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Seuraavat liigan loppuottelut pelataan työn alla olevassa 
kansiareenassa. Tampere elää hyvällä sykkeellä, joka näkyy 
uudistuvana kaupunkikuvana, ratikkana ja aktiivisena opis-
kelijaelämänä.

Sotkamo ja Hiukan uimaranta on lähellä Vuokattia.

s. 10

Puun ja metsien tuotteistamiselle haetaan kii-
vaasti uusia, täysin erilaisia tuoteideoita.

s. 30
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O

 PÄÄKIRJOITUS

 nko opettajuus muuttumassa uuden normaalin 
myötä? Korona-epidemia jatkuu maailmalla ja Suomessa. 
Jatkuuko se vielä vuoden, kolme, kymmenen tai jopa kau-
emmin? Kukaan ei tiedä. Rokotetta ja sen ihmeitä tekevää 
voimaa odotetaan. Keväällä jotkut optimistisimmat tai 
muut valopäät ajattelivat, että kesä ja aurinko jotenkin ih-
meellisesti pyyhkisi pahan viruksen pois. Ei pyyhkinyt. Too-
lilainen opettajakunta on saanut jo kevään ajan totutella ns. 
uuteen normaaliin opetuksessa. Opetusryhmien kokoa on 
rajoitettu, opetuksessa on siirrytty etäopetukseen, verkko-
opetukseen, virtuaaliopetukseen tai millä nimellä nyt kukin 
sitä haluaa kutsua. Uudet opetuksen muodot ja mallit otet-
tiin koronaepidemian pakottamana käyttöön yhdessä yössä 
tai muutamassa päivässä. Joiltakin se on sujunut paremmin, 
ja joillakin sen omaksuminen on vielä vaiheessa. 

TOOLIN KEVÄISEN LAAJAN etäopetuskyselyn perusteella 
suurin osa vastaajista on siirtynyt sujuvasti toteuttamaan 
etäopetusta. Kyselyn vastausten perusteella suurin osa jä-
senistämme piti digitaitojaan etäopettamiseen riittävänä 
tai ainakin kohtuullisena. Pääosin ammattikorkeakoulut 
ovat tarjonneet opettajakunnalle riittävän hyvät työkalut ja 
yhteydet etäopetuksen toteuttamiseen. Suuri enemmistö 
oli kuitenkin myös sitä mieltä, että oppimistulos olisi ollut 
parempi lähiopetuksessa. Koulutusta ja tukea olisi kaivattu 
enemmän. Opetus ja varsinkaan oppiminen ei ole yhden-
suuntaista tiedon siirtoa opettajalta opiskelijoille. Oppimi-
nen on oppijan oman aktiivisen toiminnan tulosta. Se on 
myös tilannesidonnaista, kontekstuaalista eli asiayhteyteen 
sidottua ja vuorovaikutuksen tulosta. Modernien oppimis-
käsitysten mukaan sosiaalisella vuorovaikutuksella on kes-
keinen rooli oppimisessa. Etäopetuksessa niin opettajan–
oppijan kuin oppijoitten välinen vuorovaikutus toimii eri 
tavalla kuin kontaktiopetuksessa. Tähän on syytä kiinnittää 
huomiota etäopetusta toteutettaessa. Tarkemmin kyselystä 
ja sen tuloksista on juttu tässä lehdessä. 

MITEN TOOLILAINEN JA OAJ:N edunvalvonta voivat vastata 
tähän ”uuteen normaaliin”? Vastaako nykyinen voimassa 
oleva työehtosopimus etäopetuksen tuomiin uusiin haas-
teisiin? Etäopetus eri muodoissaan ei välttämättä suoraan 
noudata sidotun ja sitomattoman työajan käsitettä. Vastaa-
jien mielestä etäopetus on joko hieman tai merkittävästi 
lisännyt opetuksen valmisteluun käytettävää aikaa. Työn 
sisältö on myös muuttunut, aikaa on mennyt enemmän 
valmisteluihin ja etätehtävien tarkastamiseen. Etätyöhön 
menee enemmän aikaa kuin normaaliin opetukseen. Työ-
ehtosopimuksen mukaisesti meillä on vuosityöaika 1600 h. 
Opettajalle määrätään tietyt työtehtävät ja niihin annetaan 
tietty aikaresurssi. Pääosin opettajalla on mahdollisuus it-
senäisesti päättää työtehtävän ajankäytöstä. Etäopetuksen 
erilainen toteuttaminen kuin perinteisemmän opetuksen 
ei tältä osin ole ristiriidassa nykyisen työehtosopimuksen 
kanssa.

KORONAEPIDEMIAN, MILLOIN SE SITTEN ikinä päättyykään, 
taloudelliset vaikutukset ovat olleet ja tulevat olemaan 
järkyttävät. Vaikutukset Suomen, Euroopan ja maailman 
taloudelle näkyvät pitkään. Talouden rattaita on pidetty 
pyörimässä ottamalla velkaa ja tukemalla yrityksiä. Velka on 
kuitenkin veli otettaessa mutta velipuoli maksettaessa. Kun 
aikanaan tulee takaisinmaksun aika, valtion tulee sopeuttaa 
tuloja ja menoja. Miten se tulee näkymään esimerkiksi ope-
tuksessa ja korkeakoulujen rahoituksessa? Edunvalvonnan 
tulee nyt ja tulevaisuudessa olla kunnossa. Meidän toolilais-
ten tulee huolehtia siitä, että tekniikan ja liikenteen alan in-
sinöörikoulutus saa sen ansaitsemansa arvostuksen ja riittä-
vän rahoituksen, jotta myös tulevaisuudessa voimme tehdä 
laadukasta ja tuloksellista opetustyötä Suomen hyväksi.

Täysin purjein uuteen aikaan
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LEDAREN

 örjar lärarskapet förändras i och med den nya nor-
malen? Koronapandemin fortsätter ute i världen och i Fin-
land. Fortsätter den ännu ett, tre, tio år eller mer? Ingen vet. 
Man väntar på ett vaccin och dess mirakeleffekt. Några ljus-
huvuden och optimister tänkte i våras att sol och sommaren 
på något märkligt sätt kulle utrota viruset. Icke så. Lärarna 
inom TOOL har hela våren fått vänja sig vid den s.k. nya nor-
malen inom undervisningen. Undervisningsgrupperna har 
begränsats, man har övergått till distans-, nätbaserad -, vir-
tuell undervisning eller hur man nu vill kalla det. På grund 
av koronaepidemin tvingades man ta i bruk nya undervis-
ningsformer och modeller över en natt eller inom några da-
gar. En del lyckades bättre med det, andra håller ännu på att 
anamma dem.

ENLIGT TOOLS VIDLYFTIGA ENKÄT om distansundervisning 
i våras har största delen av de som svarat smidigt övergått 
till att förverkliga distansundervisning. På basen av svaren 
ansåg majoriteten av medlemmarna att deras digikunnan-
de för distansundervisning var tillräckligt eller åtminstone 
acceptabelt. I huvudsak har yrkeshögskolorna erbjudit 
tillräckligt bra verktyg och förbindelser för att fullfölja dis-
tansundervisningen. En stor majoritet ansåg dock att inlär-
ningen skulle ha varit bättre med kontaktundervisning. Man 
efterlyste mera skolning och stöd. Undervisningen och sär-
skilt inlärningen är inte enkelriktad information från lärare 
till studerande. Inlärningen är resultat av den studerandes 
egen aktivitet. Den är också situationsbunden, kontextuell 
eller bunden till sakförhållandet och resultatet av ömsesidig 
samverkan. Enligt moderna inlärningsuppfattningar har so-
cial samverkan en central roll i inlärandet. Inom distansun-
dervisningen fungerar samverkan både mellan lärare och 
studerande som mellan studerande själva på ett annat sätt 
än vid kontaktundervisning. Detta bör beaktas då man för-
verkligar distansundervisning. I denna tidning finns en arti-
kel med närmare beskrivning av enkäten och dess resultat.

HUR KAN TOOLS OCH OAJ:S intressebevakning svara på 
denna ”nya normal”? Svarar nuvarande arbetsvillkorsavtal 
mot de nya utmaningar distansundervisningen medfört? 
Distansundervisningen i dess olika former följer inte nöd-
vändigtvis begreppen ”bunden” och ”obunden” arbetstid. 
Enkätsvaren ger vid handen att distansundervisningen 
medfört antingen litet eller betydligt mer tid för förberedan-
de av undervisningen. Arbetets innehåll har också föränd-
rats, det har gått mer tid till förberedelser och granskning av 
distansuppgifter. Det åtgår mer tid till distansarbete än till 
”normal” undervisning. Enligt kollektivavtalet har vi en års-
arbetstid på 1600 timmar. Läraren tilldelas vissa arbetsupp-
gifter och en viss timresurs för dem. Läraren har i huvudsak 
möjlighet att självständigt bestämma tidsanvändningen för 
arbetsuppgifterna. Således är det annorlunda förverkligan-
det av distansundervisning jämfört med den ”traditionella” 
inte i strid med avtalet.

KORONAEPIDEMINS, NÄR ELLER om den någonsin försvin-
ner, ekonomiska effekter har varit och kommer att vara 
chockerande. De kommer att synas länge i Finlands, Euro-
pas och världens ekonomi. Man har hållit igång de ekono-
miska hjulen med låntagning och genom att stöda företag. 
Lån är dock en bror då det lyfts men en halvbror då det 
återbetalas. När återbetalningstiden kommer, måste staten 
anpassa inkomster och utgifter. Hur kommer detta att synas 
t.ex. i undervisningen och finansieringen av högskolorna? 
Nu och i framtiden måste intressebevakningen vara i skick. 
Vi TOOL-medlemmar måste se till att den tekniska ingen-
jörsutbildningen får den uppskattning den är värd och till-
räcklig finansiering, så att vi även i framtiden kan utföra kva-
litets- och resultatmässigt högtstående utbildningsarbete 
för Finland.

B

Med fulla segel in i en ny tid
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Toolilainen – Ammattikorkea-
koulujen tekniikan ja 
liikenteen alan järjestölehti

Aikakauslehtien liiton jäsen

PÄÄTOIMITTAJALTA

 uskaileekohan joku muukin kuin 
minä päättääkseen, ansaitseeko opis-
kelija todistukseen kakkosen vai kolmo-
sen tai kolmosen vai nelosen?

Tässäpä meille vinkki: Toolilaisen 
sähköpostiin kilahti tiedote tuoreesta 
väitöksestä, jonka antia voisimme mah-
dollisesti hyödyntää. Juuso Henrik Nie-
minen on tutkinut itsearviointia osana 
matematiikan yliopisto-opetusta: The 
lunatics have taken over the assessment 
- Utilising summative self-assessment to 
theorise - and disrupt - the interplay of 
agency and power in undergraduate 
mathematics.

”Kun opettaja arvioi ylhäältä päin, 
arviointiin muodostuu epätasainen val-
tasuhde. Usein tällainen arviointi joh-
taa vain koepänttäämiseen”, Nieminen 
toteaa. Sen sijaan, kun opiskelija itse 
arvioi osaamistaan, syntyy ulkoa opet-
telun sijasta syvällisempää oppimista 
ja kokonaisuuksien ymmärtämistä. Kun 

Laadukkaampaa oppimista 
itsearvioinnilla?

T

opiskelija kokee itsensä aktiiviseksi toi-
mijaksi arvioinnissa, hän opiskelee itse-
ään varten.  

Joitakin tutkimukseen osallistuneita 
opiskelijoita itsearviointi ahdisti, sillä 
he olivat tottuneita siihen, että ei ole 
heidän tehtävänsä tietää, mitä he osaa-
vat. Tästä voidaan päätellä, että aikai-
semmissa opinnoissa opettajalta saatu 
osaamisen arviointi ei ollut kehittänyt 
heitä arvioimaan osaamistaan itse. 

VIIME VUONNA ELI JO ennen tätä väitös-
tutkimusta kokeilin: opiskelijat kirjoitti-
vat opintojakson päätteeksi analyytti-
sen itsearvioinnin. Jänistin sen verran, 
että itse kuitenkin päätin arvosanan. Se 
perustui opintojakson aikana tehtyihin 
harjoitustöihin ja kokeisiin. Ote yhdestä 
itsearvioinnista:

”OPISKELUJEN ALETTUA lukemisen tah-
ti on ollut kova ja hallussani oleva aika 
sekä resurssit on pitänyt pistää tärke-
ysjärjestykseen eikä viestintä ole ollut 
listani kärjessä. Aika meni matematii-
kan ja fysiikan lukemiseen ja kotiteh-
tävien tekemiseen. Viestinnän kurssilla 
opin kuitenkin paljon uutta, jonka us-
kon olevan minulle hyödyksi tulevassa 
työelämässä. Yritän opintojeni aikana 
kehittyä puhujana pitäessäni esityksiä. 
Myöskin koitan opintojen aikana ke-
hittyä kirjoittajana siten, että asiatyyli 
tulisi rutiiniksi ja se tulisi niin sanotusti 
kuin apteekin hyllyltä. Jos minun täy-
tyisi arvioida osaamani viestinnän taso 
opintojen loppuessa, sanoisin sen ole-
van paljon parempi kuin tällä hetkellä. 
Silloin osaan varmasti lukea tilannetta 
ja vastaanottajan mielentilaa paremmin 
sekä reagoida ja viestiä paremmin kuin 
nyt. Viestinnän taitoni tulevat siis paran-
tumaan opiskelujeni aikana ja sitä seu-
raavassa työelämässä.”

EIKÖ OLEKIN EPÄREILUA, että hänen 
todistuksessaan on nyt tyydyttävä ar-
vosana 2? Se ei kerro osaamisesta vaan 
opintojen alkuvaiheen valinnoista. H 
niin kuin hyväksytty olisi reilu.

MIRKA AIRESVUO
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Suunnittelukokous pidet-
tiin tällä kertaa kotimaassa, 
Porkkalan Villa Hummer-
heimissa, jonka omistaa 
insinööriyhtye Hummeri-
pojat. Alue toimi vuosina 
1944–1955 Neuvostoliiton 
sotilaallisena tukikohtana 
Suomessa. Kokouksen ohella 
hallitus ehti tutustua alueen 
erikoiseen ja mielenkiintoi-
seen historiaan, tehdä me-
lontaretken entiselle salakul-
jettajien paikalle ja tietenkin 
laulaa teekkarilauluja.

 okouksessa oli esityslistan ta-
vanomaisen sisällön lisäksi muutama 
teema, joita käsiteltiin syvällisemmin. 
Kokouksessa tehtiin ensinnäkin ryhmä-
töitä, joissa pohdittiin insinöörikoulu-
tuksen tulevaisuutta eri näkökulmista. 
Keskeisenä nähtiin etäopetuksen yleis-
tyminen myös koronan jälkeisenä aika-
na tavalla, joka edellyttää edunvalvon-
nalta uudenlaisia toimia muun muassa 
työn resursoinnin, tekijänoikeusasioi-
den ja vakuutusten osalta. Myös rajan 
sidotun ja sitomattoman työajan välillä 
nähtiin hämärtyvän etäopetuksen yleis-
tyessä. 

Kokouksen keskiössä 
insinöörikoulutuksen 
tulevaisuus ja TAS-
suosituksen päivitys

ETÄOPETUKSEN YLEISTYMISEN lisäksi 
hallitus näki lyhyttutkintojen yleistyvän 
tulevaisuudessa, koska niiden luomi-
selle on vahva poliittinen ohjaus. Ly-
hyttutkinnolla tarkoitetaan muutaman 
vuoden mittaista tutkintoon johtavaa 
koulutusta, ei muuntokoulutusta, vaik-

K

HEINI HIETIKKO, JÄRJESTÖSIHTEERI

TOOLin hallituksen suunnittelu-
kokous entisessä Neuvostoliitossa

ka myös jälkimmäi-
sen koulutustyypin 
oletetaan tulevai-
suudessa yleistyvän. 

Hallitus piti tärkeä-
nä sitä, että TOOL 
osallistuu lyhyttutkintojen kehittämi-
seen aktiivisesti. Olennaisena pidettiin 
sitä, että lyhyttutkintojen suorittajia ei 
saa kutsua samalla termillä kuin pitem-
män AMK-insinöörikoulutuksen tehnei-
tä opiskelijoita. Luonteeltaan lyhyttut-
kintojen olisi tarkoituksenmukaista olla 
hyvin käytännönläheisiä ja lähestymis-
tavan samankaltainen kuin lakkaute-
tussa teknikkokoulutuksessa. Tällaiselle 

koulutukselle on 
myös työelämässä 
selkeää tilausta. Kaa-
vailut lyhytkoulutuk-
sen luonteesta ovat 
kuitenkin ristiriidas-

sa etäopetuksen yleistymisen kanssa.

YHTENÄ UHKANA HALLITUS näkee 
AMK-tasoisen insinööritutkinnon käy-
tännönläheisyyden vähenemisen sitä 
mukaa, kun yhteistyö teknillisten yli-
opistojen ja insinöörikoulutusta tar-
joavien ammattikorkeakoulujen välillä 
tiivistyy ja kun lyhyttutkintojen kehittä-
minen etenee. TOOL aikoo jatkossakin 

Etäopetuksen yleistyminen 
edellyttää edunvalvonnalta 

uudenlaisia toimia.
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Kokoustamisen ohessa jäi myös vapaa-ai-
kaa. Tässä ollaan lähdössä melontaretkelle. 
Vasemmalta Robert Stolpe, Lasse Hillman, 
Leif Östman, Lauri Hietalahti, Jarno Varteva, 
Esa Salmikangas, Heini Hietikko, Heikki Heis-
kanen, Ari Ekholm ja Ilkka Aaltonen.

korostaa käytännönläheisen AMK-tasoi-
sen insinöörikoulutuksen tärkeyttä.

TOINEN LAAJEMMIN käsitelty teema 
oli TOOLin TAS-suosituksen eli työaikaa 
koskevan suosituksen päivittäminen. 
Päivitettyä versiota käsiteltiin vielä TOO-
Lin luottamusmiesten kokouksessa. 
TOOLin luottamusmiesten kuukausit-
taiset etäkokoukset ovat uusi korona-ti-
lanteen myötä aloitettu toimintamuoto, 
joka on otettu hyvin vastaan luottamus-
miesten keskuudessa. Tästä aiheesta li-
sää sivulla XX.

Keskustelua kielten ja 
viestinnän opettajien sekä 
laboratorioinsinöörien 
tilanteesta

HALLITUS KÄVI LAAJAN keskustelun 
myös kielten ja viestinnän opettajien 
sekä laboratorioinsinöörien, projekti-
päälliköiden ja tutkimustehtävissä työs-
kentelevien henkilöiden tilanteesta. 

Kaikilla näillä ryhmillä on TOOLin mie-
lestä liian heikko asema, jonka paranta-
miseen liitto haluaa panostaa. 

Kielten ja viestinnän opettajilla on 
joissain ammattikorkeakouluissa ollut 
vaikeuksia saada itselleen saatavuus-
lisää, vaikka he opettaisivat tekniikan 
puolella. Esimerkiksi TAMK:ssa on tilan-

ne, jossa kielikeskukseen sijoitetuille 
opettajille pyritään neuvottelemaan 
saatavuuslisä siltä osin, kuin he opet-
tavat tekniikan puolella. Tällainen on 
TOOLin tavoittelema vähimmäisratkai-
su: saatavuuslisä tulisi maksaa kielten ja 
viestinnän opettajille ainakin niiltä työ-
tunneilta, jotka opettaja tekee tekniikan 
puolelle. Tällä hetkellä kuitenkin joissain 
ammattikorkeakouluissa uudet kielten 
ja viestinnän opettajat eivät saa lain-
kaan saatavuuslisää vaikka opettaisivat 
osin tekniikan puolella. 

Ainakaan TAMK:ssa ja Metropoliassa 
laboratorioinsinöörejä, projektipääl-
liköitä ja tutkimushenkilöstöä ei ole 
otettu opetushenkilöstön TESin piiriin, 
vaan heidät on sijoitettu hallinto- ja tu-
kipalveluhenkilöstöön, vaikka heidän 
työtehtäviinsä sisältyisi myös opetus-
ta. Asiasta on TAMK:ssa tehty erimie-
lisyyspöytäkirja työnantajan sijoitus-
päätöksestä, ja kyseinen pöytäkirja on 
toimitettu OAJ:lle. TOOLin tavoite joka 
tapauksessa on, että nämä työntekijät 
sijoitettaisiin Sivistan sopimuksessa 
omana kohtanaan mainitun ”peda-
goginen apuhenkilöstö”-kohdan alle 
tai vaihtoehtoisesti saada työnantaja 
myöntämään heille lehtorin nimike, mi-
käli opetuksen osuus on vähintään 50 
% työtehtävistä. Laboratorioinsinöörien 
palkkamalli ei ole Sivistan uudessa TE-
Sissä tarpeeksi hyvä, koska palkanmuo-
dostus on niin riippuvainen korotuksis-
ta: myös tähän pyritään vaikuttamaan.
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K

TOOL lähetti kevätkaudella 
jäsenilleen kyselyn etätyös-
tä. Tavoitteena oli selvittää 
jäsenistön mielipiteitä siitä, 
mihin liiton tulisi erityisesti 
etäopetuksen edunvalvon-
nassa panostaa. 

 yselyyn vastasi 313 jäsentä, 
joista suurin osa oli insinööriaineiden 
opettajia. Joukossa oli kuitenkin myös 
merenkulun, luonnontieteellis–mate-
maattisten aineiden, kielten ja viestin-
nän sekä opettajakouluksen opettajia. 
Kyselyyn vastanneista 65 % oli järjes-
tänyt etäopetusta ennenkin. Vaikka 
enemmistölle etäopetus siis oli tuttua, 
oli myös aiemmin ainoastaan lähiope-
tusta järjestäneiden joukko melko suuri. 
Vain 56 % kyselyyn vastanneista arvioi 
osaamisensa olevan riittävällä tasolla 
laadukkaan etäopetuksen järjestämistä 
varten ja ainoastaan 21 % vastanneista 
arvioi järjestämänsä etäopetuksen ol-
leen yhtä laadukasta tai laadukkaam-
paa kuin vastaavan kurssin toteuttami-
nen lähiopetuksena. Vastaajista 63 % 
koki etäopetuksen järjestämisen olevan 
kuormittavampaa kuin lähiopetuksen 
järjestäminen.

Etäopetuksen 
edunvalvonta: riittävä 
resurssointi ja 
tekijänoikeudet tärkeitä

Suurimmaksi etäopetuksen tuomak-
si haasteeksi koettiin etäopetuksen 
valmistelemiseen varatun resurssin 
riittämättömyys. Aiemmin lähiopetuk-
sena pidettyjen opintojaksojen muut-
taminen etäopetukseksi vaati opetus-
materiaalin muokkaamista ja joissain 

HEINI HIETIKKO, JÄRJESTÖSIHTEERI

Etätyökyselyn tuloksia

tilanteissa jopa uudelleenlaatimista, 
joka vei aikaa. Samoin mietittäväksi tuli 
kokeiden uudistaminen siten, että ne 
mittaisivat oppimista tehokkaasti sii-
tä huolimatta, että opiskelija voi pitää 
kurssimateriaalit käytössään kokeen 
ajan, samoin kuin läsnäolokontrollin jär-
jestäminen etänä. 

Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneis-
ta työaika kasvoikin etenkin poikkeus-
olojen ensimmäisten viikkojen aikana. 
Moni koki, että oppilailta tulleet kyselyt 

lisääntyivät ja että näihin kyselyihin vas-
taamiseen meni normaalia enemmän 
työaikaa. Joissain ammattikorkeakou-
luissa etäopetukseen siirtymiseen on 
saatu työnantajalta lisäresurssia, jois-
sain ei. 

Ongelmallista on, että joissain am-
mattikorkeakouluissa on syksyä 2020 
ajatellen edellytetty kahden rinnakkai-
sen kurssin laatimista siten, että oppilas 
itse valitsee, osallistuuko opetukseen 
etänä vai paikan päällä. Mikäli etäosal-
listuminen tapahtuu esimerkiksi Zoo-

TOOLin hallituksen ja toimituskunnan jäsen Heikki Heiskanen kokoustaa Webex-etäyhteydellä.



93/2020 Toolilainen

min kautta eli on oppilaitoksessa pidet-
tävän luennon kanssa samanaikainen, 
ei siihen koeta tarvittavan lisäresurssia, 
ellei ryhmäkoko kasva. Eri asia on, jos 
opettajalta edellytetään tallenteiden 
laatimista opetusmateriaalista: niiden 
tekeminen vaatii paljon työtä ja vaatii 
siten lisäresursseja. 

Moni kyselyyn vastannut näki tulevai-
suudenuhkana sen, että koronan luo-
man poikkeustilan myötä etäopetus 
muuttuisi pysyväksi järjestelyksi ja työn-
antaja käyttäisi tilannetta hyväkseen 
kasvattamalla ryhmäkokoja ilman lisä-
resurssia. 

Insinöörikoulutuksen siirtymistä ko-
konaan etätoteutuksella järjestettäväksi 
ei suurin osa vastaajista pitänyt hyvänä 
ajatuksena siitäkään huolimatta, että 
resurssit olisivat kunnossa, koska moni-
en insinööritaitojen kehittyminen vaatii 
konkreettista harjoittelua. Erityisesti la-
boratoriossa pidettävien kurssien etäto-
teutukset koettiin haastaviksi järjestää 
etänä ilman oppimistulosten radikaalia 
heikkenemistä. 

TOOLin tavoite on, että etäopetus ei 
jatkossa syrjäytä ainakaan sellaisia kurs-
seja, joilla tehdään harjoitustöitä. Niiden 
kurssien osalta, jotka toteutetaan etänä, 
on keskeistä, että ryhmäkokoja ei suu-
renneta ainakaan ilman lisäresurssia ja 
että etäopetuksen valmisteluun resur-
soidaan sama aika kuin lähiopetuksen 
valmisteluunkin. Etäopetus on luettava 
sidotuksi työajaksi.

Kyselyyn vastanneista moni toivoi, 
että työnantaja tarjoaisi opettajille 
enemmän teknistä tukea ja kouluttaisi 
etäopetuksessa tärkeiden ohjelmien 
käyttöön sekä etäopetuksen pedago-
giikkaan. Työnantaja päätti etäopetuk-
sessa käytettävistä ohjelmista 86 % ta-

pauksissa ja huolehti lisensseistä lähes 
100 % tapauksista. Käytännössä se, mi-
hin ohjelmiin AMK:lla oli etäopetukseen 
siirtymishetkellä lisenssit, ohjasi opet-
tajien päätöksiä etäopetuksen järjestä-
mistavasta. 

Suosituimpia etäopetuksessa käytet-
tyjä ohjelmia olivat Microsoft Teams, 
Moodle ja Adobe Connect. Suurin osa 
käytti useampaa kuin yhtä ohjelmaa. 
Vastaajat toivat myös esiin, että he toi-
voisivat työnantajan korvaavan kustan-
nukset, joita etäopetukseen soveltuvien 
laitteiden ja riittävän internet-yhteyden 
hankkimisesta on aiheutunut. 

Kokonaan oma kysymyksensä on etä-
opetuksen tekijänoikeudet. Joissain 
oppilaitoksissa on vaadittu opettajia 
luovuttamaan laatimansa opetusmate-
riaalin oikeudet työnantajalle siinä yh-
teydessä, kun opettaja kirjautuu käyt-
tämään oppilaitoksen etäopetusalustaa 
siten, että etäopetusalustan käyttämi-
nen ei ilman oikeuksien luovutusta ole 
mahdollista. Etenkin täysin etäopetuk-
seen siirryttäessä opettajien on ollut 
vaikea olla hyväksymättä tällaista ehtoa. 
Jotkut opettajat kuitenkin ovat kieltäy-
tyneet hyväksymästä ehtoa ja järjestä-
neet etäopetuksensa muilla keinoin. 

Kyselyssä tuli esiin myös muita työn-
antajapuolen painostuskeinoja. Työn-
antaja on esimerkiksi kieltäytynyt siir-
tämästä opettajan laatimia materiaaleja 
uudelle etäopetuksessa käytettävälle 
alustalle, mikäli opettaja ei ole suos-
tunut luovuttamaan materiaalinsa oi-
keuksia oppilaitokselle. 

Klassisin menettelytapa on vaatia 
opettajaa työsopimuksen allekirjoitta-
misen yhteydessä allekirjoittamaan so-
pimus, jolla tämä luovuttaa laatimiensa 
opetusmateriaalien oikeudet työnanta-
jalle. Tällainen painostaminen opetus-

materiaalin oikeuksien luovuttamiseen 
työnantajalle ei ole missään tapaukses-
sa hyväksyttävää. 

Opettajan tehtäviin ei kuulu opetus-
materiaalin tuottaminen oppilaitoksel-
le ainakaan ilman sopimusta erillisestä 
vastikkeesta. Ongelma ei sinänsä ole 
uusi, mutta sen merkitys on korostunut 
nyt, kun etäopetuksesta on tullut opet-
tajan kannalta välttämätöntä. Oma on-
gelmansa on se, että etätoteutuksena 
pidettävät luennot on helppo nauhoit-
taa toisella laitteella ja välittää edelleen.

Etäopetuksen haasteet 
opiskelijoiden kannalta

Moni vastaaja koki ikävänä sen, että etä-
opetuksessa yhteys heikompiin opiske-
lijoihin katkesi herkästi. Etäopetukseen 
siirtymisen nähtiin sitä kautta syventä-
vän eroa itsenäisten opiskelijoiden ja 
toisaalta enemmän tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden välillä. Kaikilla opiskeli-
joilla ei myöskään ollut riittävän hyviä 
laitteita tai internet-yhteyttä etäopetus-
ta varten, mikä myös loi epätasa-arvoa 
heidän välilleen. 

Vastaajat pitivät tärkeänä, että tek-
nistä tukea olisi hyvin saatavilla myös 
opiskelijoille. Lisäksi heille tulisi tarjota 
apua ajankäytön suunnitteluun nor-
maalia aktiivisemman opinnonohjauk-
sen kautta. 

Lisäksi moni kaipasi rohkaisua siihen, 
että he uskaltaisivat esittää tarvittaessa 
kysymyksiä myös etäyhteydellä toteu-
tettavan opetuksen kohdalla. Joissain 
ammattikorkeakouluissa on tuloksek-
kaasti järjestetty opettajien etäkokouk-
sia, joiden aikana on jaettu toimiviksi 
todettuja etäopetuskäytäntöjä toisten 
kanssa. 

JÄSENHANKINTAKAMPANJA
TOOLin jäsenyhdistyksiä kannustetaan aktiiviseen jäsenrekrytointiin. 

Valtakunnallinen TOOL maksaa jäsenyhdistyksille 200 € jokaisesta uudesta rekrytoidusta 

jäsenestä. Rahaa ei makseta jäsenyhdistyksen tilille automaattisesti, 

vaan onnistuneesta rekrytoinnista on ilmoitettava osoitteeseen jasenrek@tool.fi 
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Tool Tampere käy ja kukkuu 
aktiivisena kuten tekniikan 
alan opettajien edunvalvo-
jana Tampereen ammatti-
korkeakoulussa. Historian 
kirjat kertovat, että yhteinen 
Toolimme on aikanaan tääl-
lä Tampereella perustettu, 
valtakunnallinen yhdistyk-
semme vietti täällä 60-vuo-
tisjuhlia 2008 ja olimme 
aktiivisesti mukana järjestä-
mässä insinöörikoulutuksen 
100-vuotisjuhlia vuonna 
2012. Tällä aktiivisella tiellä 
jatkamme eteenpäin.

 oimintamme on tänä päivänä var-
mastikin samansisältöistä kuin muil-
lakin sisaryhdistyksillämme. Jäsenten 
etujen ajaminen on luonnollisesti se 
meidän tärkein tehtävämme. Keskeistä 
on, että paikallisesti sovimme omien 
johtajiemme kanssa sopimusten käy-
tännön soveltamisesta arkityöhön. Se 
tarkoittaa TAS-suosituksen laatimiseen 
osallistumista yhdessä muiden opetta-
jaryhmien ja työnantajan kanssa. Mikäli 
joku kivi kengässä hiertää, niitä nostam-
me avoimesti keskusteluun eri tapaami-
sissa. 

Yhdistyksen toiminnasta vastaavat 
sen hallitus, luottamusmiehemme Rei-
jo Manninen ja TOOL ry:n hallituksen 
jäsen Lasse Hillman. Kokoonnumme 
vuosittain hallituksen kokouksiin 5–6 
kertaa tällä kokoonpanolla. Seuraavassa 
Tool Tampereen hallituksen väki kertoo 
ajatuksiaan ammattiyhdistystoiminnas-
tamme.

Lauri Hietalahti, hallituksen pu-
heenjohtaja ammattikorkeakoulun 
hallituksen jäsen, OAO:n valtuusto-
ryhmän puheenjohtaja

”Meidän tamperelaisten erityispiir-

Soon Moro!

teenä on Tampere3-hanke, joka on nyt 
saanut nykymuotonsa. Kuulumme sää-
tiöomistuksen kautta Tampereen yhdis-
tyneeseen yliopistoon. Prosessin aikana 
on käyty kiivastakin keskustelua koulu-
tustemme tavoitteiden erilaisuudesta ja 
mahdollisuuksista yhdistää opintoja yli-
opiston kanssa. Asiassa on monenlaisia 
tahtotiloja. Välillä henki on ollut, että yli-
opistolaiset tietävät paremmin meidän 
tarpeemme kuin me itse. Toisaalta yh-
dessä tehtävä TKI-toiminta ja sen kautta 
suuremman lisäarvon saavuttaminen 
erilaisissa hankkeissa on nyt vahvasti 
työn alla. Se täytyy  nähdä jatkossa vah-
vuutena. Edunvalvontatyö on istutetta-
va sopimaan uuteen tilanteeseen, jossa 
opettajakuntaa työllistetään samanai-
kaisesti monesta eri suunnasta.”

Jarkko Lehtonen, hallituksen sihteeri
”Itselläni ensimmäiset kokemukset ja 

vierailut Tampereen Tekussa tapahtui-
vat jo kansakouluikäisenä 1960-luvulta 
– olen siis toisen polven toolilainen ja 
ylpeä siitä. Oma urani insinöörikoulutta-
jana alkoi Jyväskylästä 1990-luvun alus-
sa, josta muutaman kierroksen jälkeen 
”pääsin” vihdoin kotiin Tampereelle juu-

ri ennen ammattikorkeakoulumuutos-
ta. Vuosien saatossa olen saanut seurata 
aitiopaikalta alan isot muutokset ja ke-
hityksen kohti nykyistä mallia, jossa mo-
nialaiset ammattikorkeakoulut tekevät 
myös enenemässä määrin yhteistyötä 
yliopistojen kanssa. Kehitys on ollut vä-
lillä haastavaa, mutta pitää todeta, että 
pidän kehitystä pääosin positiivisena ja 
väistämättömänä.

Opettaja uran alussa en ollut vielä 
toolilaisena aktiivinen, mutta kun vih-
doin hyppäsin toimintaan, olen ollut 
mielelläni ja innollani mukana. TOOL 
Tampere ry:ssä olen toiminut usean 
vuoden sihteerinä, ja aktiivisena TAPPA-
RA-fanina olen pitänyt huolta siitä, että 
vuosittain jäsenistöllemme on järjestet-
ty kiakko-tapahtuma paikallispeliin Ha-
kametsän jäähallissa. Toolilaisten asioita 
olen ajanut eteenpäin myös toimimalla 
TOOL ry:n valtuustossa, jonka tehtävän 
tosin olen jo luovuttanut nuoremmille 
jäsenille.”    

Lasse Hillman
TOOL ry:n hallituksen jäsen

”Olen työskennellyt TAMKissa reilut 
viisi vuotta. Työsuhteeni TAMKiin alkoi 

T
Tomi mittailee varoetäisyyksiä hallituksen yhteiskuvassa. Vasemmalla Lotta Markkula, Reijo Manni-
nen, Jarkko Lehtonen, Tomi Nieminen, Jari Puranen, Lauri Hietalahti, Lasse Hillman.

LAURI HIETALAHTI
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vuoden alusta, mutta ensimmäiseen 
TOOL-tapahtumaan osallistuin oli jo 
edellisvuoden puolella. Eli olen hyvä 
esimerkki TOOLin aktiivisesta jäsen-
rekrytoinnista. TOOLissa olen pysynyt 
ja vuosien varrella aktivoinut TOOL 
Tampereen toiminnan lisäksi valtakun-
nallisessa TOOLin toiminnassa. Koen, 
että mukana olemalla ja toimintaan 
osallistumalla jokainen voi vaikuttaa 
haluamiinsa asioihin. Järjestäytymisellä 
ja järjestäytymisasteella on myös mer-
kitystä. TOOL Tampereen toiminta on 
mietitty siltä pohjalta, että jokaiselle 
olisi jotakin. Yhdistyksessä on mukavaa 
porukkaa ja esimerkiksi jääkiekon pai-
kalliskamppailuihin on mukava mennä, 
myös Ilves-kannattajien kanssa.

TOOL pyrkii vaikuttamaan niin, että 
jäsenistöllä olisi edellytykset tehdä 
työnsä parhaalla mahdollisella tavalla 
niin opiskelijat kuin hanke- ja projekti-
työ huomioiden. Oppimisympäristöissä 
on syytä muistaa käytännönläheinen 
lähiopetus, joka edellyttää nykyaikaisia 
koneita ja laitteita. Tätäkin TOOL on hy-
vin tuonut esille.”

Jari Puranen, hallituksen jäsen
”Olin likimain 10 vuotta opettajana, 

kunnes liityin TOOLiin ja OAJ:hin. Olen 
siis vasta toista vuotta mukana TOOLis-
sa mutta melkein heti hallituksessa. Am-
mattiyhdistystoiminta alkoi kiinnostaa 
työehtosopimuksen tullessa katkolle. 
On hyvä, että talossa on järjestäytyneitä 
opettajia, jotka vahtivat työehtosopi-
musten noudattamista ja toteutumista. 
Niillekin, jotka eivät ole järjestäytyneitä, 
nämä aiheet ovat tärkeitä. Yritän itse 
olla mukana kasvattamassa jäsenmää-
rää ja lisäämässä tietoutta sopimusten 
sisällöstä. Tärkeää on pitää pinnalla hy-
vän lähiopetuksen merkitystä kaikenlai-
sen etäopetuksen lisääntyessä.”

Lotta Markkula, hallituksen varapu-
heenjohtaja

”Tool Tampere on ottanut toimin-
nassaan huomioon tekniikan alalla toi-
mivat kielten opettajat erinomaisesti. 
Tälläkin hetkellä varapuheenjohtajana 
toimii tämä suomen kielen ja viestinnän 
lehtori, joka on saanut nauttia yhdistyk-
sen toiminnasta jo reilusti yli 10 vuotta, 
josta hallituksessakin jo usean kauden 
ajan. Tekniikan alalla kielten opettami-
sessa on omat erityispiirteensä, jotka 
ovat hioutuneet tietynlaisiksi mutta 
muotoutuvat jatkuvan kehityksen myö-
tä jatkuvasti. Yhteistyö tekniikan opet-
tajiin on hyvää ja vuorovaikutteista, 
Tampereella tekniikan alan kielten ope-

tus todella perustuu työelämässä tarvit-
tavaan kielitaitoon kannustaen ammat-
tilaisen identiteetin muodostumiseen. 

Suomen kielen ja viestinnän lehtorina 
kannustan toolilaisia kulttuurin pariin; 
toolilaistyönkuvaani kuuluvat myös 
vuosittaiset teatteriretket. Käymme 
hetken muita todellisuuksia näyttävissä 
esityksissä puolivuosittain, samoin eri-
laisista musiikkiesityksistä oopperasta 
rokkiin Tampereella toolilaisten seuras-
sa pääsee nauttimaan varmasti.  Eten-
kin tamperelaiset kiekko saa liikkeelle, 
joten Hakametsässä toolilaisia voi näh-
dä useita kertoja kaudessa.  Jarkko on 
vastannut kiakkohuumasta.”

Tomi-Pekka Nieminen, yhdistyksen 
rahastonhoitaja

”Ammattikorkeakoulujen opetukses-
sa on perinteisesti arvossa käytännön-

Kuvasikermä Tool Tampereen omis-
ta tapahtumista, joissa on käyty 
seuraamassa jääkiekkoa, urheiltu 
monipuolisesti, muistettu eläköity-
viä jäseniä laululla ja kunniakirjalla 
sekä tutustuttu paikalliseen elinkei-
noelämään.

läheinen opettaminen ja se, että opis-
kelijat pääsevät itsekin kokeilemaan ja 
harjoittelemaan oman alansa laitteita. 
Tätä on valitettavasti lähes mahdoton 
toteuttaa nykytilanteessa, kun opetus-
resursseja pienennetään. Osasta kone-
tekniikan laboratorioharjoituksia on jo 
jouduttu luopumaan tai muuttamaan 
teoreettisemmiksi jo pelkästään työtur-
vallisuuden takia. Käytettävä aika ei vain 
riitä kuin työturvallisuus asioihin ja itse 
tekeminen jää videoiden varaan.

Tilalle on kuitenkin saatu projekti-
kursseja, joissa opiskelijat voivat ryh-
missä tehdä käytännön harjoitteluita, 
mutta niissäkään ei opettajan ohjausta 
tule kaikille riittävästi. Hyvät tyypit pär-
jäävät ja tekevät ja heikommat tulevat 
ns. siivellä mukana ja saavat suoritukset 
ilman isompia ponnisteluita.”
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vierailuvuorossa Riikka Heikinheimo
Johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK – Osaaminen ja digi & HR

E linkeinoelämälle, koulutukselle 
ja koko Suomelle maailmanlaajuinen 
koronaepidemia on merkinnyt isoa 
myllerrystä. Osoitimme poikkeuksellista 
joustavuutta keväällä, kun hyppäsim-
me kriisimoodiin. Monet kriittiset toi-
minnot pystyttiin pitämään käynnissä. 
Useimmat solahtivat etätyömoodiin ja 
etäopetukseen ilman suurempia tuskia. 
Kriisin seurauksena on syntynyt aivan 
ainutlaatuinen kansallisen yhteistyön 
tahtotila, kun yrityksemme ovat yh-
dessä pohtineet miten tulevaisuuteen 
kannattaisi kurkottaa. Nyt on selvää, 
että tapa tehdä työtä, tehokkaaksi hio-
tut arvoketjut ja vakiintuneet markki-
na-asemat ovat muuttuneet hetkessä. 
Koronakriisi muutti myös asiakkaiden 
odotuksia ja käyttäytymistä. Mikä jää 
pysyväksi?

MUUTOS EI JOHDU YKSIN pandemiasta 
vaan myös moni teknologia on kyp-
synyt laajemmin käyttöönotettavaksi 
ja pandemia-aika on yksinkertaisesti 
osoittanut niiden hyödyn. On aika ottaa 
isoja loikkia eteenpäin, ja omien alojen-
sa johtavat suomalaiset yritykset ovat 
EK:n digital game changers -ryhmässä 
todenneet olevansa valmiita laajaan 
yhteistyöhön. Yhteistä tunnisteille kas-
vualoille on se, että ne vievät kohti hiili-
neutraalia tulevaisuutta. Ilmastonmuu-
toksen torjunta ja ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen luo massiivisen kysyn-
nän osaamiselle ja toimiville ratkaisuil-

Kriisistä kasvuun

le. Digitalisaatio on tässä muutoksessa 
merkittävä lisävoima. 

KASVUALOISSA ON PALJON tuttua. 
Se ei ole sinänsä ihme, sillä Suomessa 
on maailman johtavia kestävien ener-
giajärjestelmien, logistiikan, älykkään 
automaation ja teollisen 5G:n yrityk-
siä. Nyt yritykset haluavat yhteistyössä 
rakentaa hiilineutraalia Eurooppaa ja 
sille Suomi tarjoaa hyvän malliympä-
ristön. Teollinen 5G on tekemässä lä-
pimurron, kun sen uudet teknologiat 
avaavat mahdollisuuksia yhteiskunnan 
kriittisen infrastruktuurin, teollisuuden, 
liikenteen, terveydenhuollon ja logis-
tiikan laajamittaiselle digitalisaatiolle.  
Myös merilogistiikan puolella on tarve 
puolittaa päästöt, ja siksi painopistettä 
maantiekuljetuksista tullaan siirtämään 
raiteille ja vesille. Kun automaatio valtaa 
alaa ja digitalisaatio etenee, yhteiskun-
nasta tulee yhä riippuvaisempi järjes-
telmien toimintavarmuudesta ja silloin 
myös kyberturvan näkökulmasta niiden 
tulee olla luotettavia. 

SELVÄÄ ON, ETTÄ aikaikkuna isoille toi-
mille on nyt. Ja tämä kaikki tarkoittaa 
tietenkin suurta kysyntää myös nuorten 
koulutukselle ja varttuneiden jatkuvalle 
oppimiselle. Kasvualat huomioiden ky-
syntää on erityisesti tekniikan ja logis-
tiikan alan osaajille. Kuitenkin niin, että 
koulutuksen tulee antaa myös moni-
puoliset käytännön digi- ja kyberturva-

taidot. Kurottavaa riittää, sillä osaavan 
ammattityövoiman kysyntä on ollut jo 
pitkään suurta. EK:n suhdannebaro-
metri on kartoittanut yritysten kasvun 
esteitä vuosikymmeniä ja kärkisijaa on 
vuodesta 2009 alkaen pitänyt osaa-
van ammattityövoiman puute. Vaikka 
korona-aika tulee jättämään jälkensä 
tähän mittaukseen, on aivan selvää, 
että osaavan työvoiman kysyntä tulee 
palaamaan palkintosijoille kasvun käyn-
nistyessä.  Tätä on hyvä koulutuksella 
ennakoida ja ammattikorkeakoulut 
ovat tärkeässä asemassa.

SUOMALAINEN elinkeinoelämä on mo-
nipuolinen, on useita toimialoja ja eri-
kokoisia yrityksiä, jotka sijaitsevat eri 
puolella maata. Yhteistä yrityksille on 
ollut niiden halu kehittää eturintamas-
sa tuotteita ja palveluja vastaamaan 
globaalia kysyntää. Tähän on hyvä va-
rautua nyt sekä nuoria ikäluokkia kou-
luttamalla että myös työelämässä ole-
vien taitoja täydentämällä. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö on osoittanut varoja 
lisäaloituspaikkoihin.  Nyt pallo on op-
pilaitoksilla päättää, mihin kasvua suun-
nataan. Kannattaa käydä keskustelua 
suoraan yritysten kanssa.  Muutoksen 
isoa suuntaa ajatellen, EK:n digital game 
changer -yritysten pohdinta ei olisi voi-
nut tapahtua parempana ajankohtana.

12 3/2020 Toolilainen
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Terveisiä   LEIF ÖSTMAN
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O len ollut mukana TOOLin toi-
minnassa kohta kymmenen vuotta ja 
täytyy myöntää, että on kestänyt kau-
an, että olen päässyt perille toiminta-
kentästä. Uutena henkilökohtaisena 
kehitysasteena on, että minut valittiin 
OAO:n puheenjohtajistoon samalla, 
kun valittiin OAO:n uusi puheenjohtaja, 
Helena Kahl. Tuli uusi haaste, kun pitää 
olla mukana valmistelemassa OAO:n 
päätöksentekoa. Missä liikutaan, kun 
ollaan TOOLin edustajana OAO:ssa? 
Millä tavalla voimme vaikuttaa TOOLin 
puolesta OAO:n kautta? 

TÄHÄNASTINEN KOKEMUKSENI on, 
että OAO ei ole ripeän toiminnan yhdis-
tys vaan pikemmin vaikuttamiskanava, 
joka paljolti perustuu lausuntoihin ja 
kannanottoihin. Välillä nousee esille 
ajatus, että TOOL voisi pärjätä ilman 
OAJ:ta ja sen järjestörakenteita. Keskei-
nen ongelma tässä on tietysti neuvotte-
luvalta ja TOOLin painoarvo neuvotte-
lupöydän äärellä. Yritän alla hahmottaa 
lukijalle, missä ollaan järjestökartalla ja 
miten arvioida edunvalvonnan mah-
dollisuuksia ja haasteita. 

Mikä on OAO? OAO on yhdistys, joka 
kerää ammatilliset opettajat yhteen, 
OAJ:n sisällä. OAO edustaa noin 17 
000:ta jäsentä, mutta on niin sanottu 
yhdistysten yhdistys. Nämä yhdistykset 
kulkevat nimityksellä ”valtakunnalliset 
yhdistykset”. 

Eri paikkakunnilla on tämän lisäksi 
OAJ:n sisällä alue- ja paikallisyhdistyk-
siä, eri kokoonpanoissa. 

OAO:hon kuuluvat toisen asteen am-
matilliset opettajat sekä myös paljon 
ei-tekniikan ammattikorkeakouluopet-
tajia AO:n kautta, Aikuisopettajien liitto 
AKOL, kauppa- ja kulttuurialan opetta-
jat SKO, musiikinopettajat SMOL sekä 
KEA (esimiehet) ja KSOLLI (eritysam-
mattioppilaitosten opettajat), TOOLin 
lisäksi. 

AO on tässä selvästi isoin valtakun-
nallinen yhdistys, jolla on 9000 jäsentä. 
Tämä on enemmän kuin puolet OAO:n 
koko jäsenmäärästä. OAJ:n jäsenmäärä 
on 117 000 ja Akavan 608 000. TOOLin 
jäsenmäärä on nykyisin alle 1000, ja sillä 
on yksi hallituspaikka OAO:ssa, minkä 
lisäksi TOOLin puheenjohtaja saa olla 
läsnä puheoikeudella.

PITÄÄ ERITELLÄ, JOTTA ymmärtäisi tätä 
toimintaa. Edunvalvonta jakautuu kol-
meen osa-alueeseen: tulopolitiikkaan, 
koulutuspolitiikkaan sekä järjestöpo-
litiikkaan. Ensimmäisessä käsitellään 
perinteistä edunvalvontaa, toisessa 
pyritään vaikuttamaan koulutuksen oh-
jeisiin ja lainsäädäntöön, ja järjestöpoli-
tiikassa pohditaan, miten toimia OAJ:n 
sisällä. Minkälainen on järjestörakenne 
ja sen toiminta? 

Kysymys kuuluu asettaa: Mihin tai 
keihin halutaan vaikuttaa? Koulutus-
politiikassa kohderyhmä on selvästi 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen 
virkamiehet, ministerit ja valmistelevat 
työryhmät. Sivista ja Avainta edustavat 
TOOLin näkökulmasta vastapuolta. Ne 
ovat työnantajien yhdistyksiä ja neuvot-
televat työehtosopimuksista. Suuri osa 
muista opettajista on kuitenkin kunta-
alalla, jolla on oma neuvotteleva työn-
antajayhdistys.

OAO on TOOLin varsinainen virallinen 
kanava OAJ:n päättäviin elimiin, OAJ:n 
hallitukseen ja valtuustoon. Sen kautta 
pitää tuoda ehdotuksia sopimusneu-
votteluihin ja samaten, jos haluaa, että 
OAJ, isona organisaationa, ottaa kantaa 
meille tärkeissä asioissa. Voidaan toki 
keskustella suoraan eri tahojen kanssa 
OAJ:n sisällä, ja niin tehdäänkin. TOOL 
pyrkii sen kautta osoittamaan kaikille, 
mitä ovat tekniikan ammattikorkea-
kouluopettajien erityispiirteet ja -haas-
teet. Samat erityiskysymykset nousevat 
OAO:ssa esille, ja kaikkien tahoilta, joten 
OAO:n hallituksen esityslista on kirja-

va TOOLin edustajan näkökulmasta. 
Moneen asiaan minulla ei välttämättä 
omaa kantaa. En ole hyvin perillä toi-
sen asteen rahoitusmallista, enkä ole 
varma, onko minulla oikea osaaminen, 
jotta voisin ottaa terävästi kantaa musii-
kinopettajien erityiskysymyksiin. Yhdis-
tyksen toiminnan tarkoitus on kuitenkin 
kanavoida esityksiä, lausuntoja ja kan-
nanottoja eteenpäin, isomman ryhmän 
painoarvolla. 

PALATAAN SIIHEN arvioon, miten olisi, 
jos TOOL olisi itsenäinen? Ensimmäinen 
vastaus on, että neuvotteluvalta ja pää-
sy neuvottelupöydän äärelle on kiven 
takana. Pakosta jouduttaisiin etsimään 
sopivan iso taho, joka voisi edustaa mei-
tä neuvotteluissa. 

Toinen vastaus on, että koolla on mer-
kitys. Oikeastaan se on niin, että isot lii-
tot, kuten Akava, STTK ja SAK, ovat ne 
tahot, jolla on vaikutusvaltaa, kun kes-
kustellaan isoista linjoista. EK ja yrittäjät 
haluaisivat lisätä paikallista neuvotte-
luoikeutta, tehdä työttömyyskassoista 
kaikille avoimia jne. Näissä kysymyksissä 
edellä mainittujen vaikutusvalta painaa. 

OAJ:ltä kysytään usein näkemyk-
siä koulutuspolitiikasta, ja sen kautta 
voimme saada ison talon vaikutusval-
taa näissä kysymyksissä. Lausunnot ja 
kannanotot OAO:ssa kulkevat pikkuhil-
jaa eteenpäin ja muodostavat meidän, 
ammatillisten opettajien näkemys asi-
oista. En usko, että OAO:sta tulee ripeän 
toiminnan yhdistys. Toisaalta koen, että 
olemalla OAO:ssa aktiivinen, voidaan 
nyt myötävaikuttaa asioiden valmis-
teluun ja luoda ymmärrystä tekniikan 
opettajien erityiskysymyksistä. 

Sama pätee myös paikallistasolla. Ensi 
vuonna on kuntavaalit, ja ammattikor-
keakoulujen hallituksissa istuu kunnal-
lispolitikkoja, jotka päättävät monista 
jäseniä koskevia asioista. Heihin pitää 
vaikuttaa paikallistasolla.

TOOL ry. järjestökentällä
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Avaintan opetusalan sopi-
mus syntyi toukokuun lopus-
sa, ja tässä on yhteenvetona 
sopimuksen sisältö. Avaintan 
sopimuksessa ovat vielä Sei-
näjoen, Kajaanin ja Turun 
ammattikorkeakoulut sekä 
Lapin ammattikorkeakou-
lu tämän vuoden loppuun 
saakka. 

 opimuskausi on 1.4.2020–
28.2.2022. Sopimukseen kuuluu kaksi 
yleiskorotusta, joista ensimmäinen tuli 
maksuun 1.8. Tämän korotuksen suu-
ruus on 1,24 %. Toinen korotus tapah-
tuu 1.4.2021 ja sen suuruus on 1,00 %. 
Yleiskorotukset koskevat peruspalkkaa 
ja mahdollisia henkilökohtaisia lisiä. 

YLEISKOROTUSTEN LISÄKSI jakoon 
tulee paikallinen järjestelyerä, jonka 
suuruus on 0,80 % ja sitä maksetaan 
1.4.2021 alkaen. Tämän erän kohdenta-
misesta sopimuksesta 
löytyvät ohjeet. Ensi-
sijaisena tavoitteena 
on kirjattu paikallis-
ten palkkausjärjestel-
mien kehittäminen 
sekä paikallisten palkkausepäkohtien 
korjaaminen. Järjestelyerän suuruus 
lasketaan työntekijän tavanomaisesta 
kuukausipalkasta. Järjestelyerän koh-
dentamisen periaatteista ja tavoista 
tulee käydä neuvottelut työnantajan ja 
luottamusmiesten välillä. Jos neuvot-
teluja ei käydä tai neuvottelujen tulos 
on erimielinen, työnantajan tulee antaa 
selvitys erän jakamisen perusteista. Jos 
tätä selvitystä ei anneta, järjestelyerä tu-
lee jakaa yleiskorotuksena.

REIJO MANNINEN

Avaintan opetusalan 
sopimus

S KIKY-TUNNIT POISTUIVAT myös Avain-
tan sopimuksista. Näin ollen vuosityö-
aika jatkossa on 1600 tuntia ja tämä as-
tuu voimaan joko 1.8.2020 tai 1.1.2021 
riippuen ammattikorkeakoulun työ-
vuoden suunnittelujaksosta. Kalenteri-
vuosisuunnittelussa noudatetaan ensi 
vuoden alkua. 

SITOMATTOMAN TYÖAJAN määrään 
tuli heikennys samalla tavalla kuin Si-
vistan sopimuksessakin. 1600 tunnista 
sitomattoman työajan osuus on vähin-

tään 28 %. Opettaja saa 
itse päättää 448 tun-
nin osalta työn ajan ja 
paikan. Tämä muutos 
koskee kaikkia opet-
tajia ja tulee käyttöön 

samoilla aikatauluilla kuin kiky-tuntien 
poistuminen.

MUUTOS EI KUITENKAAN koske vanhoja 
työsuhteita, tämän suojaa siirtymämää-
räys. Tätä määräystä noudatetaan tek-
niikan ja liikenteen opettajiin, jotka ovat 
työsuhteessa lukuvuosisuunnittelua 
noudattavassa ammattikorkeakoulussa 
31.7.2020 ja kalenterivuosisuunnittelua 
noudattavassa ammattikorkeakoulussa 
31.12.2020. Määräys on voimassa niin 

Kiky-tunnit poistuivat myös 
Avaintan sopimuksista.

kauan kuin tekniikan ja liikenteen alan 
työsuhde on samalle työnantajalle. 

SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSEN mukaan vuosi-
työajasta 37,5 %:n osalta (600 h) opetta-
ja saa itse määrätä työn tekemisen ajan 
ja paikan. Työnantaja voi sijoittaa mää-
rättävissään olevaa työaikaa 35 viikolle. 
Työaikaa voidaan sijoittaa myös useam-
mille viikoille, mutta niistä tulee sopia 
opettajan kanssa. On mahdollista sopia 
myös pienemmästä sitomattoman työ-
ajan määrästä, mutta määrän on oltava 
vähintään 28 %. Oleellista näissä on so-
piminen. Syytä on myös sopia muutok-
sesta kohtuullinen korvaus. 

TOOLILAISESSA 2/2020 oli yhteenveto 
Sivistan opetusalan työehtosopimuk-
sesta.

Piirros: Taru Kurenniemi
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TOOL on etäkokousten 
yleistymisen myötä alkanut 
järjestää kuukausittaisia 
luottamusmiesten webex-
etäkokouksia. 

 uottamusmiesten kokous on 
nyt järjestetty kaksi kertaa ja se on koet-
tu toimivaksi ja tarpeelliseksi työskente-
lymuodoksi. Luottamusmiesten lisäksi 
kokouksiin saavat osallistua TOOLin 
hallituksen jäsenet. Kokousten tavoit-
teena on hyvien käytäntöjen jakaminen 
ja vertaistuen antaminen ja saaminen, 
kuten myös edunvalvonnan kannalta 
tärkeiden asioiden välittäminen halli-
tukselle eteenpäin edelleen työstettä-
viksi. Työnantajapuolen esityksissä on 
havaittu yhteneväisyyttä, joka viittaa 
siihen, että eri ammattikoulujen johto 
tekee keskinäistä yhteistyötä – tällai-
nen asioiden yhteinen valmistelu on 
varmasti hyödyllistä ja aiheellista myös 
työntekijäpuolella. 

VIIMEISIMMÄSSÄ luottamusmiesten 
kokouksessa keskityttiin TOOLin halli-

HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

Luottamusmiesten 
webex-etäkokoukset TOOLin 
uutena työskentelymuotona

tuksen laatimaan TASia eli työaikasuun-
nitelmaa koskevaan suositukseen ja sen 
viimeistelyyn. Luottamusmiesten koko-
uksessa valmiiksi saatettu versio TAS-
suosituksesta on lähetetty TOOLin ak-
tiiveille sähköpostitse, mutta se löytyy 
myös tämän lehden sivuilta24. Toiveena 
on, että suositus otettaisiin käyttöön 
paikallisesti tilanteissa, joissa työnan-
tajapuolen kanssa neuvotellaan työai-
kaan liittyvistä käytännöistä. Ohjeessa 
on selvyyden vuoksi eroteltu pakottavat 
säännökset suosituksista. Jälkimmäiset 
ovat TOOLin tulkintasuosituksia tilan-
teisiin, joihin työehtosopimus ei tarjoa 
yksiselitteistä vastausta tai joista se vai-
kenee. Pakottavat säännökset on otettu 
suositukseen mukaan, koska työnantaja 
ei aina oma-aloitteisesti noudata edes 
sellaisia säännöksiä, jotka on työehtoso-
pimuksessa yksiselitteisesti määritetty. 
Luottamusmiehet kävivät keskustelua 
erityisesti työajan resurssoinnista tilan-
teessa, jossa etäopetus on yleistynyt.

LUOTTAMUSMIEHET keskustelivat myös 
siirtymäsopimusten laatimisesta tilan-
teissa, joissa Avaintan sopimuksesta 
siirrytään Sivistan sopimukseen. Vaikka 
sopimukset ovat luottamuksellisia, on 

keskinäinen avunanto sopimusasioissa 
kannattavaa ja selvästi myös työnanta-
japuolella yleinen käytäntö. Keskustelua 
käytiin myös Sivistan työehtosopimuk-
sen kehityskohdista, joita ovat erityises-
ti luottamusmiesten resurssin pienuus, 
laboratorioinsinöörien palkanmuodos-
tusmallin heikkous ja kielten ja viestin-
nän opettajien saatavuuslisän sidon-
naisuus siihen, mille alalle opettaja on 
työsopimuksessa sijoitettu. TOOLin ta-
voitteena Sivistan sopimuksen suhteen 
on saada luottamusmiesten asemaa 
parannettua, siirtää laboratorioinsinöö-
rit hallintohenkilöstöstä pedagogisten 
apuhenkilöiden kategoriaan ja taata so-
pimuksessa kielten ja viestinnän opet-
tajille saatavuuslisä vähintään tekniikan 
puolella opetettujen tuntien osalta työ-
sopimukseen merkitystä sijoituspaikas-
ta riippumatta.

LUOTTAMUSMIESTEN kokous kuten 
myös hallituksen kokous ottavat mie-
lellään esityslistalle jäsenistöltä tulevia 
aloitteita. Jäsenistön keskustelunavauk-
set voi lähettää osoitteeseen tool@tool.
fi 

Toolin hallituksen kokouksessa vieraili OAO:n uusi puheenjohtaja Helena Kahl. Helenan vieressä Leif Östman ja Jarno Varteva.
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Keväästä 2020 lähtien on 
TOOL ry:n jäsenetuna ollut 
Holiday Clubin lomaviikot. 
Eli jäsenyys kannattaa! 

 omakohteita on etelästä poh-
joiseen eli Turun saaristosta aina Saa-
riselälle saakka. Lisäksi varattavana on 
OAJ:n oma lomakohde Tirva, joka sijait-
see Valkealan kunnassa. Eikä tarjonta 
rajoitu vain kotimaan kohteisiin, sillä 
myös Åresta löytyy kohde. Tarkemmat 
kohdetiedot, hinnat ja varauskäytännöt 
selviävät OAJ:n jäsensivuilta. Hakuajat 
ovat kesäisin ja syksyisin, mutta vapaita 
viikkoja on haettavissa ympäri vuoden. 
Suosituimmat kohteet ja ajankohdat 
jaetaan arvonnan perusteella.

Varsinkin nyt korona-aikana tämä 
jäsenetu konkretisoitui ihan omakoh-
taisesti, koska ulkomaille ei käytännös-
sä voinut matkustaa. Teimme keväällä 
uudet matkasuunnitelmat ja haimme 
kesän lomaviikkoja. Kohteeksemme 
valitsimme Vuokatin ja ajankohdaksi 
heinäkuun loppupuolen. Onneksemme 

LASSE HILLMAN
TOOL Tampere, TOOL ry hallituksen jäsen

OAJ:n lomaviikot nyt myös 
TOOL ry:n jäsenetu

L

Auringonlasku Nuas -järvellä.

Näkymä Vuokatin vaaralta Sotkamoon päin.
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arpaonni suosi ja saimme haluamamme 
lomaviikon. Se kompensoi mukavasti 
Finnairin peruuttamia kesälomalentoja 
Eurooppaan. Seuraavassa hieman koke-
muksia tästä uudesta jäsenetuudestam-
me kuvien ja tekstien muodossa

LOMAVIIKKOA ON HELPPO hakea OAJ:n 
jäsenpalveluiden kautta. Hakuaikoja 
tosin täytyy seurata, koska hakuaika on 
keväällä ja syksyllä noin kolme viikkoa. 
Hakuja on siis kaksi kertaa vuodessa. 
Arvontaan voi ilmoittaa yhteensä kol-
me hakutoivetta yhdelle lomaviikolle. 
Lisäksi vapaita jäljelle jääneitä viikkoja 
voi hakea milloin tahansa ja ne jaetaan 
varausjärjestyksessä reaaliaikaisesti. 
Varausmaksu 30 euroa tulee suorittaa 
viikon kuluessa varauksesta ja loppu-
lasku 45 vrk ennen lomaviikkoa. Kun 
arpaonni on suosinut, niin jatkossa on 
huomioitava, että haettavat loma-ajan-
kohdat arvotaan liiton karenssisäännön 
mukaisesti. Sen mukaan sesonkiloma-
ajankohdan voi saada korkeintaan joka 
kolmas arvontakerta.

VUOKATTI ON ERITTÄIN monipuoli-
nen lomakohde, josta löytyy varmasti 

jokaiselle jotakin. Varsinkin luonnossa 
liikkujalle paikka soveltuu erinomaises-
ti. Maastot soveltuvat monipuoliseen 
liikkumiseen. Jotain paikasta kertonee 
sekin, että Suomen hiihtomaajoukku-
een valmennuskeskus sijaitsee siellä. 
Hiihtotunneli mahdollistaa harjoittelun 
ympäri vuoden. Meille tämä oli toinen 
kesäreissu kyseiseen paikkaan, joten 
olemme keskittyneet kesälajeihin. Ja 
ihan harrastusmielellä. Tähän mennessä 
perheellemme on kertynyt kokemuksia 
vaelluksesta, pyöräilystä, uinnista, me-
lonnasta, kiipeilystä, golfista, minigol-
fista ja ratsastuksesta. Sotkamon pesä-
pallostadion on lähellä ja Kajaaninkin 
palvelut noin puolen tunnin automat-
kan päässä. 

Vuokatin saavutettavuus on varsin 
hyvä autolla ja junalla pääsee Kajaaniin 
kätevästi ja nopeasti, ainakin etelän 
suunnasta. Jatkoyhteyksiä on Vuokat-
tiin, mutta niitä en selvittänyt tarkem-
min. Me käytimme sekä omaa autoa 
että junaa. Osa perheestä hyppäsi Tam-
pereelta Kajaanin junaan. Vuokatista 
oli matkaa Kajaanin rautatieasemalle 
vajaa 40 km. Eikä junalla Helsinkiinkään 
ole liian pitkä matka. Yhden yön reissu 

Vuokatin maastossa on kilometritolkulla hyviä retkeilypolkuja.

Vuokatista Helsinkiin luonnistuu junal-
la hyvin lomaviikon aikana! Sekin tuli 
testattua. Talvella emme tosiaan ole 
Vuokatissa vielä käyneet, mutta näiden 
kokemuksien myötä suunnitelmia sen-
kin suhteen on jo viritelty. Viikko menisi 
näissä maisemissa epäilemättä muka-
vasti niin rinteissä kuin ladullakin.

LOMA-ASUNTOMME OLI 8 hengen pa-
ritalohuoneisto Katinkullan Hiekkanie-
messä. Uimaranta, kylpylä ja golfken-
tät olivat aivan vieressä. Huoneisto oli 
hyvin varusteltu, joten sen suhteen ei 
ollut valittamista. Varustukseen kuului 
mm. iso terassi ja kaasugrilli. Osittain 
siitä syystä paikalliset ravintolapalvelut 
jäivätkin hyvin vähälle käytölle, joten 
niiden palvelutasosta ei tällä kertaa ole 
raportoitavaa. Sää suosi lähes koko vii-
kon ja uimavedet olivat lämpimiä. Lo-
makylän ympäristö oli hyvin hoidettu 
ja siistin oloinen. Kotimaan matkailu oli 
viime kesänä kovassa suosiossa ja sen 
huomasi ajoittaisista ruuhkista kylpyläs-
sä ja golf-kentällä. Sub-laudat ja fatbike-
pyörät olivat myös kysyttyä tavaraa, 
joten niiden vuokraus kannattaa sopia 
hyvissä ajoin etukäteen.
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Toolilainen tutkii

Kuva: Taru Kurenniemi

L

Ihmisen aivot eivät toimi kunnolla, jos ne ei-
vät saa riittävästi unta. Uni on tärkein ener-
gian lähteemme ja jaksamisemme peruskivi. 
Nukkumisen aikana tapahtuu suurin osa 
palautumisestamme. Työtahtimme kasvaa ja 
valvominen lisääntyy. Tutkimusten mukaan 
suurin osa meistä nukkuu liian vähän.  

 ehtemme tutkimukseen nukkumisesta korona-aika-
na vastasi 102 yhdistyksen jäsentä. Toolilainen-lehti kiittää 
kaikkia kyselytutkimukseen osallistuneita. Suuri osa vastasi 
kysymykseen omasta voinnista korona-aikana lyhyesti ”OK” ” 
tai ”Korona ei ole vaikuttanut yleiseen vointiini mitenkään eri-
tyisemmin”. Yllättäen globaalilla pandemialla ei ole ollut mo-
nen elämään juurikaan vaikutusta. Vointi on ollut yhtä hyvä 
tai huono kuin muulloinkin. Seuraavassa on vastaajien kom-
mentteja, eli raakadataa jalostettuna. 

Koronan kielteisiä vaikutuksia 

TYÖ KUORMITTAA TAVALLISTA enemmän henkisesti.  Herään 
yöllä ja sitten alan miettiä työasioita. Olen normaalia väsy-
neempi, koska stressi ja kiire on lisääntynyt. Opintojaksoja 
pitäisi antaa lähiopetuksena ja etänä, mikä lisää työhön haas-
tetta. 

Olen turhautunut verkkoluennointiin, sillä vuorovaikutusta 
opiskelijoiden kanssa ei ole ja kollegoiden kanssa asiointi on 
jäänyt vähiin. Toisaalta emme häiritse toisiamme mitättömillä 
asioilla. 

Korona on vaikuttanut vain henkiseen hyvinvointiin, koska 
etäopetus ei ole niin mielekästä kuin lähiopetus, jossa olen 

Koisaaminen koronan kaudella

hyvä. Etäopetuksessa tekemiseni tuntuu itsestäni alisuoritta-
miselta, kun ei voi käyttää omia vahvuuksiaan. 

Etätyöt passivoittavat helposti jäämään kotiin, joten muu 
virikkeellinen toiminta on suunniteltava erikseen. Kaipaan 
sosiaalista kanssakäymistä ja lähiopetusta, koska ne ylläpitä-
vät parempaa vireystilaa. Etätyössä oli olo, ettei päivän aikana 
ole tehnyt mitään, vaikka on istunut koko päivän tietokoneen 
ääressä. 

Syksyn osalta lisäpaikkojen ja lisähakujen myötä ryhmät 
ovat kasvaneet. Luulin siihen tulevan lisärahoitusta, mutta sa-
malla väellä ja ajalla näemmä koulutamme - yllätyin. Työkuor-
ma on kasvanut paljon. Työaikaa ei lisätöiden tekemiseen ole 
saanut. Nyt syksyllä tapahtuva hybridiopetus on raskasta ja 
opiskelijoiden yhteydenotot ovat lisääntyneet valtavasti. Olen 
stressaantuneempi kuin aiemmin. 

Istun liikaa enkä ulkoile, lihon vaan. Ruokatauotkin jäävät 
väliin, kun Zoomiin on niin helppo tunkea kokouksia joka vä-
liin. 

Korona on teettänyt lisätöitä ja muuten aikaa on ”vapau-
tunut” peruuntuneiden harrastusten yms. takia. Eli elämä on 
muuttunut entistä työpainotteisemmaksi, mikä tuskin on 
hyvä asia. Korona-aika on lisännyt työtä ja sitä kautta väsy-
mystä. 

Paino tahtoi nousta ja liikunta väheni. Kuulokkeet päässä 
oleminen lähes koko päivän tuotti väsymystä ja korvien soi-
mista. Silmät väsyivät kuvaruudun tuijottamisesta. Stressiä 
tuotti, kun opiskelijoilta tuli valtavasti kyselyjä opintojaksojen 
tehtävistä. Aika ei riittänyt, työtä tehtiin iltaisin työajan jäl-
keen. Alan olla melko väsynyt, vaikka kesälomasta ei ole kuin 
muutama viikko. 

Melko hyvä vointi, mutta… 

LISÄÄNTYNEET ETÄTYÖT OVAT sotkeneet vuorokausirytmiä 
jonkin verran. Olo on ihan hyvä, mutta vapaa-aika on vähen-
tynyt, kun tunteja pitää valmistella eri tavalla. Etätyö ei ole 
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ollut ongelma, mutta kaipaan kasvokkain tapahtuvia kontak-
titapaamisia. 

Etänä toteutettavat kehittämispäivät ovat raskaita. Esimies-
taso vetää kehittämispäivät entiseen malliin. 

Etäopetuksen paikallaan olon vastapainoksi olen harrasta-
nut runsaasti ulkoliikuntaa. Henkinen kuormitus on vaikutta-
nut unen laatuun, ja siten on ajoittaista väsymyksen tunnetta. 
Kiirettä on etätyön takia ja oman elämän – omia vanhempia 
pitää auttaa enemmän. 

Olo on hyvä, parempi kuin lähiopetuksessa. Mutta opiskeli-
jat kärsivät, joten toivotaan paluuta pysyvään lähiopetukseen. 

Korona helpotti tai paransi elämää 

OLO ON ERITTÄIN HYVÄ. Silmät toki rasittuvat jatkuvasta tie-
tokoneruudun tuijottamisesta ja selkä jäykistyy istumisesta, 
mutta muuten olen etätyöskentelystä pitänyt. Olen saanut 
mm. liikuntaa aivan olennaisesti enemmän kuin lähiopetusai-
koina, kun pitkät työmatkat eivät kuluta voimia ja aikaa. 

Nukun huonosti ja etätyö on mahdollistanut sen, ettei mi-
nun ole tarvinnut väsyneenä lähteä varhain aamulla ajamaan 
töihin ja väsyneenä ajamaan kotiin. Se on parantanut työssä 
jaksamista ja myös työpanosta aivan merkittävästi.  

Oloni on hyvä, korona-aika on rauhoittanut työtä. Koen, 
että etätyössä keskittymiseni on parantunut. Sosiaalinen etäi-
syys muihin ihmisiin on kasvanut, joka tekee hyvää suomalai-
selle sielulle. 

On vähemmän stressiä sosiaalisista tilanteista, kun ei tun-
ne paineita kohdata ihmisiä esim. kahvitunneilla, mutta työ-
stressi on jatkunut samana ja vatsa- ja uniongelmia on ollut 
jo vuosia. 

Ihan hyvä olo, kun sain intoa muuttaa elämäntapoja. Pa-
rempi vointi kuin töissä. 

Korona-aika ei vaikuttanut, koska minulla oli jo kaikista 
opinnoista verkkototeutus, mutta nyt opetusta on ennätys-
määrä: lähi-, etä-, campus online-, avoin amk-, yritys-, ... opis-
kelijoita jo nyt 700. 

Toivottavasti työnantaja jatkossakin suhtautuu yhtä myön-
teisesti etätyöskentelyyn, eikä tämä jää vain korona-ajan ohi-
meneväksi ilmiöksi. 

Liikunta, urheilu ja ulkoilu parantavat 
nukkumista  

OLO ON HYVÄ. Olen ehtinyt ulkoilla ja nukkua enemmän, kos-
ka työmatkojen kulkeminen on jäänyt pois. 

Olen pyrkinyt liikkumaan aktiivisesti. Liikunta ja urheilu aut-
taa hyvin nukkumiseen. 

Vointi pysyy hyvänä, kun muistaa sisällyttää etäpäivän al-
kuun tai loppuun juoksulenkin ja liikunnan ulkoliikuntapai-
kalla. 

TUOMO TUTKIJA, perusinsinööri

Lisää tietoa unesta ja nukkumisesta:
• https://yle.fi/uutiset/18-22167 tarjoaa mainion kultasuonen unettomalle tekniikan opettajalle 

• https://www.kaypahoito.fi/hoi50067 riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia 

• https://www.terveyskyla.fi/haku/Sivut/results.aspx?k=unettomuus yliopistosairaanhoitopiirien tuottama julkinen verkkopalvelu 
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 oronatilanne on lisännyt merkittävästi ihmisten kiinnostusta luontoon ja 
luonnossa liikkumiseen. Maassamme on jo 40 kansallispuistoa, joiden kävijämää-
rät ovat kovassa kasvussa. Taru Karvisen kirja ”Kansallispuistot – maamme luonnon 
helmet” esittelee näitä kansallisaarteita monipuolisella tavalla ja kirja on mielen-
kiintoista luettavaa jokaiselle luontoharrastajalle. Monille meistä löytyy kuitenkin 
lähempääkin erinomaisia retkeilykohteita. 

Useat maamme kunnat panostavat nykyisin ulko- ja luontoliikuntamahdollisuuk-
sien kehittämiseen pitkäjänteisellä työllä. Lähikuntien tarjoamiin mahdollisuuksiin 
kannattaa myös tutustua. Hyvän esimerkin tästä tarjoaa vaikkapa Kuolimon alueen 
ulkoilureitistö Savitaipaleella. Alueella on hyvin hoidettuja ja monipuolisia reitistöjä 
niin vaeltajille, pyöräilijöille kuin melojillekin. Osa laavu-, tauko- ja nuotiopaikoista 
palvelee erinomaisen hyvin kaikkia näitä ryhmiä samanaikaisesti. 

JUKKA KURENNIEMI

Luonto kutsuu

Kuva: Kaisa Kurenniemi

K
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Työehtosopimuksen mukaiset pakottavat 
määräykset:

- Opettaja on velvollinen suorittamaan työsopimuksen mu-
kaiset työtehtävät (p), opettajalla ei ole velvollisuutta teh-
dä muuta kuin työsopimuksen mukaisia työtehtäviä (p).

- Yliopettajan ja lehtorin vuosityöaika on 1 600 tuntia, jos-
ta siirtymäsopimuksen mukaisesti ajan ja paikan suhteen 
opettajan valinnainen työaika on vähintään 600 tuntia 
tekniikan ja liikenteen koulutusalalla (p). 1.4.2020 jälkeen 
aloittaneilla vähintään 28 %:n osalta opettaja saa itse mää-
rätä työn ajan ja paikan (ns. sitomaton työaika) (p)

- Työnantaja voi sijoittaa määrättävissään olevaa työaikaa 
35 viikolle (p). Työnantaja voi sijoittaa määrättävissään 
olevaa työaikaa 35 viikon ulkopuoliseen aikaan sopimalla 
korvauksesta (aika tai raha) opettajan kanssa.

- Opettajalle on oikeus 12 vapaajaksoviikkoon, joihin työn-
antaja ei saa sijoittaa työaikaa. 

 2.5.–30.9. välisenä aikana 8 viikon (56 kalenteripäivää) pi-
tuinen vapaajakso enintään kahdessa osassa sekä 1.10.–
30.4. välisenä aikana 4 viikon pituinen vapaajakso enin-
tään neljässä jaksossa (p).

- Vapaajaksojen ei tarvitse olla kokonaisia viikkoja, mutta 
sidotut viikot lasketaan kokonaisina viikkoina.

- Työnantajan on laadittava työaikasuunnitelma koske-
maan koko lukuvuotta tai kalenterivuotta (p) vähintään 
kuukautta ennen opetuksen alkua (s).

- Työaikasuunnitelmassa määritellään opettajan työajan 
käyttö (p), ja kaikki työtehtävät tulee sisällyttää työaika-
suunnitelmaan (p), myös vapaajaksojen ajankohdat pitää 
olla TASissa (p).

- Kaikki työtehtävät tulee suorittaa työaikana, johon eivät 
kuulu vapaajaksot eivätkä sairauslomat (p).

- Työnantajan on ilmoitettava aikaan ja paikkaan sidotun 
työajan käyttö työntekijälle riittävän aikaisin (p), kuitenkin 
vähintään kuukautta ennen (s). 

- Opettajan on seurattavaa työaikaa työnantajan ohjeistuk-
sen mukaan (p).

TAS työaikasuositus Tekniikan ja  liikenteen opetushenkilöstölle

Suosituksia, joilla varmistetaan 
koulutuksen hyvä laatu:

- Opettajan ydinosaamisen mukaiset opintojaksot tulee 
määrätä ensijaisesti ko. opettajalle (s).

- Mikäli opettajalle on vuosittain määrätty opintojaksot 
vakiintuneen käytännön mukaisesti, opintojaksot tulee 
jatkossakin ensisijaisesti resursoida niitä tehneelle opetta-
jalle (s).

- Koulutusvastuun opintojaksoilla voi opettaa ainoastaan 
opintojakson aihealueissa pätevöitynyt ja opetettavan ai-
neen koulutuksen saanut opettaja (s).

- Ensin sovitaan työtehtävät ja merkitään TASiin, mihinkään 
ei saa ruveta hiljaisella hyväksynnällä. Mikäli opettaja työs-
kentelee ns. työnantajan hiljaisen hyväksynnän perusteel-
la (ryhtymällä tekemään työtehtävää oma-aloitteisesti 
ilman erityistä määräystä), tulee myös ko. työ sisällyttää 
vuosityöaikasuunnitelmaan (s).

Aikaan ja/tai paikkaan sidotut työaikasuun-
nitelman tunnit, enintään 1000 tuntia 1600 
tunnin vuotuisen työtunnin mukaan, koostuvat 
tyypillisesti seuraavista työtehtävistä:

- Oppitunnit, kokeet, tentit ja niiden uusinnat (p).
- Oppilaan ohjaus ja lopputöiden, projektien ja harjoitustöi-

den ohjaus (p).
- Kokoukset, palaverit ja vastaavat tilaisuudet, jotka ovat si-

dottuja aikaan tai paikkaan (p).
- Hyväksytyt poissaolot (kuten esim. sairaus, kertausharjoi-

tus, ym.) (p).
- Korkeakoulun kehitystehtävät, jotka on sidottu aikaan tai 

paikkaan (p).
- Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen, joka on sidottu 

aikaan tai paikkaan (p)
- Tki- ja aluevaikuttamistehtävät, jotka ovat sidottuja aikaan 

tai paikkaan (p).
- Matkatunnit sovitaan työaikasuunnitelmassa (toimenhoi-

tomatkat työpisteestä toiseen ja varsinaiset suunnitelman 
mukaiset työhön liittyvät matkat) (s).

Ohjeistuksessa (p) on pakottava vähimmäistaso, jota 
työnantaja ei voi alittaa yksipuolisella määräyksellä ja 
(s) on TOOLin suositus.

Työaikasuunnitteluohjeen tavoitteena on kannustaa laadukkaaseen opetustyöhön ja muu-
hun ammattikorkeakoulutoimintaan sekä samalla suunnata opettajan työtä tarkoituksen-
mukaisesti. Opetushenkilöstön laadukas työskentely, opetuksen ja oppimisen laatu ja työ-
hyvinvointi edellyttävät sitä, että työaikaa varataan riittävästi ammattitaidon ylläpitoon ja 
kehittämiseen.
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TAS työaikasuositus Tekniikan ja  liikenteen opetushenkilöstölle

Aikaan tai paikkaan sitomattomat 
työaikasuunnitelman tunnit, vähintään 600 tuntia 
1600 tunninvuotuisen työajan mukaan, koostuvat 
tyypillisesti seuraavista työtehtävistä (opettaja 
tekee työnsä ajan ja paikan suhteen valintansa 
mukaan):

- Kutakin oppituntia (luento, laboratorio, ohjaus yms.) kohti 
tulee olla opetustyön laadun tukemiseksi ja vakiintuneen 
käytännön mukaan vähintään yksi valmistelutunti, jonka 
opettaja voi toteuttaa haluamanaan aikana ja haluamas-
saan paikassa (s).

- Opintojakson toteuttamisen valmisteluun ja hallinnointiin 
kuuluu:

  o valmiiseen oppimateriaaliin tutustuminen 
   (luennot, laskuharjoitukset yms.)
  o mahdollisten harjoitustöiden valmistelu ja arviointi
  o kokeiden valmistelu (kokeiden pitäminen kuuluu 
   oppitunteihin) ja kokeiden arviointi
  o opintojaksoille ilmoittautumisen seuranta ja 
   hyväksyminen ja arvosanojen kirjaaminen.
- Opintojakson valmisteluun ei kuulu, vaan näille on resur-

soitava erikseen:
  o oppimateriaalin teko tai tuotanto
  o työnjohdollisia tehtäviä
  o markkinointi ja messutapahtumat.

Lisätyöt ja muut korvaukset:

- Epämukavalta työajalta (18.00–08.00 välinen aika) vähin-
tään 30 %:n korotus tuntipalkkioon (p).

- Viikonloppuun/arkipyhään sijoittuvasta työstä vähintään 
50 %:n korotus (p).

- Mikäli opettaja sopii useammasta kuin 35 viikolle sijoittu-
vasta ajan ja/tai paikan osalta määritellystä työstä, tulee 
samalla sopia lisäkorvauksesta ja muista työn tekemisen 
ehdoista (p).

- Mikäli opettaja sopii 1000 tuntia ylittävästä ajan ja/tai pai-
kan osalta määritellystä työstä, tulee samalla sopia lisäkor-
vauksesta ja muista työn tekemisen ehdoista (p).

- Mikäli opettaja sopii 1600 tuntia ylittävästä vuosityöajasta, 
on 1600 h ylittävä työ lisätyötä, josta maksetaan työehto-
sopimuksen mukainen korvaus (p). ”Vuosityöajan (1600) 
ylittävästä työaikasuunnitelman mukaisesta työstä mak-
setaan jokaiselta tunnilta palkka, joka saadaan jakamalla 
vuosipalkka luvulla 1600”.

- Mikäli opettaja sopii vapaajakson sijoitusajankohdasta ja 
jaksotuksesta toisin kuin työehtosopimus määrittää, tulee 
samalla sopia lisäkorvauksesta ja muista työn tekemisen 
ehdoista (p).

SYYSVALTUUSTON 
KOKOUS

TOOLin syysvaltuuston 

kokous pyritään pitämään 

fyysisenä kokouksena 

Akavatalolla 13.– 14.11.2020. 

Yöpyminen tapahtuu 

Pasilan hotelli Triplassa.

TOOLin suosituksia resurssoinnista:

- Opetuksen valmisteluun ja muuhun hallinnointiin on va-
rattava riittävästi aikaa varsinaisen opetuksen lisäksi (s).

- Opinnäytetöiden ohjaus vähintään 25 h (s) ja ylemmän 
amk opinnäytetyö ohjaus vähintään 35 h (s).

- Suurryhmälisä yli 30 hengen ryhmistä +20 %, kultakin al-
kavalta viideltätoista lisäopiskelijalta (s).

- Kielilisä muulla kuin äidinkielellä annettavasta opetukses-
ta +20 % (s).
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L

Työturvallisuuteen ei voi 
koskaan kiinnittää liikaa 
huomiota, sillä rakennus-
alalla nolla tapaturmaa -ta-
voitteeseen on vielä matkaa. 
Turvalliseen työskentelyyn 
työmaalla voivat vaikuttaa 
kaikki ylintä johtoa, työnjoh-
toa ja työntekijöitä myöten. 
Työturvallisuuden edistämi-
sessä etenkin asenteisiin ja 
toimintatapoihin vaikuttami-
sella sekä hyvillä vuorovai-
kutustaidoilla ja -välineillä 
on merkittävä vaikutus.

 AB-ammattikorkeakoulussa on 
meneillään Safecon-projekti, jossa py-
ritään kehittämään uudenlaisia toimin-
ta- ja koulutusmalleja työturvallisuuden 
parantamiseksi rakennustyömailla otta-
en huomioon muun muassa eri-ikäiset 
työntekijät ja vierastyövoima.

Tähän mennessä projektissa on tar-
kasteltu ylimmän johdon ja työnjohta-
jien toimintatapoja ja näkemyksiä ra-
kennustyömaiden työturvallisuudesta 
sekä etsitty kehittämiskohteita ja niihin 
ratkaisuja. 

Ylimmän johdon jälkeen on keskitytty 
työnjohtajiin. Työnjohtajille suunnatut 
teemahaastattelut osoittivat, että ra-
kennustyömailla sitoudutaan työturval-
lisuuteen pääasiassa asianmukaisesti ja 
hyvä vuorovaikutus työyhteisössä edis-
tää turvallisuutta.

TYÖTAVOISSA JA ASENTEISSA on kui-
tenkin edelleen kehitettävää. Työtur-

PAULA KOKKO & LEENA JORMANAINEN
rakennustekniikan lehtorit, LAB-ammattikorkeakoulu

Työturvallisuus jatkuvan 
kehittämisen kohteena

vallisuuden toteuttamisesta saatavat 
hyödyt tulisi konkretisoida työntekijä-
tasolle asti tuoden esille mahdollisten 
työtapaturmien seuraukset työntekijän 
terveydelle ja toimintakyvylle. Ajatuk-
sena on, että kaikille työturvallisuus on 
tärkeä osa työtä ja tavoitteena on lähteä 
töistä terveenä kotiin.

Työpaikan turvallisuus rakentuu yh-
teisöllisestä vastuusta siten, että kaikis-
ta pidetään huolta.  Työmaan ilmapiiri 
vaikuttaa merkittävästi siihen, miten 
työturvallisuus toteutuu käytännössä. 
Osapuolten tulee ymmärtää työturval-
lisuuden tärkeys ja vaikutukset mutta 
myös ymmärtää toisiaan.

TYÖNJOHTAJAT OVAT keskeisessä ase-
massa, kun halutaan kohentaa työtur-
vallisuuskäytäntöjä. Kyse on pitkälti 
asenteista, viestinnästä ja vuorovaiku-
tuksesta. Oikeat ja turvalliset työtavat 
tunnetaan. Ne pitäisi vain saada siirret-

tyä käytäntöön.
Projektissa työnjohtajille tehdyt haas-

tattelut toivat esiin tutut viestinnän 
haasteet: työntekijöiden suuri vaihtu-
vuus työmailla, kielierot ja monikult-
tuurilliset toimintatavat. Ongelmat 
saattavat johtua myös heikosta työ-tur-
vallisuussäännösten tuntemuksesta, kii-
reestä, henkilökohtaisista ominaisuuk-
sista ja välinpitämättömyydestä.

Projektissa jatketaan edelleen työtur-
vallisuuteen liittyvien koulutus- ja toi-
mintamallien kehittämistä. Suunnit-
teilla on hyödyntää viestintätapojen 
edistämisessä työyhteisösimulaatiota, 
jossa luodaan todellisen tuntuisia, ta-
voitteellisia tilanteita työelämästä ja tar-
kastellaan niitä. Myös uudet viestinnän-
välineet ovat olleet esillä hankkeessa, 
esimerkkinä WhatsAppin ja sähköisten 
infotaulujen käyttö perinteisten kirjallis-
ten ohjeiden sijaan.

Työturvallisuusrasti taakkojen nostosta korkealle (Kuva: Paula Kokko)
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Työturvallisuuden 
kehittäminen Pietarissa

SAFECON-PROJEKTISSA ei ole keskityt-
ty työturvallisuuden kehittämiseen vain 
Suomessa vaan myös Venäjällä, Pieta-
rissa. Projektirahoituksella Pietariin on 
rakennettu työturvallisuuden oppimis-
ympäristö Polygon, jonka toteuttami-
seen on saatu malli suomalaisista turva-
puistoista. 

SPb GASU, joka vastaa Polygonin 
rakentamisesta, järjesti tutumiskäyn-
nin projektihenkilöstölle maaliskuussa 
2020, juuri ennen koronapandemian 
aiheuttamaa rajojen sulkemista. Työ-
turvallisuuspuisto sijaitsee Krasnoye 
Selossa, Pietarista noin 30 kilometriä 
lounaaseen. Polygonin työturvallisuu-
den oppimisympäristön rakennukset 
olivat tuolloin valmiit ja niihin tulevat 
toiminnot olivat viimeistelyä vailla. Yh-

Työpaikan turvallisuus rakentuu 
yhteisöllisestä vastuusta siten, 
että kaikista pidetään huolta.  

Työturvallisuuden oppimisympäristö Krasnoye Selossa (Kuva: Vitaly Tsaplin)

teen rakennuksista tulee työturvalli-
suusrasteja rakennusalan eri työvaiheis-
ta, muun muassa viimeistely-, hitsaus-, 
sähkö-, puu-, maankaivu- ja betonoin-
tityöt. Oheisessa kuvassa on SPb Gasun 
työturvallisuuden oppimisympäristö 
Krasnoye Selossa. Rakennuksessa 3 si-
jaitsevat työturvallisuusrastit ja raken-
nuksessa 4 koulutustilat.

OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Polygon tukee 
työturvallisuuden oppimista, sillä työ-
turvallisuusrasteilla nähdään konkreet-
tisia vaaratilanteita ja vastaavasti turval-
lisia toimintatapoja. 

Oppimisympäristöön on ihmishah-
mojen avulla lavastettu työtapaturmati-
lanteita, jotka ovat dramaattisia ja näyt-
tävät oikeilta, ehkä pelottaviltakin. Näin 
tieto siirtyy tunnetasolla ja jää mieleen, 
jotta omassa työssä opitaan välttämään 
vaaranpaikkoja. 

Työturvallisuusrasteilla tarkkaillaan jo 
tapahtunutta vahinkoa ja opitaan sen 
estäminen. Oppimisympäristössä on 
tarkoitus kiertää oppaan tai opettajan 
johdolla työturvallisuusrastit läpi siten, 
että väärä toimintatapa käydään ensin 
läpi ja siitä analysoidaan vaaranpaikat. 
Tämän jälkeen esitellään oikea toimin-
tatapa. 

TYÖTURVALLISUUSRASTIEN lisäksi 
alueelle on valmisteilla koulutustilat, 
joissa hyödynnetään virtuaalisia oppi-
misympäristöjä. Työturvallisuusrastit 

virtuaaliaineistoineen perustuvat aiem-
min identifioituihin ja analysoituihin 
tyypillisimpiin työtapaturmiin ja onnet-
tomuusskenaarioihin. Virtuaalitodelli-
suuden lisäksi koulutuspakettiin kuuluu 
tietokonesovellus.

Työturvallisuuden oppimisympäris-
töihin liittyen SPb Gasu toteuttaa ku-
hunkin työturvallisuusrastiin liittyen 
webinaareja, joihin voivat osallistua 
kaikki asiasta kiinnostuneet nettiyhtey-
den välityksellä. Webinaareja toteute-
taan kerran kuukaudessa vuoden 2020 
aikana. Webinaarit ovat venäjänkielisiä. 
Ensimmäiset webinaarit on jo toteutet-
tu.

VALMISTUTTUAAN työturvallisuuden 
oppimisympäristön käyttäjinä ovat 
muun muassa rakennusalan yritykset 
ja opiskelijat. SPb Gasu esittelee mielel-
lään valmista turvapuistoa kaikille asi-
asta kiinnostuneille ja toivoo, että myös 
suomalaiset rakennusalan yritykset ja 
oppilaitokset hyödyntäisivät tulevai-
suudessa oppimisympäristöä.

SAFECON – TURVALLINEN, osaava ja 
tuottava rakennustyömaa -projekti 
kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä -ra-
jat ylittävään yhteistyöohjelmaan CBC 
2014–2020. Projektin tavoitteena on 
parantaa rakennusalan työturvallisuut-
ta, lisätä alan yritysten tuottavuutta ja 
parantaa työolosuhteita niin Suomessa 
kuin Venäjällä (www.safecon.fi). 
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TOMMI VEIJALAINEN, LAB-ammattikorkeakoulu

Voiko epäonnistuneesta pro-
jektista oppia jotain, vai jää-
kö tämä haiprojekti ikuisiksi 
ajoiksi vitsiksi? 

 hdotin 2000-luvun alussa, että 
voisimme tehdä ympäristörobotin kou-
lutusohjelmien välisenä yhteistyönä. 
Ympäristö oli juuri noussut fokukseksi, 
ja robotti toimisi myös markkinointitar-
koituksissa. Koulutusjohtaja sanoi: ”Teh-
dään siitä sukellusvene.” Hän muistaak-
seni vielä keksi tämän hai-teeman. Näin 
jo sieluni silmillä, kuinka Vesijärvessä ui 
4 metrinen valkohai keräten näytteitä, 
kesällä se voisi vetää vaikka turisteja tai 
kaljakellujia kumipatjoillaan.

Keräsin monialaisen lehtori- ja asian-
tuntijajoukon pällistelemään ideaa. Piir-
sin luokan taululle ison hain. Se herätti 
kunnioitusta – tai sitten nauravat kasvot 
yleisössä luultavasti vain nauroivat ide-
an mahdottomuudelle, näin jälkikäteen 
ajateltuna. 

Ideana oli, että kaikki ottaisivat tämän 
omille kursseilleen yhteiseksi teemaksi: 
LUMA laskisi, tietotekniikasta tietoko-
neet, konetekniikasta koneet ja näin 
poispäin. 

Jokainen tuntui olevan innostunut, 
osa jopa todella paljon. Tässä vaihees-
sa luon kiitoksen sanan muutamalle 
aktivistille, jotka uhrasivat paljon aikaa 
tähän. Kiitos. 

Ensimmäinen virhe oli, ettei tätä pro-
jektia tuotu virallisia linjoja pitkin tehtä-

väksi, vaan se tavallaan oletettiin niin ki-
vaksi tekemiseksi, että totta kai jokainen 
ottaisi tämän opetukseensa mukaan. 
Seurauksena oli se, että projektia hiu-
kan hyljittiin: noin 5 ihmistä otti tämän 
asiakseen eikä se riittänyt. Miten tällai-
nen monialainen projekti pitäisi sitout-
taa opetukseen, onkin hyvä kysymys. 

Hai elää

HAILLE TEHTIIN ANSIOKAS mainosvi-
deo ja sen muotoa hahmoteltiin 3D-
mallina, joiden perusteella kappaleet 
leikattaisiin. Jostain syystä tämä leikka-
ustyö jäi kesken, koska siihen ei ollut 
resurssia ja ”saha” tipahti kädestä. Tästä 
voimme ehkä oppia, että ”Kyllä meillä 
joku tän tekee” ei toi-
mi, selkeä resursointi 
vaaditaan.

Toinen henkilö otti 
ja veisti käsin hain lo-
pulliseen muotoonsa, 
mistä johtuen se ei 
ollut ehkä aivan niin 
mahtavan näköinen 
kuin olin aluksi luullut. Tämä veistäjä on 
yksi heistä, joita kuitenkin kiitän aivan 
erityisesti. Jos kaikki olisivat toimineet 
samalla innolla, Vesijärvessä olisi nyt 
hai. Hänen kursseillaan hain pinta otet-
tiin projektiksi, mutta tämä sai jostain 
kumman syystä opiskelijat halveksivat 
koko ideaa. 

Miten tämän olisi voinut saada esitet-
tyä houkuttelevana? Ehkä valitsemal-
la kiinnostuneet ja niiden puuttuessa 
suosiolla kokeilemalla toista ryhmää? 
Kurttuisen näköinen ”autotalliprojekti” 

halvensi tulevaisuuden ammattilaisten 
osaamista, vähän kuin olisi antanut lu-
kiolaiselle sormivärit.

TIETOTEKNIIKASSA kuningasideana oli 
antaa hai ekaluokkalaisille ensimmäisen 
syksyn projektiksi. Tulosta ei tullut, mut-
ta kurssia vetäneet opettajat riitaantui-
vat pahasti ja sanomista jäi hampaan-
koloon pitkäksi aikaan. Olin yksi heistä. 
Luojan kiitos, me puhuimme asioista ja 
eripura saatiin purettua, mutta lienee 
turvallista sanoa, ettei lähtötasoa tunte-
matta huipputeknologiaa tavoitteleva 
projekti välttämättä ole hyvä ensimmäi-
sen vuoden syksyn projektiksi.

PROJEKTILLA EI OLLUT kunnon vetäjää. 
Heti alun jälkeen oli selvää, että tätä ei 

todellakaan tee kuin 
innokkaimmat. Itse 
saatoin vain esittää toi-
vomuksia ihmisille, en 
ollut minkään asteen 
esimies, jollainen tä-
hän sopivilla ”natsoilla” 
olisi vaadittu.

Pari henkilöä ei luo-
vuttanut. Mitäpä jos annettaisiin tämä 
tietokone-eletroniikan ja mekatronii-
kan edistyneempien opiskelijoiden 
yhteisprojektiksi? Kummassakin oli saa-
nut aikaiseksi ihan näyttäviä ja toimivia 
laitteita, nyt vain yhdistettäisiin nämä. 
Mekatroniikan puolella ryhmässä oli 
vanhempi opiskelija, joka tuntui saavan 
juttua aikaiseksi, tietävänkin jotain. Hän 
esitti, että homma hoidetaan releillä, 
mikä torpattiin välittömästi. 

Sovittiin uusi palaveriaika, jonne opis-
kelijat menisivät keskenään. Näin kä-

”Kyllä meillä joku tän tekee” 
ei toimi, selkeä resursointi 

vaaditaan. 

Vesijärven “Suuri Valkoinen” 
eli surullisenkuuluisa haiprojekti
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tumisvaiheessa olevalle opiskelijalle. 
Koska projektiin oli ostettu pumput ja 
jotain muutakin tilpehööriä, niin kasa-
us ei varmastikaan olisi kamalan vaike-
aa. Tästä tehtiin lopputyö opiskelijalle: 
suunnittele, kasaa, testaa ja raportoi. 

Pumppujen kanssa pelaaminen oli 
kohtalaisen vaikeaa digitaalielektronii-
kan parissa etupäässä työskennelleel-
le opiskelijalle, mutta hän sai pumput 
toimimaan ja sovimme, että lasketaan 
työntövoima ja rajoitetaan sitä sopi-
vaksi hain nopeudelle. Ei tarvinnut, sillä 
kokeilimme pumppujen tehoja, ja ve-
sisuihkuhan oli hiukan heikompi kuin 
huonossa miesten vessan hanassa. 

Oli aika keksiä opiskelijalle uusi lop-
putyöaihe, sillä tästä ei tulisi mitään. 
Haista ei tulisi mitään. Hanskat tiskiin 
ja hai roviolle.  Hai jäi kellareihin vaelta-
maan lähinnä pois jaloista: Yritin kerran 
vielä, että josko ehostettaisiin se tosi hy-
vän näköiseksi ja lyötäisiin jotain roska-
elektroniikkaa sisään ja aulaan näytille. 
Kukaan ei innostunut tästä. Hai ui kaa-
topaikalle jossain vaiheessa viimeiseen 
leposijaansa, kuten jälkikäteen sain 
kuulla

Haista tulee legenda

KOULUTUSPÄIVILLÄ vieressäni istuvat 
ilta-aktiviteettia odottavat henkilökun-
nan jäsenet saivat inspiraation jostain 
ja yksi heistä huudahti ”tehdään haipro-
jekti”. Naurua. Kyllä harmitti. Tehkää itse 
parempi, mitä sitä haukkumaan ja hal-
ventamaan, olihan se maailman paras 
sukellushai keskeneräisenäkin. Paitsi 
että ei ollut: pienehkö googlettelu pal-

vikin ja elektroniikan opiskelijat tulivat 
silmät pyöreinä takaisin sanoen ”nyt se 
tehdään releillä sittenkin”. Pikku selos-
tuksen jälkeen asiat olivat taas kunnos-
sa ja totesimme että korjaamme tämän 
virhejutun ensi kokouksessa. 

Näin ei tapahtunut. Juttu pyöri kehää 
kuin halvat vankkurit sirkuksessa, elekt-
roniikan ja mekatroniikan opiskelijat 
eivät puhuneet samaa kieltä, heille oli 
täysi mahdottomuus sopia rajapinnois-
ta, varsinkin kun mukana oli vaikuttava 
henkilö, joka tarjoili releitä koko ajan, 
hiljentäen vastaväitteet. Hattu kourassa 
kyselin mekatroniikkapuolelta, voisiko 
tämän antaa jollekin toiselle ryhmälle. 
Ei voinut. 

Mukana olisi pitänyt olla puheenjoh-
taja, joka olisi selkeästi sanonut, mitä 
tehdään ja mitä ei. Tällainen on todella 
vaikeaa käytännössä: intoa ei viitsisi tap-
paa, perustelut ovat usein jopa loukkaa-
via henkilötasolla. Ehkä hyvin rajattu, 
itsenäisesti toteutettavissa oleva pala 
projektista innokkaimmille ja kunnon 
back up plan, mikäli tuotos on kuonaa. 
Hämmästyttävä huomio oli se, ettei 
näinkin lähellä toisiaan olevat opiskeli-
jat puhuvat täysin eri kieltä. 

Hai kuolee

YRITETTIIN VIELÄ KERRAN: homma 
annettiin elektroniikkaryhmän valmis-

jasti, että joku Cousteaun lapsista on 
tehnyt hai-sukelluveneen, joka on niin 
hai, että hait antavat sen uida parves-
saan.

Projektissa oli enemmän intoa kuin 
taitoa. Se vain keksittiin, ei selvitetty 
mitään lähtötietoja, lähdettiin vaan täy-
sillä keulien eteenpäin. Itseni lisäksi 1–2 
ihmistä varmaan tunsi keskimääräistä 
vahvemmin tätä keinotekoista haita 
kohtaan. 

Kun ihmiset tätä pilkkasivat, menetin 
itse halun yrittää mitään pitkäksi aikaan. 
Motivaatio on tärkeä juttu. Ilman yli-
innokasta uutta kollegaa, joka jaksaa in-
nostua kaikesta, olisin varmaan jossain 
kolossa odottamassa eläkettä, mutta 
nyt lähdin vähän tähän innostukseen 
mukaan. Silti hai kummittelee jossain, 
henkisiä haiprojekteja on tämän jälkeen 
ollut jokunen lisää…  
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KAUKO KALLIO

”Jos metsään haluat 
mennä nyt…” 
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Lienee tuttu pätkä eräästä 
lastenlaulusta meille kaikil-
le. Metsät ja metsien käyttö 
kiinnostavat yhä suurempia 
kansalaisjoukkoja. 

 ämän ajan metsän ja sen hoitami-
sen arvostusta kuvaa myös viimeisim-
män Tieto-Finlandia-kirjan valinta: Anssi 
Jokiranta, Pekka Juntti, Jenni Räinä ja 
Anna Ruohonen: ”Metsä meidän jäl-
keemme”. 

Metsä on koettu aina Korean sodasta 
alkaen vientiteollisuutemme ytimeksi. 
Sieltä on saatu raaka-ainetta sellun, pa-
perin ja sahatavaran tekemiseen. Olem-
me tulossa aikaan, jolloin tuo mantra 
voi järkkyä. 

Nopeassa aikataulussa ei puun iso 
rooli sellu- ja paperiteollisuuden raaka-
ainelähteenä katoa, mutta sen osuus 
voi muuttua. Puun käytettävyys on pal-
jon monipuolisempi uusien innovaati-
oitten kautta.

Hakkuut ja sen tavat sen sijaan jakavat 
näkemyksiä rajusti. Metsänhoidollinen 
puuston poistaminen sekä harvennus/
poimintahakkuut ovat kaikkien mieles-
tä se hyväksyttävä ja jopa ainoa oikea 
tapa hyödyntää metsiä, kun taas monet 
isot puun käyttäjät putsaavat mieluim-
min kerralla koko puuston.

Tulevaisuudessa hakkuiden suunnit-
telussa hyödynnetään jossakin mitta-
kaavassa myös drone-tekniikoita. Niille 
on kehitetty ohjelmistoja, joilla hakkuu-
alue ja jopa yksittäinen puu skannataan 
ja arvioidaan sen käyttökohde. Hak-
kuussa puut merkataan ja lajitellaan 
sen mukaan, mihin tuotantoon dronen 
arvioima runko käytetään.

Sellun sijasta akkuja, 
pakuria, mekkoja, 
mehupillejä, jopa 
syöpälääkkeitä

METSISTÄ HALUTAAN ottaa irti paljon 
enemmän kuin bulkkituotteena val-
mistettavaa sellua, paperia ja kartonkia 
vaatimattoman jalostusasteen sahata-

varasta puhumattakaan, hakkuumääriä 
merkittävästi lisäämättä. Puun ja metsi-
en tuotteistamiselle haetaankin kiivaas-
ti uusia, täysin erilaisia tuoteideoita.

Puukuidun hyödyntäminen tekstii-
leiksi on itse asiassa vanha keksintö, 
mutta nyt sen varaan lasketaan paljon 
enemmän. Sillä halutaan korvata fos-
siilisista lähteistä saatu kuitu kuin myös 
villa ja puuvilla, joiden aiheuttamaa 
ympäristökuormitusta pyritään vähen-
tämään.

Uudet innovaatiot puhuttavat ja mat-
kailun sekä eränkäynnin monipuoliset 
näkymät herättävät intohimoja. Ne on 
vain osattava markkinoida ja valjastaa 
tuottavaan matkailuun niin, että metsi-
en nykykäytöllä saatava tuontivaluutta 
kertyy sitä kautta. Aikaa se vie – mutta 
ehkä sekin aika on tulossa.

Muovin korvaaminen puupohjaisilla 
tuotteilla tulee olemaan takuuvarmas-
ti lähiaikojen ratkaisu, mutta muutos-
vauhti luontoon hajoavien tuotteitten 
valta-asemaan pääsystä on pitkässä 
kuusessa. 

Puupohjaiset nanokuidut ovat toden-
näköisesti se alue, mistä saadaan uusia 
ja todella suuria tuoteperheitä aivan 

Yksityiset metsänomistajat omistavat metsämaasta 60 ja puuston kasvusta 70 prosenttia. 
Yksityiset metsänomistajat myyvät teollisuudelle 80 prosenttia sen tarvitsemasta kotimaisesta puusta. 
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kaikille elämän alueille lääketeollisuutta 
myöten. 

Myös lääketeollisuus ja kemian alan 
toimijat ovat tutkineet puun sisältämi-
en ainesosien käytön mahdollisuuksia 
omissa tuotteissaan. Näyttää, että myös 
siellä tulevaisuuden mahdollisuudet 
ovat rajattomat. Pakuriakin menisi maa-
ilmalle satakertaisesti enemmän kuin 
nyt tuotetaan. 

Digiajan tuleviin menestystuoteisiin 
tähyävän Stora Enson silmissä siintää 
perinteisten tuotteittensa ohella akku-
jen vihertäminen. Sunilan tehtaalle Kot-

kaan rakennetaan nimittäin parhaillaan 
koelaitosta, jossa tullaan valmistamaan 
uusiutuvaa puupohjaista hiiltä akkui-
hin. Koelaitos valmistuu vuoden 2021 
alussa.

Vasta10–20 vuoden kuluessa tai vie-
läkin myöhemmin nähdään, onko aivan 
oikeasti tulossa vastaan aika, jolloin ny-
kyisten selluprosessien ja paperikonei-
den uudistaminen ja/tai korvaaminen 
nanokuitukoneilla on realismia ja muo-
viroskan kertyminen valtameriin mer-
kittävästi vähenee.

Nopeassa aikataulussa ei puun iso 
rooli sellu- ja paperiteollisuuden raaka-
ainelähteenä katoa, mutta sen osuus 
voi muuttua. Puun käytettävyys on pal-
jon monipuolisempi uusien innovaati-
oitten kautta.

Toivon mukaan puun kotimaassa ta-
pahtuva jalostaminen tulevissa hank-
keissa johtaa nykyistä paljon pidem-
mälle tehtyihin tuotteisiin, jopa suoraan 
loppukäyttäjälle tarkoitettuihin.
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KAUKO KALLIO

Jatkuva kasvatus, 
fossiilittomat tehtaat

 oska isot puun käyttäjät ovat vielä avain-
asemassa metsien tilan kehittymisessä, kysyin Met-
sä Groupin Äänekosken tehtaalta, miten heidän 
näkökulmastaan puuta metsästä tulee ottaa, kuinka 
hakkuita voidaan rajoittaa ja kenen toimesta se voi-
daan tehdä. Halusin myös näkemyksille perustelut.

”Metsiä on erilaisia ja kaikkia korjuutapoja tar-
vitaan. Korjuutapa tulee valita kohteen piirteiden 
perusteella jo suunnitteluvaiheessa. Suureen osaan 
suomalaisista metsistä uudistushakkuu on edelleen 
kaikissa tarkasteluissa järkevin korjuumenetelmä, 
jonka jälkeen uusi kasvu ja hiilen sidonta lähtee 
käyntiin nopeimmin. Kaikki käyttämämme puu on 
kotimaista.

Jatkuvan kasvatuksen ja poimintahakkuun me-
netelmiä voidaan ja kannattaa soveltaa esimerkiksi 
turvemaapohjaisilla metsämailla. Hakkuutavan va-
linnalla on kestävyys- ja vastuullisuusmielessä väliä, 
ja siksi kaikki mielekkäät menetelmät tulee pitää 
vaihtoehtoina. Kaikkia korjuumenetelmiä kehite-
tään koko ajan.”

”Yksi strategisista kestävän kehityksentavoitteis-
tamme on lisätä metsiin ja tuotteisiin sitoutuneen 
hiilen määrää. Toinen tavoitteistamme on täysin 
fossiilittomat tehtaat vuoteen 2030 mennessä. Kes-
tävä kehitys ohjaa kaikki investointi- ja kehityssuun-
nitelmiamme ja haluamme olla edelläkävijöiden ja 
kestävän tulevaisuuden rakentajien joukossa myös 
tulevaisuudessa”, kuvataan Metsä Groupin linjauksia 
hiilinieluasiassa.

KAUKO KALLIO

Tekniikan koulutus osuu 
metsäteollisuuden tarpeisiin

 un tiedustelin Metsä Groupin näkemyksiä insinöö-
rikoulutuksen osuvuudesta heidän tarpeisiinsa, Äänekos-
ken tehtaalla tiivistettiin koulutusajatukset seuraavasti:

”Amk-insinöörikoulutus vastaa melko hyvin tarpeisiim-
me. Meille keskeistä on, että koulutuksessa käsitellään ko-
konaisvaltaisesti puun arvoketju mutta myös keskitytään 
tiettyyn osa-alueeseen. 

Tekniikan alalla on hyvin jaettu meille tärkeät kokonai-
suudet omiksi osa-alueikseen: kemiantekniikka/biotuote-
tekniikka, konetekniikka ja sähkö- ja automaatiotekniikka. 
Lisäksi Metsä Groupille tärkeät amk-insinöörikoulutukset 
ovat metsätalousinsinöörin ja puutekniikan koulutuskoko-
naisuudet.”

”Toivomme koulutuksen suhteen aktiivista yhteistyötä 
eli työelämälähtöisyyttä, ja erityisesti toiminnallista yhteis-
työtä, kuten yritysten näkyvyyttä opintokokonaisuuksissa 
esimerkiksi yritysvierailuin, yritysluennoitsijoina tai opiske-
lijoiden projektitöinä. 

Toivomme, että oppilaitoksissa tuotaisiin alueella toimi-
vat työnantajat näkyviksi ja erilaisia uramahdollisuuksia esi-
teltäisiin mahdollisimman paljon.

Rekrytointihaasteemme keskittyvät erityisesti korkea-
koulutettujen henkilöiden palkkaamiseen tehdaspaikka-
kunnillemme teknisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. 

Olemme huomanneet, että uusia asiantuntijatason työn-
tekijöitä saattaa olla vaikea houkutella muualle kuin kasvu-
keskuksiin”, kiteyttävät Äänekosken ammattilaiset koulutta-
jien ja yritysten yhteistyön toiveita.

K

Tästä lähtee sellun raaka-ainetta biotehtaalle.
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Jokainen meistä törmää psykopaatteihin 
elämänsä varrella useaan kertaan. Heitä on 
kaikkialla: esimiehinä, työtovereina, alaisi-
na, sukulaisina... Heitä yhdistää yksi asia: 
heillä ei ole aitoja tunteita tai empatian 
kokemisen taitoa. Tässä suhteessa he ovat 
eräänlaisia robotteja. Täydellisestä tunteet-
tomuudesta ja tunteiden puuttumisesta huo-
limatta he saattavat olla toisia peilaten erit-
täin taitavia näyttelemään erilaisia tunne-
tiloja ja myös mitä syvintä empatiaa. Moni 
psykopaatti onkin ulkoiselta olemukseltaan 
pikemminkin sarjahurmaaja kuin sarjamur-
haaja.

 sykopaatteja on Thomas Eriksonin (Psykopaatit ympä-
rilläni, Atena kustannus Oy 2018) mukaan väestöstä 2–4 pro-
senttia. Se ei kuulosta kovin paljolta, mutta jokainen heistä ky-
kenee kylvämään valtavaa tuhoa ja 
murhetta ympärilleen. Erikson pitää 
kirjassaan psykopaatteja petoeläimi-
nä ihmisten asussa. He haavoittavat 
lähes kaikkia kohtaamiaan, ja useim-
miten uhri ei edes, tiedä kuka kaiken 
murheen, vastoinkäymisten ja sot-
kujen takana oli ja on. Psykopaatit 
kun ovat erittäin taitavia käyttämään 
välikäsiä apunaan peitelläkseen jäl-
kiään siten, että he eivät itse jää mis-
tään kiinni. 

PSYKOPAATIT OVAT PAITSI erittäin taitavia näyttelijöitä ja 
manipuloijia myös parantumattomia valehtelijoita. He valeh-
televat usein silloinkin, kun siihen ei olisi mitään syytä. Varsin 
usein he kuitenkin ovat ulospäin hurmaavia ja äärimmäisen 
suosittuja niiden keskuudessa, jotka tukevat ja myötäilevät 
tai peräti ihailevat heitä. Mutta hekään eivät ole turvassa, sillä 
lopulta psykopaatti käyttää hyväkseen ja nöyryyttää kaikkia. 
Eriksonin mukaan psykopaatit nauttivat vallasta ja vallan tun-
teesta. He ovat taitavia hankkiutumaan tehtäviin, joissa valtaa 
on paljon, työt voi delegoida ja vastuun virheistä voi aina vyö-
ryttää muille. Tämän seurauksena psykopaatit ovat yliedus-

JUKKA KURENNIEMI
KUVAT: TARU KURENNIEMI

Kun kyky tunteisiin puuttuu

Psykopaatit ympärilläni

tettuina esimies- ja 
johtamistehtävissä 
sekä aloilla, joissa 
pääsee paljon esille ja 
esiintymään.

ERIKSON ON VAKUUTTUNUT 
siitä, että kaikkialla maailmassa 
monien maiden johdossa ja hallituksissa istuu 
psykopaatteja. Samoin armeijoiden ja erilaisten hierarkisten 
organisaatioiden johtotehtävissä heitä on taatusti. Vaarallisia 
he ovat paitsi häikäilemättömyytensä vuoksi myös siksi, että 
he pystyvät ottamaan valtaviakin riskejä täysin välittämättä 
seurauksista, jos katsovat että heille on riskin otosta hyötyä. Ja 
he uskovat selviytyvänsä itse aivan mistä tahansa, vaikka koko 
maailmankaikkeus romahtaisi heidän toimiensa seuraukse-
na. Psykopaateille status ja valta ovat äärimmäisen tärkeitä. 
Suurin osa psykopaateista ei syyllisty rikoksiin, vaan he elävät 
joukossamme kasvoillaan normaaliuden naamio. He ovat siis 
tunteettomia hirviöitä lampaiden vaatteissa.

ERIKSON MYÖS LAINAA kirjassaan tutkimuksia, joissa on kä-
sitelty historian ja nykypäivänkin tunnettuja johtajia sekä 
tutkittu, millainen on ollut heidän suhteensa ympäristöönsä. 
Ketään ei yllättäne, että Adolf Hitler saa korkeat psykopaat-

tipisteet näissä arvioissa, mutta 
Winston Churchill yltää lähes sa-
malle tasolle. Nykypoliitikoista lä-
hes yhtä korkealle nousevat muun 
muassa Donald Trump, Hillary Clin-
ton sekä Bill Clinton. Erittäin alhai-
set psykopaattipisteet puolestaan 
saavat esimerkiksi Jimmy Carter ja 
Abraham Lincoln. 

ON MUISTETTAVA MYÖS, että valta-
osalla ihmisistä on joitakin psyko-
patiaan liittyviä piirteitä. Se ei tee 

heistä psykopaatteja. Kaikki erittäin hankalatkaan esimiehet, 
työtoverit tai alaiset eivät siis välttämättä ole psykopaatteja, 
vaan muutoin vain yhdistelmä hankalista luonteenpiirteistä. 
Erottavana tekijänä on kyky kokea tunteita ja tunteiden kaut-
ta ymmärtää tekojensa seurauksia. Psykopaatitkin ymmärtä-
vät mitä tekevät, mutta he eivät pysty tuntemaan myötätun-
toa tai katumusta.

PSYKOPAATTISUUS LASKETAAN persoonallisuushäiriöksi, sitä 
ei siis lueta psyykkisten häiriöiden tai sairauksien joukkoon. 
Psykopaattisuuden syitä pidetään pääasiassa geneettisinä, 
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Harriet B. Braiker: Jos olet riippuvainen 
hyväksynnästä, käyttäytymistäsi on yhtä 
helppo hallita kuin kenen tahansa huumeiden 
orjan. Manipuloijan täytyy vain tehdä kaksi 
asiaa: antaa sinulle mitä janoat ja sitten ottaa 
se pois. Maailman kaikki huumekauppiaat 
pelaavat tätä peliä. (Erikson 2018, 211.) 
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mutta epäsuotuisilla kasvuolosuhteilla ja varhaisilla aivovau-
rioilla voi olla vaikutusta (Erikson 2018, 36). Psykopaatti ei itse 
koe olevansa sairas tai epänormaali. Hän ei myöskään ole 
mikään sopeutumaton raukka, joka ei tiennyt mitä teki tuho-
tessaan elämäsi. Omissa silmissään hän vain sattuu olemaan 
korkeammalla ravintoketjussa kuin kaikki muut (Erikson 2018, 
37).

NORMAALILLA IHMISELLÄ on moraali. Hänellä on estoja. Hän 
tuntee kehossaan ja mielessään, mikä on oikein ja mikä on 
väärin. Hän välittää kanssaihmisistään eikä halua tietoisesti 
haavoittaa muita. Tämän kaltaiset asiat tekevät sinusta ihmi-
sen, niiden puuttuminen tekee psykopaatin. Psykopaatti ei 
tunne muita ihmisiä kohtaan mitään, vaikka ymmärtääkin 
tekonsa ja niiden seuraukset. Psykopaatti pystyy ottamaan 
kuinka suuria riskejä tahansa, jos se häntä huvittaa. Ja hänel-
lä on aina joku, jonka voi osoittaa syylliseksi, jos huonosti käy 
tai hän sattuu jäämään kiinni teoistaan. Hän ei piittaa siitä, 
jos joku toinen joutuu puille paljaille tai joutuu vankilaan tai 
menettää työpaikkansa hänen takiaan. Hän ei kadu eikä katso 
taaksepäin.
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Stephen King: Viattoman luotta-
mus on valehtelijan paras työkalu 
(Erikson 2018, 283).

MITEN SITTEN TOIMIA, jos lähipiirissä, esimiehenä, työtoveri-
na tai alaisena sattuu olemaan psykopaatti? Se, mistä kaikki 
tutkijat Eriksonin mukaan ovat yksimielisiä on, että psyko-
paatteihin on otettava etäisyyttä. Unohda kaikki ajatukset 
siitä, että saat hänet järkiinsä puhumalla – tai että saat hänet 
ymmärtämään, että hänen toimintansa loukkaa sinua tai lä-
heisiäsi. Älä yritä neuvotella hänen kanssaan tai kuvitella, että 
välillänne voisi olla jonkinlainen suhde. Psykopaatin kanssa 
kaikki nimittäin tapahtuu hänen ehdoillaan. Ellei, hän alkaa 
aktiivisesti kääntää kaikki ympärilläsi sinua vastaan. Hän tekee 
sinusta tarinan pahiksen (Erikson 2018, 279). Psykopaatti on 
erittäin taitava keräämään ympärilleen suosikkien ja hännys-
telijöiden laumaa. Sen kautta hän pelaa peliään. Olet joko hä-
nen puolellaan – tai häntä vastaan. 

AINOA KEINO PÄRJÄTÄ psykopaatin kanssa on siis ottaa etäi-
syyttä, niin paljon kuin mahdollista. Mikään muu ei toimi, 
pysy siis kaukana. Älä myöskään kamppaile vastaan tai toimi 
kostonhimoisesti. Psykopaatilla on aina keino nujertaa sinut. 
Joten tee palvelus itsellesi, ota etäisyyttä, lähde jos voit. 

Lisätietoa: Thomas Erikson 2018, Psykopaatit ympärilläni, Ate-
na kustannus Oy

John Lennon: Hullut ihmiset hallitsevat yhteiskun-
taamme täysin hulluista syistä. Minusta tuntuu, että 
maanikot hallitsevat meitä maanisia päämääriä 
tavoitellen, ja luulen, että minua pidetään hulluna 
siksi, että sanon sen ääneen. (Erikson 2018, 7.)
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Sattuneista syistä on tullut 
reissattua kerran jos toisen-
kin Saapasmaan maisemissa, 
joista löytyy pitsan lisäksi 
kosolti muitakin kokemuk-
sia. Erityisesti pienet kau-
pungit ovat olleet mieliin 
painuvia, koska niillä jokai-
sella on oma henki ja leima. 

 aailman parhaan pitsan ohella 
jokaisella Italian kylällä ja kaupungilla 
on ikiaikaisen rakennuskannan lisäksi 
omat leivokset, upeimmat juustot ja tie-
tenkin tuoreimmat briossit. Niistä italia-
laiset ovat ylpeitä ja aivan tosissaan.

Italia on erilainen etelässä 
ja pohjoisessa

ITALIA ON TÄYNNÄ ääri-ilmiöitä. Poh-
joinen muistuttaa elämän rytmissään 

KAUKO KALLIO

Buona Sera Città Italiane

M

pohjoisia naapureitaan. Se on Italian 
vientiteollisuuden kehto. Kaikki kau-
pungit, isot ja pienet, ovat teollisten yri-
tysten kotipesiä. Varakas pohjoinen on 
muutaman kerran jopa hamunnut eroa 
köyhästä ja oman tapaisesta elämän 
menosta tunnetusta etelästä. 

Sieltä lähtevät maailmalle Fiatit, Lam-
borghinit, Ferrarit, Alfa Romeot ja Ma-
seratit sekä tuhansia muita vähemmän 
seksikkäitä ja kiihottavia konepajateol-
lisuuden valmistamia tuotteita, Wärt-
silän Triesten tehtaan laivamoottoreita 
unohtamatta. 

Ja kukapa ei olisi joskus törmännyt 
sellaisiin muotimaailman vaatemerk-
keihin kuten Armani, Benetton, Gucci, 
Versace, Prada ja Dolce&Gabbana tai 
käsityönä tehtyihin muotikenkiin. 

Vaatetavaraa toki valmistetaan ym-
päri maata ja viime vuosina kiinalaiset 
ovat halpatyövoimallaan ja kyseen-
alaisella laadullaan osin pilanneet ita-
lialaisen muotiteollisuuden mainetta. 

Esimerkiksi Pratossa Firen-
zen lähellä on vuosikausia 
ollut tuhansia kiinalaisten 

omistamia tehtaita, joissa 
paperittomat kiinalaiset te-

kevät ylipitkää työpäivää nälkä-
palkalla ja asuvat tehtaan tiloissa. 

Valmisteisiin laitetaan tyylikkäästi teksti 
”Made in Italy”.

ETELÄISEMPI OSA MAATA elää omaa, 
rennompaa menoa. Se on myös Italian 
hedelmätuotannon kehto. Eri lajin tuot-
teet kypsyvät juuri omana aikanaan ja 
ne roudataan läpi Italian niin Roomaan 
kuin pikku kaupunkien korttelitoreille. 

Kun ostin pussillisen appelsiineja Ve-
ronan torikauppiaalta ja kysyin, mistä 
nämä tulevat, hän tuumasi, että velipoi-
ka kävi yöllä hakemassa nämä paketti-
autollaan Napolin läheltä. Saman seli-
tyksen ovat saaneet eri aikana ostetut 
muutkin hedelmät.

EI POHJOINEN JA SEN kylät ja kaupungit 
ole kuitenkaan pelkkää teollista menoa. 
Siellä on monen sorttista kulttuuria ja 
ikivanhaa rakennusperinnettä samaan 
tyyliin kuin koko maassa. Jos haluaa 
lähelle paikallista menoa ja tunnelmaa, 
kannattaa kierrellä Milanoa ja Torinoa 
pienemmissä paikoissa.
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Pieni on kaunista

ENSIMMÄINEN KOSKETUKSENI Pohjois-
Italiaan oli kymmeniä vuosia sitten Lago 
Maggioren rannalla sijaitseva pieni Stre-
san kaupunki. Se on sikäli poikkeava 
moniin muihin kaupunkeihin verrattu-
na, että siellä ovat Keski-Euroopan yli-
mykset lorvineet satojen vuosien ajan 
lomillaan. Varakkuus näkyy edelleen 
niin hotellien tasossa kuin ympäröivissä 
muissa rakennuksissa. 

Myös Stresan ruokatarjonnassa näkyy 
vuoristoseudun kulttuuri. Makkaroi-
ta löytyy monta sorttia ja Polentaakin 
tarjotaan joka paikassa. Toki pitsaa, pa-
tonkia ja espressoa saa kaikkialla. Eihän 
italialainen voi kuvitella elävänsä päi-
vääkään ilman niitä.

TUTUSTUAKSEEN tyypillisempiin Poh-
jois-Italian paikkakuntiin kannattaa 
suunnata alemmaksi, akselin Milano–
Venetsia maisemiin eli Po-joen laak-
soon. Sieltä olen vuosien mittaan poi-
minut muun muassa sellaiset hienot ja 
helposti lähestyttävät kaupungit kuin 
Venetsia, Verona, Padova, Vicenza, Man-
tova ja Soave unohtamatta Gardajärven 
rannoilla olevia pikku kaupunkeja.

Jokaisella näistä on omat erityispiir-
teensä ja syynsä, miksi niitä kannattaa 
kahlailla. Varmaan lähes jokainen meis-
tä on Venetsian kanaalimaisemien tun-
goksissa ahdistunut ja useimmille lie-
nee tuttu myös Veronan eräs sisäpiha, 

junassa, on mahdollista lentää – useim-
milta Italian kentiltä pääsee Bariin ja 
Brindisiin. Niistä löytyy ainakin bussiyh-
teyksiä koko maakuntaan. Rautatiever-
kosto on kantapäässä melko vaatima-
ton.

Helppo ja kesälläkin raikkaan virkis-
tävä lomakaupunki on ainakin Gallipoli 
ikivanhoine muureineen ja linnoituksi-
neen. Majoitusta on löydettävissä koh-
tuulliseen hintaan muutamien hotellien 
lisäksi italialaisten kesäasuntoina omis-
tamista kerrostaloasunnoista. Elokuus-
sa sinne on turha tuppautua, sillä silloin 
koko Puglia on tupaten täynnä oman 
maan lomalaisia ja hinnat pilvissä.

Omat mausteensa on Italian ääripäiden 
lisäksi kaikissa maakunnissa. Lyhyitä pii-
pahduksia olen tehnyt niin Vatikaaniin, 
San Marinoon, Toscanan alueelle ja Li-
gurian rannikolle. Jokaisella alueella ja 
kaikissa kohteissa on oma viehätyksen-
sä. 

Monta mielenkiintoista kohdetta on 
kuitenkin vielä kokematta. Listan kär-
kipäässä ovat teollisuusyritysten ohella 
ainakin sellaiset kohteet kuin Parma, 
Ferrara, Cremona, ja Capri sekä Sisilian 
ja Sardenian aivan omintakeiset kult-
tuurit ja tavat. Mielenkiintoista olisi käy-
dä katsomassa myös Wärtsilän Triesten 
tehdasta, Koneen tehtaita Milanon mai-
semissa ja Fiatin tehtaitten nykytoimin-
taa ja vertaamassa sitä parin vuosikym-
menen takana näkemääni tuotantoon. 

jossa on pakko hiplata Julian patsaan 
tissiä. 

Veronan yksi must-kohde on kesäi-
nen oopperanautinto Areenan kivipen-
keillä. Ulkoilmateatterin akustiikka on 
häkellyttävän hyvä ja kylmä Prosecco 
väliajalla hintansa väärti. Veneton alue 
onkin itse asiassa Proseccon tuotannon 
ydin alue monien muiden viinilaatujen 
ohella.

Sen sijaan historiallinen yliopisto-
kaupunki Padova lienee jo vähemmän 
pongattu ja pikkuinen Soave osuu 
harvemman matkakohteeksi, vaikka 
kumpaisetkin ovat niin rakennuskult-
tuuriltaan kuin maisemiltaan aivan erin-
omaisia päiväkohteita.

Veneton kohteiden saavutettavuus 
on sikäli hyvä, että rautatiet kulkevat 
melkein jokaisen läpi ja Trenitalian ju-
nat kulkevat hämmästyttävän hyvin ai-
katauluissaan eikä lippujen hinnatkaan 
päätä huimaa.

Kantapäähän

JOS HALUAA NÄHDÄ ja kokea aivan toi-
senlaista menoa, voin suositella muuta-
man päivän visiittiä Italian kantapäähän 
eli Pugliaan, suomalaisittain Apuliaan. 
Siellä eivät tehtaiden savut juuri häirit-
se eikä kansalaisten – tai enimmäkseen 
siirtotyöläisten – vauhti ole pohjoista 
luokkaa. 

Jos ei halua istua puolta vuorokautta 
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Oulun Ammattikorkea-
koulun tekniikan alan 
opettajien järjestämä 
TOOL Masters golf-kil-
pailu järjestettiin tänä 
vuonna kaksipäiväisenä 
kisana Pietarsaaressa ja 
Kalajoella 4.–5. elokuuta. 
Pelimuotona oli tasoituk-
sellinen lyöntipeli, jossa 
kahden päivän tulokset 
laskettiin yhteen. Pelimuo-
toa oli hieman helpotettu 
Gentlemen’s Nine -rajoi-
tuksella, eli suurin mah-
dollinen reikätulos rajat-
tiin yhdeksään.

 ajoitus kilpailua varten 
oli järjestetty Kalajoen hiekkasär-
kille golf-kentän välittömään lähei-
syyteen. Osa kilpailijoista saapui 
Kalajoelle hyvissä ajoin kilpailua 
edeltävänä päivänä ehtien pelata 
harjoituskierroksen. Viimeisetkin 
kilpailijat saapuivat paikalle ilta yh-
deksän aikaan, jonka jälkeen ko-
koonnuttiin iltapalalle Sandy Kelt 
-ravintolaan.

AAMUN VALJETTUA AJETTIIN Pietar-
saareen. Puolipilvinen sää ja rauhal-
linen, luonnonläheinen golfkenttä 
teki kisaolosuhteista mainiot. Kilpai-
lu oli tasainen. Ratkaisu tapahtui väy-
lällä 15, joka on Myllyperän lammen 
rantaa myötäilevä par-5. Väylää isän-
nöivä joutsenperhe sai todistaa, mi-

SEPPO PERÄLÄ, Lehtori, Oulun Ammattikorkeakoulu
TAUNO JOKINEN, Yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu 
KUVAT: SEPPO PERÄLÄ ja TAUNO JOKINEN

TOOL Masters 2020

M

Ville Salmi voitti sekä lähimmäs lippua 
että pisin draivi -kisat. Kuva Pietarsaaren 
väylältä 6.

Voiton Kilpailussa vei jo toisen kerran peräk-
käin Tauno Jokinen ja sai kiertopalkinnon 
vuodesi haltuunsa.
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ten kisaa siihen asti hallinneen Ville Sal-
men rohkea lähestymislyönti jäi hieman 
vajaaksi ja putosi vesiesteeseen. Väylän 
tuloksena oli lopulta triplapogi. Ensim-
mäisen päivän jälkeen kisan johdossa 
oli Tauno Jokinen. Kolmen kärjessä Ville 
Salmi oli toisena kahden lyönnin ja Pek-
ka Kilpinen neljän lyönnin takamatkalla.

ILLAKSI PALATTIIN Kalajoelle syömään 
ja saunomaan. Ravintola Pihvitupa tar-
josi tasokkaan kolmen ruokalajin ateria 
kohtuulliseen hintaan. Aterialla kerrat-
tiin päivän tapahtumia ja vaihdettiin 
kuulumisia. Vilkas keskustelu jatkui ma-
japaikassa iltamyöhään asti. Maailmaa 
parannettiin monin tavoin ja tuloksek-

Kilpailun voittajat vasemmalla Pekka Kilpinen, keskellä Tauno Jokinen, oikealla Ville Salmi.

kaasti. Niinpä aamulla taivas oli pilvetön 
ja aurinko lämmitti miellyttävästi.

TOISENA KILPAILUPÄIVÄNÄ Pekka Kil-
pinen aloitti vahvan takaa-ajon ja oli 9 
reiän jälkeen jo tavoittanut Ville Salmen. 
Kilpailun taitepiste oli jälleen väylä 15, 
joka on pitkä polveileva par 5. Kilpailua 
johtava Tauno Jokinen löi avauksen sy-
välle metsään ja joutui tulemaan turva-
lyönnillä väylälle. Haastavalle viheriölle 
Jokinen pääsi vasta viidennellä lyönnillä 
ja lähipelikin vaati kolme lyöntiä, eli tu-
loksena oli triplapogi. 

Myös Kilpinen ja Salmi joutuivat kui-
tenkin viheriöllä vaikeuksiin ja Jokinen 
pääsi viimeisille reiälle kolmen lyönnin 

johdossa. Jokinen ei enää johtoase-
masta lipsunut vaan uusi viimevuotisen 
TOOL Masters voittonsa kolmen pisteen 
erolla ennen Pekka Kilpistä. Kolmannek-
si tui hienosti Ville Salmi.

JO PERINTEISEKSI muodostunut TOOL 
Masters kilpailu oli jälleen onnistunut 
kokemus, joka edisti työyhteisön yhteis-
henkeä. Ensi vuonna kisa järjestetään 
alustavan suunnitelman mukaan Turun 
seudulla toukokuun lopussa. Seuraa-
van vuoden kilpailun järjestelyvastuu 
kuuluu kilpailusääntöjen mukaan kisan 
voittajalle. 
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Alakerran taiteilijayhdistykseltä tuli kutsu: 
”Vapauta sisäinen taitelijasi ja tule piirtä-
mään”. Sinne siis!

 aan nipun piirustuspaperia, lyijykynän ja hiilen. Malli 
riisuu vaatteet, iskee päähänsä muhkean peruukin ja ottaa 
asennon. Töpsötän lyijykynällä kaikessa rauhassa yksityiskoh-
tia, kun aika jo loppuu: malli vaihtaa asentoa kolmen minuu-
tin välein eli aikaa yhteen piirrokseen on vain sen verran.

”Ehkä sinun kannattaa kokeilla hiiltä”, neuvoo paikalla oleva 
oikea taitelija katsoessaan aikaansaannostani.

MALLI ON SELIN JA HAHMOTTELEN ääriviivoja hiilellä. Kun 
aika päättyy, paperillani on kuva peruspersjalkaisesta suoma-
laisemännästä: lyhyet tanakat jalat, roikkuva takamus ja vahva 
lyhyt selkä. 

”Yritäpä kiinnittää huomiota vartalon mittasuhteisiin”, neu-
voo oikea taitelija.

MALLI KÄÄNTYY SIVUTTAIN ja päätän piirtää hoikat jalat ja 
kädet, kuten hänellä onkin. Hänellä on raskaat rinnat ja peh-
meä masu. Kun aika päättyy, paperilleni piirtyneellä naisella 
on kuin onkin hoikat ja pitkät raajat. 

”Ihan kiva. Aika hyvä”, sanoo oikea taitelija mutta olen huo-
maavinani hymyssä väkinäisyyttä.

KAHDEKSAN PIIRROKSEN JÄLKEEN käsi on väsynyt. Mallilla on 
kuuma ja hän heittää peruukin pois. En juurikaan katso pa-
perille vaan mallia, ja käsi piirtää mitä piirtää. Kolmen minuu-
tin kuluttua paperillani on joku aivan muu kuin kaunis malli: 
toistissinen rupsahtanut kalju naisihminen. Kerään tavarani 
ja poistun ennen kuin oikea taitelija kommentoi. Hiilen otan 
mukaan.

OLEN AINA OLLUT HUONO ns. taideaineissa ja vältellyt niitä. 
Tämä taiteilukokemus oli kuitenkin aivan ihana: kolmen mi-
nuutin aikana ei voi ajatella työasioita ja tulos saa olla mitä 
on. Olenkin ostanut piirustuspaperia. Siinä missä joku meditoi 
juoksemalla, joku joogaamalla, niin aina silloin tällöin, esimer-
kiksi kun etätunnin tai -kokouksen alkuun on niin vähän aikaa, 
ettei siinä ehdi tehdä mitään järkevää, otan hiilen, piirrän pi-
kaisen sötöksen ja rentoudun. Yleensä saan myös hyvät nau-
rut ja sekös tekee ihmiselle hyvää!

TÄSTÄ ALKAA UUSI JUTTUSARJA Toolilainen harrastaa.

Toolilainen harrastaa
MIRKA AIRESVUO
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 itkäkorvan lapsuudessa korona oli 
hyvä ja kiva asia. Sitä pelattiin ahkerasti 
eikä siinä vilissyt viruksia. No, joskus rä-
kätaudin roiskeita, mutta niitä ei lasket-
tu eikä pelätty.

Nykyinen koronapeli on kovempi jut-
tu. Niin kova, että kukaan ei osaa sanoa, 
kuinka kova peli se on. Ja kuinka siihen 
pitää suhtautua. Paitsi Bolsonaro, Trump 
ja Lukasenka, jotka eivät ole kuulleet-
kaan koko kiusankappaleesta. 

Mullistuksilla on aina hyvät ja huonot 
puolet, vaakakupit menevät aina joten-
kin tasan. Pitkäkorvan hatarassa muis-
tissa on 90-luvun alku, jolloin maa meni 
alamäkeen joutuisammin kuin Kalle Pa-
lander pujottelurinteillä.

Samaan aikaa eräät keksivät rakentaa 
ylijäämälaudoista tyhjilleen jääneisiin 
tehdas- ja varastohalleihin harvasei-
näisiä koppeja, joita vuokrasivat toisille 
kansalaisille ylimääräisten tavaroittensa 
myyntikojuiksi. Syntyi kirpputoriyhteis-
kunta. Ja kauppa kävi niin vuokraajilla 
kuin vuokran antajilla.

Koronan rynnistäessä Suomeen huo-
mattiin, että pahus soikoon, suojavarus-
teiden varastot oli unohdettu täyttää. Ja 
maailmalla olleet nenärätit oli jo myyty 
loppuun. Alkoi vimmattu kilpailu naa-
mareista hinnalla, jolla olisi ennen epi-
demiaa ostettu puoli valtakuntaa. Laatu 

Pandomian pelastajat?

vaihteli kelvollisesta kelvottomaan ja 
tosi surkeaan.

Kun tajuttiin, että tämä virus-veijari 
saattaa viipyä jopa juhannuksen yli, al-
koi vimmattu innovaatioiden puiminen. 
Koronavilkut sykkivät jo melkein joka 
kännykässä, ovien kahvoja laastaroi-
daan tarrakankailla ja malarialääkkeitä 
popsitaan – ainakin jenkeissä.

Tavallisesti perillä olevasta lähteestä 
on Pitkäkorvan kuuloluihin kantau-
tunut viesti, jonka mukaan varsinkin 
Savon maisemissa uusia innovaatioita 
suorastaan satelee StartUpeista ja teku-
jen labroista.

Vallankumouksellinen tuotekin on 
tiettävästi tulossa. Helsinki–Vantaan 
lentokentälle tullaan lähiaikoina asen-
tamaan Savonian ja savolaisten yh-
teistyökumppanien suunnittelema 
pilottilaitteisto ratkomaan koronan 
testausongelmia, jotka tuntuvat aivan 
ylivoimaisilta ratkaistaviksi Finavian ta-
holta.

Uutuus on Savolax-niminen porttijär-
jestelmä, jonka läpi jokainen kentälle 
tuleva matkustaja joutuu kulkemaan. 
Portin herkät anturijärjestelmät ja bio-
haistelijat tutkivat matkustajan mah-
dolliset koronavirukset. Oheistoimin-
toina haistetaan myös kokat ja muut 
mömmöt.

Jos henkilössä havaitaan epäilyttäviä 
virusmuotoja, hänet ohjataan portin 
sivulinjastoon, missä robottilaitteisto 
tekee hänelle aivan uudenlaisen, kään-
teen tekevän koronan pikatestin. Siitä 
saadaan tulos käden käänteessä.

Jos tulos on positiivinen, matkustaja 
ohjataan automaattisesti kentälle sijoi-
tettavaan karanteenikoppiin, josta pois 
päästäkseen hänellä on kaksi vaihto-
ehtoa. Edullisemmassa vaihtoehdossa 
hänet kuljetetaan Jällivaaran kaivok-
seen tukityöllistetyksi tulkiksi ja toisessa 
vaihtoehdossa hänelle varataan yksilöl-
linen iglu-majoitus Lapista, jossa hän 
voi viettää laatuaikaa luonnon rauhassa 
revontulia katsellen, kunnes tauti on 
parantunut. Jälkimmäinen tosin mak-
saa hieman enemmän. Siihen voi anoa 
avustusta Euroopan koronarahoitusoh-
jelmasta.

Laitteisto on tiettävästi koekäytössä 
ja tuloksia odotetaan lähiaikoina. Maa-
ilman laajuisesta patentistakin huhu-
taan. Pitkäkorvalla ei ole varmempia 
tietoja keksinnöstä, joten savolaiset 
tuntien vastuu tästäkin jää kuulijalle – 
tässä tapauksessa siis lukijalle.

Kuulolla myös
VELI PITKÄKORVA

P
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Ravustuskausi alkoi 21.7. ja jatkuu vielä lo-
kakuun loppuun saakka. Itsellä parhaat saa-
liit ovat usein tulleet loppukaudesta, joten 
merrat kannattaa vielä laskea veteen. Tässä 
mainio rapuohje, jolla varmasti onnistut.

 avustamiseen tarvitaan aina vesialueen lupa, olipa ra-
vustaja minkä ikäinen tahansa. 18–64-vuotiaiden tulee mak-
saa myös valtion kalastuksenhoitomaksu, joka vuonna 2020 
on 45 euroa koko vuodelle, vuorokausi ja viikkolupiakin voi 
ostaa. Ravustaminen onnistuu monella eri tavalla. Jännittävää 
puuhaa on ns. tikustaminen. Rantaveteen asetetaan syöttika-
la tikkuun ja odotellaan rapujen saapumista. Ravut poimitaan 
käsin tai haavilla talteen. Rapuja ui myös katiskaan. Suosituin 
on rapumerta, joita valmistetaan muovista ja havasverkosta. 
Rapurosvo nimellä myynnissä oleva on itselleni osoittautunut 
parhaaksi.

Syöttinä voi käyttää lihaa ja kalaa. Myös keinotekoisia syöttejä 
on myynnissä. Käytetyin on kala ja särki on parhaasta pääs-
tä. Syöttinä tulee kuitenkin käyttää vain ravustusjärven omaa 
kalakantaa, näin ehkäistään rapuruton leviämistä. Syötit kan-
nattaa vaihtaa joka ilta, sillä rapu ei ole raadonsyöjä, vanhat 
syötit eivät houkuttele. Ravut liikkuvat hämärän aikaa, joten 
merrat lasketaan iltapäivällä ja koetaan aamulla. Ravut pää-
sevät merrasta myös pois, joten ne kannattaa kokea aamulla, 
jopa aamuyöstä.

Rapuja voi säilyttää sumpussa ennen keittämistä. Kun sum-
pun laskee tarpeeksi syvälle viileään veteen, ne säilyvät siellä 
parikin viikkoa. Niille voi antaa ruuaksi esimerkiksi nokkosia, 
kurkkua, porkkanaa, kesäkurpitsaa ja perunaa. Mutta ei kalaa. 
Ruokkimisen voi lopettaa pari päivää ennen keittämistä, näin 
rapujen suoli on tyhjä ennen keittovaihetta.

REIJO MANNINEN

R

Rapurallaa,
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rapukautta on vielä jäljellä

Huuhtele ravut ennen keittämistä haalealla vedellä ja tarkista, 
että ravut ovat varmasti eläviä. Jaa tillinippu kolmeen osaan. 
Keitä vesi kymmenen litran kattilassa ja lisää sinne suola, soke-
rit ja yksi tillinippu. Keitä noin 10 minuuttia ja poista tilli. 

Laita ravut kiehuvaan veteen yksi kerrallaan, suurimmat en-
sin. Lisää keitokseen uusi tillinippu ja tarkista, että kaikki ravut 
ovat pinnan alla. Keitä isoja rapuja 8–10 minuuttia ja pienem-
mille ravuille riittää 6–7 minuuttia. Aika lasketaan siitä, kun 
vesi kiehuu uudelleen rapujen lisäämisen jälkeen. Kypsän ra-
vun tunnistaa myös siitä, että selkäpanssarin ja pyrstön väliin 
muodostuu rako.

Kun ravut ovat kypsiä, vaihda tillinippu uuteen ja jäähdytä 
keitos mahdollisimman nopeasti esimerkiksi vesialtaassa. 
Jäähtyneet ravut säilytetään kylmässä, ja ne saavat maustua 
keittoliemessä seuraavaan päivään ennen nauttimista. Rapuja 
voi myös pakastaa keittoliemessään.

Ravut voi asettaa esille laakealle astialle ja koristeeksi tilliä. 
Rapujen kanssa maistuu paahtoleipä, voi tai valkosipulima-
joneesi ja tillisilppu. Juoma, välisnapsit ja rapulaulut valitaan 
sitten oman maun mukaan.

Rapujen keittäminen
Jos rapuja syödään alkupalana, niitä kannattaa varata noin 
10 syöjää kohden. Jos ravut ovat pääruokana, niitä tarvitaan 
luonnollisesti enemmän, 15–20.

40 rapua

reilusti kruunutilliä varsineen

6 litraa vettä

2 dl karkeaa merisuolaa

4 sokeripalaa
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