
TOOL WTOL 50 vuotta, s. 9

Vierailuvuorossa Mervi Vidgrén, s. 12

Tutkimuksen kohteena laboratoriotyöskentelyn ergonomia, s. 30

Päästötöntä ja melutonta jakelua sähkökuorma-autoilla, s. 36

Toolilainen
AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI 2/2020



Pääkirjoitus ................................................................................... 3

Ledaren  ......................................................................................... 4

Päätoimittajalta ........................................................................... 5

Keskustelua sopimusneuvotteluista ja  
etäopetuksesta ............................................................................ 6

Kikyt pois ja yleisen linjan  
mukaiset palkankorotukset .................................................... 8

TOOL WTOL ry – Pieni ja ketterä  
59-vuotias Karjalasta ................................................................. 9

Osaamista tarvitaan niin hyvinä kuin  
huonoina aikoina......................................................................13

Tapahtumarikas alkuvuosi 2020 .........................................14

Toolilainen tutkii .......................................................................16

Oamk polkee Linnanmaalle ..................................................17

Dronet lentävät 4G- ja 5G-teknologiaa hyödyntäen ...18

Ruokaa nuotiolla .......................................................................20

Insinööriksi myös maahanmuuttajataustalla .................22

Tulevaisuuden osaamistarpeet ...........................................24

Lyhyt oppimäärä ilmastonmuutoksesta ..........................26

Oopperaa ja kamarimusiikkia ..............................................28

Oppimisympäristön ergonomia –  
kiinnostaako ketään? ..............................................................30

Rosvopaisti ..................................................................................32

Yrityksille tarjottavat asiantuntijapalvelut  
laajenevat LABin myötä .........................................................34

Sähkökuorma-autot mullistavat  
tulevaisuuden jakeluliikenteen ...........................................36

Kirjoittamisen vaikeudesta ...................................................38

2/2020 Toolilainen

Centria hyödyntää droneteknologiaa testiverkkojen 
kenttätutkimuksissa. (Kuva: Anttoni Porri)

s. 19
Muistomerkki koulumme sisäpihalta 
(Kuva: Merja Öhman)

s. 9

s. 20 ja s.  32

Taustakuva: Taru Kurenniemi

Kesällä tehdään ruokaa ulkona.

2



32/2020 Toolilainen

   

 PÄÄKIRJOITUS

Disruptio opettajan työssä

 ämä kevät on vaatinut opettajalta uusia taitoja ja kärsi-
vällisyyttä. Piti nopeasti keksiä keinoja, joilla voidaan välittää 
tietoa ja kasvattaa oppijan osaamista, vaikkei enää tavata 
opiskelijoita luokassa. Etäopetus ja erilaiset verkkomuotoi-
set kurssit ovat jo olleet tulossa, ja osa opettajista oli niitä jo 
kokeillut, mutta harvalla oli kuitenkaan etäopetuksen rutii-
nia. Moni opettaja joutui kylmiltään kotonaan kokeilemaan, 
miten parhaiten voi muuttaa opetustaan. Piti laittaa materi-
aalit parempaan kuntoon. Piti itse varmistaa, että opiskelijat 
voivat osallistua opetukseen, ja piti keksiä uusia keinoja, mi-
ten mitata opiskelijoiden osaamista ja varmistaa, että heitä 
kohdellaan tasavertaisesti. Tämä oli aikamoinen disruptio 
opettajan työssä. Tästä TOOL haluaa kerätä tietoa ja jatkaa 
keskustelua. Miten onnistuttiin, ja missä piilee ongelmat? 
Monelle opiskelijalle kevät on varmaan ollut haastava. Ei 
enää voinut tukeutua koulun rutiineihin, ja vertaistuki oli 
varmaan heikolla tässä muutoksessa, kun ei tavattu luokas-
sa säännöllisesti. Keskittyminen etäopetuksen tunnilla vaatii 
myös paljon enemmän.

DISRUPTIO ON ÄKKINÄINEN JA odottamaton muutos, jos-
sa vanhat menetelmät eivät enää toimi. Tyypillisesti puhu-
taan disruptiosta innovaatioiden ja tekniikan kehityksessä. 
Tunnettuja esimerkkejä ovat PC:t, kännykät, www ja säh-
köposti, jotka ovat nopeasti mullistaneet toimintatapoja ja 
ansaintamalleja. Korkeakouluopetuksen puolella on esiinty-
nyt ajatus, että MOOCit ja verkko-opetus voisivat mullistaa 
opettajan työtä. MOOCien osalta tämä ei ole toteutunut. 
Moni opiskelija lähtee kokeilemaan mutta harva suorittaa 
loppuun. Toisaalta tiedossa on, että CampusOnline on tuot-
tanut tuhansia opintopisteitä. Voiko olla, että meidän osal-
tamme tästä on syntymässä disruptio? Väitetään, että muu-
toksentekijät ovat usein lähtökohdiltaan aika mitättömiä. 
Miten tätä pitää lähestyä edunvalvonnan näkökulmasta? 
Disruptiivista muutosta ei käy kieltäminen. Silloin jää luuse-
reitten joukkoon.

MINKÄLAISET OVAT SUOMALAISEN insinöörikoulutuksen 
markkinat? Kieli suojaa osittain, koska vaikka englannin kieli 
on tärkeä tekniikan aloilla, soveltaminen vaatii usein paikal-
lista kielitaitoa. Meillä on yhä koveneva kilpailu opiskelijoista 
ja varsinkin matematiikan osaajista. Aikuisopiskelijoita tulee 
lisää, ja he ovat, kuten nuoret, töissä. Osa asiakkaistamme 
vaatii yhä useammin, että opiskelu olisi aikaan ja paikkaan 
sitomatonta. Vaaditaan lisää joustoa. Toisaalta tutkinnon 
arvo ja monopoli varjelee koulutuksen asemaa. Samalla ol-
laan tilanteessa, jossa kilpaillaan keskenään.

MISTÄ SYNTYY AMK:N KASSAVIRTA? Luonnollisesti opet-
tajan ja oppijan yhteisistä ponnistuksista. Toisin sanoen, se 
nojaa opettajan osaamiseen ja siihen, että se on oppijalle 
sopivaksi muokattu. Silloin syntyy tulosta. Käynnissä oleva 
muutos hämärtää opettajan työkuvaa. Milloin hän on töissä, 
ja missä on hänen työpaikkansa, kun keittiön pöydältä hoi-
detaan kaikki? Miten mitataan työpanoksia? TOOLin ongel-
mana tässä on, että paljon tästä jää työnantajan direktio-oi-
keuden puolelle, ja sitä voidaan valvoa lähinnä paikallisesti.

TOOL HALUAA KUITENKIN OLLA mukana tässä, muokkaa-
massa uusia käytäntöjä. Kuvitellaan, että tämä onnistuu 
parhaiten kuuntelemalla kenttää ja siten että käydään kes-
kustelua muutoksista. Ei kenelläkään ole varmaa tietoa tu-
levasta, eikä osa uusista malleista ole elinkelpoisia. Toisaalta 
vähättelevä suhtautuminen verkkokursseihin ja keskinäi-
seen kilpailuun voi viedä jalat alta. Tämä pätee sekä insi-
nöörikoulutuksen laatuun että pienempien paikkakuntien 
resursseihin. Toivotaan vilkasta keskustelua ja palautetta 
kevään kokemuksista ja siitä, miten palataan uuteen nor-
maaliin syksyllä.

T
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LEDAREN

 enna vår har ställt stora krav på lärarens kunnande 
och tålamod. Man blev tvungen att snabbt hitta på lös-
ningar för hur man ska förmedla kunskap och utveckla de 
studerandes kunnande, utan att man träffar dem i klassen 
regelbundet. Vi har nog sett att distansundervisning och 
nätkurser allt mera kommer in i bilden, men få av oss hade 
rutin i att dagligen sitta framför datorn och undervisa på dis-
tans. Det var många som med ett ryck hamnade i att hitta 
på lösningar för sin pedagogik. Man blev tvungen se till sitt 
material, själv se till att studerande kan delta i undervisning-
en, och hitta lösningar för examination via nätet. Dessutom 
finns här frågan om en jämlik behandling. Det blev en rejäl 
disruption i lärarens tillvaro. TOOL vill samla in erfarenhet-
er och utveckla diskussionen. Hur lyckades vi och var finns 
problemen? Man måste också inse att våren varit utmanade 
för många studeranden. Man var ensam och kunde inte stö-
da sig på skolans rutiner. Man träffar inte medstuderanden 
regelbundet i klass och det krävs mycket mera om man ska 
fokusera under en distanslektion. 

EN DISRUPTION ÄR EN PLÖTSLIG och oväntad förändring, 
där de gamla metoderna inte längre fungerar. Man talar 
ofta om disruption i samband med teknologisk utveckling. 
Kända exempel är PC, mobiltelefoner, www, e-post. De har 
alla revolutionerat sätten vi arbetar på, och också hur man 
kan förtjäna sitt uppehälle. Inom högskoleutbildning har 
det funnits en tanke om att MOOC:er och nätbaserad under-
visning kunde revolutionera lärarens arbete. Detta har inte 
hänt åtminstone beträffande MOOC:erna. Det är vanligt att 
anmäla sig till en MOOC, men få slutför kurserna. Vi har, å 
andra sidan, CampusOnline, som lär ha genererat tusentals 
studiepoäng. Kan det vara att vi här får en disruption i vår 
lärartillvaro? Det påstås att disruptioner ofta uppkommer 
ur synbarligt enkla utgångspunkter. Frågan är då hur vi kan 
hantera detta ut perspektivet av intressebevakning? Man 
kan inte bara förneka utvecklingen, för då blir man, enligt 
teorin om disruption, en förlorare.

Hur ser marknaden för ingenjörsutbildningen ut? Språket 
skyddar delvis, eftersom det krävs förmåga att hantera pro-
blem i det lokala sammanhanget, även om engelskan är vik-
tig. Vi har en tilltagande konkurrens om studeranden, och 
speciellt bland dem som är bra i matematik. Det kommer 
allt mera vuxenstuderanden och de, liksom ungdomarna, 
jobbar mycket vid sidan av studierna. De kräver alltmera 
flexibilitet och att studierna ska kunna skötas oberoende av 
tid och plats. Å andra sidan så ger ingenjörsexamen och ut-
bildningsmonopolet ett skydd. Däremot så har vi allt mera 
inbördes konkurrens mellan yrkeshögskolorna.

VARIFRÅN KOMMER YRKESHÖGSKOLORNAS kassaflöde? 
Det uppkommer naturligtvis från lärarnas och studeran-
des gemensamma ansträngningar, med andra ord bygger 
det på lärarens kompetens och förmåga att lägga till rätta 
för inlärning. Det ger resultat. Det vi har framför oss är en 
förändring som gör lärarens arbete otydligt. När är man på 
jobb? Var är arbetsplatsen om den till större del är förlagd till 
hemmet och köksbordet? Hur ska man mäta arbetsinsatser-
na? Ur TOOL:s perspektiv är det ett problem att mycket av 
dessa frågor faller under arbetsgivarens direktionsrätt, och 
det är svårt att hålla koll på, annat än lokalt.

TOOL VILL DOCK VARA MED I DETTA, och medverka till att 
utveckla ny praxis. Vi tänker oss att detta kan vi bäst göra ge-
nom att lyssna på fältet, och genom att föra diskussioner om 
förändringar. Ingen sitter inne med klarhet om framtiden, 
och en del nya modeller är inte livsdugliga. Å andra sidan 
finns det en risk i att underskatta nätundervisning, och den 
rådande inbördes konkurrensen kan slå benen undan vår 
tillvaro. Detta gäller både beträffande ingenjörsutbildning-
ens kvalitet, och resurserna på mindre orter, som tenderar 
att förlora till de stora enheterna och städerna. Vi önskar en 
livlig diskussion och feedback, efter denna vår, och vi söker 
svar på frågan hur vi ska återvända till det nya normala på 
hösten.

D

En disruption i 
lärarens tillvaro
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Toolilainen – Ammattikorkea-
koulujen tekniikan ja 
liikenteen alan järjestölehti

Aikakauslehtien liiton jäsen

PÄÄTOIMITTAJALTA

Virtuaalikevään SWOT

Uhat

OPETTAJILTA VAADITAAN kaikista opin-
tojaksoista myös virtuaalivaihtoehto eli 
kaksi kurssia yhden hinnalla. 

Nekin opettajat pakotetaan verk-
koon, jotka eivät sitä halua.

Syrjäänvetäytyjät vetäytyvät entistä 
enemmän syrjään.

Sosiaalisten tilanteiden lukutaito 
heikkenee.

Jos kokonainen opintojakso pidetään 
verkossa, pois jää ihmisten kohtaami-
nen ja nuoren todellinen vuorovaiku-
tusharjoittelu kasvussa kohti ammatil-
lisuutta.

Työskentely verkossa on niin intensii-
vistä, että burnout uhkaa.

Mahdollisuudet

TYÖNTEKOA USKALLETAAN tämän ko-
kemuksen jälkeen uudistaa ja päästä 
eroon vanhoista kaavoista, joita toiste-
taan vain ”koska näin on aina tehty”.

Oppilaitoksessa läsnäoloa vaativia 
kontaktitunteja arvostetaan, ja ne käy-
tetään tarkoituksenmukaisesti.  

Kokousten tarvetta harkitaan. Koko-
ukset lyhenevät ja ne pidetään yhä use-
ammin etäyhteydellä.

Etätyö lisääntyy, joten voin asua vaik-
ka mökillä.

Kyselin kollegoilta, mitä hy-
viä (Strengths) ja huonoja 
(Weaknesses) puolia etätyös-
kentelyssä on ollut sekä mil-
laisia mahdollisuuksia (Op-
portunities) ja uhkia (Thre-
ats) on tullut mieleen. 

KUTEN PÄÄKIRJOITUKSESSA sivuilla 3 ja 4 todetaan, TOOL jatkaa keskustelua tästä 
disruptiosta ja sen vaikutuksista. 

MIRKA AIRESVUO

Hyvät puolet 

EI KULU AIKAA eikä rahaa matkoihin. 
Kotona työhön voi keskittyä parem-

min. 
Tilaisuudet alkavat täsmällisesti, Zoo-

miin tai Teamsiin ajoitetulla hetkellä.
Kun puhe kuuluu luurin välityksellä 

suoraan korvaan, tuntuu kuin kaikki to-
della puhuisimme toisillemme ja kuun-
telisimme toisiamme intensiivisesti. 
Ääntä ei tarvitse korottaa. 

Koska opettaja jakaa opiskelijat bre-
akout-huoneisiin, ei aina työskennellä 
sen saman parin kanssa ja ujot ja syr-
jäänvetäytyvätkin osallistuvat ryhmä-
työhön luontevasti.

Joidenkin opiskelijoiden on selvästi 
helpompi pyytää apua Zoomissa incog-
nito kuin julkisesti luokassa.

Ajoitettuja oppitunteja ja kokouksia 
lukuun ottamatta voin työskennellä sil-
loin, kun itselleni sopii. 

Huonot puolet

YHTEYKSISSÄ ja tekniikassa on ongel-
mia.

Opettajien kahvituki-vertaistuki puut-
tuu.

Kotona käy helposti niin, ettei tule 
tehtyä mitään muuta kuin töitä, tauot 
unohtuvat.

Jos verkkokokouksissa ei ole selkeää 
asialistaa eikä kokouksen johtaminen 
ole napakkaa, kokoukseen varattu aika 
menee harakoille.

Kontaktin pitäminen opiskelijoihin on 
vaikeampaa.

Sanattoman viestinnän ja spontaanin 
vuorovaikutuksen puuttuminen häirit-
see.
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Perjantaina 17.4. piti alku-
peräisten suunnitelmien 
mukaan alkaa TOOLin sään-
tömääräinen kevätvaltuus-
ton kokous Pasilan uudessa 
Tripla-hotellissa. Korona-
tilanne kuitenkin sotki suun-
nitelmat ja sääntömääräistä 
kevätkokousta jouduttiin 
siirtämään: todennäköisesti 
se pystytään järjestämään 
syysvaltuuston kokouksen 
2020 yhteydessä. 

 hdistyslaki mahdollistaa sääntö-
määräisen valtuuston kokouksen jär-
jestämisen etäyhteydellä ainoastaan, 
mikäli asiasta on yhdistyksen omissa 
säännöissä nimenomainen maininta. 
Näin ei TOOLin kohdalla ole. Hallitus 
päätti kuitenkin järjestää valtuuston yli-
määräisen kokouksen yhden iltapäivän 
mittaisena etäkokouksena, koska näki 
tarpeellisena valtuuston informoimisen 
sopimusneuvottelutilanteesta. 

TOOLin sääntöjen muuttamista siten, 
että sääntömääräisten kokousten järjes-
täminen etäyhteydellä sallittaisiin, esi-
tetään seuraavassa valtuuston fyysises-
sä kokouksessa. Sen yhteydessä myös 
käsitellään ja hyväksytään tilinpäätös 
ja vuosikertomus vuodelta 2019. Etäyh-
teyden toimivalta mahdollisti ainoas-
taan niiden esittelemisen. 

TOOLIN HALLITUKSEN puheenjohtaja 
Jarno Varteva toimi poikkeuksellisesti 
kokouksen puheenjohtajana. Mikäli oli-
si ollut mahdollista noudattaa alkupe-
räistä kokousjärjestystä, olisi valtuuston 
vanhin avannut kokouksen ja TOOLin 

HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

   TOOLin valtuuston ylimääräinen kokous: 

Keskustelua sopimusneuvotteluista 
ja etäopetuksesta

Y
valtuustolle olisi kokouksen alkuvai-
heessa valittu uusi puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtaja kaksi vuotta kestävälle 
kaudelle. 

Näin ei pystytty nyt tekemään, sil-
lä etäkokouksen toimivalta riitti vain 
valtuuston puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan valitsemiseen valtuuston 
seuraavaan fyysiseen kokoukseen asti. 
Valtuusto valitsi yksimielisesti Reijo 
Mannisen TOOL Tampereesta valtuus-
ton puheenjohtajaksi seuraavaan ko-
koukseen saakka, ja Pekka Lähdesmäen 
TOOL Jyväskylästä valtuuston varapu-
heenjohtajaksi seuraavaan kokoukseen 
saakka. 

SIVISTAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN syn-
typrosessista ja Avaintan sopimusneu-
vottelujen nykytilanteesta kävi kerto-
massa OAJ:n korkeakouluasiamies Pasi 

Repo, joka on aktiivisesti osallistunut 
neuvotteluihin. Poikkeuksellista on tällä 
sopimuskierroksella ollut se, että Sivis-
tan sopimus valmistui ensimmäisten 
joukossa. Reijo Manninen avaa sopi-
muksen merkitystä tekniikan ja liiken-
teen opettajien osalta aihetta käsittele-
vässä jutussaan sivulla 8. 

Kuntapuolella sopimusneuvottelut 
puolestaan eivät ole edenneet, koska 
Kuntatyönantajan ja varhaiskasvattajien 
sekä sairaanhoitajien välillä on ristiriito-
ja. On jopa mahdollista, että kuntapuo-
len sopimusten synty siirtyy syksyyn, 
sillä Avainta ei ainakaan aiemmin ole 
tehnyt omaa sopimustaan irrallaan 
muista kuntapuolen sopimustahoista 
ja niiden osalta tilanne on jumissa. Sai-
raanhoitajilla ei sitä paitsi korona-tilan-
teessa ole käytännön mahdollisuutta 
turvautua työtaistelutoimiin. 

Pekka Lähdesmäki TOOL Jyväskylästä toimii valtuuston varapuheenjohtajana seuraavaan 
kokoukseen saakka.



7 2/2020 Toolilainen

Reijo Manninen TOOL Tampereesta toimii valtuuston puheenjohtajana 
seuraavaan kokoukseen saakka.

VALTUUSTO KÄVI KESKUSTELUA myös korona-
tilanteen vaikutuksesta opetukseen. Siinä, miten 
helppona tai vaikeana etäopetukseen siirtymistä 
on pidetty, on suuria opettajakohtaisia eroja. Osa 
on aiemminkin toteuttanut opetusta etäyhteydel-
lä, mutta joillekin se on kokonaan uutta. 

Valtuustolle tiedotettiin, että TOOLin hallitus laatii 
kaikille jäsenille lähetettävän kyselyn siitä, miten he 
ovat kokeneet nopean siirtymisen etäopetukseen. 
Etäopetus tulee todennäköisesti lisääntymään py-
syvästi, ja TOOL haluaa valmistautua siihen hyvin 
niin koulutuspolitiikan kuin edunvalvonnankin 
osalta.

TOOL tiedottaa syysvaltuuston (ja sen 

yhteydessä järjestettävän kevätvaltuus-

ton kokouksen) sekä vuotuisen koulu-

tuspäivän järjestämisajat heti, kun se on 

mahdollista.

 

www.tammertekniikka.fi 

Tekniikan ja oppimisen ammattilainen  
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Sivistan yksityisen opetus-
alan työehtosopimuksesta 
saatiin tulos 24.3. ja sopimus 
hyväksyttiin OAJ:n hallituk-
sessa 27.3. Tätä kirjoitetta-
essa AVAINOTESin sopimus-
neuvottelut ovat edelleen 
kesken. Syynä tähän ovat pa-
hasti jumissa olevat kunta-
alan sopimusten neuvottelut, 
ja näiden neuvottelujen ete-
neminen tällä tietoa liittyy 
toisiinsa. Näin ollen tässä on 
yhteenvetoa vain Sivistan so-
pimuksen sisällöstä.

 ähtökohdat neuvotteluille olivat 
haastavat. Tiedossa oli, että kiky-tunnit 
olivat poistuneet muiden alojen so-
pimuksista ja että ne kompensoidaan 
erilaisilla työajan joustoilla. Tiedossa oli 
myös, että Sivistan tavoitteena oli hei-
kentää erityisesti tekniikan ja liikenteen 
alan sopimuskirjauksia. Näistä lähtö-
kohdista huolimatta sopimus syntyi il-
man lakkoja ja muita työtaistelutoimia. 
Hyvä niin. Koronatilanne mullisti ke-
vään toiminnat ihan riittävästi.

SIVISTAN SOPIMUS ON kestoltaan 24 
kk ja voimassa 1.4.2020–31.3.2022. So-
pimukseen kuuluu kaksi yleiskorotus-
ta. Ensimmäinen korotus maksetaan 
1.8.2020 alkaen ja toinen 1.6.2021. Mo-
lempien korotusten suuruus on 1,1 %. 
Näillä yleiskorotuksilla korotetaan hen-
kilökohtaisia palkkoja, taulukkopalkko-
ja sekä eurosuuruisia lisiä ja palkkioita. 

Yleiskorotusten lisäksi jakoon tulevat 
paikallisesti jaettavat järjestelyerät. En-
simmäinen erä toteutuu 1.12.2020 alka-
en ja toinen 1.12.2021. Molemmat erät 
ovat 0,5 % ja näiden erien suuruudet 
lasketaan kyseisen vuoden syyskuun 

REIJO MANNINEN

Sivistan sopimus:     Kikyt pois ja yleisen 
linjan mukaiset palkankorotukset

L

palkkasumman mukaan. 
Kaikkien korotusten summaksi saa-

daan yhteensä 3,2 %:n korotus, joka on 
linjassa muiden alojen palkankorotus-
ten kanssa. 

KIKY-TUNNIT POISTUIVAT sopimuksesta 
ja vuosityöaika on jatkossa 1600 tuntia. 
Tämä muutos tulee voimaan 1.8.2020 
paitsi niissä ammattikorkeakouluissa, 
jotka ovat kalenterivuosisuunnittelus-
sa. Näissä muutos tapahtuu 1.1.2021. 
Näin jo sovittuja työaikasuunnitelmia 
ei tarvitse muuttaa kesken suunnittelu-
kauden. Työaikasuunnitelman toteutu-
mista tulee myös seurata säännöllisesti 
mutta työajanseurannan menetelmään 
sopimus ei ota kantaa.

KIKY-TUNNIT POISTUIVAT ammattikor-
keakoulujen opettajien sopimuksesta 
ilman vastinetta ja työtaistelutoimia. 
Kuten tiedetään, muiden alojen neu-
votteluissa tässä kohtaa on tarvittu jä-
reitäkin toimia. OAJ:n neuvottelijoiden 
mukaan opettajien sopimuksesta ei ole 
löydettävissä kiky-tunneille korvaavaa 
elementtiä. Hallinto- ja tukipalvelupuo-
len sopimuksessa on joitakin kompen-
saatioita. Samoin muiden opettajien ja 
yliopistolaisten sopimuksissa on kikyyn 
liittyviä työajanjoustoja.

SITOMATTOMAN TYÖAJAN osuuteen 
uudessa sopimuksessa tuli muutos. 
1600 tunnin työajasta vähintään 28 % 
on sitomatonta työaikaa. Näin ollen 
opettaja saa itse päättää työn ajan ja 
paikan vähintään 448 tunnin osalta. Osa 
tästä sitomattomasta työstä voidaan pi-
tää kokonaisina viikkoina. Tämä muutos 
koskee kaikkia opettajia ja tulee käyt-
töön samoilla aikatauluilla kuin kiky-
tuntien poistuminen. 

Sitomattoman työajan muuttumi-
seen liittyy siirtymämääräys, jonka mu-
kaan 31.3.2020 tekniikan ja liikenteen 
alalla olleisiin opettajiin sovelletaan 
käytössä ollutta sitomattoman työajan 
kirjausta. Heillä sitomattoman työajan 
osuus on 37,5 % (600 h) ja työnantaja 

voi sijoittaa määrättävissään olevaa työ-
tä 35 viikon ajalle. Jos opettaja siirtyy 
töihin toiseen ammattikorkeakouluun, 
siirtymämääräystä ei enää tarvitse hä-
nen kohdallaan noudattaa. Aina voi tie-
tysti sopia paremmista ehdoista. 

Tiivistäen: 1.4. jälkeen palkatuilla tek-
niikan ja liikenteen opettajilla sitomat-
toman työn osuus on pienempi. Tämä 
siirtymämääräys koskee myös kaikkia 
1.4. Sivistaan siirtyneitä ammattikorkea-
kouluja.

SAATAVUUSLISÄ OLI JO edellisissä neu-
votteluissa kaksi vuotta sitten Sivistalle 
vaikea asia. Niin se oli nytkin ja siihen 

Kuva: Taru Kurenniemi
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esitettiin heti neuvottelujen alussa mer-
kittäviä heikennyksiä. OAJ:n neuvotteli-
jat saivat kuitenkin torpattua saatavuus-
lisän muutokset eikä tähän liity enää 
työryhmää, joka pohtisi saatavuuslisän 
poistamista. Saatavuuslisän säilyminen 
oli pitkän väännön tulos.

Sopimuksen allekirjoituspöytäkirjas-
sa otetaan tässä vaiheessa kantaa vain 
yleisesti järjestelyerien jakamisen pe-
riaatteisiin. Ensimmäinen järjestelyerä 
0,5 % käytetään paikallisesti työantajan 
päättämällä tavalla työn vaativuuden 
tai työssä suoriutumisen perusteella. 
Toisen samansuuruisen erän jakami-
sessa on eroja eri henkilöstöryhmien 
kesken. Hallinto- ja tukipalveluhenki-
löstön erä jaetaan kokonaisuudessaan 
työnantajan päättämällä tavalla työn 
vaativuuden tai työssä suoriutumisen 
perusteella. Opetushenkilöstön osalta 
puolet erästä käytetään tuntiopetta-
jamääräyksiä käsittelevän työryhmän 
työhön ja toinen puoli jaetaan paikalli-
sesti työnantajan päättämällä tavalla ja 
tässäkin tapauksessa työn vaativuuden 
tai työssä suoriutumisen perusteella. 
Oleellista molempien erien jakamises-
sa on se, että niistä täytyy neuvotella 
ja sopia paikallisten luottamusmiesten 
kanssa. 

ENSIMMÄISEEN järjestelyerään liitty-
en Sivistan sopimuksesta löytyy ns. 
koronalauseke. Tämän perusteella ko-
ronavirusepidemiasta aiheutuneiden 
painavien taloudellisten syiden vuoksi 
1.12.2020 jaettavan paikallisen erän 
suuruudesta ja maksuajankohdasta 
voidaan paikallisesti sopia toisin. Tämä 
tarkoittaa sitä, onko jaettava erä 0,5 % 
vai pienempi. Tästä täytyy sopia luotta-
musmiesten kanssa. Jos tätä lauseketta 
aiotaan käyttää, tulee olla pitävä näyttö 
siitä, että taloudelliset ongelmat johtu-
vat koronatilanteesta. Jos opiskelijoiden 
valmistuminen viivästyy tänä vuonna, 
sillä ei ole taloudellista vaikutusta vuon-
na 2020.

MITÄ MIELTÄ SOPIMUKSESTA nyt pi-
täisi olla? Kikyt poistuvat, saatavuus-
lisävääntöön saatiin ainakin välirauha 
ja palkankorotukset ovat yleisen tason 
mukaisia. Nämä ovat sopimuksen hyviä 
puolia. Sitomattoman työajan muuttu-
minen on heikennys uusille opettajille. 
Laboratorioinsinöörejä ei saatu kirjattua 
opettajaliitteeseen. Näistä huolimatta 
sopimus on luultavasti paras, mitä tässä 
tilanteessa oli mahdollista saada. Mer-
kittävät heikennykset saatiin estettyä ja 
tästä kiitokset OAJ:n neuvottelijoille.

MERJA ÖHMAN
kielten lehtori, Karelia ammattikorkeakoulu
TOOL WTOL ry:n puheenjohtaja

TOOL WTOL ry – 
Pieni ja ketterä 

59-vuotias Karjalasta

TOOL WTOL ry toimii Ka-
relia ammattikorkeakoulun 
tekniikan opettajien am-
matillisena yhdistyksenä. 
Koko 59-vuotisen olemassa 
olonsa ajan se on ollut link-
ki valtakunnalliseen TOO-
Liin edunvalvonta-asioissa. 
Jäsenistölleen se on halun-
nut olla myös voimauttava 
ja virkistävä henkireikä ar-
jen haasteissa.

Wärtsilä-oppilaitos, 
kampus ja tekniikan 
opettajien yhdistys

KESÄLLÄ 1960 VUORINEUVOS Wilhelm 
Wahlfors halusi vierailla itärajalla sijait-
sevassa Värtsilän sulatossa. Vierailun 
aikana otettiin esille paikkakunnalla val-
litseva työttömyys ja koulutetun työvoi-
man puute.  Vuorineuvokselta tiedus-
teltiin, voisiko Wärtsilä-yhtymä tehdä 
jotain asian hyväksi.  Jo samana kesänä 
Wärtsilä Yhtymän yhtiökokous päätti 
ylimääräisessä yhtiökokouksessaan pe-
rustaa Wärtsilän teknillisen Oppilaitok-

Wilhelm Wahlfors: vuorineuvos, joka mahdollisti Wärtsilän 
teknillisen oppilaitoksen perustamisen vuonna 1961. 
(Kuva: Merja Öhman)
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sen Säätiön ja lahjoittaa säätiölle rahat 
oppilaitoksen perustamista varten.

Vuonna 1961 Joensuussa alkoi teknii-
kan koulutus Wärtsilän teknillisessä op-
pilaitoksessa ja samana vuonna TOOL 
WTOL ry aloitti toimintansa.  Oppilai-
toksen toiminta jatkui vuoteen 1996, 
jolloin se liitettiin Pohjois-Karjalan am-
mattikorkeakouluun, nykyiseen Karelia 
ammattikorkeakouluun. Vaikka viime 
vuosia ammattikorkeakouluja ovat lei-
manneet yhdistymiset suuremmiksi 
yksiköiksi, Karelia ammattikorkeakou-
lu on säilynyt itsenäisenä. Wärtsilä on 

Tekniikan alkuperäisistä koulutusalois-
ta konetekniikan ja rakennustekniikan 
koulutus ovat toimineet kampuksel-
lamme alusta saakka. Sähkötekniikan 
koulutus laajennettiin talotekniikan 
koulutukseksi käsittäen sekä taloauto-
maation että LVI-tekniikan.  Ensimmäi-
set talotekniikan insinöörit valmistui-
vat vuonna 2018.  Kareliasta valmistuu 
myös metsätalous- ja energia- ja ympä-
ristötekniikan insinöörejä. Ensi syksynä 
aloittaa englanninkielinen Industrial 
Management  -koulutus.  

Monen koulutusalan sijainti samalla 
kampuksella on mahdollistanut tiiviim-
män yhteistyön ja hankkeet eri vuosi-
kurssien, koulutusalojen ja työelämän 
välillä. 

Konetekniikan, rakennustekniikan 
ja talotekniikan aloilla opiskelijat ovat 
työllistyneet koulutuksen jälkeen hyvin. 
Työelämäyhteyksiä tukevat opiskeluai-
kana järjestetyt verkostoitumistyöpajat.  

Joensuu ja Karelia ammattikorkea-
koulu ovat tunnettuja puurakenta-
misesta. Puurakentamisen kohteet, 
kuten Suomen korkein puukerrostalo, 
Joensuu Lighthouse, ovat Kareliassa 
tutkimuksen kohteina muun muas-
sa rakennusfysiikassa ja rakenteiden 
painumisessa. Yritysten ja yhteistyö-
kumppaneiden kehittämishankkeet ja 
kansainvälisyys ovat arkipäivää toimin-
nassamme. 

Woimaa ja wirtaa arkeen 
yhdistyksestämme ja 
toisistamme

YHDISTYKSEMME TOOL WTOL ry on 
jatkanut toimintaansa kohta 60 vuotta. 
Jäseniä on tällä hetkellä vain 18.  Monet 
aktiiviset jäsenet ovat jääneet eläkkeelle 
ja ehkä tätä aikaa kuvaa se, että kaikki 
uudet työntekijät eivät ole kokeneet yh-
distykseen liittymistä ja yleensä ammat-
tiyhdistystoimintaa omakseen. 

Tekniikan ala on perinteisesti ollut 
miesvaltainen, mutta yhdistyksessäm-
me 50 % on naisia ja 50 % on miehiä. 
Tosin hallituksen jäsenistä ¾ on tällä 
hetkellä naisia. Puheenjohtajana toimii 
Merja Öhman ja sihteerinä Liisa Sand-
vall.   Eläkkeellä oleviin jäseniin olemme 
pitäneet yhteyttä ja olemme kutsuneet 
heitä mukaan erilaisiin virkistystapahtu-
miin vuosien varrella. 

Betonin valu: Yhteistyötä suunnittelussa ja toteuttamisessa rakennustekniikan 
1. ja 3. vuosikurssien välillä (Kuva: Annikki Tanskanen)
 

Wärtsilä-talon kuva. Nimi taitaa näkyä huonosti, mutta kuva koulustamme. (Kuva: Merja Öhman)

kuitenkin pysynyt sekä kampuksemme 
että tekniikan opettajien yhdistyksen 
nimessä.

Wärtsilän teknillisestä 
oppilaitoksesta 
monialaiseksi ja 
dynaamiseksi kampukseksi

TÄNÄ PÄIVÄNÄ Wärtsilä Kampus ei ole 
pelkästään tekniikan alan kampus, vaan 
toimintaa tiivistettäessä sinne ovat siir-
tyneet myös monet muut koulutusalat. 
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SIIRRYIMME VUONNA 2018 yhteen vuo-
sikokoukseen, mutta sen lisäksi olemme 
kokoustaneet epävirallisemmin vähin-
tään kerran vuodessa.  Kokouksissam-
me syömme aina hyvin. Emme ole juuri 
matkustelleet viime vuosina, mutta 
olemme pyrkineet keksimään erilaisia 
virkistysmahdollisuuksia, kuten teatteri- 
ja konserttikäynnit, pakohuone, pilkki-
minen, oppilaitos- ja yritysvierailut. 

Yksi perinne on ollut yhteinen ravin-
tolalounas pääsykoepäivänä. Jatkuvien 
muutosten ja viime vuosien raskaiden 
säästöjen aikoina yhdistyksemme on 
ollut paikka, jossa olemme voineet sekä 
virkistyä että keskustella tekniikan kou-
lutukseen liittyvistä asioista.

YHDISTYKSEMME TOIMINNASTA kertoo 
koko Karelian henkilökuntaa kuvaava 
toisen auttaminen ja osaamisen jaka-
minen. Olemme toimineet vuorotellen 
yhdistyksen puheenjohtajana, ja itse 
tuoreena puheenjohtajana olen saanut 
tehtävään hyvän perehdytyksen ja neu-
voja sekä entiseltä puheenjohtajalta ja 
muilta pidempään luottamustehtävissä 
toimineilta että talossamme toimivalta 
SKO:n puheenjohtajalta ja luottamus-
mieheltä. Tätä artikkelia varten pyysin 
apua ja valokuvia ja sain molempia sekä 
yhdistyksen jäseniltä että siihen kuulu-
mattomilta.  Lämmin kiitos Annikille, 
Eskolle, Johannalle, Jukalle, Jyrkille, Jar-
nolle ja Timolle! Yhdistyksemme jäsene-
nä on Lean-asiantuntija, ja hän on kou-
luttanut monet meistä sekä Karelian ja 
yritysten henkilökunnasta Lean Yellow 
Belt- ja Lean Green Belt -osaajiksi. Olem-
me voineet hyödyntää oppeja esimer-
kiksi ajankäytön hallinnassa, opintojak-
soilla ja projekteissa.

Edunvalvontaa ja 
yhteistyötä också på 
svenska?

EDUNVALVONNASSA yhdistyksemme 
jäsenet eivät tällä hetkellä ole pystyneet 
toimimaan niin aktiivisesti kuin haluai-
simme, mutta olemme seuranneet ak-
tiivisesti TOOL ry:n toimintaa ja pitäneet 
jäsenistömme ajan tasalla. Yhteistyöm-
me SKO:n ja AO:n välillä toimiin hyvin 
oppilaitoksessamme. Itse osallistuin 
ensimmäistä kertaa valtuuston koko-
ukseen 17.4. ja välitin kokouksesta saa-

Faktaa Karelia ammattikorkeakoulusta:
Koulutuspaikkakunta: Joensuu

Kampukset: Wärtsilä, Tikkarinne

Tutkinto-opiskelijoita: 3909

Avoimen amk:n opiskelijoita 3400 (Tuo luku sisältää kaikki avoimen amk:n 

opiskelijoiksi kirjatut, kaikilla ei kuitenkaan suorituksia. Viime vuonna 1431 

opiskelijaa sai opintopisteitä avoimen amk:n kautta.)

Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita: 91

AMK-tutkintoja: 14

Ylempiä AMK-tutkintoja: 5

Englanninkielisiä koulutuksia: 2

Henkilökuntaa: 270

Kuva kaivoskoneen kauhasta Boliden-kaivosvierailulla 2019. Kuvassa vasemmalta: Kirsi Mus-
tonen, keskellä Merja Öhman ja oikealla Johanna Luostarinen. (Kuva: Esko Tianen)

mani annin ja esityksen jäsenillemme.  
Yhdistyksellämme on edustus OAJ:n 
paikallisyhdistyksen hallituksessa. Kare-
lia ammattikorkeakoulussa ei ole vielä 
AO:n, SKO:n ja TOOLin paikallisyhdistys-
tä, mutta sen perustamisesta on tehty 
päätös tänä keväänä. 

MAINITSIN YLLÄ oppilaitosvierailut, ja 
meillä oli aikaisemmin mukava perinne 
tutustua tekniikan koulutuksiin muis-
sa Suomen ammattikorkeakouluissa 
ja myös meillä kävi vierailijoita. Tänä 
keväänä emme matkusta mihinkään, 

mutta kun se taas on mahdollista, voi-
siko tätä perinnettä herättää henkiin?  
Kun tuntee toisensa, on helpompi teh-
dä yhteistyötä, jakaa hyviä käytänteitä 
ja luoda uutta. 

Toivoisin myös kovasti yhteistyötä 
maamme ruotsinkielisten tekniikan 
alojen kanssa, koska täällä Karjalassakin 
kielen osaamiselle on käyttöä, ja tiedän, 
että osa ruotsinkielisten alueiden opis-
kelijoista kamppailee suomen kielen 
kanssa. Miksei opiskelija- ja opettajaliik-
kuvuutta voisi tapahtua myös rajojem-
me sisällä?



12  2/2020 Toolilainen

vierailuvuorossa
Mervi Vidgrén 

Arenen hallituksen puheenjohtaja, 
Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori
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 mmattikorkeakoulujen vah-
vuus on niiden työelämäläheisyys.  Siksi 
myös ammattikorkeakoulujen rehtori-
neuvosto Arene korostaa työohjelmas-
saan ammattikorkeakoulujen työelä-
mätehtävää.  Olemme osa työelämän 
kasvua ja kansainvälistymistä. Aloittaes-
sani Arenen hallituksen puheenjohtaja-
na tammikuussa 2020 totesin, että olipa 
nousukausi tai taantuma, niin Suomi 
tarvitsee osaajia.

ENPÄ SILLOIN ARVANNUT, että pari kuu-
kautta myöhemmin tartuntatautilain 
nojalla aluehallintovirasto sulki korkea-
koulukampukset koronakriisin vuoksi. 
Ammattikorkeakoulujen opettajat te-
kivät nopeasti koko loppukevääksi uu-
det pedagogiset suunnitelmat.  Tehtiin 
digiloikka pakon sanelemana. Onneksi 
ammattikorkeakoulut olivat pitkäjäntei-
sesti kehittäneet etä- ja digiopetustaan.  
Poikkeustilanteessa opettajien tueksi 
vahvistettiin digimentorointia ja digi-
tukea.  Lisäksi hyviä käytänteitä jaettiin 
ja yhteisöllinen tuki toimi opettajayh-
teisössä.  Mielialana oli, että tästä sel-
vitään.  Opettajilla oli vahva halu tukea 
opiskelijoiden opintojen etenemistä 
poikkeusoloissakin.   

ON SELVÄÄ, ETTÄ KORONAN jälkeen 
digitaaliset pedagogiset innovaatiot 
kehittyvät edelleen.  Myös työn teke-

Osaamista tarvitaan niin hyvinä 
kuin huonoina aikoina

A misen tavat kuten kokouskäytänteet ja 
työmatkustaminen sekä etätyön teke-
misen mallit muuttuvat.  Korkeakoulu-
jen fyysisillä kampuksilla on tulevaisuu-
dessakin paikkansa niin oppimisen kuin 
myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaa-
tiotoiminnan paikkoina. Virtuaalisia ja 
fyysisiä korkeakouluyhteisöjä tarvitaan 
eivätkä ne ole toisilleen vastakkaisia.  

VIIMEISET PARI VUOTTA Suomessa on 
keskusteltu osaajapulasta. Osaajia tar-
vitaan erityisesti sosiaali- ja terveysalal-
la sekä tekniikan aloilla. Koronakriisin 
vuoksi juuri nyt puhutaan lomautuksis-
ta ja irtisanomisista. Nyt on katsottava 
poikkeustilanteen jälkeistä aikaa ja siksi 
tarvitaan uutta kasvua tukevia toimen-
piteitä.  Ensimmäisessä vaiheessa on 
turvattava irtisanottujen ja lomautettu-
jen mahdollisuudet osaamisen uudista-
miseen. Toisessa vaiheessa on tuettava 
yritystoiminnan elpymistä tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiorahoituksella.

ON TÄRKEÄÄ, että maakunnissa sijait-
sevat ammattikorkeakoulut pystyvät 
varmistamaan alueidensa työelämän 
osaajatarpeet.  Ammattikorkeakoulusta 
työllistytään erinomaisesti, viimeisim-
män tiedon mukaan 89 % valmistu-
neista on työllistynyt.  Ylemmästä am-
mattikorkeakoulututkinnosta 99 % on 
työelämässä valmistumisen hetkenä.  

Maakunnallisten ammattikorkeakou-
lujen osaajat jäävät myös maakuntaan 
töihin.  

TUTKINTOMÄÄRIEN kasvattamiseen ja 
työelämässä olevan henkilöstön osaa-
misen turvaamiseen on löydettävä 
resursseja, jotta olemme koronan aihe-
uttaman taantuman jälkeenkin vahva 
osaamisen maa. Vaarana on, että ajau-
dumme vielä syvempään osaajapulaan 
kuin 2010-luvulla talouden kääntyessä 
nousuun. Koulutus ja jatkuva oppimi-
nen on nähtävä keskeisinä työllisyystoi-
mina kaikilla toimialoilla.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN tehtävä 
on alueidensa kehittäminen. Lisää voi-
maa saamme koulutusperäisestä maa-
hanmuutosta, joka on otettava tosis-
saan niin korkeakouluissa kuin alueen 
yrityksissäkin. Esteitä koulutusperäisen 
maahanmuuton tieltä ja kansainvälis-
ten opiskelijoiden jäämiseksi Suomeen 
tulee työstää ja joustavoittaa. Nyt eri 
alueilla on mahdollisuus hyödyntää am-
mattikorkeakouluja, sillä kaikki maakun-
nat kattava ammattikorkeakouluverkko 
voidaan niin halutessa valjastaa yhteis-
kuntamme uudelleen rakentamiseen.  
Yritysten kehittämisen ja innovaatiotoi-
minnan tarvetta sekä osaajatarvetta on 
joka puolella Suomea.   



14  2/2020 Toolilainen

Terveisiä   TIMO SAVALLAMPI
Lehtori, sähkötekniikka, Savonia-amk

 ulin Savonian palvelukseen 1.1.2016 
sähkötekniikan lehtoriksi. Alan hiljalleen 
päästä sisälle opettajan työhön, ja olen 
huomannut, että se on paljon muutakin 
kuin opettamista. 

Tällä hetkellä päätoimenkuvani on TKI-
toiminnassa ja siellä Sähkis-hankkees-
sa. Sähkis-hankkeessa teemme uudet 
opetus- ja TKI-tilat Savonialle suurjän-
nitetestauslaboratorioon sekä sähkö-
asemaympäristöön kaikkine ohjelmis-
toineen. Tämän lisäksi opetan joitakin 
sähkötekniikan kursseja. Hankkeen tulisi 
olla valmis tämän vuoden loppuun men-
nessä, mutta muun muassa koronan vai-
kutuksesta laite- ja koulutustoimituksiin 
on tullut viivettä, joten todennäköisesti 
saamme hankkeen valmiiksi keväällä 
2021.

OLEN MUKANA OPETTAJIEN am-
mattiyhdistystoiminnassa ja vas-
tuun myötä olen sisäistänyt OAJ:n 
toiminnan paremmin.  Olen aina 
katsonut ammattiyhdistystoimin-
nan tärkeäksi työyhteisöissä, ja 
siksi liityin OAJ:öön ja TOOLiin 
heti, kun tulin Savonialle töihin. 
Toimin TOOL ry Savonian halli-
tuksen jäsenenä ja rahastonhoi-
tajana, Savonia OAJ hallituksen 
jäsenenä 1.1. alkaen ja TOOL 
ry hallituksen jäsenenä 1.1. 
alkaen. TOOL ry:n hallituksen 
jäsenenä pääsin seuraamaan 
TES-neuvotteluita Sivistystyön-
antajien, Sivistan, kanssa aitio-
paikalta. OAJ neuvotteli tiukalla 
aikataululla hyvän sopimuksen 
(tässä nykyisessä taloustilantees-
sa) TOOLin jäsenistölle. 

Tapahtumarikas alkuvuosi 2020

T

Timo Savallampi, 
sähkötekniikan lehtori.
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Savonia-amk:n uudet opetustilat, 
Sähkölaboratorio.

Savonian uusi kampus

SAVONIA ON OSITTAIN jo siirtynyt uu-
delle Savilahden kampusalueelle, jossa 
on jo Itä-Suomen yliopisto, UEF, ja tule-
vaisuudessa Savon ammattiopisto, Sak-
ky. Savonian kaikki suunnitellut toimin-
not ovat uudella avoimella kampuksella 
syksyllä 2020. Yli 5000 opiskelijaa liike-
talouden, matkailu- ja ravitsemisalan, 
tekniikan ja terveysalan koulutusaloil-
ta siirtyy saman katon alle. Tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan 
ympäristöt tulevat myös uudelle kam-
pusalueelle. Savonialla on oppimis- ja 
Tki-ympäristöjä myös kolmella muulla 
kampuksella. Kuopiossa musiikkipeda-
gogit ja tanssinopettajat jatkavat mu-
siikkikeskuksenosaamiskeskittymässä, 
ja Iisalmen ja Varkauden kampukset 
jatkavat toimintaansa entiseen malliin 
omilla paikkakunnillaan. Sähköosaston 

muuttoa on aikaistettu koronan takia, 
koska opiskelijoita ei koululla enää ole. 
Laboratoriolaitteiden pakkaus on voi-
tu aloittaa ja varsinainen muutto alkoi  
23.4.2020. Syksyllä 2020 opetus alkaa 
uusissa tiloissa Savilahden kampusalu-
eella.

Koronan vaikutukset 
opetukseen

JOTTA KEVÄÄN KULKU ei olisi ollut ”lii-
an helppo”, niin riesaksemme tuli vielä 
korona, COVID-19-virus. Savonialla rea-
goitiin nopeasti koronan mahdollisiin 
vaikutuksiin. Savonialla tuli 6.3.2020 
matkustuskielto ja 16.3.2020 Savonian 
ammattikorkeakoulu suljettiin ja siirryt-
tiin etäopetukseen. Tämä vaati monelta 
opettajalta lisäponnistuksia loppuke-
vään osalta. Muun muassa laboratorio-

töiden suunnittelu ja aikataulutus tuli 
miettiä uudelleen. Opettajien tuli vide-
oida ja demonstroida oppilaille kytken-
nät, ja tämä vaati opettajilta lisäresurs-
seja. Ns. luokka-aineiden opetus piti 
siirtää videointiin lennosta, ja kokeet 
piti suunnitella uudestaan joko Mood-
leen tai Excamiin. Viikolla 16 tuli tieto, 
että ammattikorkeakoulut järjestävät 
kevään toisen yhteishaun AMK-valin-
takokeen etäkokeena poikkeusolojen 
takia. 

Osittain koronan vuoksi Savonialla 
käynnistettiin YT-neuvottelut 9.4.2020. 
Talon johto on hakenut aktiivisesti hen-
kilöstön kanssa ratkaisuja eri säästökoh-
teista. 

POIKKEUSOLOISTA HUOLIMATTA toivo-
tan kaikille lukijoille hyvää ja rentoutta-
vaa tulevaa vapaajaksoa.

Savonia uusi kampusalue Savilah-
dessa. (Kuva: Mia Nousiainen)
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Toolilainen-lehden lukijoissa on herännyt ajatus, että työolosuh-
teisiin liittyvistä käytännön asioista olisi syytä järjestää ajoittain 
kyselyjä. On useita sellaisia työhyvinvointiin vaikuttavia seik-
koja, joihin emme pääse vaikuttamaan, mutta ehkä TOOL on 
työkalu, joka voi korjata ongelman tai ainakin tuoda sen esiin. 
Toolilainen-lehti kysyykin nyt, haluaisitko sinä tietää, millaiset 
käytännöt ja järjestelyt on muissa ammattikorkeakouluissa ja 
erityisesti tekniikan yksiköissä?

Toolilainen tutkii

O Ovatko ammattikorkeakoulusi somekanavat auki? Twitter, 
Facebook, Instagram, LinkedIn ja mitä niitä oli? 

Onko mielestäsi ammattikorkeakoulusi päätöksenteossa 
avoimuutta. Tehdäänkö isojen päätösten valmistelut salassa 
ja tuodaan esiin paikallislehtien sivuilla ja sen jälkeen intrassa? 

Muuttuvatko tekniikan yksikön laboratoriot ajan kanssa tek-
niikan museoiksi, koska ne nähdään ammattikorkeakoulun 
hallinnon näkökulmasta taloudellisena rasitteena, ainoastaan 
kuluja aiheuttavana tilavarauksena, joihin ei haluta satsata? 

Voiko projektien puitteissa hankkia uusia laitteistoja ja oh-
jelmistoja? Onko EU:n julkisten hankkeiden lainsäädäntöön 
sisäänrakennettu valuvika, joka estää laitteiden tai ohjelmis-
tojen hankkimisen? 

Voiko ammattikorkeakoulusi toimia hankkeissa yhdessä 
suurempien yritysten kanssa, vai onko se pakotettu rahoitta-
jan taholta toimimaan vain pk-yritysten kanssa? 

Miten ohjelmistotaloutta ja alustataloutta tulisi mielestäsi 
kouluttaa, jotta Eurooppa voisi vastaamaan USA:n ja Kiinan 
asettamiin haasteisiin? 

Mikä on yksikössäsi TKI-insinöörien järjestäytymisaste? Mi-
ten heitä voitaisiin saada yhdistyksen jäseniksi?

Miten oppilaitoksessasi on polkupyöräpaikkoja? Ovatko 
pyörät sateensuojassa, ja onko fillarilla töissä kävijät unohdet-
tu? 

Onko jätteiden kierrätys kunnossa työpaikallasi? Kotona 
lajittelet lasi-, metalli-, muovi-, kartonki- ja biojätteet, mutta 
meneekö työpaikalla kaikki polttojakeeseen? 

JOS OSA EDELLÄ MAINITUISTA kysymyksistä kiinnostaa ni-
menomaan sinua, lähetä viesti toimitukseen osoitteella too-
lilainen@tool.fi, ja kerro mitä juuri sinä haluaisit Toolilaisen 
tutkivan?

TUOMO TUTKIJA, perusinsinööri

 heisella listalla on muutamia teemoja, joita TOOL ry 
tulee teitä jatkossa kysymään. Kyselyt tulevat olemaan sellai-
sia, että ne eivät vie vastausaikaa paria minuuttia enempää, 
ja vastata saa nimettömänä. Kyselyt järjestetään joko Survey-
Monkey- tai Microsoft Forms -kyselyinä, ja niistä tehdään lyhyt 
yhteenveto ja grafiikka. Tulosten pohjalta TOOL ry voi ottaa 
koppia ja pyrkiä vaikuttamaan epäkohtiin.

MIKÄ ON VOINTISI korona-aikana? Onko etäopetus epäope-
tusta vai onko digiloikka hypätty korkeilla suorituspisteillä? 

Onko sinulla nukkumisongelmia? Tulevatko työtehtävät 
uniisi? 

Miten kuljet työpaikallesi? Mitä maksat pysäköinnistä työ-
paikallesi? 

Mitä mieltä olet työpaikallasi käytettävistä ohjelmistoista ja 
niiden käytettävyydestä? Esimerkiksi intranet, verkkosivuston 
hallinta, oppilashallinto, työmatkojen hallinta, työharjoittelun 
seuranta, verkko-opetus, työajan seuranta, lomakkeiden hal-
linta, lomien ja saldovapaiden hallinta... 

Onko byrokratia vallannut työpaikkasi? Onko se, miten 
ajankäyttöä ja saavutuksia mitataan, tärkeämpää kuin se, mitä 
opetetaan? 

Tuntuuko sinusta siltä, että koulutusta eri ammattikorkea-
koulusi yksiköissä pyritään liikaa tasapäistämään? Halutaanko 
kaikista opettajista ja opiskelijoista tehdä keskenään mahdol-
lisimman helposti vertailukelpoisia? 

Jääkö mielikuvitukselle ja luovuudelle enää tilaa ja toimin-
taedellytyksiä? 

Millä tavalla tekniikan yksikkösi näkyy mielestäsi ulospäin 
verkkosivuillaan? Esitelläänkö koulutusta ja laboratorioita 
riittävän mielenkiintoisesti verkkosivuillanne, vai tarjoavatko 
sivut lähinnä kiiltokuvia kauniista, nuorista, hoikista, hyvinvoi-
vista, monivärisistä ihmisistä, jotka hymyilevät iloisesti kom-
munikoidessaan sujuvasti vierailla kielillä opiskelun ilosta ja 
autuudesta? 

Kuva: Taru Kurenniemi
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Oulun ammattikorkean 
muutto Linnanmaan yliopis-
tokampukselle on käynnis-
tynyt. Tammikuussa ensim-
mäiset ryhmät siirtyivät uu-
siin, heitä varten remontoi-
tuihin, entisiin humanistien 
tiloihin. Loput joukot tulevat 
perässä ensi syksyksi.

 innanmaalle siirtyy tässä vai-
heessa sunnilleen 7000 henkilöä. Ope-
tus- ja hallintotilat ovat kuulemma kun-
nossa, mutta logistiikassa ollaan uuden 
edessä.

Kaupunki pyrkii tekemään kulkemi-
sen yliopiston kampukselle mahdolli-
seksi uudistamalla keskustan ja Linnan-
maan liikennettä. Koska parkkialueita ei 
ole helppo laajentaa tai lisätä, kehitys 
on kohdistettu tiestön uudistamiseen ja 
lähiliikenteeseen. Omalla autolla sinne 
on hankala saapua niukkojen parkki-
paikkojen takia.

Uudet kevyen liikenteen punaiset 
baanat on rakennettu valmiiksi jo viime 
syksynä. Baana on jaettu kävelijöille ja 
fillaristeille omiin kaistoihin. Koska as-
valttiin maalatut merkinnät eivät talvel-
la näy, on valopylväistä kaistoille suun-
nattu ledit ohjaamaan kulkijat omille 
kaistoille ja näin välttämään turhat tör-
mäilyt. 

KAUKO KALLIO

Oamk polkee Linnanmaalle

L

Alueelle johtavaa autotietä laajenne-
taan parhaillaan tuplakaistoilla. Paikal-
lisliikenteen vuoroja lisätään ja bussien 
kokoa kasvatetaan. Tulevana syksynä 
kampukselle pääsee jopa viiden minuu-
tin välein keskustasta. Ratikastakin jos-
kus kuullaan haaveiltavan.

Kaikki siis kunnossa? Opetus- ja tut-
kimustyöt sujuvat toimivissa tiloissa 
entistä edullisemmin tilakustannuksin 
puolin ja toisin. Niin sitä luulisi.

Rehtori häätää keskustaan

YLIOPISTON REHTORILLA ON kuitenkin 
eri käsitys yliopiston ja Oamk:n tulevai-
suudesta. Hän haluaa kaikki asiat aivan 
uuteen järjestykseen.

Kun kaikki yhteistyökuviot ja tilamuu-
tokset on saatu juuri valmiiksi ja Oamk:n 
kymmenen vuoden käyttösopimus 
allekirjoitettu, hän julistaa, että yliopis-
ton paikka on ihan väärä ja tilat aivan 
huonossa kunnossa. Linnanmaalta pi-
tää lähteä mahdollisimman pian. Oulun 
keskustasta pitää raivata tila kokonaan 
uudelle yliopistokampukselle.

”Yliopiston vetovoimaisuus kansain-
välisesti ei onnistu noin kaukana kau-
pungin keskustasta. Yliopiston pitää olla 
keskellä kaupunkia, jotta se voi toimia 
tehokkaasti ja menestyä kansainvälisillä 
markkinoilla. Se kasvattaa myös kau-
pungin imagoa”, paaluttaa rehtori vaa-
timuksiaan.

Rehtorin ajatuksilla on joitakin kan-
nattajia, mutta vähintään yhtä paljon 

vastustajia. Esimerkiksi Teknopoliksen 
entinen johtaja Pertti Huuskonen pitää 
ajatusta peräti kummallisena. Hänen 
näkemyksensä Linnanmaan kiinteistö-
jen soveltuvuudesta rehtorin esittämä-
nä visiona laajaksi yrityskompukseksi 
on epärealistinen ja tilojen soveltuvuus 
huono tuohon tarkoitukseen. Ei hän 
myöskään näe, että keskustan alueella 
olisi missään tarpeeksi tilaa yliopiston 
ja ammattikorkeakoulun uudelle kam-
pukselle. 

Myös teknologiakylän edustajat 
ihmettelevät rehtorin tavoitteita. Yli-
opiston, VTT:n ja satojen yritysten si-
joittuminen toistensa kanssa samalle 
kampusalueelle on mahdollistanut tii-
viin yhteistyön, tutkimuksen tulosten 
nopean hyödyntämisen ja maailman 
laajuista menestystä tuottaneen yritys-
toiminnan. Nyt tämä Oulun Piilaaksona 
tunnettu kokonaisuus oltaisiin purka-
massa.

Myös opiskelijoitten asuminen muo-
dostuisi erikoiseksi. Linnanmaan alu-
eelle on rakennettu runsaasti edullisia 
vuokra-asuntoja, niin opiskelija-asunto-
säätiön kuin yksityistenkin omistamina. 
Keskustassa asuntotilanne on toinen ja 
vuokrat selvästi korkeammat. 

Lähiajat näyttävät, kuka yliopiston 
menossa määrää ja kuka vastaa tule-
vista kaavoituksista ja rakentamisen 
kustannuksista. Ja kuka menettää kas-
vojaan.



18  2/2020 Toolilainen

Centria-ammattikorkeakoulu 
hyödyntää droneja 4G- ja 
5G-matkanpuhelinverkkojen 
tutkimiseen. Useiden vuosi-
en pitkäjänteisellä tutkimus-
työllä on saavutettu uuden-
tyyppisiä mittausmenetelmiä   
matkapuhelinverkon   testa-
ukseen    sekä    häiriöiden    
paikantamiseen. 

 uita Centrian tutkimuskohteita 
drone-teknologian hyödyntämisessä 
ovat olleet radiotaajuuksien häiriöti-
lanteiden paikantaminen, rakennusten 
lämpövuodot, porotalous, maatalous 
sekä turismi. Tulevaisuudessa tutkimus-
kohteet laajenevat myös muille aloille. 

Drone-tekniikkaa hyödynnetään 
useissa kansallisissa ja kansainvälisissä 

MARJO HEIKKILÄ, MARJUT KOSKELA, JUHA ERKKILÄ, 
PENTTI ETELÄAHO, MARIKA HAUTALA, TERO KIPPOLA

M

tutkimushankkeissa, joita ovat muun 
muassa 5GFORCE, Arctic Airborne 3D, 
PRIORITY sekä AFarCloud.   

4G- JA 5G-TEKNIIKKAA on hyödynnet-
ty Centrian drone-laboratoriossa myös 
dronen kontrollointiin. Kun dronea oh-
jataan matkapuhelinverkon kautta, oh-
jaus toimii yhtä nopeasti kuin normaa-
listi käytetty radioyhteys. 

Matkanpuhelinverkkojen hyödyn-
täminen ohjauksessa ja kuvanvälityk-
sessä mahdollistaa kommunikoinnin 
droneen pitkillä lennätysetäisyyksillä, 
ja dronen ohjaaminen onnistuu missä 
tahansa matkapuhelinverkon kuulu-
vuusalueella. Lisäksi drone-laboratorio 
kehittää muitakin teknologioita mah-
dollistamaan pitkiä lentoaikoja, lento-
matkoja sekä autonomisia lentoja.

PITKIEN LENNÄTYSETÄISYYKSIEN yhte-
ydessä puhutaan näköyhteydettömäs-
tä lentämisestä, eli BVLOS-tekniikasta 
(Beyond Visual Line of Sight), jossa 
lennättäjä pitää apuvälineiden, kuten 

esimerkiksi matkapuhelimen avulla yh-
teyttä kauko-ohjattuun ilma-alukseen. 
BVLOS-tekniikka helpottaa muun mu-
assa logistiikan, valvontalentojen, etä-
monitoroinnin sekä tarkastus- ja huol-
tolentojen suorittamista. 

Reaaliaikainen drone-videon siirto ei 
ole ollut aiemmin mahdollista pitkien 
etäisyyksien takaa; tekniikan kehittymi-
nen on mahdollistanut reaaliaikavide-
on hyödyntämisen valvonnassa, jolloin 
valvonnan laatu on parantunut sekä on 
syntynyt uusia käyttökohteita. 

DRONE-LENTÄMINEN matkapuhelin-
verkkoa hyödyntäen tulee myös mitä 
luultavimmin olemaan tulevaisuuden 
toimintatapa. Tulevaisuudessa se tulee 
olemaan kenen tahansa hyödynnettä-
vissä viranomaisten asettamien määrä-
ysten rajoissa. 

Tämänhetkinen lainsäädäntö vaatii 
kuitenkin erityisluvan matkapuhelin-
verkon operaattorilta ja liikenne- ja 
viestintävirastolta, jotta matkapuhelin-
ta voidaan dronessa hyödyntää.

Dronet lentävät 4G- ja 
5G-teknologiaa hyödyntäen

Centria hyödyntää droneteknologiaa 
testiverkkojen kenttätutkimuksissa.
 (Kuva: Anttoni Porri)

Kehitysinsinööri Pentti Etelä-
aho on työskennellyt drone-
tutkimuksen parissa kohta 
15 vuotta. (Kuva: Anttoni Porri)
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Centrialla on käytössä  
oma testiverkko 

CENTRIAN VIERIMAANTIEN kampuksel-
la Ylivieskassa on oma matkapuhelin-
testiverkko, jota päivitetään aktiivisesti. 
Viimeisimpänä päivityksenä kampuk-
sen katolla sijaitsevaan mastoon on 
asennettu uusi 5G-tukiasema. 

Centrian matkapuhelintestiverkko 
on osa koko Suomen laajuista testi-
verkkoekosysteemiä. Yhteisen alustan 
tarkoituksena on luoda Suomeen yhte-
näinen usean eri palvelun testiverkko, 
jossa yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla 
olisi mahdollisuus kehittää tuotteita ja 
palveluja. 

Radiotaajuuksien käyttö on myös 
luvanvaraista toimintaa. Centria tekee 
läheistä yhteistyötä Liikenne- ja viestin-
tävirasto Traficomin kanssa, jolta se on 
saanut luvat testiverkkokäyttöön. 

Drone-tutkimus  
ammattina

KOHTA 15 VUOTTA CENTRIALLA eri 
tutkimushankkeissa työskennellyt ke-
hitysinsinööri Pentti Eteläaho on yksi 
matkapuhelinverkkoja tutkivista asi-
antuntijoista. Eteläahon työtehtävät 
keskittyvät erilaisten mittauksien suun-
nitteluun ja toteutukseen sekä drone-
teknologioiden tutkimiseen. 

Hän on ollut mukana kehittämässä 
uudenlaisia mittausmenetelmiä muun 

muassa matkapuhelinverkon mittauk-
siin dronea hyödyntämällä. 

Kiinnostus droneihin on noussut 
hankkeiden kautta, joissa niitä on käy-
tetty esimerkiksi antennien suuntaku-
vioiden mittaamiseen. Asiantuntijatyön 
lisäksi Eteläaho on myös poronomistaja 
ja toimii vapaaehtoisena palokunnassa. 

Monipuolista osaamista voidaan 
hyödyntää Centrian Digitalisaatiotii-
min kehitystyössä ja tutkimustulosten 
saavuttamisessa. Tulokset eivät synny 
yksin, vaan tutkimusta tehdään tiiviissä 
yhteistyössä kollegoiden kesken. “Työ 
vaatii myös jatkuvaa yhteydenpitoa yh-
teistyökumppaneiden kanssa”, painot-
taa Eteläaho. 

Lennättäjältä  
vaaditaan kurssi

HEINÄKUUN ENSIMMÄISENÄ päivänä 
vuonna 2020 droneja koskeva lainsää-
däntö muuttuu vaiheittain. Tulevaisuu-
dessa jokaiselta yli 250 gramman pai-
noisen dronen lennättäjältä vaaditaan 
ilmailuun liittyvän verkkokurssin ja -ko-
keen suorittamista hyväksytysti. 

Centria-ammattikorkeakoulu järjes-
tää myös Drone-lennättämisen pe-
rusteet -kurssia, jossa opitaan alkeet 
dronen turvalliselle näköyhteyteen 
perustuvalle lennättämiselle. Centria-
ammattikorkeakoulu on lisäksi muka-
na Dronemaster-hankkeessa, jossa on 
tavoitteena kehittää verkkokurssi, joka 

Drone-julkaisuja
Centrian drone-laboratorion julkaisuja:
Tukiasema-antennin säteilykuvion 
3D mittaus dronea hyödyntämäl-
lä: https://www.youtube.com/
watch?v=uwv695pJDxQ

Massive MIMO ja beamforming 
demonstraatio dronea hyödyntä-
mällä: https://www.youtube.com/
watch?v=iINDdCMvh8Q

RF-häiriöiden paikannus dronea hyö-
dyntämällä: https://www.youtube.com/
watch?v=8AzHuh04k1Q 

5G peittoalueen verifiointi dronea 
hyödyntämällä: https://www.gpsworld.
com/ericsson-verifies-5g-coverage-
with-rohde-schwarz-drone/

Tieteelliset julkaisut:
Using Unmanned Aircraft Systems for 
Mobile Network Verifications: https://
doi.org/10.1109/PIMRC.2018.8580883 
The Use of Unmanned Aircraft System 
for the Radio Frequency Interference 
Measurements: https://doi.org/10.1109/
IWMN.2019.8805039

Ylen kuvausryhmä tekemässä reportaasia 
Centrian droneosaamisesta Pohjois-Suomen 
Yle Uutisiin tammikuussa. (Kuva: Anttoni Porri)

Insinöörit Juha Erkkilä (vas.) ja Pentti Eteläaho tutkivat analysaattorin antamia 5G-tukiase-
man signaalin arvoja. (Kuva: Heidi Kaartinen)

vastaa nopeasti kasvavan drone-toi-
minnan koulutustarpeita. Koulutuksel-
la varmistetaan muun muassa drone-
ekosysteemin ajankohtainen tietämys 
uusista droneja koskevista lainsäädän-
nöistä sekä käytännön taidoista droo-
nien lennättämisessä.
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 uotiolla, avotulella tai hiilloksella 
valmistettu ruoka kuuluu monien mielissä 
retkeilyyn ja vaeltamiseen. Nuotioruokaa 
voi kuitenkin valmistaa kesämökillä ja jopa 
keskellä kaupunkia. Monella taloyhtiöllä on 
nykyisin oma grillikatoksensa, ja omako-
titalon pihaan on helppo rakentaa ikioma 
nuotiogrilli, kunhan sen sijoittelussa muistaa 
huomaavaisuuden naapureita kohtaan.

Ruotsalaiset Eric Tornblad ja Ida Olsson 
ovat kirjoittaneet monipuolisen tulella kok-
kaajan käsikirjan, jossa esitellään sekä väli-
neet, menetelmät että reseptit. Kirjan alussa 
luodaan katsaus avotulella kokkaamisen 
perusteisiin.  Menetelmät ja reseptit -osiossa 
käydään perusteellisemmin läpi erilaisia ta-
poja valmistaa ruokaa nuotiolla ja avotulella 
sekä esitellään suuri joukko kuhunkin val-
mistustapaan soveltuvia reseptejä. 

LISÄTIETOA: Tornblad, E. & Olsson, I. 2018. 
Nuotioruokaa. Calazo Förlag AB: Tukholma. 

Ruokaa nuotiolla

N

JUKKA KURENNIEMI

Kuva: Anniina Manninen
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Kuva: Pekka Kurenniemi
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S

Tekniikan suomenkielisis-
sä amk-tutkinto-ohjelmissa 
opiskelee tätä nykyä enene-
vässä määrin sellaisia, joi-
den äidinkieli ei ole suomi. 
Miten heidän opintojaan voi-
taisiin sujuvoittaa ja näihin 
opintoihin haluavien tietä 
tasoittaa?

 yyrialainen Nour Alhabash opis- 
kelee ensimmäistä vuotta LVI-talotek-
niikkaa Tampereen ammattikorkeakou-
lussa. Nour on valmistunut Koulutus-
keskus Salpauksesta LVI-asentajaksi ja 
ehtinyt tehdä asentajan hommia en-
nen amk-opintojaan. Hän kertoo toisen 
asteen opintojen sujuneen melko mu-
kavasti, vaikka suomen kieli tuottikin 
jonkin verran vaikeuksia. Oli aikaa ope-
tella ammattisanastoa, ja harjoittelu 
konkretisoi opittavat asiat.

Mutta amk-opinnot teoriapainottei-
suuksineen ovatkin sitten tuottaneet 
hankaluuksia. Jos esimerkiksi fysiikan 
ja matematiikan asiat olisi opiskellut 
aiemmin omalla kielellään, ilmiöt olisi 
helpompi ymmärtää. Mutta koska sekä 
sisällöt ovat uusia että absraktien ilma-
usten ymmärtäminen vaatii runsaasti 
sanakirjan avulla tehtävää selvitystyötä 
kotona, tulee opiskelusta todella rank-
kaa. Nourille ei myöskään ole ollenkaan 
mutkatonta tuottaa kieleltään ja muo-
doltaan konventioiden mukaisia LVI-
dokumentteja ja raportteja.

Opinto-ohjaaja Heikki Yli-Rämi onkin 
sitä mieltä, että opiskelun sujumiseksi 

MARJA OKSANEN, lehtori Tampereen ammattikorkeakoulu

Insinööriksi myös 
maahanmuuttajataustalla

Nourin opintojen etenemi-
nen on syytä suunnitella yk-
silöllisesti pohtien tarkkaan, 
mihin kursseihin panostaa. 
Väljempi suunnitelma antaa 
mahdollisuuden keskittyä 
ja oppia asiat kunnolla, ol-
koonkin että aikaa kuluu 
enemmän. Nourin kaltaisille 
opiskelijoille myös kielel-
linen tuki on ensiarvoisen 
tärkeää. Se on sekä opettaji-
en käyttämää selkeää ja se-
littävää ilmaisua että muun 
muassa ohjausta ammatil-
listen tekstien tuottamisessa 
kelvolliselle tasolle.

Yli-Rämin kollega Petri 
Murtomaa on kymmenen 
opinto-ohjaajavuotensa aikana huo-
mannut konkreettisesti rakennustek-
niikan puolella maahanmuuttajataus-
taisten opiskelijoiden määrän kasvun. 
Aiempina vuosina ne harvat opiskelijat 
olivat suomen kielen taidoltaan vah-
vempia. Nykyään varsinkin polkuopin-
not tuovat opiskelijoita, joilla selvästi on 
hankaluuksia suoriutua opinnoistaan. 
Kaikuja näistä ongelmista tulee lähinnä 
ryhmien opettajilta, ja opiskelijat itse 
ovat melko passiivisia hakeutumaan 
opinto-ohjaukseen.

Murtomaa painottaakin kielellisen 
ohjauksen tarvetta opintojen alusta läh-
tien niin, että ei oltaisi tilanteessa, jossa 
hyväksyttävän opinnäytteen ja kypsyys-
näytteen kirjoittaminen osoittautuu 
lähes ylivoimaiseksi tehtäväksi. Myös 
kokeisiin valmistautuminen näyttäytyy 
vastausten perusteella usein siltä, että 
on epätoivoisesti opeteltu joitain tärp-
pejä ulkoa.

TÄNÄ VUONNA JULKAISTUSSA Karvin 
raportissa ”Tekniikan korkeakoulutuk-

sen arviointi” tuodaan selkeästi esiin 
lähivuosien tarve lisääntyvälle työvoi-
malle tekniikan ja liikenteen alan asi-
antuntijatehtäviin. Raportissa todetaan 
jatkuvaa oppimista painottaen, että 
korkeakoulutukseen pääsemisen kyn-
nyksen tulee tulevaisuudessa olla hyvin 
matala. Niinpä opiskelijaksi voi tulla eri 
tavoin ja opiskella voi eri tavoin. Rapor-
tissa painotetaan paitsi koulutukseen 
pääsyn ketteryyttä myös yksilöllisen oh-
jauksen ja tuen välineitä tavoiteltavan 
osaamisen saavuttamiseksi. 

Toinen Karvin tuore julkaisu ”Taus-
talla on väliä. Ulkomaalaistaustaiset 
opiskelijat korkeakoulupolulla.” kertoo 
ulkomaalaistaustaisten korkea-asteelle 
mahdollisesti siirtyvien nuorisoikäluok-
kien koon kasvavan maassamme huo-
mattavasti tulevina vuosina. Raportissa 
peräänkuulutetaan ennakoivaa varau-
tumista tähän tilanteeseen. Mitä siis 
voitaisiin tehdä?

Tampereen korkeakouluyhteisössä 
on lähdetty liikkeelle Korko-hankkeen 
avulla tarjoamalla sekä ohjausta että 
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lisää kieliopintoja. Hankkeen tarkoituk-
sena on sujuvoittaa maahanmuutta-
jataustaisten pääsyä korkeakoulutuk-
seen ja kehittää siihen jo päässeiden 
edellytyksiä menestyä opinnoissaan 
sekä työllistyä. Tampereen ammatti-
korkeakoulu on nyt mukana SIMHE-
palveluverkostossa (Supporting Immi-
grants in Higher Education in Finland), 
mikä mahdollistaa lisäresurssin antaa 
tehostettua koulutusohjausta Karvin 
arviointiraportissa linjatulla tavalla. 
Suosituksenahan on ottaa käyttöön yh-
teinen ja systemaattinen tunnistamisen 
tapa niin, että ulkomaalaistaustaisten 
hakijoiden ja opiskelijoiden seuranta ja 
tavoittaminen tulisivat mahdollisiksi ja 
sitä kautta niin viestinnän, ohjauksen 
kuin tuenkin kohdentaminen saataisiin 
toteutettua tarkoituksenmukaisesti.

MAAHANMUUTTAJATAUSTAT voivat 
olla kovin erilaisia. Joku suomalainen 
opiskelija on voinut viettää kouluvuo-
tensa ulkomailla esimerkiksi vanhempi-
en työkomennuksen takia, ja hänen kie-

litaitonsa voi olla varsin puutteellinen 
suomenkielisiin korkeakouluopintoihin. 
Toinen etniseltä taustaltaan aivan eri ja 
lapsena Suomeen muuttanut voi hallita 
suomen kielen erinomaisesti.

Karvin arvioinnin tuloksista ilmenee 
kuitenkin huolestuttavana piirteenä se, 
että lukioissa varsin usein hyvän kielitai-
don omaavia maahanmuuttajataustai-
sia opiskelijoita – jopa Suomessa synty-
neitä – on ohjattu suomi toisena kielenä 
-opetukseen. Siksi he eivät ole päässeet 
kehittämään kielitaitoaan korkeakoulu-
tuksessa edellytettävälle tasolle. 

Arviointiraportissa painotetaan myös, 
että korkeakouluopinnoissa tulee taata 
opiskelijoiden saavan tarpeitaan vas-
taavaa kieliopetusta johdonmukaisesti 
etenevällä opintopolulla. Korko-hanke 
onkin mahdollistanut tukityöpajat opin-
noissa tehtävien tekstien jalostamiseksi: 
niin päästään ottamaan huomioon sekä 
oikeakielisyyden, tekstirakenteiden 
kuin ammatillisten konventioiden nä-
kökulmat.  Yhdessä Tampereen yliopis-
ton kieltenopettajien kanssa luodaan 

Nour Alhabash alkumatkalla ammattimiehestä asiantuntijaksi.

erilaisia ja eritasoisia valinnaisia kursseja 
auttamaan opiskelijoita kehittämään 
kielitaitoaan kohti asiantuntijatasoa. 

MONELLE VARSIN ERINOMAINEN rat-
kaisu olisi erillishakuna toteutettava 
korkeakouluopintoihin valmentava 
koulutus. Siihen on hankerahoituksella 
tehty valmiiksi 30 opintopisteen laajui-
nen opetussuunnitelma, ja samoin sitä 
on jo useissa ammattikorkeakouluissa 
ehditty toteuttaa sekä verkossa että lä-
hiopetuksena niin yleisenä kuin eri aloil-
le kohdistettuna kokonaisuutena. 

MITÄ TAVALLINEN TEKNIIKAN riviopet-
taja voi tehdä? Voi reflektoida omaa 
kielenkäyttöään ja pohtia, kuinka vies-
tiä entistä selkeämmin ja yksiselittei-
semmin niin kirjoittaen kuin puhuenkin 
– muistaen myös ilmeet, eleet ja äänen 
tehokeinot. On myös hyvä olla selvillä, 
mitä tukea opiskelijalle on tarjolla, jotta 
osaa ohjata hänet sen pariin. 
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Mitä tulevaisuuden osaajien 
on tiedettävä siirtyessään 
työelämään ja missä kul-
kee opiskelun ja työelämän 
raja, vain onko sellaista? 
Sitä pohdittiin Saimaan 
ammattiopisto Sampon ja 
LAB-ammattikorkeakoulun 
VETO-hankkeeseen liittyväs-
sä tulevaisuusseminaarissa 
Lappeenrannassa 9.3.2020.

 li satapäinen joukko kokoontui 
Saimaan ammattiopisto Sampon au-
ditorioon Sampon ja LAB-ammattikor-
keakoulun VETO-hankkeen puitteissa 
järjestettyyn Tulevaisuus-foorumiin. 
Osallistujat koostuivat yritysten ja jär-
jestävien oppilaitosten henkilöstöstä. 
VETO-hankkeella pyritään lisäämään 
vetovoimaa ja väyliä tekniikan aloille 
Etelä-Karjalassa. Tulevaisuusfoorumissa 
kuunneltiin asiantuntijoiden alustus-
puheenvuoroja, joita seurasi työpaja-
toimintaa. Työpajoissa etsittiin yhdessä 
keinoja vetovoiman lisäämiseen.

Rehtorit äänessä

FOORUMIN avauspuheenvuorossaan 
Sampon rehtori Antti Lehmusvaara ker-
toi toisen asteen koulutustilanteesta 
ja sen ennusteista lähitulevaisuuteen 
Etelä-Karjalassa. Yli puolet peruskou-
lunsa päättävistä valitsee alueella am-
mattiopisto-opinnot, joten vetovoiman 
näkökulmasta paikkamäärät kohtaavat. 
Etelä-Karjan alueella on haasteita kou-
lutuksen suuntaamisessa. Koulutuksen 
tarpeisiin ei pystytä vastaamaan, kun ei 
saada tarvittavia koulutusohjelmia. 

Tulevaisuuden osaamistarpeet

Y

Niin Sampon kuin LAB-ammattikor-
keakoulunkin tavoitteena on tarjota 
osaajia Etelä-Karjalan alueelle. LABin 
rehtori Turo Kilpeläisen mukaan uuden 
korkeakoulun visio ja arvot pyrkivät ke-
hittämään ympäröivää yhteiskuntaa ja 
vastaamaan yritysmaailman tarpeisiin. 
Koulutus muuttuu yhä enemmän jatku-
vaa oppimista tukevaksi. Tällöin joudu-
taan suunnittelemaan pitkäjänteisesti 
koulutuksen menetelmiä ja kohdenta-
mista.  

Paluu tulevaisuuteen

KUUNNELTUAMME oppilaitosten nyky-
kuulumiset sekä tulevaisuuden visiot 
saimme sukeltaa tulevaisuuteen, aina-
kin mielikuvissamme. Päivän kiinnos-
tavin alustus oli ehdottomasti tulevai-
suudentutkija Mikko Dufvalla vaikkakin 
Turo Kilpeläisen visiot olivat samalla 
levelillä. Silmät sulkien käänsimme si-
säiset aistimme vuoteen 2050 ja jopa 
vuoteen 2080. Miltä luokassa tuolloin 
näyttää, miltä siellä tuoksuu ja millaisia 
ääniä kuuluu? Jo yli sata vuotta sitten 
eräällä taiteilijalla oli aika nykymoderni 
näkemys sata vuotta myöhemmin an-
nettavasta koulutuksesta. Pystyisimme-
kö me samaan työpajoissamme? Kuinka 
suunnittelemme tulevaisuutta, mihin 
varaudumme ja pystymmekö avartu-
maan? Keskitymme helposti muutok-
seen kerrallaan. Mutta pystymmekö 
luomaan kokonaiskuvaa ja onko meillä 
kykyä tarkastella muutosten välisiä jän-
nitteitä? Tähän Dufva meitä haastoi.

Tekniikan näkökulmasta mielen-
kiintoisia pohdintoja, kun ekologisella 
jälleenrakennuksella on kiire, mutta 
resurssien saatavuus vaihtelee, meillä 
on kasvavat jäteongelmat ja logistiikka 
vaatii kehitystä. Miten säilyttää luon-
non monimuotoisuus ja luoda kestävää 
yhteiskuntaa tasa-arvoisuus säilyttäen 
reilun pelin hengessä? Ympäristökriisi 
haastaa toimintakulttuurien muutok-

seen. Verkostomaisen vallan voimistu-
essa ollaan siirtymässä moninapaisesta 
monisoluiseen maailmaan. Vahvoja 
johtajia ihaillaan, populismi nousee, 
valheellisen tiedon välitys hämmentää 
ihmisiä. Väestö ikääntyy ja monimuo-
toistuu, koulutuksen alueella on suuret 
muutokset ja koulutuksen rajat hämär-
tyvät. Taloudelliset hyödyt ohjautuvat 
yhä pienemmälle joukolle. Kuka käyttää 
tulevaisuusvaltaa? Teknologia sulautuu 
kaikkeen. Kuinka nopeasti otamme sen 
haltuun? Teknologian hallinta ei mah-
dollista vain sitä, että teemme asiat 
tehokkaammin, vaan joudumme miet-
timään, kuinka tekisimme asiat toisin. 
Pelko tekoälystä korvaamassa ihminen 
nostaa päätään. Kuinka takaamme, et-
tei tekoäly esimerkiksi eriarvoista? Tä-
hän viittasi myös Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen erikoistutkija Tarja Paananen 
aiheessaan, joka käsitteli tulevaisuuden 
ennakointia. Hänen huomionsa kohdis-
tui siihen, että koulutusta suunnitellaan 
vain vuosi, pari eteenpäin. Tarve olisi 
tehdä pitemmän tähtäimen suunnitel-
mia. Toisaalta, miten voimme ennakoi-
da ennakoimattomassa maailmassa? 
Työpaikkojen on arvioitu Suomessa 
vähenevän 13 %. Työllistyminen Etelä-
Karjalassa aiheuttaa jo nyt haasteita.

ASIANTUNTIJA-ALUSTUSTEN jälkeen 
pääsimme purkamaan aiheesta synty-
neitä mietteitämme työpajoihin. Niissä 
keskustelu oli vilkasta ja huomasimme 
tuloksista, että hyvin monipuolista ja 
laaja-alaista osaamista työelämä kaipaa 
jo nyt. Tulevaisuudessa ehkä enemmän-
kin.

Viimeistellessäni tätä artikkelia olem-
me eläneet niin sanottua korona-arkea 
toista kuukautta. Tänä aikana on käynyt 
selväksi ehkä paremmin kuin koskaan 
aikaisemmin, miten mahdotonta mei-
dän on tulevaisuutta ennustaa. Mutta 
suunnittelemista on jatkettava ja tule-
vaisuuden osaajia koulutettava.

EIJA HAUSKA-MERTANEN, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
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Työpajoissa pohdittua: 
Tärkeimmät osaamistarpeet tulevaisuudessa
Perustaidot
Digitaidot
Automaatiotaidot
Moniosaaminen
Tiedonhallinta
Ongelmien ratkaisukyky
Jatkuvaoppiminen
Markkinahenkisyys
Joustavuus
Monikulttuurisuus
Tiimityötaidot
Kommunikointitaidot
Medialukutaito
Pitkäjänteisyys
Itseohjautuvuus
Yrittäjyys
Vastuullisuus
Muuntautumiskyky
Motivaatio
Kielitaito

Kulttuurien tuntemus 

Työpajan tulosten esittelyä (Kuva: Mauri Huttunen)
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Tätä juttua kirjoittaessani 
eletään keskellä koronavi-
ruskriisiä ja näyttää siltä, 
että lähes kaikkien tahojen 
huomio on keskittynyt lähes 
yksinomaan siihen. Ennen 
koronakriisin puhkeamista 
puhuttiin julkisuudessa pal-
jon ilmastonmuutoksesta ja 
sen tuomista uhkakuvista, 
jotka aiheuttivat ihmisissä 
paljon ahdistusta ja jopa pel-
koa. Molempien uhkakuvien 
keskustelussa on noussut 
esille se, miten tutkittu tieto 
ja faktat ovat tärkeitä tällais-
ten monitahoisten ongelmien 
ymmärtämisessä ja ratkaise-
misessa. 

 lmastonmuutos vaikuttaa poli-
tiikkaan, markkinatalouteen, koulutuk-
seen sekä yksittäisten ihmisten arkeen. 
Mitä tavallisen kansalaisen on hyvä 
ymmärtää ilmastosta ja sen muutokses-
ta? Tähän vastaan ilmastonmuutoksen 
lyhyellä oppimäärällä, joka perustuu il-
makehän keskeisiin fysiikan ilmiöihin ja 
aiheesta tehtyyn tieteelliseen tutkimuk-
seen sekä IPCC:n raporttiin. 

Jokaisen kansalaisen olisi hyvä ym-
märtää ilmaston lämpenemisen keskei-
set periaatteet, jotta voidaan ymmärtää 
ja kriittisesti arvioida aiheeseen liittyvää 
keskustelua ja poliittisia päätöksiä. Jos 
ilmastonmuutos näyttää möröltä, sen 
voi pilkkoa pienempiin osiin, jolloin se 
ehkä näyttää pienemmältä möröltä.

JOSTAIN SYYSTÄ JULKINEN ilmas-
tonmuutoskeskustelu on keskittynyt 
lähes täysin hiilidioksidin (CO2) ym-
pärille, vaikka ongelma on paljon mo-
nitahoisempi. Tämä johtuu ehkä siitä, 
että IPCC:n tehtävänä on tuoda esille 

SAMPO SAARI

Lyhyt oppimäärä 
ilmastonmuutoksesta

I

ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutos-
ta, jolloin CO2:n rooli korostuu. CO2 on 
myös tavallisen kansalaisen ja toimitta-
jan helppo ymmärtää, jolloin tietoisuus 
siitä leviää nopeasti, mutta se ei ole 
koko totuus ilmastonmuutoksessa. 

On tärkeää erottaa ihmisen aiheutta-
mat ilmastovaikutukset ja luonnollisten 
tekijöiden vaikutukset toisistaan. Koko-
naisuudessaan ilmastonmuutokseen 
vaikuttaa useita eri tekijöitä, joista kes-
keisimmät ovat:

1) Auringon säteily (sähkömagneet-
tinen- ja hiukkassäteily)

2) Maan albedo eli heijastavuus (pil-
vet ja Maan pinta)

3) Pienhiukkaset (imevät/heijasta-
vat säteilyä sekä muodostavat 
pilviä)

4) Maasta karkaavan lämpösäteilyn 
imeytyminen ja takaisinheijas-
tuminen ilmakehässä (kasvihuo-
nekaasut: vesihöyry, hiilidioksidi, 
metaani ym.)

5) Erilaiset ilmaston takaisinkytken-
tävaikutukset (mm. kasvien hiili-
nielut)

AURINKO ON KESKEINEN lämmönlähde 
Maassa. Esimerkiksi 0,5 %:n vaihtelu Au-
ringon säteilyssä tai 0,5 %:n vaihtelu pil-
visyydessä aiheuttaa noin 1 asteen kes-
kilämpötilan muutoksen Maapallolla. 
Auringon säteilyn luonnollinen vaihtelu 
on ollut historian kuluessa syklistä, mikä 
on aiheuttanut välillä lämpimiä jaksoja 
ja välillä pienempiä ja suurempia jää-
kausia. Esimerkiksi vuosina 1645–1715 
esiintyneen pienen jääkauden (Maun-
derin minimi) jälkeen Auringon säteily 
on kasvanut arviolta 1–1,5 W/m2, ja 
tuoreen ennusteen mukaan seuraavan 
30 vuoden aikana säteily pienenee ja 
ollaan menossa jälleen pieneen jääkau-
teen (Zharkova et al., Nature 2019).

MAAN HEIJASTAVUUDESSA eli albe-
dossa keskeisenä tekijänä ovat pilvet ja 
Maan pinta. Esimerkiksi tuoreen lumi-
pinnan albedo on jopa yli 80 %, kun taas 
meren albedo on noin 6 %. Maan koko-
naisalbedo on noin 30–35 %, josta suu-
rin osa aiheutuu pilvistä. Pilvisyyteen 

vaikuttaa vesihöyryn määrä ilmakehäs-
sä, mutta vielä tärkeämpiä ovat pilven 
syntymiseen tarvittavat tiivistymisyti-
met, eli hiukkaset, koska puhdas vesi-
höyry pystyy muodostamaan pisaroita, 
kun suhteellinen kosteus on yli 400 %, 
ja jääkiteitä, kun lämpötila on alle -40 
celsiusastetta. Pilven ominaisuudet ku-
ten pisarakoko, olomuoto (jää/neste) ja 
paksuus vaikuttavat albedoon. Pilvisyys 
vaihtelee paljon paikallisesti ja ajallisesti 
johtuen ilmakehän ja valtamerten oskil-
laatioista.  

PIENHIUKKASILLA ON suora vaikutus sä-
teilyyn, koska ne voivat imeä sitä (esim. 
nokihiukkaset), jolloin ne lämmittävät 
ilmakehää, tai ne voivat heijastaa sitä 
(mm. vulkaaniset hiukkaset), jolloin niil-
lä on viilentävä vaikutus. Nokihiukkaset 
voivat pinnoille laskeutuessaan sulattaa 
lumi- ja jääpeitteitä. Merkittävin vaiku-
tus hiukkasilla on kuitenkin epäsuorasti, 
koska niillä on merkittävä rooli pilvien 
muodostuksessa, jolloin ne voivat voi-
makkaasti viilentää ilmakehää. Hyviä 
esimerkkejä globaaleista hiukkasten 
vaikutuksista ovat isot tulivuorenpur-
kaukset, jotka ovat jäähdyttäneet koko 
Maapallon ilmastoa hetkellisesti jopa 
parin asteen verran.

PIENHIUKKASIA SYNTYY paljon luon-
nollisista lähteistä (mm. tulivuoret, 
kasvit, meret ja maastopalot) mutta 
myös ihmisen toiminnan seurauksena 
(mm. biomassan poltto, liikenne). Iso 
osa hiukkasista syntyy vasta ilmake-
hässä erilaisten höyryjen kondensoitu-
essa, jolloin puhutaan sekundäärisistä 
hiukkasista. Auringon säteily vaikuttaa 
merkittävästi uusien sekundääristen 
hiukkasten syntyyn, koska sen tuotta-
mat kemialliset yhdisteet, kuten otsoni, 
vaikuttavat höyryjen ominaisuuksiin ja 
saa ne helpommin kondensoitumaan. 

KASVIHUONEKAASUJEN osalta ilma-
kehän CO2:n lämmitysvaikutus on ar-
violta noin 20 %, kun esimerkiksi vesi-
höyryn lämmitysvaikutus on noin 75 % 
(Schmidt et al., JGR 2010). Vesihöyry on 
siis merkittävin kasvihuonekaasu, mut-
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ta sillä on myös merkittävä rooli pilvien 
muodostuksessa. Vesihöyryn määrä 
vaihtelee voimakkaasti ilmakehässä 
alueellisesti ja sen määrää on myös 
haastava mitata, koska se voi muuttaa 
muotoaan pilvenmuodostuksessa. On 
hyvä muistaa, että ihmisen aiheuttamat 
CO2-päästöt ovat alle 4 % verrattuna 
luonnollisiin CO2 päästöihin (IPCC AR4). 
Ilmastohistoriassa CO2-pitoisuus on 
seurannut lämpötilan muutoksia, koska 
esimerkiksi meret sitovat ja vapauttavat 
hiilidioksidia lämpötilan funktiona.

ILMASTON takaisinkytkentämekanis-
mit ovat monimutkaisia, mutta tässä 
muutama esimerkki niistä. Jos ilmasto 
lämpenee, veden tasapainohöyrynpai-
ne ilmakehässä kasvaa ja vesihöyryn 
määrä voi lisääntyä. Tämä voi voimistaa 
kasvihuoneilmiötä, mutta toisaalta se 
voi myös viilentää, jos se lisää pilvisyyt-
tä. Lämpötilan muutos voi vaikuttaa 
hiukkasten luonnollisiin lähteisiin (mm. 
kasvit, meret), mutta näitä vaikutuksia 
ei tunneta. Merien lämpeneminen nos-
taa CO2 pitoisuutta, koska lämmin vesi 
pystyy sitomaan vähemmän CO2:ta. 
Tiedetään, että lämpötilan ja hiilidiok-
sidin nousu on kiihdyttänyt kasvien 
hiilensidontakykyä, eli hiilinieluja. Koko-
naisuuden kannalta merkittävin takai-
sinkytkentä on vaikutukset pilvisyyteen, 

koska pienikin kasvu pilvisyydessä voi 
aiheuttaa ilmaston viilenemistä.

ILMASTONMUUTOKSESTA on tehty pal-
jon mallinnuksia ja ennusteita, mutta 
mallien tulokset ovat pääasiassa en-
nustaneet lämpötilan yläkanttiin (IPCC 
2014). Näyttää siltä, että tällä hetkellä il-
mastomalleissa ei vielä osata ottaa kaik-
kia tekijöitä riittävän tarkasti huomioon, 
jotta mallien tulokset olisivat täysin luo-

Aamupilvet ja sarastus. (Kuva: Sampo Saari)  

Ilmaston muutoksen lyhyt oppimäärä 
ja keskeiset tekijät:
1) Auringon säteily
2) Maan albedo ja pilvet
3) Pienhiukkaset
4) Kasvihuoneilmiö
5) Takaisinkytkentävaikutukset

tettavia. Täytyy muistaa, että luonnolli-
set ilmastoon vaikuttavat tekijät jatka-
vat toimintaansa ja muuttavat osaltaan 
ilmastoa, vaikka ihmisen tuottamat CO2 
päästöt saataisiinkin rajoitettua. Koska 
tutkittu ja poliittisesti riippumaton tie-
to on kriittistä päätöksenteossa, ilmas-
totutkimusta pitäisi laajentaa ja ottaa 
nykyistä paremmin huomioon kokonai-
suus, jolloin pysyttäisiin tekemään kes-
täviä päätöksiä.

 IPCC:n raportissa esitetyt ilmastonmuutokseen 
vaikuttavat tekijät (IPCC AR5).

IPCC:n raportissa esitetyt ilmas-
tonmuutoksen ennusteet ja to-
teutunut lämpötila (IPCC 2014).

27



28  2/2020 Toolilainen

Koronan kutistamaa alkavan 
kesän kulttuuriantia har-
mitellessa on hyvää aikaa 
palata viime kesän ja talven 
kokemuksiin, kaivella niistä 
parhaat palat ja nauttia niis-
tä. Toki nettimaailma eri pal-
velimissa ja apseissa on pul-
lollaan kaiken sortin striime-
jä ja performanssipläjäyksiä, 
mutta oikeaa live-kokemusta 
ne eivät pysty kokonaan kor-
vaamaan. Esiintyjien ja ylei-
sön välinen suora kontakti ja 
sosiaalinen fiilis puuttuvat.

 iime kesän festarit kulkivat totut-
tua polkuaan ja liput vietiin useimmista 
tapahtumista ennätysvauhdilla. Alka-
van kesän menomestat ovat täysin toi-
sessa mallissa. Yhtään tapahtumaa ei ta-
kuuvarmasti järjestetä livenä ainakaan 
alkukesästä. Ei oikein hyvältä näytä ke-
sän kekkerit.

Kamarimusiikki vetää yhä 
useammassa kohteessa

Jostakin kummasta syystä kamarimu-
siikin tarjonta on kasvanut kohisten 
Suomessa. Tapahtumia järjestetään 
tunnettujen kapellimestareittemme 
ryydittäminä Virolahdelta Tampereel-
le ja Tammisaareen muitakaan tapah-
tumapaikkoja unohtamatta. Suurin ja 
kansainvälisestikin mitattuna ylivoimai-
nen tapahtuma on Kuhmon kamarimu-
siikki.

Sen historia saavutti 50 vuoden rajan 
viime kesänä. Synttäreitä olivat juhlis-
tamassa myös festivaalin perustajat eli 
Kimasen pariskunta, Yoshiko ja Seppo. 
He osallistuivat myös muutamaan kon-

KAUKO KALLIO

Oopperaa ja kamarimusiikkia

serttiin muusikkoinakin, ei pelkästään 
eturivin kuulijoina.

Suurten salien vastakohdaksi järjes-
tetyt pihatapahtumat antoivat tuntu-
man ajalle, jolloin ensimmäiset sävelet 
soitettiin tiiviissä tunnelmassa pienissä 
saleissa ja pienelle yleisölle.

Meistä kuulijoista tuskin monikaan 
oli ikinä aikaisemmin saanut kuunnella 
käsivarren mitan päässä Yoshiko Arain 
herkkiä viulusooloja. Nyt kuultiin. Nii-
den aikana olisi kuullut yleisön joukossa 
kirpunkin hyppelyn, niin syvästi kuulijat 
keskittyivät taitajan tarjoamaan musiik-
kinautintoon.

Kuhmon Nostos ja Algos

Viimeiset 15 vuotta taiteellisena johta-
jana toiminut Vladimir Mendelssohn 
rakensi kesän 2019 tapahtuman kunni-
oittaen alkuvuosien tapahtumia ja oh-
jelmia.

Nostalgia oli siis kesän teema. Kreikan 
kielestä poimitut sanat tarkoittavat ko-
tiinpaluuta ja ikävää. Sukellusta aivan 
alkuaikoihin pyrittiin tekemään poimi-
malla alkuvuosina esitettyjä teoksia ja 
viemällä konsertteja myös lähimaakun-
taan pienille yleisöille.

Konserttikävijöitten määrissä on ta-
pahtunut aikamoinen kasvu kesän 1970 
ensimmäisestä konsertista. Sen alkaes-
sa silloinen taiteellinen johtaja ja koko 
systeemin luoja Seppo Kimanen laski 
kuulijoita istuvan penkeissä peräti kah-
deksan. 

Viime vuosien kuulijoitten määrä on 
liikkunut 35 000 – 40 000 välillä kah-
den viikon aikana. Kimasen pelko kon-
serttien järjestämisen loppumisesta al-
kuunsa ei siis toteutunut.

Menestyksen huikea kasvu ja tapah-
tuman arviointi jopa maailman par-
haaksi on ollut monen tekijän summa. 
”Rahalla sitä ei ole tehty”, sanoo Men-
delssohn ja jatkaa: ”Meidän budjetista 
ei ole mitään mahdollisuutta maksaa 
sellaisia esiintyjäpalkkioita kuin esimer-
kiksi Salzburgissa.”

V
Yoshiko Arai kruunasi kesän tapahtuman 
huikeilla viulusooloillaan.

Seppo Kimanen perustamansa tapahtuman 
alkujuurilla.
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 aikka en ole mikään ooppera-friikki, pyrin tuppau-
tumaan oopperakatsomoon aina, kun se osuu sopivasti 
kohdalle. Viime kesänä se osui Kajaanissa Jättiläisoopperan 
muodossa (Toolilainen 4/2019) ja vuoden 2020 alussa Ou-
lun teatterissa. Siellä esitettiin harvoin nähty Beethovenin 
säveltämä Fidelio.

Beethovenin syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 
250 vuotta. Siinä oli yksi syy ottaa Fidelio ohjelmaan. Fi-
delio jäi Beethovenin ainoaksi oopperaksi ja on viimeinen 
suuri wieniläisklassinen ooppera. Fidelio on omanlainen 
pelastusooppera, joka heijastelee Ranskan vallankumouk-
sen tunnelmia, jonka kantavia teemoja ovat uskollisuus ja 
urheus.

Oulun teatteri teki rohkean tempun ottaessaan Fidelion 
ohjelmistoonsa, koska se on hankala sovitettava vähäisen 
juonensa ja vaikeasti korviin tarttuvan musiikkinsa vuoksi.

Ohjaaja Tuomas Parkkinen toi oopperan tähän päivään 
esitysteknisesti muuttamatta piiruakaan alkuperäisestä juo-
nesta ja libretosta.  Oulun teatterin ylittämätön vahvuus on 
visuaalisen tiimin häikäisevä ammattitaito – sillä pelattiin 
komeasti. Kalle Nurmisen lavastus ja Pasi Räbinän puvustus 
yllättivät kerta toisensa jälkeen upeudellaan.

V

Fidelio oli harvinaista herkkua

Juoni etenee lyhyesti kerrottuna näin: Valtaa pitävien 
vihollinen Florestan (tenori Kenneth Tarver) vangitaan 
asemiesten voimin ja häntä näännytetään vankityrmässä. 
Hänen vaimonsa Leonore pukeutuu vanginvartijaksi pääs-
täkseen vankilaan. Hänen avullaan Florestan ja lopulta kaik-
ki vankilan vangit vapautetaan.

Aikaisemmat oopperaproduktiot Oulun teatterissa eivät 
ole omasta mielestäni menneet aivan putkeen. Nyt onnis-
tuttiin niin esiintyjien valinnoissa kuin lavastuksen ja pu-
vuston kanssa hyvää ohjausta unohtamatta. Vain teatterin 
tekstityssysteemi kaipaa vielä kehittämistä. 

Sopraanot Virva Puumala (turvallisuuspäällikön tytär 
Marzinelle) ja Silja Aalto (Leonore ja valepukuinen Fidelio) 
tekivät erinomaiset roolisuoritukset. Kenneth Tarver (Flores-
tan) pääsi vauhtiin vasta toisella puoliajalla. Ensimmäisen 
puoliskon ajan hän lojui näkymättömissä vankityrmässä. 

Henkilökohtaisesti koin suurimmat elämykset sopraano-
suoritusten ohella masentuneen vankikuoron esiintymi-
sestä ja lauluosioista. Bride-lauman elämänmakuinen lop-
pukohtaus oli puvustajan upean toteutuksen ja tunteiden 
purkautumisen kautta odottamaton mutta kieltämättä 
hulppea huipennus oopperalle.

Oulun teatterin toteuttama Fidelio päättyi värikkääseen 
kulkueeseen. (Kuva: Kaisa Tiri)

”Monet maailmantason muusikot eivät ota euroakaan esiin-
tymispalkkioita.  Heille Kuhmon järvimaisemat, sauna ja met-
sät antavat sielun rauhaa ja sellaisinaan riittävät palkkioksi”, 
kertoo Mendelssohn muusikoitten asenteista mahdollistaa 
tapahtuma ilman huippukustannuksia.

Kimasen lento

Huippuluokan muusikot, monipuolinen ohjelma ja toimiva 
organisaatio tekevät tapahtuman rungon. Kimasen ja Men-
delssohnin mukaan joukkoon pitää saada kaikenlaisia esityk-
siä vakavista sävellyksistä hurttiin huumoriin. 

Kimanen muisteli ensimmäisten vuosien ajalta muun mu-
assa omaa tuloaan esiintymislavalle, johon kaatui rähmälleen. 
Yleisö hätkähti, mutta Sepon tilannetaju säilyi. Kun hän nousi 
ylös, hän tuumasi, että tämä konsertti aloitettiin kappaleella 
Kimasen lento.

Erinomaisten muusikoitten lisäksi tarvittiin lisää konsertti-
tiloja, kun kuulijoitten määrä suorastaan räjähti. 1990-luvun 
alun talouskriisi oli Kuhmon onni. Sen aikana uusille raken-
nusprojekteille myönnettiin työllistämisrahaa, jolla uuden 
Kuhmo-talon rahoitus kyettiin varmistamaan. Kesällä 1993 
talo korkattiin ja Lentua-salin akustiikka todettiin erinomai-
seksi. 

Kesän festivaalin ja kurssien ohella taustayhteisö on jatka-
nut ympärivuotisten konserttien järjestämistä, myös kansain-
välisesti. Viime vuosina konsertit on Kuhmon lisäksi pidetty 
Kajaanissa, Kuusamossa, Sotkamossa, Iisalmessa, Helsingissä, 
Hongkongissa, Italian Mantovassa ja Cremonassa sekä Venä-
jällä Pietarissa.

Tulevan kesän ohjelma on valmis esiintyjiä myöten. Kukaan 
vain ei tätä kirjoittaessani pysty takaamaan konserttien to-
teutumista koronan jyllätessä maailmalla. Seurataan tiedotta-
mista ja toivotaan parasta. Aika näyttää, onnistunko joku kesä 
kuuntelemaan kamarimusaa Mantovassa tai Cremonassa.
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Oppilaitosten oppimisympä-
ristöjen suunnittelu pohjau-
tuu pedagogisiin tarpeisiin ja 
periaatteisiin. Tarkoituksena 
on tuottaa mahdollisimman 
autenttisia ympäristöjä ope-
tettavaan aihealueeseen ja in-
sinöörialaan suhteutettuna. 

 ekniikan koulutusten erityispiirtee-
nä on tarve laboratoriotyöskentelyyn. 
Perinteisesti laboratoriosuunnittelussa 
ergonomia ei ole ollut kovin korkealla 
prioriteettilistalla, ja lisäksi budjetti aina 
asettaa reunaehtoja suunnittelulle. Er-
gonomiaa ei välttämättä ole erikseen 
ja erityisesti korostettu laboratorioiden 
suunnittelussa. 

Työurien pidentämisen kannalta hyvä 
terveys on avainasemassa ja vuosikym-
menten saatossa ergonomian positiivi-
set tai negatiiviset vaikutukset tulevat 
väistämättä näkyviin. 

NYKYISIN IHMISET TEKEVÄT paljon is-
tumatyötä koneen äärellä ja lisäksi kat-
sovat kannettavia älylaitteita pitkin päi-
vää. Huomion kiinnittäminen hyvään 
ergonomiaan olisi siksi erittäin tärkeää. 
Negatiivisten ergonomiavaikutusten 
lisäksi nykyinen digitaalisen teknolo-
gian kehitys on toisaalta mahdollista-
nut useita sellaisia mittaustapoja, joista 
aiemmin ei voitu uneksiakaan. Nykyisin 
myös työskentelyasentoja voidaan hel-
posti mitata päälle puettavien anturien 
avulla. 

YHTENÄ OSANA KANSALLISTA APOA-
projektia TAMKissa tutkitaan labora-
toriotyöskentelyn ergonomiaa. Tässä 
osaprojektissa pääpaino on tutkia labo-
ratorioita oppimisympäristöinä, ei siis 
niinkään opiskelijaa tai oppimista. 

EEVA-LEENA TUOMINEN, yliopettaja, laboratoriotekniikka, TAMK
SAMI SUHONEN, yliopettaja, fysiikka, TAMK

Oppimisympäristön ergonomia – 
kiinnostaako ketään?

T

Biokemian laboratorio, istuen työskentely. Työ vaatii tarkkuutta, joten työasento muuttuu 
epäedulliseksi, jotta kohde nähdään kunnolla.
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Ensimmäiseksi kohderyhmäksi valit-
tiin laboratoriotekniikan insinööriopis-
kelijat, joista tutkimukseen osallistui 15 
toisen vuosikurssin opiskelijaa. He työs-
kentelivät sekä laiteanalytiikan labora-
toriossa että biokemian laboratoriossa, 
joissa työskentelytavat ovat erilaisia 
työasentojen ja mittausten keston suh-
teen. 

OSALLISTUMINEN TUTKIMUKSEEN oli 
vapaaehtoista ja edellytti päällepuetta-
van anturin käyttöä sekä sitoutumista 
datan keräämiseen laboratoriotyösken-
telyn ajaksi. 

Opiskelijoille annettiin käyttöön-
sä yläselkään kiinnitettävä ryhtianturi 
“Upright Go”. Opiskelijat käyttivät omaa 
puhelintaan datan keräämisessä, mikä 
edellytti “Upright Go”-appin asentamis-
ta ja profiilin luomista palveluun, jos-
kaan profiiliin ei tarvinnut antaa omia 
oikeita henkilötietoja. Osallistuvat opis-
kelijat saivat tutkimuksen aikana tietoa 
omasta ryhdistään ja työskentelyasen-
noistaan. Anturien tuottaman datan 
lisäksi kaksi fysioterapian opiskelijaa ar-
vioivat työasentoja laboratorioissa kah-
tena päivänä. He mittasivat työskentely-
alustojen mittasuhteita ja havainnoivat 
opiskelijoiden työskentelyä kokonais-
valtaisesti.

ANTURIEN TUOTTAMAN DATAN perus-
teella opiskelijat työskentelivät epäer-

gonomisissa asennoissa keskimäärin  
45 % ajasta biokemian laboratoriossa ja 
34 % ajasta laiteanalytiikan laboratori-
ossa. Jotkut heistä olivat huonoryhtises-
sä asennossa jopa 75 % ajasta. 

Opiskelijoiden pituudet vaihtelivat 
150 cm ja 188 cm välillä, joten on sel-
vää, että samat kiinteät työpisteet eivät 
sovellu kaikille opiskelijoille yhtä hyvin.  

Biokemian laboratoriossa suurin osa 
ajasta työskenneltiin seisten. Työpöydät 
ovat istuen sopivan korkuiset keskiver-
toa lyhyemmille opiskelijoille. Suurim-
malle osalle ne kuitenkin ovat sekä istu-
en että seisten liian matalat, mikä johtaa 
muun muassa selän pyöristymiseen ja 
hartioiden jännittymiseen. 

Pöytien ääressä työskennellessä ryh-
dikästä asentoa on haastava ylläpitää, 
sillä työskentely vaatii tarkkaa näköyh-
teyttä kohteeseen. Istuen tämä saavu-
tettiin kumartumalla eteenpäin, jolloin 
selkä on pyöristynyt ja pää kallistunee-
na voimakkaasti eteenpäin. Tällöin sel-
kärangan rakenteet kuormittuvat.

FYSIOTERAPIAN OPISKELIJAT haastat-
telivat opiskelijoita ja opettajia tilojen 
ergonomisuudesta ja työn kuormitta-
vuuden kokemisesta laboratoriotyös-
kentelyn aikana. Lisäksi osallistuneille 
opiskelijoille lähetettiin sähköinen kyse-
lylomake ergonomiatutkimuksen koke-
muksesta ja sen vaikutuksista. 

Osa opiskelijoista kertoi toisinaan 
esiintyvistä alaselän ja niskahartiaseu-

dun kiputiloista. Tuolit eivät ole opiske-
lijoille mieleisiä ja osa lyhyimmistäkin 
opiskelijoista koki pöydät liian mataliksi. 
Raskaimmaksi koetaan vetokaapeilla 
työskentely sekä pipetillä työskentely 
yläraajojen osalta. 

TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEET opis-
kelijat pitivät ergonomiamittauksia 
helppoina ja hyödyllisinä sekä antu-
rin käyttöä vaivattomana. Suurimman 
hyödyn itselleen opiskelijat kokivat 
saaneensa siitä, että he tulivat tietoi-
semmiksi ergonomiasta ja alkoivat kiin-
nittämään enemmän huomiota työs-
kentelyasentoihinsa. Alla on muutamia 
poimintoja opiskelijoille esitetyistä ky-
symyksistä ja heidän vastauksistaan:

KYSYMYS: Miten koit Upright Go-
anturin käytön?
VASTAUS: Anturi oli aika huomaa-
maton päivän aikana ja toi hyvää 
tietoa itselle siitä, millaisessa asen-
nossa päivän aikana oli työskennel-
lyt. Se oli myös tarpeeksi helppo-
käyttöinen.
KYSYMYS: Miten toivoisit ergono-
mia-asioita huomioitavan opiske-
lussa ylipäätään ja laboratoriotyös-
kentelyssä erityisesti?
VASTAUS: Niistä voisi saada ohja-
usta, tähän asti opinnoissa ei ole 
juurikaan puhuttu työergonomias-
ta.
VASTAUS: Toivoisin että otettaisiin 
huomioon esimerkiksi opiskelijoi-
den pituuseroja, jota voisi helpot-
taa esimerkiksi sähköpöydillä. Olisi 
ehkä hyvä, että ergonomiasta ja 
sen tärkeydestä puhuttaisiin kou-
lussa enemmän.

VALMISTUMISEN JÄLKEEN laborato-
riotekniikan insinöörit tulevat suurelta 
osin työskentelemään laboratorioym-
päristöissä esimerkiksi tutkimus- ja joh-
totehtävissä. Työperäisten sairauksien 
ennaltaehkäisyn kannalta ergonomian 
tutkiminen ja opastaminen laboratorio-
työskentelyssä olisi ensiarvoisen tärke-
ää jo opiskelujen aikana. 

Laboratoriotekniikan opetussuun-
nitelma ei tällä hetkellä tarjoa yleistie-
toa ergonomiasta, eivätkä opiskelijat 
myöskään joudu pohtimaan laborato-
riotyöskentelyn ergonomiaa. Jatkossa 
ergonomia-asioita sisällytetään toisen 
vuosikurssin opintojaksoihin läpileik-
kaavana teemana. Tällöin opiskelijat 
pystyisivät havainnoimaan ja huomioi-
maan asian myös harjoittelujaksonsa 
aikana. 

Anturien tuottama data laboratoriotyösken-
telyn ajalta biokemian ja laiteanalytiikan 
laboratorioissa. Kukin vaakapalkki edustaa 
yhtä opiskelijaa.

”Upright GO”-anturi yläselkään kiinnitetty-
nä.
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”Maauunin” käytöstä on löydetty maailmal-
ta jälkiä noin 10 000 vuoden takaa. Skandi-
naviasta on löydetty merkkejä 6000 vuoden 
takaa. 

 onille on tuttua rosvopaistin valmistaminen maa-
kuopassa nuotion alla. Sekin on eräänlainen maauuni, jossa 
liha haudutetaan kypsäksi miedolla lämmöllä. 

Kirjailija Veikko Huovinen teki työläästi valmistettavan ros-
vopaistin nykyaikana kuuluisaksi kirjoittamalla humoristisen 
kirjan Lampaansyöjät, jonka perusteella tehtiin Seppo Huu-
nosen ohjaama samanniminen elokuva vuonna 1972. Eloku-
va on katsottavissa YouTubesta.

Rosvopaistissa käytettävistä lihoista perinteisin on lammas, 
mutta rosvopaistin voi valmistaa lähes minkä eläimen lihasta 
tahansa, kuten possun, naudan, lampaan, poron tai hirven li-
hasta. Itse suosimme lampaan lisäksi possun kassleria, koska 
se sisältää sopivasti myös lihaa mehevöittävää ja maustavaa 
rasvaa. Monttuun on mennyt vuosien varrella myös hirveä, 
villisikaa ja broileria. 

Rosvopaistin valmistamiseen kannattaa varata koko päivä, 
kuitenkin vähintään 8–12 tuntia eli ei ole hätäisen henkilön 
hommaa. Työläin vaihe on ”neitseellisen” montun kaivami-
nen, mutta jos se on jo valmiina, kuten meillä, ruoka valmistuu 
päivän mittaa muiden pihaharrastusten aikana. 

HEIKKI HEISKANEN

Rosvopaisti

M
Rosvopaistin valmistamiseen tarvitset:
Kahden - kolmen kilon paisti (karitsa/lammas, 
possu, hirvi)
Marinadi maun mukaan, esim. punaviiniä, 
soijakastiketta, kahvia, suolaa, pippuria, 
valkosipulia, rosmariinia tai yrttejä maun mukaan
Pakettiin voi myös lihan seuraksi laittaa 
porkkanoita, pikkusipuleita ym.

Lisäksi tarvitset:
vesiastia
voipaperia tai pergamiinia
alumiinifoliota
sanomalehteä
kanaverkkoa tmv.
lapio ja nahkarukkaset
Jallua ***

1. PAISTIN VALMISTAMISEN voi aloittaa parikin päivää ennen 
varsinaista paistamista, sillä lihan on hyvä marinoitua vähin-
tään vuorokauden. Jos et marinoi lihaa, hiero lihaan suola ja 
mausteet. Valkosipulin kynnet voi tökkiä lihaan tehtyihin viil-
toihin. 
2. ROSVOPAISTIUUNIN VALMISTAMINEN.  Jos sinulla ei ole 
valmista rosvopaistikuoppaa, kuten esimerkiksi upotettu kai-
vonrengas (kuva), kaiva paloturvalliseen paikkaan, mielellään 
hiekkamaahan, reilu kuoppa (100x70x50). Vuoraa kuoppa 
tulitiilillä, kolme tiiltä korkeutta ja kaksi leveyttä. Tavallisiakin 
kiviä voi käyttää. Ota napsu.
3. UUNIN LÄMMITTÄMINEN. Lämmitä uuni eli monttu kuu-
maksi polttamalla kuopassa reilua nuotiota 4–5 tuntia. Huo-
lehdi siitä, että kipinävahti on paikalla alusta loppuun asti, sa-
moin vesisanko. Monissa ohjeissa suositellaan koivuklapeja, 
mutta itse poltan usein oksia ja muuta ”roskapuuta” ja säästän 
kunnon klapit saunan ja takan lämmittämiseen. Tämä vaihe 
yleensä vaatii jonkun napsun.

Lihan on hyvä antaa 
marinoitua vähin-
tään vuorokauden. 
Marinadissa myös 
pieniä sipuleita.

Monttu odottaa pääsiäisenä 2020 ensimmäistä rosvopaistia. Varjon 
ansiosta onnistuu myös sateella.
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Vuoden ensimmäinen ros-
vopaisti, kassleria ja peuraa. 

4. ROSVOPAISTINYYTTIEN VALMISTAMINEN. Montun lämpe-
nemisen loppuvaiheessa valmistetaan lihat paistovalmiiksi. 
Ota paisti marinadista ja halutessasi voit kuivata sitä hiukan 
talouspaperilla. Kastele leivinpaperia vesiastiassa, aivan mä-
räksi. Itse käytän pergamiinipaperia, koska sitä on saatavilla 
50 metrin rullassa eli ei heti lopu. Päällystä paisti ensin huo-
lella vähintään kaksinkertaisella, märällä leivin- tai pergamii-
nipaperilla. Kietaise sitten paistin ympärille vahvaa foliota 
pari kolme kerrosta. Jos folio on ohutta, tarvitaan enemmän 
kerroksia. Kastele lopuksi sanomalehteä ja päällystä paisti nyt 
kuusinkertaisella, märällä sanomalehdellä tiukaksi paketiksi. 
Itse käytän usein Hesaria, mutta muutkin lehdet käyvät. Aseta 
lopuksi varovasti kanaverkkoa valmiin käärön ympärille. Ka-

naverkko helpottaa kypsän paistin ylös nostamista esimerkik-
si varren päässä olevalla koukulla. 
5. NYYTTIEN ASETTAMINEN KUOPPAAN. Kun uuni on mieles-
täsi riittävä lämmin, siirrä kuumat hiilet hetkeksi syrjään jolle-
kin palon kestävälle alustalle tai hiekalle. Itselläni on vanhat 
kottikärryt. Mittaan usein maan lämpötilan parikymmentä 
senttiä syvältä, parikymmentä senttiä renkaan ulkopuolelta. 
Maan lämpö yhdessä pienen tulen kanssa kypsyttää paistia. 
Laita paistipaketti tulitiilien päälle ja lapioi paistin päälle hiek-
kaa noin 5 cm eli sen verran että paistit peittyvät. Kaada lo-
puksi kuuma hiillos kuoppaan. Ota napsu.
6. LIHAN KYPSYTTÄMINEN. Hiekan päällä poltetaan pientä 
nuotiota tauotta, jotta pesän lämpö ei karkaisi taivaan tuuliin. 
Tämä etenkin kylmään aikaan tehtynä. Jossain ohjeissa on 
mainittu, että kypsymisaika on noin tunti per kilo, mutta itsel-
läni aika on pidempi. Paisti ei kärsi, vaikka aika ylittyy, varsin-
kin jos ei ole pidetty liian kovaa tulta. Itse suosin pitkää hau-
tomista, aamupäivällä aloitetaan montun lämmittäminen ja 
liha syödään vasta illalla, jolloin liha on ollut montussa reilusti 
yli viisi tuntia. Ennen nyyttien poisnostamista, lapioi kuuma 
hiillos ja hiekka pois. Varmista lihan kypsyys työntämällä liha-
mittari nyytin läpi lihaan. Sopiva lämpötila riippuu tietenkin 
lihasta. Hyödynnän nuotion usein myös muuhun ruoan val-
mistamiseen. Paistin vieressä kypsyvät uuniperunat tai muut 
kasvikset folionyyteissään. Kasvisnyytit voi valmistaa myös 
samalla tavalla kuin lihanyytit eli kypsyttää niitäkin tulen alla.

Vinkki! Usein laitamme paistin monttuun juuri ennen nuk-
kumaanmenoa ja päälle pieni tuli. Aamulla on sitten pitkään 
haudutettu paisti valmiina.
7. PAISTIN AVAAMINEN JA TARJOILEMINEN. Nosta paketti 
kuopasta (rautalankakoukut on hyvä apuväline). Ennen pa-
ketin avaamista, anna paistin tekeytyä varttitunnin ajan. Avaa 
käärö varoen, ensin kanaverkko, sitten sanomalehdet. Hiekas-
ta puhdas foliokäärö on hyvä nostaa tarjoiluvatiin ja aukaista 
se päältä saksilla varoen niin, ettei nesteet karkaa. Poista kää-
reet, leikkaa siivuiksi ja aseta tarjolle. 

Rosvopaistikäärön valmistamiseen tarvitset äm-
pärin, vettä, pergamiinia, Hesarin, foliota, kana-
verkkoa ja nostokoukun. 

Rosvopaisti https://fi.wikipedia.org/wiki/Rosvopaisti
Kokgrop https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6183189
Maauuni https://retkipaikka.fi/maauuni-on-retkeilijan-leipomo/
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LAB-ammattikorkeakoulu 
syntyi Lahden ammattikor-
keakoulun ja Saimaan am-
mattikorkeakoulun yhdisty-
essä 1.1.2020. Yhdistymisen 
myötä tarjolla on aiempaa 
enemmän erilaisia testaus- ja 
asiantuntijapalveluita.

 AB Testaus- ja asiantuntijapalve-
luiden taustalla on vahva osaaminen ja 
palveluntuottaminen jo aiemmilta vuo-
silta. Ennen LAB-ammattikorkeakoulun 
muodostumista Lahdessa toimi puu-
tuote-, kaluste- ja materiaalitestauk-
seen erikoistunut puolueeton kaupalli-
nen testauspalveluyksikkö FuMaTec ja 
Lappeenrannassa tuotettiin yrityksille 
kohdennettuja mittauspalveluita sekä 
prototyyppien suunnittelua ja valmis-
tusta. Nyt yhdistymisen myötä nämä 
tunnetaan yhteisnimellä LAB Testaus- ja 
asiantuntijapalvelut.

YHDISTYMISEN MYÖTÄ LAB-ammat-
tikorkeakoululla on mahdollisuus 
hyödyntää molempien osapuolten 
monipuolista testausosaamista sekä 
kattavaa laitekantaa yritysten palvele-
miseksi. Tarjoukset laaditaan asiakas-
tarpeen mukaisesti, ja asiakkaan kanssa 
käydään avointa keskustelua tarpeen 

MIKKO RUOTSALAINEN, LAB-ammattikorkeakoulu

Yrityksille tarjottavat 
asiantuntijapalvelut laajenevat 

LABin myötä

L

arvioimiseksi ja toteutustavan löytämi-
seksi. Asiantuntijamme suunnittelevat 
ja toteuttavat testaukset ammattitaitoi-
sesti. Näin pystymme tuottamaan yri-
tykselle juuri sen tiedon, joka halutaan, 
täysin luottamuksellisesti. LAB Testaus 
-ja asiantuntijapalvelut toimivat kah-
della paikkakunnalla, joissa molemmilla 
on omat vahvuusalueensa palveluiden 
tuottamisessa. 

LAHDESSA TESTAUS- JA asiantuntija-
palvelut keskittyvät puutuotteiden, 
kalusteiden, muovien ja tekstiilien tes-
taukseen. Lisäksi Lahdessa pystytään 
toteuttamaan puutavaran pilot-mitta-
kaavan lämpökäsittelyä. Lahden eri-
tyisvahvuutena on korkeatasoinen ka-
luste- ja tuotetestausosaaminen, ja LAB 
ammattikorkeakoulussa onkin tällä het-
kellä Suomen ainoa puolueeton kalus-
tetestauslaboratorio. 

Kalustetestauslaboratorio toimii SFS-
EN ISO/IEC 17025:2005 laatujärjestel-
män mukaisesti, sillä poikkeuksella, että 
toistaiseksi ei tuoteta akkreditoituja 
testauksia. Kuitenkin, jos asia tulee ajan-
kohtaiseksi ja tulevaisuudessa on asia-
kastarvetta akkreditoiduille testauksille, 
on toimintamme mahdollista liittää uu-
delleen akkreditoinnin piiriin. 

Uutena palveluna Lahdessa tarjotaan 
myös kiertotalouden asiantuntijapal-
veluita, kuten elinkaarianalyyseja ja 
hiilijalanjäljen määritystä. Lahdessa on 
käynnissä myös hanke energia- ja kier-
totalouden toimintaympäristön suun-

nittelemiseksi ja rakentamiseksi (EKI), 
jonka myötä tulevaisuudessa pystytään 
tarjoamaan kiertotalouden testaus- ja 
asiantuntijapalveluita nykyistä laajem-
min ja monipuolisemmin.

LAPPEENRANNAN PALVELUT keskit-
tyvät prototyyppien suunnittelun ja 
valmistuksen lisäksi erilaisiin materi-
aalitestauksiin ja mittauksiin sekä 3D-
tulostukseen. Protopajan perusajatuk-
sena on tarjota yrityksille palvelua, jossa 
pelkästä ideasta voidaan lähteä kehittä-
mään toimivaa prototyyppiä. Mekaniik-
kasuunnittelun, osien valmistuksen ja 
kokoonpanon jälkeen laitteisto voidaan 
testata soveltuvassa käyttöympäristös-
sä. Sovelluskohteena voi olla teknolo-
gia-alan lisäksi esimerkiksi hyvinvointi- 
tai kulttuuriala. 

Materiaalitestauksia tehdään muun 
muassa rakennusteollisuuden tuotteille 
tuotekehitysvaiheessa sen nopeutta-
miseksi. Samaan tapaan erilaisilla mit-
tauksilla voidaan helpottaa yritysten 
kehitystyötä.

LAB Testaus- ja asiantuntijapalveluita 
voidaan helposti täydentää LUT yliopis-
ton puolelta löytyvällä osaamisella, jo-
ten pystymme ratkaisemaan vaativam-
matkin kokonaisuudet.      

Yrityscase: 
https://www.lab.fi/fi/referenssi/tuote-
testauksesta-vauhtia-hamarin-vientiin
Lisätietoja: www.lab.fi/testauspalvelut

GATJA TIUSANEN, LAB-ammattikorkeakouluKuvat: LAMK
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Lahden kampuksen kalustetestauksella 
on pitkät perinteet.
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Euroopassa harvinainen 
täyssähköinen kuorma-auto 
on niellyt Tampereella kilo-
metrejä jo 160 000 syksystä 
2015 alkaen. Ajanjakson ai-
kana ajoneuvo on säästänyt 
yli 88 tonnia CO2- ja 308 
kg NOx-päästöjä verrattuna 
vastaavaan dieselkäyttöiseen 
jakeluautoon. Kaupunkibus-
seissa olemme jo tottuneet 
täyssähköisiin ratkaisuihin. 
Ovatko sähköiset kuorma-
autot vaihtoehto päästöttö-
män jakelun toteuttamiseen 
isoissa taajamissa?

 akeluliikennettä ajavalla sähkö-
kuorma-autolla ajetaan noin 160–190 
km normaalia tavarajakelua. Pisin päi-
väsuorite on ollut 240 km. Tällaisia 
tuloksia olemme saaneet Tampereen 
ammattikorkeakoulun päättyneessä 
Euroopan aluerahaston rahoittamassa 
Etruck-hankkeessa. Hankkeessa seurat-
tiin sähköisen kuorma-auton operoin-
tia normaaleissa jakelutehtävissään. 

LAURI HIETALAHTI

Sähkökuorma-autot mullistavat 
tulevaisuuden jakeluliikenteen

Hankkeessa kehitettiin myös ajoneuvo-
jen etäluentajärjestelmiä ja analysoitiin 
päästöttömän jakeluliikenteen soveltu-
vuutta erilaisiin tarpeisiin. Tämä toteu-
tettiin vertaamalla simulaatio- ja lasken-
tamallin tuloksia eTRUCKilla mitattuihin 
lukuarvoihin. Näin voidaan laskennalli-
sesti arvioida vastaavan kaluston käyt-
töä erilaisissa tarpeissa ja ajosuoritteissa. 

Sähkökuorma-auton 
markkinatilanne

SÄHKÖKUORMA-AUTOT ovat vielä har-
vinaisia, sillä suuret autovalmistajat ovat 
vasta kehittämässä tuotteitaan tälle 

markkinalle, joka on hyvin moninainen. 
Todennäköisyys sille, että runkoliiken-
nettä 24/7 ajavat pitkiä ajosuoritteita 
suorittavat täysperävaunurekka-autot 
perustuisivat akkuvaraston käyttöön, 
on olematon. Sama on tilanne raskaassa 
maansiirtoliikenteessä tai puukuormien 
siirrossa, joissa toki hybridijärjestelmiä 
on jo testattu ajosuoritteen kuormitus-
huippujen tasaamiseksi. 

Kehitys, jota olemme nähneet linja-
autojen osalta, on vahvasti tulossa jake-
luliikenteeseen. Ennen kuin massatuo-
tanto käynnistyy, täyssähköiset autot 
ovat huomattavasti perinteisiä kalliim-
pia mutta energiakustannus on vastaa-
vasti olematon. 

J

EMOSS:n muunnoskuorma-auto, jossa perinteisen kuorma-auton runkoon on toteutettu säh-
köinen tehosiirtolinja.

Sähkökuorma-auto 
on osa Niinivirran 
ajoneuvokantaa. 
Operoijalla on vas-
taavia autoja käytös-
sä jakeluliikenteessä 
myös Milanon alueel-
la Italiassa.
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Johtuen hyötyajoneuvokannan mo-
ninaisuudesta alalla toimii lukuisa jouk-
ko isojen ja pienten autojen tuottajia. 
Maailmalla on muutama sarjatuotan-
totehdas, kuten Garia Tanskassa, joissa 
tehdään kevyitä muun muassa postija-
keluun soveltuvia kuorma-autoja.

Muunnoskuorma-auto  
ja sarjatuotanto

NYKYISIN kuorma-autoalustoille toteu-
tetaan sähköinen muutostyö, jollainen 
on meillä seurannassa olleen jakelu-
auton rakenne. DAF:n sarjatuotannossa 
olleen 16 t kuorma-auton rungolle on 
EMOSSin toimesta toteutettu sähköinen 
tehosiirtojärjestelmä, jossa polttomoot-
tori on korvattu 235 kW PM-moottorilla.  
Akkujärjestelmät, yhteensä 160 kWh, on 
sijoitettu ajoneuvon sivurungoille. 

TULEVAISUUDESSA sähkömoottori voi-
daan sijoittaa suoraan telirakenteisiin, 
joka sisältää kaiken voiman tuottami-
seen, siirtoon ja pyöriin liittyvät kompo-
nentit. Akkujärjestelmä sijoitetaan run-
kopalkkien väliin suojaan mahdollisilta 
mekaanisilta iskuilta. 

Mercedes-Benzin tulevaisuuden säh- 
kökuorma-auto näyttää jo hyvin eri-
laiselta. Heidän mukaansa polttoken-
noratkaisulla mahdollistetaan kauko-
liikenteessä tarvittavan pitkän matkan 
ajosuoritteet ja vuonna 2025 heidän ajo-
neuvoistaan 25 % sisältää sähkökäytön.

eTRUCK-hanke

AJONEUVOON ASENNETTIIN Wapicen 
IoT-TICKET-järjestelmä, jolla suoritettiin 
reaaliaikaisen tiedon kerääminen CAN-
väylästä, tallentaminen, seurantaliitty-
män rakentaminen ja tulosten analy-
sointi. Tämä on mahdollistanut uusien, 
älykkäiden palveluiden testauksen toi-
mintaympäristössä.

Mercedes-Benzin Stuttgartin 
EVS 30 konferenssissa näyt-
telyalueelle tuoma kuorma-
auto ja kuva sen rakenteesta. 

Wapicen tiedonkeräysjärjestelmä rakennettu eTRUCKin seurannan käyttöliittymä. 

Auton suorituskykyä, kuten energian 
kulutusta, latausta ja hetkellistä ajoti-
laa paikkatietoineen seurattiin etänä. 
Tämän lisäksi autolla toteutettiin testi-
ajoja, jossa primäärisuuret kuten teho-
siirtoväylän virta mitattiin ja tulosta ver-
rattiin väylän ja simuloinnin tietoihin. 
Auton energiankulutus on vastannut 
kohtuullisen hyvin ennakkolaskelmia, 
ollen tyypillisesti 0,7–0,8 kWh/km. 

Energiansäästöpotentiaali

SÄHKÖKÄYTTÖ SOPII hyvin sykliseen 
kuormitukseen, sillä sen hyötysuhde ei 
muutu merkittävästi. Energian kierrät-
tämisellä eli jarrutuksessa vapautuvan 
liike-energian palauttamisella takaisin 
akustolle voidaan saada laskennallisesti 
noin 30 %:n energiasäästöt, seuranta-
mittausten mukaan  noin 20 %.  Samoin 
laskelmien perusteella, jossa akuston 
kuormitusta, syklisyyttä, lataus- ja pur-
kauskertojen määrää on seurattu yh-
dessä lämpötilavalvonnan kanssa, ar-
vioimme, että energiavarasto kestänee 
yli 600 000 km:n ajosuoritteen. Se on 
jo hyvä lukuarvo verrattuna kuorma-
auton muuhun kulumiseen.

Sähköauto ja 
jakeluliikenne

SÄHKÖAUTO SOPII erinomaisesti pääs-
töttömään jakeluliikenteeseen taa-
jama-alueella, sillä työpäivän aikana 
ajokilometrien määrä on rajattu ja suo-
ritteeseen sisältyy runsas määrä pysäh-
dyksiä tavaroiden toimituksiin liittyen. 
Yhdessä vuorossa ajettaessa akustoa 
ladataan aamujakelun jälkeen termi-
naalissa kuormauksen yhteydessä ja il-
lalla auto jätetään lataukseen seuraavaa 
päivää varten. Ajosuoritteen keskinope-
us liikkeellä ollessa on alhainen, noin 23 
km/h. 

Mikäli jakeluauto varustetaan pika-
latausominaisuudella, voidaan liiken-
teessä siirtyä ympärivuorokautiseen 
jakeluun.  Liikennöinti toteutetaan lo-
gistiikan ehdoilla mutta varsinkin ruuh-
kaisessa Euroopassa jakelua tehdään 
runsaasti öisin ja myös hiljaisuus on sil-
loin etu.

Vaikuttaa siltä, että tulevaisuus teh-
dään sähköllä!
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 iimeiset Pisa-tutkimukset kertovat 
sen, mitä me olemme jo vuosikausia 
kauhistelleet insinöörikoulutuksessa. 
Nuoret miehet eivät osaa kirjoittaa. Tai 
ainakaan kaikki. 

Suorasanaisissa tenttivastauksissa 
on usein niin kummallisia lauseita, että 
apteekissakaan eivät saa niistä järkevää 
kokonaisuutta. 

Melkoisen lisätyön aiheuttaa huono 
kirjoittamisvalmius ja -taito myös päät-
tötöiden ohjaajille. Onneksi useimmissa 
ammattikorkeakouluissa on ohjaukses-
sa mukana kielenohjaaja sisällön ohjaa-
jan tukena.

Toisaalta kirjoittamisen hankaluus ei 
ole kovin suuri yllätys, kun tarkastelee 
sitä, mitä ja miten peruskouluissa kirjoit-
tamista opitaan ja opetetaan.

Kirjaimet jollakin tasolla toki opete-
taan. Ainakin tunnistamaan. Nekin ovat 
jo lähempänä tekstaamista kuin sujuvaa 
kirjoittamista. Ja jos kirjaimet opitaan 
tekemään, niin varsinaiseen kirjoittami-
sen harjoitteluun ei ole enää aikaa – eikä 
tarvettakaan jostakin kumman syystä.

Kirjoittamisen vaikeudesta

Kun ei osata kunnolla kirjoittaa, niin 
eipä ole mahdollista tehdä luennoilla 
muistiinpanoja. Jos siitä varovasti huo-
mauttaa, niin vastaus on, että ”nämä 
asiathan pitää antaa verkkomateriaali-
na. Ei mun tarvi, me luetaan ne sieltä.” 

Onhan se totta, että verkosta tänään 
saa lähes kaikki asiat jossakin muodossa 
ja herra/rouva/joku G suoltaa aiheesta 
kuin aiheesta lisää pengottavaa. 

Kyllähän pilvet ovat tietoa – ja epätie-
toa – pullollaan, mutta niistä juuri sen 
tarvittavan tiedon seulominen ei ole-
kaan ihan yhtä helppoa kuin kasvatus-
laatikon tekeminen Strömsössä.

Vuosikausia – ja vuosikymmeniä – on 
koettu ja hyväksi havaittu, että omien 
luentomuistiinpanojen kautta oppimi-
nen on helpoin tapa omaksua se, mitä 
on luennolla kuultu ja nähty. Toki tukea 
omille muistiinpanoille tarvitaan asian 
vaikeuden ja monimutkaisuuden mu-
kaan enemmän tai vähemmän.

Uusinta tutkimusta aiheesta edus-
taa mm. Satu-Maarit Frangoun väitös-
kirja. Hän on tutkinut hiljattain muis-

tiinpanojen vaihtoehtoisia tapoja ja 
vaikutusta oppimiseen. Väitöstyön tut-
kimustulokset osoittivat, että kirjoitus-
menetelmällä on yleensäkin merkitystä 
kirjoitettujen tekstien muistamisessa 
11-vuotiaasta lähtien. 

Tätä vanhemmat henkilöt muistavat 
käsinkirjoitetut tarinat paremmin kuin 
tietokoneen näppäimistöllä tai koske-
tusnäppäimistöllä kirjoitetut tarinat.

Kun alle 11-vuotiasta insinööriopis-
kelijaa en ole toistaiseksi tavannut, voin 
edelleen suositella kaikille opiskelijoille 
läsnäoloa – naamatusten tai etänä – op-
pitunneilla ja muistiinpanojen tekemis-
tä. Omalla kynällä omalla ymmärryksel-
lä oleellisiin asioihin paneutuen.

Muistiin kirjoittajana
VELI PITKÄKORVA

V
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 ag hade möjlighet att arbeta som överlärare i infor-
mationsteknik i Yrkeshögskolan Arcada tills jag fyllde 68 år 
och pensionerades 1.2.2013 dagen efter min 68-årsdag. Jag 
beskrev min verksamhet som överlärare och forskare fr.o.m. 
hösten 1988 i Tekniska Läroverket i Helsingfors, som år 1996 
sammanslogs med Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut 
och Svenska handelsläroverket till Arcada, med en pensio-
neringsföreläsning ”Om undervisning och forskning i data- 
och informationsteknik i en yrkeshögskola”. Föreläsningen 
utmynnade i en framtidsvision för Arcadas utbildning och 
forskning i informations- och kommunikationsteknologi 
(IKT) med betoning på att

- IKT är den betydelsefullaste teknologin för hållbar 
ekonomisk utveckling

- IKT-kunnande behövs i tillväxtbranscher såsom bio-
teknologi, miljöteknologi och läkarvetenskap

- vetenskapligt informationsteknik-kunnande behövs
- en kritisk massa finns i IKT-kunnandets nyckeltekno-

logier såsom digitala tjänster, digitalt innehåll, data-
säkerhet, mobilitet och data-analys.

EN ANGENÄM ÖVERRASKNING för mig var att Arcada upp-
märksammade min pensionering med en ny hederstitel: 
överlärare emeritus. Dittills hade ju emeritustiteln beviljats till 
universitetsprofessorer. Hoppas att även andra överlärare får 
samma uppmärksamhet vid pensioneringen samt att den-
na nya hederstitel stärker alla yrkeshögskolors överlärares 
ställning som mångåriga lärare och forskare med interna-
tionella nätverk. Eftersom både universitetsprofessorer och 
yrkeshögskolors överlärare nu kan få emeritus-status kunde 
väl överlärarna även ha professorsstatus såsom i Tysklands 

GÖRAN PULKKIS

Från överlärare till 
överlärare emeritus

J
yrkeshögskolor. Kvalifikationerna och kompetenskraven på 
en överlärare har ju i vårt land blivit motsvarande som på en 
universitetsprofessor. Yrkeshögskoleutbildningen skall  vara 
arbetslivsinriktad. Även universiteten erbjuder i dagen läge 
arbetslivsinriktad högskoleutbildning, bl.a. med s.k. arbets-
livsprofessorer. Yrkeshögskolorna kunde därför ha yrkeshög-
skoleprofessorer.

VILKEN BETYDELSE HAR DÅ min emeritus-status haft för mig? 
Mina kursföreläsningar fortsatte under ett år och min hand-
ledning av examensarbeten fortsatte under två år efter min 
pensionering. Jag kunde fortsätta som gästföreläsare i ut-
ländska högskolor, i detta fall  i Ostfalia Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften i Wolfenbüttel i Tyskland våren 2013 
och 2014. Mitt medlemskap i Arcadas internationella expert-
grupp fortsatte hela våren efter pensioneringen. Som pensio-
nerad har jag hela tiden varit engagerad i Arcadas forskning, 
ett år som ansvarig för CryptMobiCloud-projektet relaterat 
till forskning om mobil/distribuerad datasäkerhet och om 
användning av molntjänster, därefter som deltagare i några 
forskningsprojekt (Development of Secure and Intelligent 
Applications of the Internet of Things, Secure and Reliable 
Internet of Things Systems for Healthcare, Secure and Reliab-
le Operation and Forensics for Healthcare Internet of Things 
Systems, Computer Vision based Real-Time Motion Analysis 
in Health and Well-Being och Addressing the Sustainability 
Problem in IoT Device Security). Dessutom har jag varit förfat-
tare eller medförfattare i 18 vetenskapliga publikationer samt 
fungerat som handledare och medförfattare i doktorand-
forskning som ingått två lärarkollegers, PhD Jonny Karlssons 
och PhD Magnus Westerlunds, doktorsdisputationer. 

Beviljandet av hederstiteln överlärare emeritus till Göran Pulkkis presenterades i Arcadas Årsberättelse 2013.
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