mutta akustiikka toimi ja 
Carsten Smithin herkille chembalosoin-
nuille se oli aivan oikea ympäristö. Tu-
levana kesänä Lentiiran kirkko avaa jäl-
leen tapahtumaketjun. Myös Grand Old 
Man Seppo Kimanen on siellä mukana 
avajaiskonsertissa.

Viime kesän lyhyen käynnin aikaisis-
ta konserteista mieleen jäi mm. Edvard 
Griegin  Pehr Gynt-kokonaisuus ja eri 
toten kapellimestari Sergey Malovin 
loistava suoritus. Toinen korvia hivelevä 
suoritus saatiin kuulla Lior Ouzielin har-
pun kielistä. Sitä pehmeämmin harp-
pua on vaikea soittaa!

Ruotsalainen Ensemble Åtta oli va-
kuuttava uusi tuttavuus. Sieltä näyttää 
tulevan vain huippuporukoita näihin 
kekkereihin. Mutta ei tarvitse ihmetellä 
taitoa, kun katsoo heidän taustojaan. 
Kaikilla on pitkä ja kovatasoinen am-

S

Puuveistos Kuhmotalon aulassa on Pasi Kor-
julan käsialaa. 

Tuupalan uusi konserttisali.
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mattimuusikon ura ja kokemusta useista sikäläisistä ympy-
röistä ja globaalista konsertoinnista. Oli helppo uppoutua 
lähes täydelliseen laulunautintoon.

Erityinen nyanssi koettiin Sergey Malovin astellessa lavalle. 
Viulusta kumpusivat kuulijoiden korviin Marseljeesin sävelet. 
Sergey on nähtävästi urheilumiehiä. Ranska oli nimittäin juuri 
ennen konserttia voittanut jalkapallon maailman mestaruu-
den.

Jääoopperaa ja historiikkia 

KANSALLISOOPPERAN päädramaturgi Juhani Koivisto tunne-
taan kulttuurimaailmassa hyvin. Viime talvisen Jää-oopperan 
libretto on Koiviston viimeisin menestys. Aikaisemmista op-
peralibretoista moni muistaa mm. lasten minioopperat Taika-
huilu, Sevillan parturi ja Carmen.

Liput Jää-oopperaan vietiin suorastaan käsistä niin, että 
meikäläisen yritys uusinta suomalaista oopperaa kuulemaan 
veti vesiperän. Onneksi laihana lohtuna esityksen pystyi kat-
somaan ja kuulemaan netin kautta. No, eipähän se läppärin 
näytöltä katsottuna isommin lohduttanut.

Kuhmon kamarimusiikin kuvioissakin Koivisto on vahvasti 
mukana. Hän on toiminut jo vuosia tapahtuman  lehdistö-
päällikkönä ja viime talvena hänen kynästään syntyi tapah-
tuman 50-vuotishistoriikki. Aion pitää huolen siitä, että kirja 
löytää tiensä meikäläisenkin kirjastoon.

Jääoopperasta jäiseen avantoon

JÄÄTÄVIÄ TUNNELMIA ON KOETTU korkeakulttuuriin lu-
ettavan Jääoopperan ohella muillakin areenoilla. Esimer-
kiksi Raahessa kamppailtiin ensimmäistä kertaa jäätävän 
veden kestävyyden ohella runonlausunnan MM-tittelis-
tä.

Kilpailussa oli mukana kaikkiaan 25 lausujaa. Tuoma-
ristossa istuvat kaupunginjohtaja Ari Nurk-kala, runoilija 
Aunimarjut Kari ja kirjailija Pekka Jaatinen. 

Mukana oli mm. kaupunginhallituksen puheenjohta-
jan paikalta jäälle kiiruhtanut Jarmo Myllymäki. Mylly-
mäen teksti olivat omaa tuotantoa ja nimeltään mieliku-
vitusrikkaasti ”Omas-ta päästä”. Teoksen lisämääritelmä 
oli mukaelma tilinpäätöksestä. Teoksessa murehditiin 
kau-pungin asukasluvun laskua samaan aikaan, kun lau-
suja painui yhä syvemmälle Perämeren syliin.

Hulluja nuo roomalaiset, sanottiin aikanaan. Melkoisia 
hulluja nuo raahelaisetkin ovat. Mutta hauskaa kultturel-
lia hulluutta joka tapauksessa.

Oulussa puolestaan tehtiin tunnetuksi uusia innovaati-
oita suoraan avannosta Polar Bear Pitching-tapahtumas-
sa. Siihenkin saatiin sujutetuksi kulttuuria teknologisten 
oivallusten sekaan, kun avantoon polskahti Oulun mu-
siikkiviikoista vastaava, monen konstin muusikko Iiro 
Rantala.

Hän kuulutti lyhyen shokin jälkeen, että tästä tunnel-
masta voisi säveltää vaikkapa uuden teoksen aiheesta 
”Pikkuveljen minimalisaatio”. Iiron kaverina avantoon 
molskautti myös Oulun Kärppien ikoni-pakki Lasse Kuk-
konen osoittaen näin pudotuspelien vaatimaa julmaa 
taistelukanttia.

Joutsenveljien balettitaidetta
OULULAINEN IKÄMIEHISTÄ KOOSTUNUT tanssiryhmä 
En Ala on esiintynyt jo vuosia sekä oululaisissa tilaus-
esityksissä että itäisen naapurimme kutsusta sikäläisissä 
kulttuurikekkereissä. Sokerina esiintymisten joukossa he 
pitävät Itä-Karjalassa sikäläisissä Pottu-karnevaaleissa 
hoidettua tanssahtelua. Yleisön suosiosta ei kuulemma 
loppua tullut ollenkaan.

Itsensä likoon laittaminen on hykerryttävää. Humoris-
tinen ja elämälle suolaa tuova sosiaalinen touhu kohtaa-
vat. Ja rohkeus tehdä juuri sitä, mitä uskaltaa ja haluaa 
antaa ihmisille hyvää mieltä. 

Valkoisissa balettiharsoissa Joutsenlammen sävelten 
tahdissa tanssin omaisia askelia töpsyttelevä nestoripo-
rukka irrottaa vakavampi-ilmeisenkin naaman hytky-
vään nauruun.  Kokemuksesta voin vakuuttaa, että se 
on katsomisen arvoista menoa ukkovarpaista sormen-
päihin. Esityksiä vain on hyvin valikoiduissa paikoissa ja 
aikoina.

Voi olla, että saamme tästä tohinasta lisää tunnelmia 
ja tuntemuksia jossakin tulevassa numerossa. Joukossa 
kun vaikutti eräs pitkän linjan Oulun tekun tuntiopettaja

Kuhmon kitarakimara kahvitauolla.
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Insinööriopiskelijoiden op-
piminen yleisesti tehostuu, 
kun oppiminen tapahtuu it-
se tekemällä. Tästä hyvä esi-
merkki on SeAMK:ssa syk-
syllä 2017 aloitettu yhteis-
projekti Epec Oy:n kanssa. 

 uto- ja työkonetekniikan opis-
kelijat ovat käyneet tutustumassa Epec 
Oy:n toimintaan useana vuonna liik-
kuvat työkoneet -opintojaksolla. Vie-
railulla opiskelijat ovat saaneet hyvän 
yleiskuvan siitä, miten nykyaikainen ko-
neenohjausjärjestelmä toimii ja millai-
sia vaiheita järjestelmän suunnittelussa 
ja valmistuksessa on.

Useat opiskelijat toimivat valmistut-
tuaan työkoneita valmistavien yritys-
ten palveluksessa. Vierailulla heräsikin 
ajatus käynnistää Epecin ja SeAMKin 
yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena 
olisi perehdyttää aiheesta kiinnostunut 
opiskelijaryhmä perusteellisesti ko-
neenohjausjärjestelmän suunnitteluun 
ja toteutukseen. Yhteistyön myötä työ-
konetekniikan opetukseen saataisiin 
uutta, nykyaikaista sisältöä ja Epec taas 
saisi suoran yhteyden potentiaalisiin tu-
levaisuuden työntekijöihin.

Hyvin nopeasti projektin suunnitte-
lun jälkeen järjestettiin kick off -palaveri, 
jossa SeAMK:n ja Epecin edustajat sopi-
vat projektin perusasiat. Projekti päätet-
tiin toteuttaa SeAMK:n Tekniikan yksi-
köstä tutulla Projektipaja®--konseptilla. 
Projektin kohde päätettiin olevan 
auto- ja työkonetekniikan laboratorion 
Avant-kuormaaja. Tarkemmin projekti 
tulisi koskemaan Avantiin kytkettävän 

kaivupään hydrauliikan sähköistämistä 
ja siihen liittyviä ohjausjärjestelmiä. 

PROJEKTI LÄHTI vauhdikkaasti liikkeelle 
Eero Pärnäsen pitämällä perehdytyk-
sellä koneenohjausjärjestelmiin. Koulu-
tuksen jälkeen opiskelijoilla oli tiedossa, 
mitä vaiheita projektiin kuuluu ja miten 
alkuvaiheessa edetään. Tutuiksi tuli 
esimerkiksi toiminnallinen määrittely, 
arkkitehtuurisuunnittelu ja ohjausyk-
siköiden ominaisuudet. Ryhmä pääsi 
nopeasti yhteisymmärrykseen kaivurin 
toiminnoista ja tarvittavista toimilait-
teista.

KUN PERUSTEET OLI hallinnassa, alkoi 
ohjelmointi. Piia Vedenjuoksu piti te-
hokkaan koulutuksen ohjelmoinnin 
työkaluihin ja menetelmiin. Muutaman 
tunnin harjoittelun jälkeen ohjelmarive-
jä alkoi syntyä. 

Ohjelmoinnin rinnalla alkoivat kaivu-
rin muutostyöt. Hydrauliikan letkulinjo-
ja muutettiin toimivimmiksi ja sähköi-
selle venttiilistölle valmistettiin paikka. 
Lisäksi valittiin sopivat ohjainvivut, pai-
nikkeet ja anturit sekä tehtiin tarvittavi-
en osien tilaukset. Ryhmä jakoi tehtäviä 
niin, että jokaiselle riitti tekemistä joko 
mekaniikan, hydrauliikan, sähköistyk-
sen tai ohjelmoinnin parissa.

KEVÄÄLLÄ 2018 PROJEKTIN ensimmäi-
nen vaihe oli valmis. Ohjelmakokonai-
suus kaivurin ohjaukseen oli tehty ja 
asennustyötkin olivat viimeistelyä vaille 
valmiita. Testaussuunnitelma oli myös 
dokumentoitu, joten senkin puolesta 
kaikki oli mallillaan. 

Ohjelman testaus toi esiin virheitä ja 
ne korjattiin. Käytännön testausvaihe 
toi vielä uusia käänteitä projektin kul-
kuun, mutta yllättävät tilanteet ja niiden 

mukanaan tuoma ongelmanratkaisu 
ovat usein oppimisen kannalta hedel-
mällisimpiä. 

Projektin ensimmäinen osa todettiin 
kaikin puolin onnistuneeksi. Opiskelijat 
saivat projektin myötä ison annoksen 
osaamista työkoneiden ohjausjärjes-
telmistä, ja projekti kartutti mukavasti 
myös opintopisteitä.

PROJEKTIN TOINEN vaihe aloitettiin 
syksyllä 2018. Vaiheen tavoitteena oli 
valmistaa kone käyttökuntoon, ratkais-
ta siinä esiintyneet ongelmat ja lisätä 
näyttöpääte. Näyttöpäätteen tehtävänä 
koneessa on näyttää erilaisia ohjausar-
voja, joiden perusteella voidaan tehdä 
esimerkiksi hienosäätöjä koneen toi-
mintaan. 

Uusi opiskelijaryhmä aloitti projek-
tin opettelemalla ohjainlaitteen ohjel-
mointia ja ongelmanratkaisutehtävillä. 
Talven aikana ongelmat selätettiin ja 
näytön käyttöönoton vaatimat muutos-
työt saatiin tehtyä. Tällä hetkellä kone 
toimii suunnitellulla tavalla ja projektin 
2. vaihe voidaan päättää ennen kesälo-
maa. 

Syksy 2019 näyttää, jatkammeko pro-
jektia vielä kolmannella vaiheella. Näyt-
tö mahdollistaa tiedonkeruun ja datan 
siirron pilveen. Houkutteleva vaihto-
ehto onkin jatkaa projektia lisäämällä 
ohjausjärjestelmään IoT-ominaisuuksia. 
Ideoita on myös kaivulaitteen anturoin-
nista ja varustelusta 3D-koneohjausta 
silmällä pitäen. 

Mahdollisuuksia on paljon ja uskom-
mekin, että laitteiston laajennusten 
myötä moni opiskelija voi vielä tutustua 
työkoneiden ohjausjärjestelmiin.

HANNU YLINEN, JARNO ARKKO
SeAMK Tekniikka, Konetekniikka; auto- ja työkonetekniikka

Yritysyhteistyö 
projektien 
veturina

A

Projektiryhmä, Jyrki Sauramäki (Epec. 3. va-
semmalta) ja Hannu Ylinen (SeAMK, 4. vas). 
Kuva: Johanna Korpela
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Seitsemän energia- ja ympä-
ristötekniikan insinööriopis-
kelijaa ja viisi agrologiopiske-
lijaa matkusti kahden tekno-
logiayksikön opettajan kans-
sa maaliskuun loppupuolella 
kahden viikon opintomat-
kalle Kiinaan. Seuraavassa 
on opettajien kokemuksia 
matkasta.

 uai’an (aiemmin Huaiyin) on 
reilun 5 miljoonan asukkaan kaupunki 
Jiangsun maakunnassa. Saavuttuamme 
Shanghain Podongin lentokentälle vas-
tassa oli kaksi Huaiyin Normal Univer-
sityn (HNU) professoria. Bussimatkalla 
Shanghaista opintomatkakohteeseem-
me Huai’anin kaupunkiin näimme pal-
jon laajoja asutusalueita, suuria joen-

ANNELI KAKKO, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
TARJA STENMAN, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
KUVAT: ANNELI KAKKO

JAMKin energia- ja ympäristötekniikan 
insinööriopiskelijoiden ja agrologiopiskelijoiden 

yhteinen opintomatka Kiinaan

H

varren satamia ja teollisuusalueita sekä 
valtavia puistoja ja rypsi- ja vehnäpelto-
ja. Matkan varrella ylitimme myös maa-
ilman kolmanneksi pisimmän Jangtse-
joen, jolla on erittäin merkittävä rooli 
Kiinan tavaraliikenteessä. 

HUAIYIN NORMAL Universityssä on 17 
koulua ja 24 000 opiskelijaa. Ensimmäi-
senä virallisena vierailupäivänä terve-
tulovastaanotolla paikalla oli yliopiston 
korkein johto sekä Biotieteiden yksikön 
johto, Biotieteiden yksikön professorit 
ja 12 opiskelijaa, jotka toimivat tutorei-
namme koko opintomatkamme ajan. 
Lisäksi tilaisuuteen osallistui 10 hengen 
delegaatio National Technical Univer-
sitystä Kiovasta, Ukrainasta ja saman 
yliopiston 4 tutkijaa, jotka ovat jo pari 
vuotta työskennelleet HNU:ssa. Virallis-
ten puheiden ja lahjojen luovuttamisen 
ja vastaanottamisen sekä korkeakou-
luesittelyjen jälkeen siirryimme lounaal-
le ja sieltä suoraan yliopiston historiaa 
esittelevään museoon. 

Kävimme myös suuressa vapaa-ajan 
puistossa, jossa persikka- ja päärynä-
puut olivat täydessä kukkaloistossa. Op-
paamme ja tulkkimme Dr. Wie Zhong-
pein mukaan Huai’anissa vierailee 
harvoin eurooppalaisia, ja siksi tavalliset 
ihmiset olivat erittäin kiinnostuneita 
meistä, tervehtivät iloisesti ja ottivat 
meistä paljon valokuvia jokaisessa tu-
tustumiskohteessamme. 

”REGIONAL MODERN Agricultural and 
Environmental Protection”-opintojak-
solle osallistuivat vierailumme aikana 
niin JAMKin opiskelijat kuin Kiovan 
teknillisen yliopiston opiskelijat. HNU:n 
professorien pitämien luentojen ai-
heita olivat biomassan muuntaminen 
biokaasuksi ja bioetanoliksi, modernit 
maatalousteknologiat, riisin ja rapujen 
yhteiskasvatuksen teknologiat, järven 
tilan seuranta kaukokartoituksen avulla, 
typen kulku ja eri muodot maaperässä, 
johdatus Huainin paikalliseen kulttuu-
riin ja maisemaan sekä kiinalainen kal-

Huai’anin vanha kaupunki.
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ligrafiamaalaus. Myös JAMKin opettajat 
toimivat kurssin ohjaajina. Opetus oli 
interaktiivista ja sisälsi ryhmätöitä ja ko-
titehtäviä. 

JAMKin opettajat luennoivat matkan 
aikana kahdelle noin 75 kiinalaisopis-
kelijan ryhmälle. Tarja Stenman esitteli 
JAMKin Biotalousinstituutin toimintaa 
sekä vesiensuojelua ja automaattista 
vedenlaadun mittausta. Anneli Kakko 
esitteli suomalaista luontoa, kulttuuria 
ja koulutusta sekä opetti kiinalaisille 
muutamia suomen kielen sanoja. Li-
säksi hän esitteli tervetulotilaisuudessa 
Suomea, suomalaista koulutusjärjestel-
mää ja erityisesti Jyväskylän ammatti-
korkeakoulua.

VIERAILUKOHTEITAMME olivat Urban 
Planning Museum, Art Gallery, Local 

Vierailulla yrityksissä

Yritysvierailukohteitamme olivat
-  Biomass Green Energy Co. -biomassa-

laitos, joka tuottaa oljesta bioetanolia 
ja arvokkaita, esimerkiksi farkkujen 
valkaisussa käytettäviä entsyymejä.

-  King´s Luck -tislaamo, joka tuottaa riisis-
tä ja vehnästä väkeviä alkoholijuomia; 
4000 työntekijää.

-  Huai’an Modern Fisheries Industrial 
Zone -kalankasvatuslaitos, joka tuottaa 
12:ta eri kalalajia; 10 työntekijää. Laitos 
käyttää kiertovesikasvatusmenetelmää, 
jossa uutta vettä tarvitaan vain murto-
osa kiertävän veden määrästä. 

-  Chaimi River Modern Agriculture Base 
-kasvihuoneviljelmä, joka tuottaa mm. 
kurkkua, kukkakaalia ja mansikkaa; 45 
työntekijää. Viljelmällä hyödynnetään 
paikallisia orgaanisia lannoitteita, joiden 
raaka-aineina käytetään pääasiassa riisin 
ja vehnän viljelyn sivuvirtoja ja joihin 
lisätään kasveille hyödyllisiä mikrobeja.

 Vierailukohteitamme olivat Urban Plan-
ning Museum, Art Gallery, Local Cultural 
Museum, Kiinan ensimmäisen päämi-
nisterin Shou Enlain puisto ja Huai’anin 
vanha kaupunki. Seurasimme myös 
tanssi- ja musiikkiesityksiä sekä osallis-
tuimme käsityö- ja leivontatuokioihin. 
Lisäksi harjoittelimme kungfun alkeita 
paikallisen opettajan opastuksella.

Anneli Kakko sai kalligrafipiirtä-
misopastusta kädestä.

Cultural Museum, Kiinan ensimmäisen 
pääministerin Shou Enlain puisto ja 
Huai’anin vanha kaupunki. Seurasimme 
myös tanssi- ja musiikkiesityksiä sekä 
osallistuimme käsityö- ja leivontatuoki-
oihin. Lisäksi harjoittelimme kungfun al-
keita paikallisen opettajan opastuksella.

VIIMEISENÄ vierailupäivänämme tu-
tustuimme kaupungin keskustaan ja 
sen nähtävyyksiin sekä joen rannan sa-
tamaan ja puistoihin ja aukioihin, joilla 
paikalliset ihmiset tanssivat ja voimiste-
livat. Paluumatkalla meillä jäi vain vajaa 
puoli päivää aikaa Shanghaissa ennen 
paluulentojamme Suomeen.

Tämä opintomatka oli meidän kaikki-
en jamkilaisten mielestä todella hyvin 
järjestetty, monipuolinen ja korkea-
tasoinen. Päällimmäisenä jäi mieleen 
kiinalaisten isäntiemme ylitsevuotava 
ystävällisyys, avuliaisuus ja vieraanva-
raisuus. Vastavuoroisesti tämän vuoden 
elokuussa 20 HNU:n opiskelijaa ja kaksi 
professoria osallistuvat JAMKin kansain-
väliseen kesäkouluun ja opiskelevat kol-
men viikon aikana ”Renewable energy 
and environmental technology” sekä 
”Bioengineering” -opintojaksot.

JAMK-ryhmäläisiä yhteiskuvassa HNU-opis-
kelijoiden kanssa.

JAMK-ryhmä lähdössä hotellilta yliopistolle 
tervetulotilaisuuteen.
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Opiskelijat hinkuvat oppia, 
materiaalit kehittyvät ja 
kaikki kierrätetään, tieto va-
rastoidaan tietomalleihin. 

 akennusalan koulutuksen 
täytyy palvella työelämän muutosta, 
joten jatkuvasta oppimisesta ja mo-
duulipohjaisesta oppimisesta on teh-
tävä alan tapa toimia. Näin todetaan 
Rakennetun omaisuuden tila 2019 -ra-
portissa eli ROTI-raportissa. Ajatuksen 
kuulijoille esitteli Rakennusteollisuus 
RT:n Tuukka Liukko ja tilaisuus oli jo 
perinteeksi muodostunut Etelä-Karjalan 
rakennuspäivä Skinnarilan kampuksella 
Lappeenrannassa. Teemana oli visioida 
rakennusalan osaamistarpeita tulevai-
suudessa. 

”Perusosaaminen täytyy opettaa op-
pilaitoksessa, se asia ei muutu. Perus-
osaamisella tarkoitan muun muassa 
teknistä osaamista, ongelmaratkaisuky-
kyä, kielitaitoa, sopimustekniikan hallin-

MIRKA AIRESVUO

Vuonna 2025 – rakennusalan visioita 
Rakennuspäivässä

taa ja kriittistä ajattelua. 
Mutta sellaisiakaan tai-
toja ei saa insinöörikou-
lutuksessa unohtaa kuin 
ihmistuntemus, tunneä-
ly ja ratkaisukeskeisyys, 
Liukko alusti.

Myös lehtori Timo 
Lehtoviita korosti, että 
luokkahuoneopetusta tarvitaan tulevai-
suudessakin ja sen lisäksi laadukkaan 
harjoittelun on täydennettävä teorian 
oppimista. Hän oli huolissaan insinöö-
riopiskelijoiden livahtamisesta työelä-
mään ennen valmistumista: ”Yritysten 
pitää painottaa nuorille, että valmistu 
ensin ja mene sitten töihin. Tutkinto on 
tärkeä.”

Tuukka Liukko näki ideaalitilanteeksi 
vuonna 2025 sellaisen maailman, jossa 
tarjolla on mielekkäitä rakennusalan 
harjoittelupaikkoja ja töitä sekä toisaal-
ta riittävästi alalle hakeutuvia. ”Oppi-
laitoksilla on riittävästi resursseja viedä 
rakennusalaa eteenpäin. Yrityksissä on 
päästy eroon vanhanaikaisista ajatus-
malleista eikä henkilöstö ole enää kulu-

erä vaan ihmisiä”, Liuk-
ko maalaili.

Lehtori Heikki Veh-
maan ideaalioppilai-
tos – joskus kaukana 
tulevaisuudessa, ei var-
mastikaan vielä 2025 
– on sellainen, jossa ei 
ole byrokratiaa, kuten 

opintopisteitä, vaan ihmiset tulevat 
opiskelemaan, koska he haluavat oppia 
ja he oppivat koska he haluavat oppia. 
”Teknisen osaamisen hallitseva ihmi-
nen, joka osaa myös elämisen taidot”, 
haaveili Timo Lehtoviita.

Saimaan ammattikorkeakoulun tek-
niikan koulutuspäällikkö Kirsi Taivalant-
ti katsoi tulevaisuuteen oppilaitoksen 
näkökulmasta: ”Vuonna 2025 me vas-
taamme alueen työvoimatarpeeseen 
mutta olemme myös profiloituneet 
niin, että meillä on valtakunnallisesti 
merkittävää huippuosaamista.”

Materiaalit kehittyvät 
tutkimuksen ansiosta

VTT:n erikoistutkija Tapio Vehmas 
esitteli rakennusmateriaalien kehitys-
näkymiä. Ensinnäkin hän uskoo, että 
rakentaminen pysyy sikäli ennallaan, 
että peruskonsepti ei muutu, toisin sa-
noen esimerkiksi 3D-tulostettuja taloja 
ei ole näköpiirissä. Sen sijaan hiilidiok-
sidipäästöjä tuotetaan nykyistä vähem-
män, ja jopa negatiiviseen hiilijalanjäl-
keen on mahdollisuus. 

Myös Swecon Rakennetekniikka Oy:n 
aluejohtaja Jyrki Jauhiainen ennus-
ti omassa esityksessään, että vuoteen 
2030 mennessä kaikki rakennusmateri-
aalit kierrätetään ja tämä otetaan huo-
mioon jo suunnittelussa.

Vaikka erikoistutkija Vehmaan mu-
kaan materiaalitekniikassa usein liioitel-
laan uudistusten nopeutta, hän uskalsi 
kuitenkin veikata sen verran, että vii-
meistään 30 vuoden kuluttua eristeet 
ovat osittain biopohjaisia ja eristeiden 

R

Rakentamisen pitää olla 
yhteistoimintaa ja perik-
siantamatonta paran-
tamista, jotta päästään 
kohti erinomaisuutta.

Rakennusmateriaalien tutkimuksesta Rakennuspäivässä esitelmöinyt VTT:n erikoistutkija Ta-
pio Vehmas on kiinnostunut betonista.
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lämmönjohtavuus alittaa jopa ilman 
lämmönjohtavuuden. Puuta käytetään 
yhä enemmän. Betonirakenteiden käyt-
töikä pitenee. 

”Tulevaisuuden materiaalien perusta 
on nykyinen tutkimus. Nykyisin tutkit-
tavia asioita ovat ainakin aerogeelit, 
basalttiraudoitteet, hiilidioksidin sitou-
tuminen betonin kaltaisiin rakenteisiin 
sekä puun pitkäaikainen säilyvyys ja 
käyttäytyminen”, Vehmas luetteli ja oh-
jeisti rakennusalan opettajia:

”LCA- eli elinkaarianalyysi kannattaa 
opettaa insinööriopiskelijoille.”

Tuottavuus nousuun 
yhteistyöllä

”Rakentamisen pitää olla yhteistoimin-
taa ja periksiantamatonta parantamista, 
jotta päästään kohti erinomaisuutta”, 
lausui Tampereen yliopiston professori 
Kalle Kähkönen.

Hänen mukaansa yhteistoiminnasta 
esimerkiksi alliansseissa on hyviä koke-
muksia: kun valmistaudutaan yhdessä 
paremmin, työkohteessa on vähemmän 
ratkottavia asioita, riidat vähenevät ja 
saadaan aikaan enemmän ja kerralla. 
Suomessa on toteutettu tai on käyn-
nissä yli 50 allianssihanketta, ja mallista 
näyttää muodostuvan rakennusalan 
muutosajuri.

Professori Kähkösen mielestä ide-
aalista olisi virtaustehokas toiminta ja 
tahtiaikatuotanto, ns. tuotantojuna, 
jossa työ on jaettu samanpituisiin pa-
ketteihin, jotka seuraavat välittömästi 
toisiaan.

”Tällöin tuotanto etenee tasaisella 
nopeudella, joten saavutetaan ennakoi-

Tieto sijaitsee vielä nykyisinkin usein työmaakopissa vaikka sitä tarvittaisiin työmaalla. Rat-
kaisu tähän on tietomallien ympärille kehittyvät tietovarastot.

tava, nopeasti valmista tulosta tuottava 
työtahti, ja tuottavuus paranee.”

Nykyajan megatrendillä, digitalisaati-
olla, on paljon mahdollisuuksia raken-
nusalalla, ja Kähkönen on varma, että 
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Materiaalien tutkimusta 
ohjaavia pääteemoja ovat 
teknologian kehitys, ilmaston-
muutos ja kestävä kehitys.

tulevaisuudessa tietovarastot kehitty-
vät tietomallien ympärille. Nykyisinhän 
tilanne on usein vielä sellainen, että tie-
to on työmaakopissa ja tiedon tarvitsijat 
ovat työmaalla. 
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Vad ligger bakom den 
situation vi lever i idag?

 inland har de senaste åren vaknat 
till aktiva diskussioner om klimatfö-
rändringen, koldioxidutsläpp och mil-
jöförstöring. Eftersom landet ligger i 
ett kyligt klimat och avstånden mellan 
tätorter är rätt långa behövs energi dels 
för uppvärmning, dels för transporter i 
högre grad än i många andra länder i 
världen. Inhemsk energi kan bara pro-
duceras med vissa råvaror såsom trä, 
torv, biomassa, avfall, vatten, sol och 
vind. Energi från berg- eller jordvärme 
(maalämpö) kan inte direkt anses vara 
inhemsk eftersom man samtidigt mås-
te ta i beaktande hur den elenergi är 
producerad som behövs för att utvinna 
denna värme. Finlands elproduktion 
har från början byggt på vattenkraft, 
men då konsumtionen ökat så mycket 
att andra produktionsmetoder måste 
tas i bruk har den viktigaste produkti-
onsformen varit att producera värme/
ånga med olika bränslen och använda 
den för elproduktion. Skogsindustrin 
har traditionellt utnyttjat restprodukter 
för värmeenergiproduktion, främst för 
uppvärmning av industrianläggningar-
na, och då landet började urbaniseras 
på allvar efter krigsåren insåg man att 
man kunde kombinera elproduktion 
med värme för fastighetsuppvärmning 
i tätorterna. Helsingfors Energi bygg-
de år 1957 en fjärrvärmeledning från 
Sundholmens kraftverk vid Porkalaga-
tan i Helsingfors till den fastighet vid 
Mechelingatan som fortfarande inhyser 
restaurang Perho (som också utbildar 
restaurangpersonal). Detta var starts-
kottet för utbyggande av lokala fjärr-
värmenät och kraftverk av typen CHP 
(Combined Heat and Power) som allt-
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så producerar både värme och el med 
samma bränsle. Idag finns sådan an-
läggningar i sgs alla tätorter i landet och 
deras totalverkningsgrad är ca 85–90 % 
jämfört med de tidigare enbart elpro-
ducerande kraftverken med omkring 
35 % verkningsgrad. Bränslet i dessa 
kraftverk var huvudsakligen olja, senare 
stenkol och i vissa anläggningar svartlut 
(en biprodukt från skogsindustrin) eller 
träflis/sågspån, som dock måste torkas 
före användning som bränsle. Använd-
ning av torv är rätt begränsad då den 
är betydligt mindre effektiv och lider av 
samma problematik gällande fukt och 
vatten, som förtar bränslets effekt.

DE SENASTE ÅREN har man byggt an-
läggningar som använder samhällets 
avfall och biobränslen för energipro-
duktion vilket visserligen kräver tran-
sportering men man behöver inte mera 
bygga ut soptippar. Förut tog man till-
vara biogas från dessa på vissa håll, men 
effektiviteten och energimängden av 
detta har varit rätt begränsad. 

TRAFIKENS BRÄNSLEN (efter krigsti-
dens gengasdrift) har baserats på olja, 
dvs. fossilt bränsle till nästan 100 %. På 
senare tid har också naturgas börjat 
användas i fordonstrafiken, men infra-
strukturen för detta bränsle är mycket 
begränsad, och naturgasen är också ett 
fossilt importbränsle. Järnvägstrafiken 
har övergått från ved- eller kokseldad 
ånga först till dieselolja och numera 
till största delen eldrift. Spårvagnar 
infördes på 1800-talet först som häst-
dragna, sedan eldrivna. Tyvärr var det 
bara Viborg, Åbo och Helsingfors som 
byggde ut spårvägsnät, och på 1970-ta-
let lades systemet dessutom ner i Åbo 
och spåren revs. Nu har man vaknat på 
nytt i ärendet och planerar att bygga 
åtminstone två linjer i Åbo, och Tam-
merfors har börjat förverkliga planer 

på ett eget spårvagnsnät som torde bli 
färdigt inom något år. Helsingfors stad 
behandlade planer på ett metrosys-
tem första gången redan 1955, men 
det dröjde omkring 10 år innan saken 
konkretiserades och planeringen starta-
de på allvar. På 1970-talet kom man så 
långt att staden och VR kom överens 
om att VR sköter lokaltrafiken norr- och 
västerut med eldrivna lokaltåg, me-
dan Helsingfors bygger bannät österut 
med samma spårvidd och delvis under 
jord, dvs. metro. Följden av detta var att 
Valmet/Strömberg började planera en 
metrotågkonstruktion bestående av 
två vagnpar per set, som kunde sam-
mankopplas till maximalt tre set i rad 
för ökad kapacitet. De första provtågen 
kördes med likströmsmotorer men des-
sa visade sig ha underdimensionerad 
effekt och Strömberg utvecklade då  en 
frekvensomriktarserie ”SAMI”, Ström-
berg Asynkroni Moottori Invertteri, så 
att tågen som matades med likström 
kunde köras med trefas växelströms-
motorer. Hela proceduren innebar att 
Helsingfors hade världens nordligaste 
metro och första i världen att köra tå-
gen med frekvensomriktare och trefas 
växelströmsmotorer. 1982 invigdes den 
första kommersiella sträckan mellan 
Järnvägstorget och Botbygård. Tun-
nelbygget under Järnvägstorget var 
besvärligt pga det sk. Gloet, en f.d. havs-
viksbotten som sträckte sig så djupt att 
man inte kunde gå genom berg. Lösnin-
gen var att djupfrysa marken tills man 
hunnit bygga en betongtunnel genom 
moraset och tunneln kunde färdigs-
tällas. Österut har spåren nu förlängts 
till Nordsjö och Mellungsbacka, väste-
rut till Mattby i Esbo och här pågår en 
förlängning vidare till Stensvik. Lokal-
tågtrafikens elektrifiering ledde till att 
den första bansträckan i Finland med 
elektrifiering var Helsingfors–Kyrkslätt 
år 1969. Sedan kom turen till Mårtens-
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dalsbanan och sträckan Helsingfors–
Riihimäki och därefter har man elektri-
fierat alla viktiga stambanor och en hel 
del mindre sidobanor. Tyvärr finns ännu 
många järnvägssträckor utan elektri-
fiering, men trafiken på dem är nästan 
enbart godstrafik.

Inom bussektorn har man inom stä-
dernas lokaltrafik börjat använda na-
tur- eller biogas- och eldrivna bussar, 
men andelen i Finland är rätt marginell. 
I Tammerfors startade man trolleybuss-
trafik i slutet av 1940-talet med bussar 
som konverterades till eldrift. Strax där-
efter gjordes samma sak i Helsingfors 
där man upprättade en trolleybusslinje 
(linje 14 mellan Eira och Mejlans), som 
kördes åren 1949–1974 tills bussarna 
ansågs slutkörda. 

En serie inhemsktillverkade (Sisu, 
Wiima, Strömberg) bussar togs på nytt 
i bruk och användes åren 1979–1985, 
men efter diverse debatter om deras 
framtid och utveckling fattades slutli-
gen beslutet att lägga ner dem och vi-
dareutvecklingen lades ned. Med facit 
på hand idag kan man förstås säga att 
beslutet var misslyckat. (T.ex. Tallinn har 
ett välutbyggt trolleybussnät liksom 
många europeiska och asiatiska stä-
der). Personbilsparken är fortfarande till 
nästan 100 % bensin- eller dieseldriven 
eftersom en vettig infrastruktur för gas- 
eller eldrift saknas och körsträckorna 
per ”tankning” för gas- och elbilar gene-
rellt är kortare.

DÅ IMATRAFORSEN försågs med ett 
vattenkraftverk i slutet av 1920-talet 
sades det att denna anläggning kom-
mer att räcka för att täcka Finlands el-
konsumtion för all framtid. Snart klar-
nade det dock att så inte kommer att 
ske, så man byggde ut vattenkraften i 
alla vattendrag där det var geografiskt 
möjligt och ekonomiskt lönsamt. Följ-
den av detta var häftiga debatter om 
påverkan på fiskbeståndet då det visat 
sig att trots laxtrappor och liknande 
förhindras en stor del av fisken att ta 
sig upp och leka i de områden de fö-
rut levt i. Även reglerdammarna väckte 
protester, främst de enorma dammar-
na Lokka och Porttipahta i Lappland, 
som lade stora ödemarksområden med 
skog och mossar under vatten. Liknan-
de problematik ser man då man väger 
torv som ett inhemskt bränsle mot kol-
dioxidneutralitet. Vissa instanser anser 
torv vara ett koldioxidneutralt bränsle, 
medan man i EU allmänt tolkar den som 
fossilt bränsle som bör undvikas. Hante-
ringen av torv är också ganska besvärlig 

då den bör torkas varvid den dammar 
lätt, den innehåller mycket fasta partik-
lar såsom trädrötter, ben, jordbruks- och 
andra redskap etc. och dess energiin-
nehåll volymmässigt är rätt lågt vilket 
ökar behovet av transportkapacitet från 
torvtäkterna till förbrukarna.

ELPRODUKTIONEN MÅSTE främst på 
1960- och 70-talet byggas ut med vär-
mekraftverk, som för att ha tillräcklig 
effekt använde olja och stenkol som 
bränsle. Slutligen tillkom kärnkraftverk 
i Lovisa och Olkiluoto. Alla dessa bygg-
des som kondenskraftverk, dvs. kyl-
ningen av ångan görs med havsvatten 
som leder bort överloppsvärmen och 
verkningsgraden är därför under 40 
%. Trots all denna tillbyggnad blev det 
underskott i elsystemet och då avtala-
des om elimport från Sovjetunionen 
huvudsakligen som en del av bilatera-
la handelsavtal. Fram till ungefär 2010 
täcktes Finlands elunderskott således 
med sovjetisk/rysk (kärnkrafts?)el. Se-
dan vände trenden då Ryssland inte 
mera följde samma handelspolitik utan 
marknadsekonomin började styra den 
internationella handeln. Följden av det-
ta blev att Finland i stället började idka 
mesta handeln med Sverige och Norge, 
vilket möjliggjordes av att man byggt 
en HVDC-link (High Voltage DC) mellan 
Raumo och Forsmark (Fennoskan-lin-
ken) som ökade överföringskapaciteten 
betydligt jämfört med de ”traditionella” 

överföringslinjerna i Haparanda-Tor-
neåtrakten. Idag har denna link utökats 
med en till och man har också byggt två 
sådana linkar till Estland (Estlink 1 och 
2). Likströmsöverföringen har varit nöd-
vändig både med Ryssland och Estland 
pga att dessa länders elnät inte håller 
lika stabil frekvens som det nordiska el-
nätet.

DÅ MAN SER PÅ Finlands energiproduk-
tion under den senaste tiden märks en 
tydlig sjunkande trend både gällande 
totalenergiproduktionen, produkti-
onen med fossila bränslen samt kol-
dioxidutsläppen. Statistiken i figuren 
visar också att andelen förnybar energi 
ökar stadigt, vilket delvis beror på an-
vändning av avfall och biobränslen vid 
el- och värmeproduktion som ersätter 
stenkol. Figuren berättar dock inte hur 
elproduktionen utvecklats och elim-
portens betydelse i sammanhanget. År 
2018 är dessutom prognosticerat, inte 
baserat på realdata.

I VÄRLDSPERSPEKTIV är situationen 
dock av helt annan klass och därför 
borde man också titta på det globala 
perspektivet som visserligen inte ger 
information om förhållandet mellan el 
och annan energi och där olika länder 
i detta avseende divergerar kraftigt, ef-
tersom Norden är ett område med rela-
tivt stor andel elenergi medan många 
länder har större andel energi för värme 
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och/eller transportsektorn. I världssta-
tistiken blir Finland i praktiken en så 
liten delaktör att landet inte kan identi-
fieras i ett diagram. Finlands energikäl-
lors palett kan inte heller jämföras med 
den globala, eftersom proportionerna 
mellan olika källor har en helt annan 
fördelning.

Hur ser man framåt?

EN FÖR FINLAND typisk trend är den att 
man slaviskt försöker följa internatio-
nella direktiv och rekommendationer 
trots att de inte alls alltid är lämpade för 
vårt samhälle och dess struktur. Ytter-
ligare förstärks de negativa effekterna 
av den finska ”sisu-mentaliteten”, som 
förorsakar en strävan att vara först och 
bäst i allting, vilket i sin tur ofta innebär 
förhastade åtgärder och ogenomtänkta 
förändringar. Man tar hårt på de inter-
nationella klimatavtalen och strävan att 
begränsa den globala uppvärmningen 
och skapa ett koldioxidneutralt samhäl-
le. Klimatdiskussionerna har i vissa fall 
lett till en koldioxidavvecklingshysteri 
som inte har några som helst proportio-
ner då man ser till helheten i ett bredare 
perspektiv. Helsingforsborgmästaren 
Vapaavuori lovade nyligen en miljon 
euro för en lösning till att göra staden 
oberoende av stenkol som energikälla. 
Ändå har man redan fattat beslut om 
att avveckla kolkraftverket på Hana-
holmen inom 10 år och Sundholmens 
kraftverk måste antingen konverteras 
till andra bränslen eller så står det in-
för samma öde i ett längre perspektiv. 
Innan dess har man börjat konvertera 
båda för förbränning av pellets som 
skulle göra dem koldioxidneutrala. Man 
har bara inte sett helheten: de använ-
der  tillsammans drygt 170 ton kol per 
timme vid full effekt, vilket omräknat i 
(torra) pellets betyder ungefär dubbelt 
så mycket, dvs. närmare 340 ton, och då 
ingen järnväg finns till någondera och 
pelletstillverkningen sker i inre delen av 
landet skall denna bränslemängd köras 
med långtradare från källorna till kraft-
verken. Om man antar att körsträckan i 
medeltal är 200 km i en riktning och bi-
larna kör tomma i ena riktningen, tar 60 
ton nyttolast och förbrukar i medeltal 
40 l dieselolja / 100 km går det åt 4*40 
liter per transport. Det behövs 5,5 bilar 
i timmen = 132 bilar per dygn för tran-
sporterna vilket innebär att man brän-
ner över 20.000 liter diesel per dygn i 
denna cirkus. (I denna kalkyl har man 
dessutom förbisett de fossila bränslen 

som använts för att trämaterialet för 
pelletstillverkningen har tagits ur sko-
gen). Kolet hämtas med fartyg i storlek-
sordningen 100.000 ton per resa vilket 
betyder ca 1 fartyg var 25:e dag, och 
fartygen belastar naturligvis inte vägar 
och gator heller. Pellets i motsats till 
stenkol måste dessutom förvaras torrt, 
dvs. inte under bar himmel så redan en 
veckas bränsleförråd kräver enorma för-
varingssilos. De senaste uppgifterna pe-
kar på att man nu insett problematiken 
och satsar till stor del på nya enheter för 
andra bränslen samt ny teknologi och 
nya metoder att lagra och konvertera 
värmeenergi.

KLIMATAVTALEN OCH –politiken har 
idag lett till att energibolagen och kon-
sumenterna har börjat satsa på mil-
jövänligare och koldioxidutsläppsfri 
energiproduktion. Detta har lett till att 
man börjat bygga rätt stora vindkrafts-
parker främst i kustområdena, men 
även i Lappland och på vissa ställen i 
inlandet. Vindkraften täcker idag nästan 
7 % av Finlands elkonsumtion, vilket är 
en enorm ökning då den för ca 10 år 
sedan ännu var under 1 %. Företag och 
butikskedjor har installerat solpane-
ler på fastigheter med stora platta tak 
och gör reklam för att vara ekologiska. 
Småhusägare har börjat satsa på berg-/
jordvärme, luftvärmepumpar, solfånga-
re och solpaneler antingen som ersätt-
ning av tidigare oljeeldning i äldre fas-
tigheter eller som modern energikälla 
i nybyggen. Till och med höghusbolag 
har börjat investera i jordvärme om 
fjärrvärme inte är tillgängligt, eller som 
komplement till denna. Byggnadsbes-
tämmelserna har blivit strängare gällan-
de energieffektiviteten i fastigheter och 
saneringen av äldre fastigheter medför 
vanligen bättre energiekonomi genom 
bättre isolering, energitäta fönster, vat-
tenbesparande duschar och kranar etc. 
vilket minskar värmebehovet.

UTBYGGNADEN AV kärnkraften är både 
tidskrävande, osäker och kostsam och 
Olkiluoto 3 -enheten är ett sorgligt 
exempel på fenomenet som nämnts 
ovan, dvs. att man valt att planera och 
bygga en enda generator på 1600 MW, 
störst i världen och oprövad teknologi. 
Projektet är för tillfället 10 år försenat, 
och man kan bara fantisera om vilket 
pris den el kommer att få som måste 
återbetala denna försening. Tendensen 
att gå händelserna i förväg syns ock-
så i Fennovoimas projekt ”Hanhikivi”, 
där man förstört en hel udde i havet 

så fort riksdagen fattat principbeslut 
om ett kärnkraftverk därstädes. Beslu-
tet har lett till en komplicerad plane-
rings- och offertprocess, kovändningar 
bland både finansiärer och politiker och 
många protestaktioner både i Finland 
och Sverige. Inget slutgiltigt bygglov 
för kärnkraftverket har beviljats (den 
senaste nyheten är att HFD förkastat 
överklagandena gällade verkets miljö- 
och vattenhushållningstillstånd) och 
hela projektet är i högsta grad tvivelak-
tigt då den ryska leverantören Rosatom 
inte ens kunnat presentera godtagbara 
säkerhetsdokument för hela anläggnin-
gen. En annan följd av både kärnkrafts-
politiken och den ökande andelen vin-
dproducerad el är att Fingrid utbygger 
stamnätet med tre nya huvudlinjer mel-
lan norra och södra Finland och förbe-
reder större överföringskapacitet också 
med Sverige i norr för att kunna handla 
med större mängder elenergi. Dessa 
kostnader kommer självklart också att 
inverka på elpriserna i landet.

ELBILAR LYFTS FRAM som buffertlager 
för utjämning av elenergiflödet, men 
detta förutsätter dels att en betydande 
del av fordonsparken byts till helelekt-
risk, dels att alla matningspunkter görs 
dubbelverkande, dvs. förses med in-
vertrar som kan mata likströmmen från 
fordonen synkront till nätet, vilket gör 
systemet oerhört dyrt i förhållande till 
kapaciteten. Elbilarnas pris är och kom-
mer ännu länge att vara alltför högt för 
att fordonsparken i landet skulle bytas 
ut. Ingen tar heller ställning till de kol-
dioxidutsläpp och andra miljökonsek-
venser som uppstår vid tillverkningen 
av elbilar och batterier till dem. Vissa 
undersökningar påvisar att tillverkning 
av en elbil som helhet förorsakar mer 
koldioxidutsläpp än produktionen av 
en bil med förbränningsmotor. Finlands 
transportsträckor och kalla klimat är 
inte heller ägnat att främja använd-
ning av helelektriska fordon förutom i 
tätorter där körsträckorna är korta och 
laddning möjlig litet var som helst. Om 
hela landet skall kunna utnyttja ”mobi-
la” elkällor krävs också att ledningsnätet 
på många håll borde förstärkas vilket 
ytterligare ökar kostnaderna. En annan 
praktisk detalj är bristen på standardi-
sering av matningssystemen i elbilarna. 
Det finns två stöpselstandarder med oli-
ka mekanik, bilarnas anslutningar finns 
framtill och baktill och uppe och nere 
och på högra och på vänstra sidan vilket 
innebär att varje laddningspunkt måste 
ha flera meter långa sladdar, som des-
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sutom är tunga pga att de höga ström-
styrkorna för snabbladdning kräver 
grova kopparkablar. Bussar kan laddas 
via takmonterade strömavtagare, som 
tar plats och ökar luftmotståndet, eller 
via induktiva spolar i marken och un-
der bussen, vilka i sin tur är synnerligen 
ineffektiva pga nödvändiga luftgap.

INOM VINDKRAFTSTEKNOLOGIN har 
trenden hittills gått mot allt större en-
heter. Då Danmark inledde vindkraft-
seran på 1970-talet ansågs ett 200 kW 
vindkraftverk vara rätt stort, medan de 
flesta kommersiellt betydande kraftver-
ken idag är i storleksordningen 2–5 MW. 
Planer finns på upp till ca 15 MW enhe-
ter. Vad man kanske borde fästa mer 
uppmärksamhet vid är att dagens verk 
arbetar med full effekt med vindstyrkor 
mellan 14 och 25 m/s, och konstanta 
vindhastigheter av denna storleksord-
ning finns inte på de flesta håll i Europa. 
Man borde hellre satsa på kraftverk som 
uppnår full effekt vid lägre vindhas-
tighet och gärna skulle ha marginal att 
producera vid högre vindhastigheter än 
nuvarande maximum. Enhetsstorleken 
kan alltså inte öka obegränsat på detta 
område. I tätorter är enda vettiga möj-
ligheten mindre vertikala vindgenerato-
rer som generellt är enklare att monte-
ra, har mindre ljud, tar mindre plats och 
fungerar oberoende av vindriktningen, 
men tyvärr har sämre energiutbyte än 
de typiska trebladiga ”tornkraftverken” 
och kan inte byggas för större effekter.

SOLENERGIN UTNYTTJAS bäst i Finland 
med solfångare som producerar vär-
me av solstrålningen, och kan ha en 
verkningsgrad på 30–40 %. Nackdelen 
är att det krävs köldtålig vätska i dem 
som måste cirkuleras med pumpar som 
förbrukar el vid användningen. Solpa-
neler har fördelen att vara enklare att 
installera, de producerar el som kan 
användas för olika ändamål (också vär-
me), förbrukar ingen energi och är un-
derhållsfria. Nackdelen är att verknings-
graden som bäst ligger kring 15 %, trots 
att man i laboratorieförhållanden har 
kunnat uppnå drygt 20 %. Båda syste-
men fungerar bäst sommartid då vär-
mebehovet är som lägst, och därför är 
produktion av el med solpaneler mest 
optimalt om denna el kan användas för 
kylning, t.ex. inom luftkonditioneringen 
i fastigheter.

BRÄNSLECELLER SOM ger både värme 
och el är inte ännu idag kommersiellt 
lönsamma i större skala. Dessutom finns 

det olika typer, av vilka en del kräver 
mycket hög temperatur, närmare 1000 
grader som gör dem tämligen ohan-
terliga. Om bränslet är vätgas, som är 
miljövänligt eftersom restprodukten är 
vatten, måste denna produceras på nå-
got sätt, oftast genom elektrolys, vilket i 
sin tur kräver elektricitet, som då också 
måste produceras miljövänligt om net-
tot skall vara positivt. Vätgasen måste 
också hanteras på rätt sätt då den med 
luft bildar explosiv knallgas som utgör 
en säkerhetsrisk. I vissa bränsleceller an-
vänds bränsle producerat av naturgas, 
vilket alltså inte gör dem koldioxidneut-
rala såsom man förväntar sig. Metanol 
som bränsle kan produceras av biomas-
sa och är bättre än vätgas ur säkerhets- 
och hanteringssynpunkt.

Vad skall man satsa på?

MAN TALAR OM ATT elektrifiera for-
donsparken, bygga ut vindkraft och 
solenergisystem och även kärnkraften 
har fått ny vind i seglen trots alla tidiga-
re olyckor som vänt den allmänna opi-
nionen emot dem. Eftersom Finlands 
vattenkraft är utbyggd nästan till maxi-
mum och är den enda praktiskt använd-
bara reglerkraften för kompensering av 
vindkraftens variationer leder en större 
utbyggnad av vindkraft till svårigheter 
att balansera elsystemets energiflö-
de. Elimporten ger en viss flexibilitet, 
men bara så länge handeln accepte-
rar variationer i denna. Den egentliga 
kärnan i all problematik med energin 
är hur man kunde lagra energi i sådan 
form att den lätt kan tas i bruk när be-
hovet uppstår. Om vind- och solenergi 
t.ex. kunde lagras som värme en längre 
tid skulle mycket vara vunnet. Lagring 
i form av varmvatten kan fungera i ett 
dygnsperspektiv, men inte halvårsvis, 
vilket vore en nödvändig lösning för 
Finland och andra länder med kallt vin-
terklimat.

VÄRMEBEHOVET I huvudstadsregionen 
kunde lätt täckas av kondensvattnet 
från Lovisa kärnkraftverk om man skulle 
bygga tillräckligt stora rör hela vägen, 
likaså kunde Raumo och Björneborg, 
kanske t.om. Nystad och Åbo värmas 
med motsvarande kylvatten från Ol-
kiluoto, i synnerhet om den tredje en-
heten kommer igång i något skede. 
Om värmemängden från kraftverken 
är större än förbrukningen kunde man 
med ”bypass-rör” under huvudvägarna 
hålla dem is- och snöfria under den kal-

la årstiden utan saltning och sandning, 
vilket ytterligare vore en god gärning 
för miljön.

UPPENBART GÅR utvecklingen mot 
småskalig, distribuerad energiproduk-
tion vilket t.ex. elbolagen redan börjat 
förbereda sig på. Det krävs dock mycket 
mer automation och flexibilitet i elnätet 
samt lägre investeringskostnader och 
mer flexibel miljö- och bygglagstiftning 
gällande elproduktionsanläggningar 
innan lokalproducerad el kan ersätta 
märkbara mängder el i distributionsnä-
tet. Inom fastighetssektorn går utveck-
lingen mot nollenergihus vilket på sikt 
minskar behovet av värmeproduktion. 
Vägtrafiken är den mest problematiska 
energisektorn och kan bäst påverkas 
genom samhällsplanering (korta arbet-
sresor, miljövänliga fordon, effektiverad 
logistik) och utbyggnad av miljövänliga 
trafikleder (spår- och cykeltrafik etc.). 
Man har redan tagit vissa steg i denna 
riktning i några städer bl.a. genom de 
s.k. stadscyklarna, som vem som helst 
kan registrera sig som användare av. 
Systemet bygger på ett antal cykelsta-
tioner varifrån man mot en viss avgift 
kan ”låna” en cykel för en viss tid, och 
detta har blivit mycket populärt i Hel-
singfors så nu följer Esbo och Vanda ef-
ter och bygger ut likadana system i sina 
mest tättbebyggda områden. Nackde-
len är att cyklarna alltid måste returne-
ras till någon ”station” så rörelsefriheten 
är begränsad jämfört med privata cyk-
lar.

SLUTLIGEN VILL JAG konstatera att i det 
globala perspektivet är Finland en för-
svinnande liten klimatbov och borde 
behandlas enligt detta. Finland skall na-
turligtvis gå i bräschen för klimatsmart 
och hållbar utveckling, men skall inte 
behöva ta hela världens klimatskuld-
börda på sina axlar. Hungersnöd och 
naturkatastrofer är än så länge mycket 
större problem för mänskligheten än 
Finlands energiförbrukning och koldio-
xidutsläpp.
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 len toiminut ammattikorkea-
koulussa lehtorina ja tuntiopettajana 20 
vuotta ja kuljetinalan yrittäjänä noin 25 
vuotta. Valmistuin insinööriksi 70-luvul-
la. Silloin elettiin vielä ”laskutikkuaikaa”. 
Tietokoneet alkoivat yleistyä oppilaitok-
sissa 80-luvun taitteessa. 

Aloitin koneopin lehtorina Kokkolan 
teknillisessä oppilaitoksessa vuonna 
1980. Siihen aikaan perustin myös kul-
jetinalan yritykseni, jossa työskentelin 
suunnittelutehtävissä sivutoimiluvalla. 
Lupa piti anoa joka vuosi erikseen.  Han-
kimme FEM-lujuuslaskentaohjelmiston, 
joka oli mainio työkalu teräsrakentei-
den ja erityisesti ristikkorakenteiden 
suunnittelussa. AutoCad-ohjelman 
otimme käyttöön 90-luvun taitteessa. 
Viime vuosikymmeninä piirtämis- ja 
suunnitteluohjelmistot ovat toki kehit-
tyneet huimasti niistä ajoista. 

Siihen aikaan pääsykokeeseen pää-
syn ehtona oli tietyn pituinen työrupea-
ma alan teollisuudessa. Ja tämä vaati-
mus oli ehdoton, siitä ei lipsuttu. Tästä 
johtuen oppilaat kykenivät keskustele-
maan valmistustekniikoista ja varsinkin 
teknikko-oppilaissa oli joitakin täysiä 
ammattimiehiä (naisia ei juurikaan ollut 
konepuolella). Muutenkin motivaatio 
oli korkea.  

SITTEN ITSE ASIAAN. Koneinsinöörien 
osaamisen inflaatioon on monia syitä. 
Suurin synti on lähiopetuksen raju su-
pistus, jopa alle puoleen kokonaistun-
timäärästä. 80-luvulla ei tunnettu sanaa 
”etätunnit”. Nyt etätunteja on suurin osa 
kokonaistuntimäärästä. Tämä on joh-
tanut siihen, että tärkeät insinöörityön 
perusasiat ovat jääneet vähäiselle ope-
tukselle. 

Koneinsinöörillä nämä ehdottoman 
tärkeät perusasiat ovat: matematiik-
ka, fysiikka, mekaniikka ja lujuusoppi. 
Varsinkin lujuusoppi, statiikka ja dyna-
miikka vaativat niin paljon syvällistä pa-

Vaikka otsikko viittaa yleensä insinöörien 
osaamiseen, niin käsittelen tekstissäni kuiten-
kin pääasiassa koneinsinöörien koulutusta. 

KOSTI KOIVISTO

Insinöörien osaaminen inflaatiossa 

neutumista asioiden ytimiin, että niitä 
ei etäopetuksena voi täysin omaksua. 
Se on aivan selvä asia. Siis lähitunteja on 
ehdottomasti palautettava. Nuoret leh-
torit eivät edes tiedä, millaisia tuntimää-
riä oli ”ennen parempina aikoina”. 

Olen myös keskustellut nuorten in-
sinöörien ammattitasosta noin 200:n 
kuljetinalan yrittäjän kanssa. Yleinen 
havainto on aivan kiistatta se, että nuori 
insinööri pitää yleensä täsmäkoulut-
taa tehtäväänsä.  Olen ollut yhteydes-
sä myös Opetusministeriöön ja Arene 
ry:een. Ministeriön tehtäviin kuuluu 
lähinnä resurssien tasapainottaminen 
ihan varhaiskasvatuksesta yliopisto-
opintoihin asti, ja siinä valossa mie-
lestäni ministeriön pitäisi vastata siitä, 
että ammattikorkeakoulujen lähiope-
tukseen satsataan riittävästi. Tietenkin 
tässä sopassa on Suomen hallituksella 
päävastuu. Arene ry:n yksi arvoista on 
”osaamisen arvostaminen”. Osaamisen 
eteen kannattaa panostaa, sillä siitä pal-
jolti riippuu, millaista tavaraa ulkomaille 
viedään ja miten paljon. Nämä tärkeät 
opetuksen laatuun liittyvät asiat ovat 
liiaksi yksittäisten opettajien vastuulla.

JONKIN VERRAN INFLAATIOTA on lisän-
nyt teknikkokoulutuksen lopetus. Ny-
kyään esimerkiksi vaativalle asennus-

työmaalle on vaikea löytää hommansa 
osaavaa työnjohtajaa. Vanhat ammat-
tinsa osaavat koneteknikot ”kuolevat su-
kupuuttoon” eli siirtyvät eläkkeelle. On 
tosi vaarallista, että vaativalla asennus-
työmaalla seisoo kokematon insinööri 
tumput suorana. Teknikkokoulutuksen 
lopetus vaikutti myös insinöörikunnan 
palkkatasoon negatiivisesti.

Kolmantena opetusta heikentävänä 
asiana on resurssien tuhlaus sellaisiin 
tehtäviin ja oheishommiin, jotka eivät 
palvele välitöntä opetusta. Ne alkoi-
vat lisääntyä jo 90-luvulla. Siihen asti 
opettajat saivat keskittyä siihen aino-
aan tehtäväänsä eli opetukseen ja sen 
kehittämiseen. Muistan hyvin, kun kes-
kustelimme taukojen aikana opettaji-
enhuoneessa esimerkiksi siitä, missä 
järjestyksessä näitä tärkeitä perusainei-
ta oppilaille opetetaan. 

Kun selailee ammattikorkeakoulujen 
henkilöstösivuja, tulee väkisinkin mie-
leen, ovatko kaikki virat ja toimet tar-
peellisia. Uskallan väittää, että varmasti 
paljon vähemmällä henkilömäärällä 
tultaisiin toimeen. Tehtäviä yhdistämäl-
lä ja oheishenkilökuntaa vähentämällä 
voidaan palkata lehtoreita lisää, jolloin 
saadaan lähitunteja lisättyä. Oppilas–
opettajasuhde oli 80-luvulla arvioni 
mukaan noin 25:1. Nykyään oppilas–

Kuljetintekniikka-teok-
sen kirjoittanut Kosti 
Koivisto on toiminut 
ammattikorkeakou-
lussa lehtorina ja tun-
tiopettajana 20 vuotta 
ja kuljetinalan yrittäjä-
nä noin 25 vuotta.

O
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opettajasuhde lienee noin 30:1 ja jos 
lasketaan oppilas–koko henkilöstösuh-
de, niin suhde on koulutuksen laatuun 
verrattuna aika karmea.       

KONEINSINÖÖRI TUNTEE valmistuttu-
aan olonsa varsin kevyeksi. On sellainen 
tunne, että riittääkö osaamiskapasiteet-
tini tuleviin vaativiin suunnittelutehtä-
viin. Tähän on edellisten lisäksi osasyynä 
eri aineiden irrallisuus, koska puuttuu 
hyvin tärkeä insinöörityön kokonaisuut-
ta kuvaava metodi. Tähän olisi mieles-
täni erittäin hyvä ratkaisu, kuljettimien 
opetus. Kuljettimia tarvitaan kaikilla 
teollisuuden aloilla, voimalaitoksilla, kai-
vosteollisuudessa, rehu- ja mallasteolli-
suudessa, kemianteollisuudessa jne.  

Vaikka kuljettimien osuus teollisuu-
dessa on huomattava, on kuljettimien 
opetus insinöörioppilaille keskimää-
rin hyvin vähäistä, jopa täysin laimin-
lyöty. Kuljettimen suunnittelussa ker-
tautuvat lähes kaikki koneinsinöörin 
osaamisalueet, kuten kapasiteetti- ja 
teholaskenta, akselien lujuuslaskenta, 
teräsrakenteiden lujuuslaskenta, (esim. 
ristikkorakenteet), sähkömoottorien, 
taajuusmuuttajien, vaihteiden ja erilais-
ten komponenttien mitoitus ja valinta, 
varolaitteet jne. Näin oppilas saisi hy-
vän kokonaiskuvan siitä, millaista insi-
nöörityö käytännössä on. Itse aikoinani 
hyödynsin näitä asioita lujuusopissa, 
valmistustekniikassa ja koneenpiirus-
tuksessa. 

Olen pitkän opettaja- ja yrittäjäko-
kemuksen sekä teollisuudesta saadun 
palautteen turvin kirjoittanut kirjan 
”Kuljetintekniikka”. Kirja julkaistiin ke-
sällä 2017 ja toinen painos julkaistiin 
vuonna 2018. Kirja on saanut alan yrit-
täjiltä hyvää palautetta, koska vastaa-
vaa suomenkielistä kirjallisuutta ei ole. 
Kirjaan ovat tutustuneet konealan am-
mattikorkeakoulujen opettajien lisäksi 
myös muutamat Opetusministeriön 
ja Arene ry:n avainhenkilöt. Kirjoja on 
tilattu myös jonkin verran ammattikor-
keakoulujen kirjastoihin.  Kirja on kään-
netty englanninkielelle ja se on julkaistu 
elokuussa 2018. 

Kirja olisi hyvä saada konepuolen am-
mattikorkeakouluihin oppikirjaksi, ja 
olisi hyvä, että kuljettimia opetettaisiin 
insinöörioppilaille esimerkiksi kahden 
opintopisteen verran. Tällöin valmis-
tuvalla insinöörillä olisi hyvä valmius 
kuljettimien suunnitteluun. Tämä olisi 
teollisuudelle ja yrittäjille huomattava 
ja tervetullut etu tieto-taidon lisääjänä.    

Jyväskylän ammattikor-
keakoulussa on päätty-
mässä ohutkalvojen ko-
keelliseen ja soveltavaan 
tutkimukseen keskittynyt 
Teollisesti funktionaaliset 
pinnat -hanke (TFP). Eri-
tyisesti Millenium-palki-
tun atomikerroskasvatus-
teknologian (ALD) kehitys 
on nostanut ohutkalvotek-
niikan sovellettavuuden 
uudelle tasolle. Nyt on 
aika insinöörienkin kääriä 
hihat, ryhtyä ohutkalvo-
hommiin ja tuoda ohutkal-
votutkimuksen hedelmät 
laajasti suomalaisen teolli-
suuden käyttöön. 

ESA ALAKOSKI
projektitutkija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ohutkalvojen lyhyt 
oppimäärä

 hteistyönä Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja 
alueen yritysten kesken TFP-hankkeen 
tuloksena on kehittymässä Jyväskylän 
yliopiston ja Jyväskylän ammattikor-
keakoulun laitekantaa ja huippuosaa-
jia hyödyntävä ohutkalvoekosysteemi, 
ALD CoCampus. Se tarjoaa yhden luu-
kun politiikalla ohutkalvo-osaamista 
sitä tarvitseville – oli sitten kyseessä yri-
tys, tutkimuslaitos tai muu asiasta hyö-
tyä saava taho.

JAMK panostaa voimakkaasti sovel-
lettuun materiaalitekniikkaan uuden 
CAMS-keskuksen myötä. CAMS-keskuk-
sen toiminnan kolme kivijalkaa ovat ma-

Y

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ALD-
tiimi. Vasemmalta oikealle: Mauno Harju, 
Esa Alakoski, Timo Laine ja Elja Kallberg. 
Taustalla Beneq WCS 500 rullalta rullalle 
ALD-laitteisto.
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teriaalien väsymistestaus, 3D-tulostus ja 
ohutkalvoteknologiat. Ohutkalvoihin 
keskittyvät hankkeet sekä koulutus ja 
liiketoiminta tulevat olemaan merkittä-
vä osa tämän keskuksen toimintaa. 

Mihin ohutkalvoja 
tarvitaan?

Teollisissa sovelluksissa pinnoitteilla 
haetaan usein parempaa tribologiaa, 
materiaalin kulutuksen- ja korroosion-
kestävyyttä sekä parempia kitkaominai-
suuksia tai kykyä hylkiä likaa. 

Edellä mainittujen lisäksi lääketieteen 
materiaaleissa haluttuja ominaisuuksia 
ovat kyky estää bakteerin ja virusten 
tarttumista pinnoille tai verihyytymien 
muodostumista. Kehoon laitettavien 
implanttien yhteydessä puhutaan myös 
materiaalien biologisen vasteen hallin-
nasta sekä bio- ja veriyhteensopivuu-
den parantamisesta. 

Erityisen paljon ohutkalvotekniikkaa 
on kehitetty ja kehitetään materiaa-

leille, joita hyödynnetään mikroelekt-
roniikan eri komponenteissa, kuten 
muisteissa ja mikroelektromekaanisissa 
systeemeissä, nanorakenteisissa au-
rinkokennoissa, litiumioniakuissa sekä 
erilaisissa optiikan ja optoelektroniikan 
komponenteissa. 

Pinnoitteen käyttökohde vaikuttaa 
siihen, mitä ohut tarkoittaa. Painetun 
elektroniikan kosteussuojakalvok-
si muutama kymmenen nanometriä 
”ohut” kerros voi riittää. Kulutuksen ja 
rasituksen kestoa vaativissa sovelluksis-
sa pinnoitteiden paksuudet ovat kym-
meniä mikrometrejä.

Maksimissaan puhutaan siis noin 
hiuksen paksuisista 
kerroksista. Tällaisten 
pinnoitteiden valmis-
tamiseen tarvitaan tyh-
jiöpinnoitustekniikoita. 
Näin siksi, että ilmasta 
kertyvät kaasumole-
kyylit sekä pöly vaikut-
tavat syntyvän pinnoit-
teen ominaisuuksiin ja 

pahimmassa tapauksessa johtavat koko 
pinnoitteen irtoamiseen.

Ohutkalvojen kasvatusta

ALD-MENETELMÄ on tällä hetkellä no-
peimmin leviävä ohutkalvotekniikka 
maailmassa. Menetelmän kehittäjälle 
tohtori Tuomo Suntolalle myönnettiin 
keväällä 2018 työstään miljoonan euron 
Millenium-teknologiapalkinto. 

Kehitystyö on vaatinut pitkäjän-
teisyyttä: menetelmä patentoitiin jo 
1970-luvulla.  2000-luvulla menetelmän 
arvo mikroelektroniikassa ymmärret-

tiin, ja se löi itsensä läpi 
muistipiirien sekä mik-
roprosessoreiden val-
mistuksessa. Intel otti 
menetelmän ensimmäi-
senä käyttöön 45 nm:n 
prosessoreissaan 2007.

A L D - m e n e t e l m ä n 
edut ovat tehneet siitä 
elektroniikkateollisuu-

Koska SALD-pinnoituksella 
on ALD:n edut, ei ole ihme, 
että SALD:n kehitys on 
johtanut uuteen buumiin 
ALD-tutkimuksessa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ALD-tiimi. Vasemmalta oikealle: Timo Laine, Mauno Harju, Elja Kallberg ja Esa Alakoski. Taustalla Beneq 
WCS 500 rullalta rullalle ALD-laitteisto.
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delle korvaamattoman menetelmän. 
Atomikerroskasvatuksessa pinnoitteet 
valmistetaan atomikerros kerrallaan, 
kuin ”atomitiilistä” muuraten käyttäen 
laastina kemiaa. ALD-prosessit toimivat 
tietyllä rajatulla lämpötila-alueella, josta 
käytetään nimitystä ALD-ikkuna. Tämän 
ikkunan ulkopuolella atomitiilitalon ra-
kentaminen ei joko onnistu ollenkaan 
tai muurari alkaa valmistaa taloa huti-
loidummin useampi tiili kerrallaan.

ALD:n etuja ja rajoitteita

ALD:N MERKITTÄVIN etu on se, että 
pinnoite seuraa tarkasti pinnoitettavan 
kappaleen pinnan muotoja. Kalvot ovat 
tasaisen paksuisia ja tiheitä eikä niissä 
ole pieniäkään reikiä. 

Huolellisuudella on hintansa: perin-
teinen ALD-pinnoitusprosessi on kas-
vatusnopeudeltaan selvästi muita kaa-
sufaasimenetelmiä hitaampi. Toisaalta 
tietyissä sovelluksissa jo muutaman tai 
muutaman kymmenen atomikerroksen 
ALD-pinnoitteet riittävät. 

Jos halutaan pinnoittaa erittäin syviä 
pinnanmuotoja tasaisen paksulla pin-
noitteella, ALD on käytännössä ainoa 
vaihtoehto.

Tuomo Suntola patentoi jo 1970-lu-
vulla myös toisenlaisen tavan valmis-
taa ALD-kalvoja. Spatiaalisessa ALD:ssa 
(SALD) kaasuvirtaukset ovat jatkuvia 
ja substraatti liikkuu eri virtausalueilta. 
Kalvon kasvatusnopeudet voidaan kas-
vattaa jopa satakertaisiksi perinteiseen 
ALD:hen verrattuna. Rajoittavana teki-
jänä on viipymäaika eri alueilla. Subst-
raatin nopeuden lisääminen lisää myös 
riskiä prekursorikaasujen ei-toivottuun 
kulkeutumiseen reaktioalueelta toiselle. 

Koska SALD-pinnoituksella on edel-
leen ALD:n edut, ei ole ihme, että 
SALD:n kehitys on johtanut uuteen 
buumiin ALD-tutkimuksessa. 

Yhteistyössä on voimaa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLA on pit-
kään tehty korkealaatuista tieteellistä 
nanoteknologiaan liittyvää tutkimusta. 
Maailmanlaajuisestikin poikkeuksellisia 
välineitä ohutkalvotutkimukseen ovat 
Pelletron-kiihdytin ja Nanotiedekeskuk-
sen helium-ionimikroskooppi. 

Pelletron-kiihdytin ja TOF-ERDA-me-
netelmä sopivat erittäin hyvin ohutkal-
vojen alkuainekoostumuksen ja niiden 
syvyysjakautuminen määrittämisen. 
Helium-ionimikroskoopin poikkeuksel-

lisena etuna on se, että sillä pystytään 
kuvantamaan sähköisesti eristäviä näyt-
teitä ilman erityistä esikäsittelyvaihetta. 

Jyväskylän ammattikorkeakoululla 
on etsitty tunnetuille ohutkalvoteknii-
koille uusia sovelluskohteita ja kehitetty 
uudenlaista tekniikkaa pinnoitteiden 
teollisiin mittauksiin yhdessä Jyväsky-
län yliopiston tietotekniikan laitoksen 
kanssa. Tärkeänä osana hanketta on 
ollut valmistaa pinnoitteita nopeisiin 
kokeiluihin uusissa kohteissa tyhjiöhöy-
rystyslaitteella. Vaikka laitteisto onkin 
monipuolinen ja soveltuu hyvin nopei-
siin testeihin, sillä on rajoitteensa. 

Kun tarvitaan paksumpien kerrosten 
hyvää kiinnipysyvyyttä, plasmakaari-
purkausmenetelmä on erinomainen 
pinnoitusmenetelmä. Menetelmässä 
on voimaa: kun esimerkiksi hiiltä höy-
rystetään menetelmän avulla plasmak-
si, voidaan saada aikaiseksi timanttia. 
Timanttipinnoitteiden ongelmana on 
ollut rajussa pinnoitusprosessissa kas-
vavaan pinnoitteiseen syntyvä sisäinen 
puristusjännitys. Tämä puristusjännitys 
ja siitä johtuva pinnoitteen ”irtikork-
kaaminen” on rajoittanut saavutettavat 
pinnoitepaksuudet noin mikrometriin. 

Näin ohuena ei timanttipinnoitekaan 
kestä kulutuskestävyyttä vaativissa so-
velluksissa. 

Plasmakaaripurkausmenetelmällä 
pystytään pinnoittamaan jopa satoja 
mikrometrejä paksuja, hyvin taustas-
saan kiinnipysyviä timanttipinnoitteita. 
Tätä menetelmää käytetään työkalu- ja 
työstöterien pinnoitukseen mutta myös 
lääketieteessä. Tutkimuksen mukaan te-
kolonkkanivelen molempien liukupin-
tojen pinnoittaminen timanttipinnoit-
teella vähensi merkittävästi tekonivelen 
kulumista. Valitettavasti kaupallista läpi-
murtoa timanttipinnoitetut tekolonk-
kanivelet eivät ole vielä saavuttaneet. 

SALD-menetelmien kehitys on tuo-
massa ALD-pinnoitteet mikroelektro-
niikkapoterostaan muiden teollisuuden 
alojen saataville. Jyväskylän ammatti-
korkeakoululla on mahdollisuus profi-
loitua vähintäänkin Suomen johtavaksi 
ammattikorkeakouluksi pintateknologi-
assa, mutta myös kansainvälinen kenttä 
on avoin. Ilman panostusta henkilökun-
taan ja läheistä yhteistyötä Jyväskylän 
yliopiston kanssa tämä ei tule onnistu-
maan. Go ALD CoCampus!

Näkymä Beneq WCS 500 
rullalta rullalle ALD-lait-
teiston sisältä. Laitteisto 
on tarkoitettu 500 mm:n 
leveän taipuisan rainan 
pinnoituksiin.



48  2/2019 Toolilainen

KAUKO KALLIO

Weelan perustajat Miikka Kurunlahti (vas.) ja Tuomas 
Lehto toisen polven Weela-kuntolaitteen parissa.
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”Ajankäyttö on nyky-yh-
teiskunnassa jokapäiväinen 
haaste. Ihmiset ovat kiireisiä 
ja haluavat viettää aikaa ko-
tona perheen parissa. Tree-
naus jää isompien asioiden 
jalkoihin ihan vain sen aikaa 
vievyyden takia, vaikka tree-
naus olisi tärkeää kunnon 
lisäksi mielellekin. Toisinaan 
myös saliharjoittelun opette-
lu muiden katseiden alla voi 
toimia jo stoppina”, kertoo 
Weelan toimitusjohtaja Miik-
ka Kurunlahti sytykkeistä 
innovoida kuntolaite, jolla 
voisi hoitaa peruskuntoa 
omassa kodissa ilman monia 
tilaa vieviä härveleitä.

 dea kypsyi opiskelun lomassa ja 
kehitystyö realisoitui Oulun ammat-
tikorkeakoulussa järjestetyssä moni-
linjaisessa projektissa.  Mukana olivat 
alusta asti fysioterapeutit, suunnittelijat, 
graafikot, ohjelmistokehittäjät ja hy-
vinvointitekniikan opiskelijat. ”Saimme 
monta eri näkemystä ja samalla tehtyä 
laitteen perustan kustannustehokkaasti 
kuntoon”, Kurunlahti kertoo. Siitä alkoi 
Weelan tarina.

Opiskeluprojektista 
markkinatuotteeksi

I

Kurunlahti kiittää oppilaitosta hie-
nosta mahdollisuudesta tehdä uraa 
uurtavaa kehitystyötä opintojen yh-
teydessä. Myös opettajien ja muiden 
yhteistyöhenkilöiden tuki projektissa 
ansaitsee kiitoksen.

Kuntosali kainaloon

WEELAN ENSIMMÄINEN tuote oli am-
mattilaisversio, jolla on jo yli tuhat käyt-
täjäkokemusta. Uusi toisen polven lan-
seerattava tuote on tämän parannettu 
versio, joka soveltuu nyt myös kotikäyt-
töön ja syrjäyttää samalla ensimmäisen 
version kokonaan.

Lopullisen muodon ja sisällön Weela 
sai yrityksen perustajien Miikka Kurun-
lahden ja Tuomas Lehdon parin vuo-
den tiiviin kehitystyön tuloksena. Nyt 
markkinoille lähtevä tuote painaa vain 
15 kiloa, vie lattiapintaa neliön verran 
ja mahdollistaa lähes kaikki perinteisen 
kuntosalin laitteilla tehtävät harjoitteet.

”Huomasimme melko pian, että 
laitteelle olisi kotikäytössä valtavasti 
kysyntää, joten päätimme lähteä kehit-
tämään kuluttajaversiota. Esimerkiksi 
itse, neljän alle kouluikäisen lapsen isä-
nä, en ehdi salille mitenkään ilman huo-
noa omaatuntoa. Ikinä. Nyt, kun lapset 
menevät nukkumaan, alkaa jo rutiiniksi 
muodostunut oma treenihetkeni olo-
huoneessa”, Kurunlahti naurahtaa.

Weelan peruspaketti sisältää itse 
kuntosalilaitteen ja personal trainer 
-sovelluksen sekä erilaiset kahvat, joi-

den avulla pystyy treenaamaan koko 
vartalon kattavasti läpi. Insinööri Ari 
Talala on vastannut ohjelmistokehityk-
sestä yhtiön perustamisen jälkeen.

Sovelluksen voi ladata puhelimeen tai 
tablettiin ilmaiseksi sovelluskaupasta. 
Tuotetta on mahdollista käyttää myös 
ilman sovellusta ja sitä varten laitteessa 
on painovastusten säätöpaneeli. Wee-
lan teknologinen innovaatio on sähköi-
nen vastus, jolla korvataan perinteinen 
painovoimaharjoittelu. 

KUN UUTUUS ESITELTIIN Las Vegasin 
CES-elektroniikkamessuilla, kiinnostus 
Weelaa kohtaan oli odottamattoman 
suuri.  Fitness-puolen asiantuntijat tote-
sivat, että monet ovat yrittäneet samaa, 
mutta teknologiat ovat olleet niin kallii-
ta, että yksittäisillä ihmisillä ei ole ollut 
niihin varaa. 

Weelan kotipesä on edelleen Kempe-
leessä, missä tapahtuu niin tuotekehitys 
kuin laitteen kokoonpano. Pääosa kom-
ponenttien valmistuksestakin on keski-
tetty lähimaakuntaan. 

Tsemppiä nuorille insinööreille kovas-
sa kansainvälisessä maailmassa.
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Organisaatiotutkija André 
Spicer toteaa, että tyhjän 
johtamispuheen tuottaminen 
ja vastaanottaminen uhkaa 
yritysten, virastojen ja järjes-
töjen varsinaisten tehtävien 
hoitamista. Kirjassaan Pas-
kanjauhantabisnes Spicer 
kertoo, mistä tyhjä johta-
mispuhe johtuu, miksi se 
on niin suosittua, mistä sen 
tunnistaa ja miten siitä voi 
päästä eroon. 

Mitä tyhjä  
johtamispuhe on?

 yhjä johtamispuhe on puhetta, jos-
sa ei ole tosiasioita eikä logiikkaa. Se 
on pinnalta innostavaa, tulevaisuutta 
painottavaa ja tavoitteellista. Siina suo-
sitaan abstrakteja, kulloisenkin johta-
mismuodin sanoja – esimerkiksi lean, 
team, six sigma, digitaalisuus – ja sen 
tavoitteena on saada organisaatio näyt-
tämään hyvältä, mutta siitä puuttuu 
konkreettinen sisältö.  Spicerin mukaan 
erilaisia johtamispuheen muotoja ja 
muoti-ilmaisuja käytetään hyväksi, kun 
tarkoituksena on manipuloida ihmiset 
hyväksymään hölmöltä tuntuvia ratkai-
suja ja peittämään ikävät tosiasiat, ku-
ten tuhansien irtisanominen. 

Kuka hyötyy 
johtamispuheesta?

MONISSA ORGANISAATIOISSA voi saa-
vuttaa hyvän aseman kehittymällä or-
ganisaation sisäisen ja muodissa olevan 

SIKKE LEINIKKI TJS Opintokeskuksen kehittämisasiantuntija

Lopetetaan 
paskanpuhuminen

ammattijargonin ja lyhenteiden käytös-
sä. Spicerin mukaan esimerkiksi johta-
miskoulutus lähinnä opettaa opiskelijat 
olemaan pelkäämättä bisnesjargonia ja 
käyttämään sitä, koska jargonin käyttö 
lisää heidän itseluottamustaan johtaji-
na. Bisnesjargonin taitavat saavat sta-
tusta ja uskottavuutta, toisten status 
laskee. Johtajien lisäksi bisnespuheesta 
hyötyvät erityisesti johtamiskonsultit ja 
mainostoimistot. Organisaation toimin-
taan tyhjä bisnespuhe ei yleensä vaiku-
ta mitenkään positiivisesti.

Miten tyhjä puhe uhkaa 
organisaatioita?

SUURIN UHKA SYNTYY, kun työntekijät 
toteavat, että he käyttävät työaikaansa 
johonkin, jolla ei ole merkitystä. Lopulta 
he lakkaavat taistelemasta saadakseen 
tehdä merkityksellistä työtä. Opettami-
sen, tutkimisen, hoitamisen tai valmis-
tamisen sijaan puhutaan tekemisestä, 
tekemisen kehittämisestä ja johtami-
sesta. Lopulta organisaation ydintehtä-
vät jäävät hoitamatta. 

Erityisesti keskijohto joutuu koetteil-
le paskanjauhantabisneksessä. Aina, 
kun keskijohtoon kuuluvat törmäävät 
tyhjään ylimmän johdon johtamispu-
heeseen, he voisivat tehdä itselleen ja 
muillekin epämukavan kysymyksen: 
”Anteeksi, mutta en tajua ollenkaan, 
mistä puhut. Voisitko selittää?” Kysy-
myksen esittäminen on kuitenkin vai-
keaa, koska oma asema vaarantuu, eikä 
kukaan halua julkisesti tunnustaa tietä-
mättömyyttään. 

Johtamispuhe on vaaraksi myös siksi, 
että sitä käytetään vääränlaisen toimin-
nan käynnistämiseen. Kun johtamispu-
heessa ehdotetut päätökset kehyste-
tään uhkalla, ihmiset ovat valmiimpia 
tekemään riskialttiita päätöksiä. Ilman 
uhkaa päätös olisi varovaisempi.

Miten selvitä 
paskanjauhannan kanssa?

JOS TILANTEESSA ON kiusallista esittää 
tarkentavia kysymyksiä, on luultavasti 
tekemisissä paskanjauhannan kanssa. 
Jos jokin puhe herättää naurunrema-
kan, kyse on luultavasti paskanjauhan-
nasta. Nauru ja kysymykset ovat mai-
nioita keinoja selvitä bisnesjargonin 
kanssa. 

Spiderin mukaan järkevää saattaisi 
olla bisnesjargonin vähentäminen vaa-
timalla sen testaamista ja konkretisoi-
mista, vaatimalla merkityksellisiä tekoja. 
Bisnesjargonin jauhamisesta ei myös-
kään pitäisi palkita. Kun törmäämme 
paskanjauhantaan, moraalimme joutuu 
koetteille: noudattaako ammattietiik-
kaa vai nolatako oman organisaation 
arvokkuus kyseenalaistamalla puhun-
ta. Tästä kysymyksestä syntyy myös 
monenlaisia tunteita, lievimmillään 
hämmennystä, mutta myös merkityk-
settömyyden, sopeutumattomuuden, 
häpeän, pelon ja inhon tunteita. Tässä 
tilanteessa yksilö helposti kuormittuu. 
Tällöin kannattaa käynnistää avoin kes-
kustelu, dialogi. Tätä kannattaa käydä 
työpaikoilla yhdessä, koko ammattikun-
nan kesken. Ehkä se vähentää bisnesjar-
gonia, ainakin se vähentää sen kuormit-
tavuutta.

André Spicer: Paskanjauhantabisnes. Niin 
& näin, Tampere 2018

T
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 utis-Ankka-lehdestä toimittaja 
Tepa Lyytinperä, huomenta päivää. Olisin 
häirinnyt rehtoria hiukan. Onhan teillä 
muutama minuutti aikaa uhrata valta-
kuntaa puhuttavalle isolle aiheelle?

No huomentapa tätä päivää. Tottakai 
isoille aiheille aikaa pitää repiä. Mikä iso 
uutinen sieltä Aviisista panee soittele-
maan? 

Varmistelemme liikkuvia huhuja suuris-
ta yliopisto- ja ammattikorkeakoulufuusi-
oista. Kuten tiedätte, me emme kirjoittele 
juttuja pelkkien huhujen tai mielikuvien 
varaan. 

Niinhän te medialaiset vakuutatte.  
Oikaisenpa hetkeksi selkää näistä hal-
lintohaasteista ja kuulostelen huolianne 
- ja korjaan väärät huhut.

Hienoa, oikein hienoa. En viivytä pit-
kään arvon rehtoria.

Niin, antakaapa sitten palaa, en minä 
koko päivää voi odottaa.

Selvä. Tässä kuumin puheen aihe ja 
fuusiotilanteista liikkuva huhu: Tietääk-
semme olette nyt sekä Selkämeren että 
Kainuunmeren amk:n johtaja oman 
opinahjonne johtajuuden ohella. Nuo 
yksiköt on myös fuusioitu omaan oppilai-
tokseenne? Pitänee paikkansa?

Tottakai pitää, sehän on jo viime vuo-
den puolella sovittu yhteistyö.

Selvä, näin olemme kuulleet. Noiden 
vastuiden lisäksi lienee keskusteluissa 
myös laajempaa fuusiopolitiikkaa. Me-
dian piirissä on puhuttu jopa siitä, että 
Vuoksi-Saimaan - Kallaveden  - Vesijärven 
amk olisi liittymässä laajentuneeseen op-
pilaitokseen. Onko arvioissa perää?

Noo, jotakin siihen suuntaan on kes-

Suuruuden ekonomiaan

kusteluissa viittailtu. Päätöksiä ei vielä 
ole. – Odottakaapa hetkinen, puhelin 
tuossa soi tärkeältä taholta, vastaan no-
peasti. Sopiiko?

Toki, voin odottaa.
...
Okei, sepä sattuikin sopivaan sau-

maan. Äsken keskusteltu fuusio on to-
teutunut ja olen siis myös sen koaliition 
johtaja ensi kuun alusta lukien.

Mainio tieto, saamme näkyvyyttä huo-
miselle etusivulle. Jos tarkennan sen ver-
ran, että nyt hallinnoitte siis  noin kolmas-
osaa Suomen amk-kentästä. Onko näin?

Joo sitä luokkaa se taitaa olla.
Selkis. Olisko vielä jotakin sellaista han-

ketta menossa, jota voisimme avata luki-
joillemme?

Eipä juuri ole aivan selkeitä sopimuk-
sia – odottakaas vielä hetki, tuli juuri 
opetushallinnosta maili, vastaa siihen.

...
Sattuipa somasti. Aivan hetki sitten 

tehtyjen yhdistämispäätösten mukaan 
vastuulleni on luiskahtanut myös Poh-
jois-Suomen amk-rypäs ja Lakeuksien 
monialainen amk sekä Järvi-Suomen 
amk. 

Jopas sattui. Olette siis fuusioineet nyt 
hallintaanne – odotas, lasken hieman – 
lähes 80 prosenttia koko maan amk-ken-
tästä. Olemmeko oikeilla hehtaareilla?

Saattaapa olla, en ihan hetkessä osaa 
tarkkoja prosentteja vannoa.

Miltä nyt tuntuu, mikä kumma ajaa 
näin mittaviin fuusioihin? 

Kyllähän te taloustoimittajana ym-
märrätte suuruuden ekonomian. Yh-
distämällä voimamme pystymme 

hoitamaa opetustyömme tehokkaasti 
ja taloudellisesti. Opetustyön etätyös-
kentelyllä ja pilvipalvelujen kokonais-
valtaisella hyödyntämisellä koulutam-
me nykytilaan verrattuna murto-osalla 
opetushenkilöstöä uuden suuryksikön 
koko insinööriopiskelijoitten lauman. 
Tehokkaasti ja laadukkaasti.

Emme myöskään tarvitse monien 
oppilaitosten räätälöimiä, personoituja 
opetusohjelmia. Yhdellä sapluunalla ja 
keskitetyllä päätösvallalla hanskaamme 
insinöörien valmistamisen ihanneajassa 
ja maksimoidulla tuottavuudella. Siitä 
myös maan hallitus pitää ja palkitsee 
oikeudenmukaisesti.

Se tarkoittaa myös sitä, että voimme 
palkita tarkasti valikoidun henkilöstön 
oikeaoppisesti. Pystymme myös huo-
lehtimaan heidän henkisestä hyvin-
voinnista ja fyysisen kunnon ylläpidos-
ta riittävän monipuolisella vapaa-ajan 
ohjelmistolla monipuolisesti valituissa 
virkistysympäristöissä ilman sekavia 
sote-ympyröitä.

Kuulostaa siltä, että lehtemme tarvit-
see huomenna tuplapainoksen. Hyvää 
päivänjatkoa.

Painosta odottelemassa myös
VELI PITKÄKORVA

U



RAUTATIELÄISENKATU 6
00520 HELSINKI

Toolilainen toivottaa lukijoilleen hyvää kesää! 

<<A-Posti Oy<<


