
Tulosperusteisen rahoitusmallin yllättävät vaikutukset, s. 8

Vierailuvuorossa Antti Palola, s. 10

Lujuusoppi - insinööriosaamisen selkäranka, s. 24

Tekniikka voi tunnistaa kuljettajan stressin tai väsymyksen, s. 28

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI 4/2020

Toolilainen



2 4/2020 Toolilainen

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

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

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

TOOLin syysvaltuuston etäkokouksessa  
parannettiin paikallisen toiminnan edellytyksiä  ............ 6

Tulokset paranevat, miten käy laadun? .............................. 8

Vierailuvorossa Antti Palola 
Korona pisti työelämän murroksessa  
uuden vaihteen silmään ........................................................10

Terveisiä Seinäjoelta – avaruuden pääkaupungista ....12

TOOLin vuosittaiset neuvottelupäivät  
OAJ:n johdon kanssa ...............................................................14

Korona, oppiminen ja teknologia –  
Opettajien digitaalinen osaaminen kovaa valuuttaa ..16

Ilmailumuseo uuteen aikaan ................................................18

Toolilainen tutkii .......................................................................20

Yrkeshögskolorna saknar finansieringsinstrument  
för teknisk utveckling .............................................................22

Käytännön lujuusoppia - Kaamea nurjahdus .................24

Hirvenhiihdossa ei käytetty GPS-paikannusta ...............26

Tietoviihdejärjestelmästä  
tarkkaavainen apukuljettaja .................................................28

Mitä Koronan jälkeen? ............................................................30

Paikallisten matkassa Malesiassa ........................................32

Toolilainen harrastaa 
Matka sohvalta MM-kisoihin ................................................34

Made in Finland ........................................................................35

s. 26

Harrastajamelojasta suomenmestariksi ja MM-kilpailuihin.

GPS-paikannus lisää 
metsästyksen turvallisuutta.

Iltapäiväteellä herra ja rouva 
Tan Kok Siewn antiikkikaupassa Taipingin kaupungissa.

s. 32

s. 34



34/2020 Toolilainen

   

E

 PÄÄKIRJOITUS

 nsi vuonna TOOL täyttää 75 vuotta. Vietämme juhla-
vuotta monin tavoin jäsenistömme iloksi ja hyödyksi. Lop-
puvuonna järjestämme pääjuhlan, ja kutsumme TOOLin jä-
senet muistelemaan menneitä ja suunnittelemaan tulevaa 
edunvalvontaa. Lisäksi paikalliset alayhdistykset järjestävät 
omia juhliaan TOOLin taloudellisella ja henkisellä tuella. 
Juhlavuonna TOOL julkaisee oman laulukirjan, joka on pro-
filoitu tekniikan ja liikenteen opetuksen mukaisesti lauluva-
lintoja ja sanoituksia myöten.

USKOTTAVA AMMATTILIITTO MUODOSTUU aktiivisesta ja 
laajasta jäsenistöstä, osaavista toimijoista ja vahvasta talou-
desta. TOOL ry koostuu lukuisista jäsenyhdistyksistä, jotka 
toimivat ammattikorkeakouluissa, joissa on tekniikan ja lii-
kenteen opetusta. Jäsenyhdistykset tarvitsevat toimintansa 
tueksi riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, ja näihin 
on tulossa ensi vuonna tuntuva korotus. Panoksia toivotaan 
käytettävän myös uusien jäsenten rekrytointiin järjestäyty-
misasteen nostamiseksi.

TOOLIIN KUULUU LÄHES TUHAT opetusalalla työskentele-
vää jäsentä, joiden koulutuksesta ja ammattitaidosta olem-
me todella ylpeitä. Suomalaiselle insinöörikoulutukselle on 
aina merkittävää kysyntää Suomen työmarkkinoilla, erityi-
sesti vientiteollisuudessa, joka luo osaltaan pohjan maam-
me hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa. TOOL osallistuu 
tarmokkaasti koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen nelivuoti-
sen insinöörikoulutuksen kehittymisen ja jatkuvuuden tur-
vaamiseksi.

TOOLILLA ON AINA OLLUT VAHVA asema Suomen ammat-
tiyhdistysten järjestökentässä ja on aivan varmasti jatkossa-
kin. TOOLin jäseniä on valittu merkittäviin vaikuttamisteh-
täviin usealla tasolla. ”Aulis Eskola valittiin 1969 akavalaisen 

Teknillisten oppilaitosten opettajien liiton puheenjohtajaksi 
ja 1970 Akavan varapuheenjohtajaksi. Akavan puheenjoh-
taja hän oli 1971–76 ja oli viimeinen tehtävää luottamus-
toimisena hoitanut. Aulis Eskolan puheenjohtajuus osui 
aikaan, joka oli erityisen merkityksellinen keskusjärjestön 
kehittymiselle. Tuolloin tehtiin muun muassa kolme tulopo-
liittista kokonaisratkaisua. Niiden sisällössä näkyi Aulis Esko-
lan käden ja laskutikun jälki.” (HS 30.12.1999.)

METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNANTAJAT OTTIVAT pientä ir-
tiottoa perinteisestä työmarkkinaneuvottelusysteemistä. 
Sivistalla saattaa olla motivaatiota vastaavaan joskus tule-
vaisuudessa. Jos paikallinen neuvotteleminen lisääntyy, on 
tärkeää, että työehtosopimusasioissa löytyy osaamista ja lu-
jaa tahtoa jo etupainotteisesti. Nykyinenkin järjestelmä vaa-
tii monipuolista luottamusmiesosaamista, kuten esimerkiksi 
siirtymäsopimuksissa tänä vuonna on todettu.

ENNEN VUODEN VAIHDETTA TULEE maksuun työehtoso-
pimuksen mukainen järjestelyvaraerä. Erän maksaminen 
yleiskorotuksena joko prosenttiperusteisena tai euromääri-
senä on hyvin perusteltua. Usea esimies on nähnyt alaisen-
sa viimeksi maaliskuussa ja kehityskeskusteluja on pidetty 
pääsääntöisesti etänä verkon välityksellä. Poikkeuksellinen 
opetusvuosi on kohdellut useita opintojaksoja ja opettajia 
eri tavoin. Täten työsuorituksen ja työtehtävien vaativuuden 
arviointi on todella kyseenalaista.

KERÄÄMÄLLÄ ITSELLESI SOPIVIMMAT niistä lukuisista etä-
työneuvoista, joita on sosiaalinen media pullollaan, selviät 
varmaakin kohtuudella myös ensi vuodesta, mutta sitä odo-
tellessa kaikille TOOLin jäsenille rauhallista joulun odotusta 
hiljentymisen merkeissä.

Vahva ja osaava TOOL



4 4/2020 Toolilainen

LEDAREN

 ästa år fyller TOOL 75 år. Vi firar jubileumsåret på 
många sätt till glädje och nytta för våra medlemmar. I slutet 
av året ordnar vi en huvudfest, och kallar TOOL-medlem-
marna till att minnas gångna tider och planera kommande 
intressebevakning. Dessutom arrangerar lokala underför-
eningar egna festligheter med ekonomiskt och andligt stöd 
av TOOL. Under feståret publicerar TOOL en egen sångbok, 
som profilerats enligt utbildningen i teknik och kommuni-
kation både gällande sångurval och textning.

EN TROVÄRDIG FACKFÖRENING BESTÅR av en bred och 
aktiv medlemskår, kunniga funktionärer och en stark eko-
nomi. TOOL ry består av ett flertal medlemsföreningar som 
fungerar i yrkeshögskolor med utbildning inom teknik och  
kommunikation. Medlemsföreningarna behöver tillräckligt 
ekonomiskt stöd för sin verksamhet, och nästa år kommer 
detta att ökas märkbart. Man önskar också att satsningarna 
inriktas på nyrekrytering för att höja anslutningsgraden.

TOOL OMFATTAR NÄSTAN TUSEN medlemmar som arbetar 
inom undervisningssektorn, och för vilkas utbildning och 
yrkesskicklighet vi är verkligen stolta. Den finländska ingen-
jörsutbildningen har alltid en betydande efterfrågan på den 
finska arbetsmarknaden, särskilt inom exportindustrin, som 
å sin sida skapar grunden för vårt lands välstånd nu och i 
framtiden.  TOOL deltar engagerat i det utbildningspolitiska 
påverkandet för att trygga och utveckla den fyraåriga in-
genjörsutbildningen.

TOOL HAR ALLTID HAFT EN STARK ställning inom Finlands 
fackföreningars medlemsfält och kommer även i framti-
den att ha det. TOOL-medlemmar har valts till betydande 
påverkningsposter på flera plan. ”Aulis Eskola valdes 1969 

till ordförande för Tekniska läroanstalternas lärareförbund 
och 1970 till viceordförande i Akava. Han var Akavas ord-
förande 1971–76 och den sista att sköta posten som fört-
roendevald. Aulis Eskolas ordförandeskap sammanföll med 
en särskilt betydelsefull tid för utvecklingen av centralorga-
nisationen. Då uppgjordes bland annat tre inkomstpolitiska 
helhetsavtal. Innehållet i dessa återspeglade Aulis Eskolas 
fingeravtryck och spår av hans räknesticka.” (HS 30.12.1999.)

SKOGSINDUSTRINS ARBETSGIVARE tog avsteg från det tra-
ditionella arbetsmarknadsförhandlingssystemet. Sivista tor-
de ha motivation för något motsvarande i framtiden. Om 
lokala förhandlingar ökar, är det viktigt att det finns kunnan-
de och stark vilja redan på förhand gällande arbetsavtals-
villkor. Redan dagens system fordrar mångkunnigt förtroen-
demannakunnande, vilket man t.ex. konstaterat i detta års 
förflyttningsavtal.

FÖRE ÅRSSKIFTET KOMMER avtalsenlig justeringsmånsrat 
till utbetalning. Det är välmotiverat att betala denna som all-
män förhöjning antingen på procentbasis eller i form av eu-
roförhöjning. Mången förman har sett sina anställda senast i 
mars och utvecklingssamtal förts huvudsakligen på distans 
via nätet. Det avvikande undervisningsåret har behandlat 
många studieperioder och lärare på olika sätt. Därför ifrå-
gasätter man verkligen bedömningen av arbetsprestationer 
och arbetsuppgifternas krävandegrad.

GENOM ATT SAMLA DE FÖR dig själv bästa råden gällande 
distansarbete som sociala medier är fulla av klarar du säkert 
även nästa år med måtta, men i väntan på det tillönskas alla 
TOOL-medlemmar en fridfull jul i form av att varva ner och 
ta det lugnt.

N

Stark och kunnig TOOL
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Aikakauslehtien liiton jäsen

PÄÄTOIMITTAJALTA

 ikoinaan tutkin nuorten insi-
nöörien viestintää työelämässä. Tutki-
musaineistosta nousi kolme syytä sille, 
koetaanko kommunikointi helpoksi tai 
vaikeaksi: viestintätilanne, henkilökoh-
taiset ominaisuudet sekä rutiini tai sen 
puute. 

Termiä henkilökohtaiset ominaisuudet 
ei silloin saanut kielitieteeseen sopimat-
tomana käyttää, joten muutin sen muo-
toon omat viestintätaidot. Ei olisi pitä-
nyt, sillä eihän esimerkiksi puheliaisuus 
ei ole viestintätaito. Se, että ”puhetta 
tulee helposti”, ei välttämättä tarkoita, 
että puhe olisi sisällökästä ja edes vuo-
rovaikutustilanteessa tarkoituksenmu-
kaista. Ominaisuudet ovat, taitoja voi-
daan opetella.

TOKI SUURPIIRTEINEN VOI Tehdä kah-
deksan tuntia pikkutarkkaa työtä ja ujo 

Ujon työhakemus

A

menestyä myyntitykkinä. Tarkoitan täs-
sä tekstissä henkilökohtaisilla ominai-
suuksilla luontaista tapaa toimia. 

Luen parhaillaan opiskelijoiden työ-
hakemusharjoituksia. Ani harva kuvai-
lee luontaista toimintatapaansa oppi-
kirjoista tutulla rohkeiden ja seurallisten 
ihmisten fraasilla olen erittäin sosiaali-
nen ja tulen hyvin toimeen kaikkien kans-
sa. Sen sijaan insinööriopiskelijoiden 
teksteissä korostuu kyky työskennellä 
huolellisesti ja tunnollisesti. 

Kannattaa myös muistaa, että dynaa-
misilla adjektiiveilla on aina kääntöpuo-
li: Itsenäinen ja päättäväinen kääntyykin 
huonoksi puoleksi, jos työssä nimen-
omaan pitää noudattaa ohjeita ja kysyä, 
jos ei ole varma. Uusista asioista innostu-
va luonne ei auta, jos tärkeintä on saada 
rutiininomainen työ aikataulussa val-
miiksi. Helposti lähestyttävälle ilopillerille 
itsenäinen työnkuva lienee myrkkyä.

VIIME KESÄNÄ JOKA VIIDES 17–30-vuo-
tias kesätyönhakija jäi koronaepidemi-
an takia ilman työpaikkaa. Työeläke-
yhtiö Elon kyselyyn vastanneista 92 % 
oli päätoimisia opiskelijoita. Vastaajista 
kolmannes uskoi, että oma työllisyys-
tilanne heikkenee koronan vuoksi lähi-
vuosina. 

Millä ujo voi tehdä vaikutuksen tässä 
pirskahtelevan spontaania sosiaalisuut-
ta korostavassa maailmassa? Luulisi 
näillä opiskelijoiden kirjoittamilla vah-
vuuksilla tulevan kutsu haastatteluun 
– olettaen tietysti, että työnkuva ja ha-
kijan työtaidot kohtaavat: Olen saanut 
hyvää palautetta siitä, teen työt ahkerasti 
ja tunnollisesti. Olen myös nopea oppi-
maan uutta. Olen tarkka ja teen hyvää 
työnjälkeä. Teen työni huolellisesti alusta 
loppuun, ja minuun voi luottaa. 

Sen verran ujon pitää uskaltaa, että 
ilmaisee vahvuutensa ja osaamisensa. 
Se on viestintätaitoa, ja sitä voi opetella 
ja oppia.

MIRKA AIRESVUO
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TOOLin syysvaltuuston ko-
kous järjestettiin koronati-
lanteen vuoksi etäyhteydellä 
Teams-kokouksena. Tekniik-
ka toimi koko kokouksen 
ajan erinomaisesti ja henki-
lövalintojen tekeminen teks-
tiviestiäänestyksellä toimi 
ongelmitta. 

 okouksessa käyty keskustelu 
oli vilkasta, ja valtuuston puheenjohtaja 
Reijo Manninen jakoi puheenvuoroja 
chat-ikkunaan tulleiden puheenvuo-
ropyyntöjen mukaan. Valtuuston ko-
kouksessa esitettiinkin toive sääntöjen 
muuttamisesta tavalla, joka mahdollis-
taisi kokouksiin osallistumisen etäyh-
teydellä myös pandemian jälkeisenä 
aikana. Asiaan päätettiin palata valtuus-
ton kevätkokouksen yhteydessä.

TOOL nosti jäsenyhdistysten 
vuosittaista tukea

KOKOUKSEN ESITYSLISTALLA oli TOOL 
Vaasasta tullut toive jäsenyhdistysten 
vuosittaisen tuen lisäämiseksi. Tukea 
lisättiin viime vuonna, mutta useat jä-
senyhdistykset pitivät uutta korotusta 
aiheellisena tilanteessa, jossa luotta-
mustehtäviin on haastavaa löytää teki-
jöitä ja uusien jäsenten rekrytoiminen 
on vaikeaa.

Aiheesta käytiin vuoden 2021 talous-
arvion käsittelemisen yhteydessä vil-
kas keskustelu, jonka seurauksena val-
tuusto päätti nostaa jäsenyhdistyksille 
vuonna 2021 jaettavan tukisumman 
yhteensä 80.000 euron suuruiseksi. Li-
säksi TOOLin hallituksen esitys 200 eu-
ron suuruisen rekrytointipalkkion mak-
samisesta jokaista rekrytoitua jäsentä 

HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

TOOLin syysvaltuuston 
etäkokouksessa parannettiin 

paikallisen toiminnan edellytyksiä 

K

Puheenjohtaja Jarno Varteva ja järjestösihteeri Heini 
Hietikko olivat ainoat, jotka osallistuivat valtuuston 
syyskokoukseen Akavatalolla. Kokouksessa esitettiin-
kin toive sääntöjen muuttamisesta tavalla, joka mah-
dollistaisi kokouksiin osallistumisen etäyhteydellä 
myös pandemian jälkeisenä aikana. Asiaan palataan 
kevätkokouksessa.

4/2020 Toolilainen
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kohden pidettiin osana talousarviota. 
TOOL tukee myös laboratorio- ja har-

joitusinsinöörien oman yhdistyksen 
TOKI ry:n toimintaa vuosittain myön-
nettävällä toiminta-avustuksella.

Henkilövalinnat 
hoituivat sujuvasti 
tekstiviestiäänestyksellä

TOOLIN PUHEENJOHTAJISTO eli Jarno 
Varteva, Esa Salmikangas ja Leif Öst-
man olivat erovuorossa. Vaalivaliokunta 
oli saanut etukäteen esitykset jatko-
kausista tämän kokoonpanon jäsenten 
osalta. Lisäksi säännöt mahdollistavat 
esitysten tekemisen kokoustilanteessa. 
TOOL Metropolia esittikin vasta koko-
ustilanteessa TOOLin puheenjohtajaksi 
Tapani Järvenpäätä. Jarno Varteva 
voitti äänestyksen äänin 21–10. Ensim-
mäiselle varapuheenjohtajalle eli Esa 
Salmikankaalle ei ollut haastajaa, mutta 
TOOL Metropolia esitti Tapani Järven-
päätä myös toisen varapuheenjohtajan 

Suora liittyminen OAJ:hin ei 
ole TOOLin etujen mukaista, 
koska se heikentäisi paikalli-
sen toiminnan vaikuttavuut-

ta ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta.

tehtävään. Leif Östman 
voitti tämän äänestyk-
sen äänin 20–12.

MUITAKIN HENKILÖ-
VALINTOJA oli luvassa, 
sillä kolme hallituksen 
jäsentä oli erovuoros-
sa. Heitä kaikkia eli 
Ari Ekholmia, Heikki 
Heiskasta ja Lasse 
Hillmania oli esitetty vaalivaliokun-
nalle jatkokaudelle ennen valtuuston 
kokousta. Lisäksi vaalivaliokunnalle oli 
ennen kokousta esitetty hallituksen jä-
seneksi Riitta Niemelää TOOL Vaasasta. 
Kokoustilanteessa hallituksen jäsenek-
si esitettiin myös Tapani Järvenpäätä 
TOOL Metropoliasta. 

Valinnoista äänestettiin yksi kerral-
laan siten, että toisella ja kolmannella 
äänestyskierroksella poistetiin valikosta 
edelliskierroksella eniten ääniä saanut 
nimi. Eniten ääniä sai ensimmäisellä 
kierroksella Lasse Hillman, toisella kier-
roksella Heikki Heiskanen ja kolmannel-
la kierroksella Ari Ekholm. 

Hallituksen kokoon-
pano ei siis muuttunut. 
Hallituksen henkilökoh-
taisiin varajäseniin tuli 
kuitenkin muutoksia: 
uusina varajäseninä 
aloittavat vuoden 2021 
alussa Tapani Järven-
pää ja Tiina Aalto Met-
ropoliasta. 

VALTUUSTON KOKOUKSEN informaatio-
osassa käytiin keskustelua OAJ:n suun-
nittelemasta järjestömallin uudistuk-
sesta. Toteutuessaan uudistus poistaisi 
TOOLin käytössä olevan järjestäytymis-
mallin, jossa liittyminen OAJ:hin tapah-
tuu TOOLin paikallisen jäsenyhdistyk-
sen kautta. Suora liittyminen OAJ:hin 
ei ole TOOLin etujen mukaista, koska 
se heikentäisi paikallisen toiminnan 
vaikuttavuutta ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Moni valtakunnallinen yhdis-
tys on TOOLin kanssa samoilla linjoilla 
ja vastustaa OAJ:n hallituksen muutos-
esitystä. 

74/2020 Toolilainen
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Marjo Nenosen väitöskirja 
Tulokset paranevat, miten käy 
laadun? tarkastettiin Itä-Suo-
men yliopistossa syyskuussa. 
Väitöskirjassa on tehty laaja 
selvitys siitä, miten tulospe-
rustainen rahoitusmalli on 
vaikuttanut ammattikorkea-
koulujen tuloksellisuuteen ja 
laatuun. Aihetta on aiemmin 
tutkittu varsin vähän ja väi-
töskirja onkin erittäin terve-
tullut selvitys ammattikor-
keakoulujen nykytilanteesta. 

 äitöskirjan tutkimuksessa on haas-
tateltu kahden ammattikorkeakoulun 
johtoryhmiä, koulutuspäälliköitä, opet-
tajia, opiskelijoita ja ammattikorkea-
koulujen koulutuksesta vastaavia johta-
jia. Tässä on poimintoja Marjo Nenosen 
väitöskirjasta, suosittelen tutustumaan 
siihen tarkemmin. 

AMMATTIKORKEAKOULUJEN tulospe-
rustainen rahoitusmalli otettiin käyt-
töön vuonna 2014. Rahoitusmallin tu-
losmittareita säädettiin vuonna 2017 ja 
vuonna 2021 otetaan käyttöön rahoi-
tusmallin kolmas versio. Tulosperustai-
nen rahoitus on käytössä myös muissa 
maissa kuten Ruotsissa, Norjassa ja 
Iso-Britanniassa, mutta suomalaisessa 
mallissa tulosperustaisen rahoituksen 
osuus on huomattavan korkea ja pai-
nottaa erityisesti koulutuksen määrälli-
siä tuloksia. 

Rahoitusmallin ominaisuuksien lisäksi 
merkittävämpi haaste on koulutukseen 
kohdistuneet säästötoimet, joiden seu-
rauksena valtionrahoitus väheni vuosi-
na 2012–2018 noin 19 % ja tämän pääl-
le vielä indeksikorotuksien jäädytykset 
vuosina 2012–2019. Rahoitusmalli ja 

REIJO MANNINEN

Tulokset paranevat, 
miten käy laadun?

Väitöskirjatutkimus:

V

säästöt ovat vaikuttaneet ammattikor-
keakoulujen toimintaan erittäin merkit-
tävästi. Nämä huomioiden valtio ohjaa 
merkittävästi ammattikorkeakoulujen 
toimintaa.

NENOSEN TUTKIMUS osoittaa, että 
rahoitusmallin mittareilla arvioituna 
koulutuksen tehokkuus on kasvanut 
ja tämä näkyy erityisesti taloudellisena 
tehokkuutena. Ammattikorkeakoulut 

tuottavat enemmän opintopisteitä ja 
tutkintoja. Samaan aikaan kuitenkin 
henkilöstömäärä ja rahoitus ovat pie-
nentyneet. 

Jotta tehokkuuskisassa pärjätään, 
ammattikorkeakoulut ovat panosta-
neet opinto-ohjaukseen, opetussuun-
nitelmia on muutettu ja opetukseen 
on haettu joustavia ratkaisuja. Varmis-
tetaan kaikin keinoin, että opinnot ete-
nevät. 

Marjo Nenonen on tutkinut, miten tulosperustainen rahoitusmalli on vaikuttanut ammatti-
korkeakoulujen tuloksellisuuteen ja laatuun.
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Tutkimuksen mukaan koulutuksen 
tehokkuuden ja tuottavuuden kehittä-
minen ei kuitenkaan ole tae opetuksen, 
opiskelun ja osaamisen laadun para-
nemiselle. Kun tehokkuutta kehitetään 
vain taloudellisista tai määrällisistä 
lähtökohdista, ei tällä ole myönteistä 
vaikutusta koulutuksen laatuun. Usein 
tilanne on päinvastainen.

AMMATTIKORKEAKOULUT toimivat 
vahvasti rahoitusmallin mittareiden 
mukaisesti. Tähän on myös kehitetty 
sisäisiä seurantajärjestelmiä, joilla vah-
vistetaan ammattikorkeakoulun sisäistä 
tulostarkastelua. 

Tutkimuksen mukaan tämä on johta-
nut siihen, että ammattikorkeakoulujen 
toiminnassa on entistä vähemmän tilaa 
kokeiluille ja epäonnistumisille. Uhkana 
on ammattikorkeakoulujen samankal-
taistuminen, omaperäisyys häviää. 

Rahoitusmalli ohjaa ammattikorkea-
koulut keskinäiseen kilpailuun valtion 
jakamasta rahasta. Tämä taas on hei-
kentänyt korkeakoulujen välistä yhteis-
työtä. 

NENOSEN TUTKIMUKSESSA nousee sel-
västi esille myös henkilöstön työhyvin-

Tutkinnot AMK henkilöstö
OpetushenkilökuntaTKI-henkilökuntaMuu henkilökunta

2010 20580 2010 6075 1131 4084
2011 21312 2011 6089 1176 3997
2012 22122 2012 5975 1220 3775
2013 22800 2013 5685 1098 3626
2014 22779 2014 5473 1033 3361
2015 23715 2015 5305 876 3371
2016 23043 2016 5136 984 3267
2017 23166 2017 4978 1070 3319
2018 24504 2018 4991 1234 3245
2019 24315 2019 4957 1348 3187

Molempien kuvioiden lähde: Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen
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voinnin ja -motivaation heikkeneminen. 
Työn kuormittavuus ja tulospaineet 
kasvavat koulutuksen tehostamisen ja 
tulostavoitteiden myötä. Tulokseen pe-
rustuvat tavoitteet ovat lisänneet kont-
rollia ja valvontaa. Samalla myös tunne 
ylhäältä alaspäin tapahtuvasta johtami-
sesta on lisääntynyt. 

Koulutustarjontaa ja valinnaisuutta 
on vähennetty. Näiden lisäksi opetuk-
seen käytettävät resurssit ovat vähenty-
neet merkittävästi. Opettajat kuvaavat 
vastauksissaan myös vaatimustasoon 
liittyvää laskua tai uhkaa vaatimustason 
laskusta. 

Kaikki nämä heikentävät sitä laatua, 
mitä ammattikorkeakoulut tarjoavat 
työelämään.

MITEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN toi-
mintaa pitäisi kehittää ja tukea? Tähän 
Nenonen antaa kuusi erinomaista eh-
dotusta.

1. Keskustelun lisääminen ammat-
tikorkeakoulujen sisällä kaikkien 
toimijoiden välillä. Tutkimuksen 
mukaan rahoitusmallin taustal-
la olevia tavoitteita ei tunnisteta 

riittävän hyvin opettajien ja osin 
myös koulutuspäälliköiden kes-
kuudessa. Keskustelulla on tärkeä 
merkitys yhteisen tilannekuvan ja 
tavoitetilan muodostumisessa.

2. Ammattikorkeakoulujen ohjaus-
ta ja johtamista tulee kehittää si-
ten, että niillä on mahdollisuudet 
erilaistua ja lisätä vaikuttavuutta. 
Nykyisellään rahoitusmalli ohjaa 
ammattikorkeakoulut toimimaan 
samankaltaisesti. Rahoitusmallin 
ohjausvaikutusta voisi vähentää 
esimerkiksi hybridimallilla, jossa 
tulosperustaisen rahoituksen lisäk-
si olisi esimerkiksi opiskelijamää-
rään perustuva rahoituselementti.

3. Tutkintomäärien kasvattaminen ja 
osaamisen varmistaminen edel-
lyttää riittävää rahoitusta. Koulu-
tukseen tehdyt säästötoimet ovat 
johtaneet siihen, että ammattikor-
keakoulujen toimintaa on tehos-
tettu merkittävästi ja tutkintoja 
tuotetaan entistä enemmän mutta 
pienemmällä rahoituksella. Uusia 
keinoja koulutuksen tehostami-
seen samalla varmistaen laatu on 
koko ajan vaikeampi keksiä.

4. Yhteistyö on avainasemassa tulok-
sellisuuden ja laadun rinnakkaises-
sa kehittämisessä niin ammattikor-
keakoulujen kesken kuin niiden 
sisällä. Rahoitusmallin tulee tukea 
yhteistyötä, ei aiheuttaa kilpailua.

5. Kehittäminen ja erilaistuminen 
vaatii riittävää autonomiaa. Rahoi-
tusmalli on heikentänyt ammatti-
korkeakoulujen autonomiaa tehdä 
joustavia ratkaisuja koulutuksen 
tuloksellisuuden ja laadun varmis-
tamiseksi.

6. Henkilöstön osaamisen ja työhyvin-
voinnin varmistamiseen kannattaa 
panostaa. Ammattikorkeakoulut 
voivat menestyä taloudellisesti ja 
laadullisesti silloin, kun henkilös-
tön osaaminen, työhyvinvointi ja 
-motivaatio ovat kunnossa. 

Väitöskirja on ladattavissa pdf-
tiedostona osoitteesta http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-61-3426-0.
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vierailuvuorossa ANTTI PALOLA
Puheenjohtaja, STTK, Kuva: LIISA VALONEN
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 TTK kysyi syksyllä 15–29-vuoti-
ailta suomalaisilta koronan vaikutuksis-
ta heidän elämäänsä. Kolmannes vasta-
si pandemian vaikuttaneen kielteisesti. 
Se on korkea luku, mutta toisaalta tässä 
synkkien uutisten maailmassa myös 
huojentava. Onneksi kuitenkin vain kol-
mannes. 

Koulutusjärjestelmämme ja yhteis-
kuntamme turvaverkot ovat onnis-
tuneet kannattelemaan nuoria hyvin 
– ellei peräti kiitettävästi – tässä hyvin 
vaikeassa elämänvaiheessa. Digiloikan 
mitta on varmasti yllättänyt meidät 
kaikki – myös nuoret, vaikka useimmille 
heistä digitaaliset välineet ovatkin jo ol-
leet arjessa tuttuja. Opintoihin pyrkimi-
nen, opetus, harjoittelut, valmistuminen 
ja työelämään siirtyminen on jouduttu 
järjestämään aivan uudella tavalla, kun 
on pyritty noudattamaan suosituksia ja 
pitämään sosiaalisia etäisyksiä. 

KORONAKRIISI ON LYHYESSÄ ajassa 
konkretisoinut, miten välttämätöntä 
kyky ja taito sopeutua uuteen tilan-
teeseen on meille jokaiselle. Olemme 
tienneet jo pitkään, että työn sisältö ja 
tekemisen muoto ovat jatkuvassa muu-
toksessa. Korona on laittanut kokonaan 
uuden vaihteen silmään ilmiössä, jota 
kutsumme työelämän murrokseksi. 

Osaaminen on parasta muutosturvaa 
nopeasti ja alati muuttuvassa työelä-
mässä. Osaamisvaje voi johtaa työkyvyn 
ja hyvinvoinnin heikkenemiseen sekä 
vaikeuttaa työllistymistä. Pahimmillaan 
se voi johtaa jopa työmarkkinoilta syr-
jäytymiseen. Meillä ei ole varaa tähän, 
koska väestömme ikääntyy ja työikäis-
ten määrä supistuu. 

NÄYTTÄÄ SILTÄ, ETTÄ 1970-luvulla 
syntynyt ikäluokka on jäämässä kaik-
kein koulutetuimmaksi. Vuonna 2018 
pelkän peruskoulun suorittaneiden 
18–64-vuotiaiden työllisyysaste oli vain 
45 prosenttia, kun taas ammatillisen 
tutkinnon tai ylioppilastutkinnon suo-

Korona pisti työelämän murroksessa 
uuden vaihteen silmään

S rittaneilla työllisyysaste samassa ikäryh-
mässä oli peräti 71,2 prosenttia. 

Tällä hetkellä 20–29-vuotiaista 15 pro-
senttia on työmarkkinoilla pelkän pe-
ruskoulun tarjoaman osaamisen varas-
sa. Ilman osaamistason nostoa tämän 
ryhmän työllisyys jää hyvin todennä-
köisesti pysyvästi muita matalammalle 
tasolle.

Meidän onkin syytä olla erityisen huo-
lissamme suomalaisten osaamistason 
laskusta.

SUOMELLA ON OLLUT koulutuksen 
yhdenvertaisuuden kärkimaa maail-
massa. Meillä on edelleen kaikki mah-
dollisuudet ponnistaa uudelleen sa-
maan asemaan. Se vaatii meiltä työtä 
ja lisäpanostuksia sekä määrätietoisia 
ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä. Meidän 
on luotava entistä vahvempi polku pe-
ruskoulusta toiselle asteelle ja sieltä 
edelleen eteenpäin osaamistarpeeseen 
vastaamiseksi. Tarvitsemme myös mo-
nipuolisia ja aikaisempaa joustavampia 
polkuja koulutuksen ja osaamisen vah-
vistamiseen myös työuran aikana. 

STTK ON ESITTÄNYT työpaikoilla tehtä-
viä osaamiskartoituksia osaamisvajeen 
havaitsemiseksi. Esimerkiksi ihmisten 
työkykyä arvioidaan säännöllisillä kar-
toituksilla ja niiden pohjalta työntekijä 
ohjataan tarvittaessa ennaltaehkäisevi-
en ja korjaavien toimenpiteiden pariin. 
Mielestämme osaamisen kehittäminen 
edellyttäisi myös vastaavaa säännöllis-
tä arviointia ja tarvittavaa tukea. Sys-
temaattinen osaamisen päivittäminen 
toisi työelämään myös merkittäviä 
tuottavuushyötyjä. Arviointia ei tulisi 
koskaan jättää vain yksilön omalle vas-
tuulle. 

Ehkä tärkein matkaeväs, jonka koulu-
tusjärjestelmä voi työelämään siirtyville 
nuorille antaa mukaan, onkin ilo ja ute-
liaisuus oppia uutta koko työuran ajan. 
Se kannattelee myös suurten mullistus-
ten läpi. 
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Terveisiä   HEIKKI HEISKANEN
SeAMK Tekniikka, lehtori, DI

TOOL Seinäjoki ry:n puheenjohtaja
Valtakunnallisen TOOL ry:n hallituksen jäsen 2017–

Valtuuston jäsen 2012–2017, valtuuston varajäsen 2018– 
Toolilainen-lehden toimituskunnan jäsen 2019– 

Batu Caves Kuola Lumpurissa. 
Matkakertomus tässä lehdessä sivuilla 32-33.
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 altakunnallinen TOOL on ammatti-
korkeakoulujen tekniikan ja liikenteen 
henkilöstön asioita ajava edunvalvon-
tajärjestö. Edellisissä Toolilaisen nume-
roissa onkin kirjoitettu uusista työeh-
tosopimuksista sekä vertailtu Avaintan 
(Avaintyönantajat ry) ja Sivistan (Sivis-
tystyönantajat ry) työehtosopimuksia 
keskenään. Seinäjoen ammattikor-
keakoulussa sovelletaan vielä tämän 
sopimuskauden loppuun Avaintan so-
pimusta, mutta jatkossa siirrymme Si-
vistaan.

Sivistan työehtosopimuksen mukaan 
kieltenopettajan palkka määräytyy sen 
koulutusalan mukaan, johon hänet on 
sijoitettu. Tämän takia monet ammatti-
korkeakoulut ovat perustaneet kielikes-
kuksia tai muuten vain siirtäneet kielten 
opettajia pois tekniikan alalta. Myös 
Seinäjoella kielten ja viestinnän opet-
tajat on siirretty pois tekniikan yksikös-
tä. TAMKissa on kuitenkin sovittu, että 
opettajat saavat tekniikan puolella pi-
detyistä tunneista saatavuuslisän huo-
limatta siitä, mihin heidät on sijoitettu. 

Tämä TAMKin paikallisesti neuvotte-
lema sopimus on TOOLin tavoittelema 
vähimmäisratkaisu: saatavuuslisä tulisi 
maksaa kielten ja viestinnän opettajille 
niiltä työtunneilta, jotka opettaja tekee 
tekniikan puolelle. Tällä hetkellä kuiten-
kin joissain ammattikorkeakouluissa 
uudet kielten ja viestinnän opettajat 
eivät saa lainkaan saatavuuslisää, vaikka 
opettaisivat osin tekniikan puolella.

LABORATORIOINSINÖÖRIT on sellainen 
ryhmä, jota Sivistan sopimus ei tunne, 
mikä mielestäni on selkeä puute. Seinä-
joella laboratorioinsinöörit ovat tärkeä 
opettajaryhmä. Meillä on erittäin mo-
dernit laboratoriot, jotka ilman labora-
torioinsinöörejä eivät olisi niin toimivia 

Terveisiä Seinäjoelta – avaruuden 
pääkaupungista

V kuin ne nyt ovat. Olen kuullut huhuja, 
että joissakin ammattikorkeakouluissa 
laboratoriotyöskentelyä olisi vähennet-
ty, kun taas meillä sitä pyritään lisää-
mään. Tervetuloa tutustumaan meidän 
moderneihin labroihin!

TAMK:ssa ja Metropoliassa labora-
torioinsinöörejä, projektipäälliköitä ja 
tutkimushenkilöstöä ei ole otettu ope-
tushenkilöstön TESin piiriin, vaan heidät 
on sijoitettu hallinto- ja tukipalveluhen-
kilöstöön, vaikka heidän työtehtäviinsä 
sisältyisi opetusta. TOOLin tavoite on, 
että nämä työntekijät sijoitettaisiin Si-
vistan sopimuksessa mainitun ”pedago-
ginen apuhenkilöstö”-kohdan alle. Vaih-
toehtoisesti työnantajan tulisi myöntää 
heille lehtorin nimike, mikäli opetuksen 
osuus on vähintään 50 % työtehtävistä. 

MYÖS SAATAVUUSLISÄ on asia, joka 
nousee säännöllisin väliajoin esille ja 
jota olemme joutuneet puolustamaan 
työehtosopimusneuvotteluissa vuo-
desta toiseen, kun vastapuoli ei ymmär-
rä tai halua ymmärtää sen merkitystä 
tekniikan ja liikenteen opettajien rekry-
toinnissa. 

Sivistan sopimuksessa (Osio D, liite 
14) on kirjattu ...aikaisempi kokemus 
sekä työmarkkinoilla vallitseva kysyn-
nän ja tarjonnan tasapaino. Osan hen-
kilökohtaisesta palkasta voi muodostaa 
saatavuuslisä. Saatavuuslisän vähim-
mäismäärä, joka maksetaan tekniikan 
ja liikenteen koulutusalalle sijoitetulle 
opettajalle ja yliopettajalle, saadaan ker-
tomalla yliopettajan ja lehtorin työehto-
sopimuksen mukainen peruspalkka palk-
kaliitteessä olevalla kertoimella.

Nimenä saatavuuslisä on mahdolli-
sesti huono. Termi otettiin käyttöön, 
kun ammattikorkeakoulut syntyivät ja 
eri alojen palkkataulukot yhdistettiin. 

Muiden alojen palkat olivat lähes sa-
mat, mutta tekun opettajien palkat oli-
vat huomattavasti korkeammat, jonka 
johdosta syntyi saatavuuslisä. 

Jos saatavuuslisä poistetaan, se tar-
koittaa tekniikan opettajien palkko-
jen pudottamista noin 20 prosenttia. 
Olemme TOOLissa hyvin huolestunei-
ta siitä, miten tämän jälkeen saadaan 
noin kolmekymppisiä nuoria tulemaan 
teollisuudesta opettamaan. Tällä het-
kellä pääkaupunkiseudulla valmistuu 
amk-insinöörejä, joiden lähtöpalkka 
on korkeampi kuin 20 vuotta opetta-
jana toimineella. TEK:n parin vuoden 
takaisen tilaston mukaan teollisuuden 
kaikkien palkkojen keskiarvo on 5 468 
euroa kuukaudessa, kun amk-lehtorin 
palkka on 5 palvelusvuoden jälkeen 3 
728 euroa ilman saatavuuslisää. Ilman 
tekniikan ja liikenteen saatavuuslisää 
ei tulla saamaan uutta verta tekniikan 
opetusalalle, muille kylläkin, koska mo-
nilla muilla aloilla amk-opettajan palkka 
on kilpailukykyinen. 

OLEN KOHTA KAKSI vuotta toiminut 
Toolilainen-lehden toimituskunnan jä-
senenä ja ollut mukana kehittämässä 
yhteistä lehteämme. Viime vuonna al-
koi ruotsinkielinen palsta, jolla halutaan 
saavuttaa myös ruotsinkielistä jäsenis-
töämme. Palsta on myös hyvä meille 
ruotsin opiskeluun. Tänä vuonna alkoi 
uusi palsta ”Toolilainen tutkii”.  Toivon 
teidän aktiivisesti osallistuvan pikakyse-
lyihin, kun niitä ilmestyy sähköpostiin. 
Viimeisin kysely koski kierrätystä am-
mattikorkeakouluissa. Tässä numerossa 
on siitä yhteenveto.

Toivon meille kaikille hyvää joulua ja 
rentouttavaa vapaajaksoa, jonka olem-
me varmasti ansainneet!
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P erinteeksi muodostuneet TOOLin 
ja OAJ:n johdon vuosittaiset neuvotte-
lupäivät järjestettiin tänä syksynä Vie-
rumäellä. Neuvottelupäivillä TOOLilla 
on mahdollisuus tuoda keskeiset tavoit-
teensa suoraan OAJ:n tietoon siten, että 
tavoitteiden taustalla vaikuttavat perus-
teet ja tavoitteiden tärkeysjärjestys kir-
kastuvat. 

TILAISUUS AVATTIIN käymällä yleistä 
keskustelua Metsäteollisuuden ratkai-
susta erota EK:sta. Ei ole viitteitä siitä, 
että ratkaisu johtaisi työnantajaliittojen 
laajamittaiseen irtautumiseen työehto-
sopimuksista. Esimerkiksi Teknologiate-
ollisuuden työehtosopimus mahdollis-
taa jo nyt laajan paikallisen sopimisen. 

HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

TOOLin vuosittaiset neuvotte  lupäivät OAJ:n johdon kanssa

TOOLin kannalta keskeisen sopimus-
kumppanin eli Sivistan oman edun mu-
kaista ei myöskään olisi järjestelmästä 
irtautuminen vaan pyrkimys paikallisen 
sopimisen lisäämiseen työehtosopi-
muksen sisällä.

Tavoitteiden asettelua 
seuraavaa sopimuskier-
rosta silmällä pitäen

TOOL LÄHTEE SIITÄ OLETUKSESTA, että 
seuraavalla sopimuskierroksella ei enää 
laadita Avaintan sopimusta vaan kaikki 
ammattikorkeakoulut ovat siirtyneet 
Sivistan alle. Pohdittavana on siis ennen 
muuta Sivistan työehtosopimuksen 

kehitystarpeet. Avaintaan toistaiseksi 
kuuluvien talojen osalta keskeistä on 
varmistaa siirtymäsopimuksen asian-
mukaisuus. Varmin keino säilyttää työ-
suhteen ehdot ennallaan olisi saada 
asiasta kirjaus paikalliseen henkilös-
tösopimukseen, mihin työnantajan ei 
kuitenkaan ole pakko suostua. Siksi 
on tärkeää ohjeistaa siirtyviä työnteki-
jöitä olemaan allekirjoittamatta uutta 
työsopimusta, jonka nojalla edellisen 
työsuhteen ehdot lakkaisivat olemasta 
voimassa. Avaintan sopimusta nouda-
tetaan joka tapauksessa sopimuskau-
den loppuun, jonka jälkeen työsuhteen 
aloittavat opettajat tulevat suoraan Si-
vistan työehtosopimuksen piiriin.
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TOOLin vuosittaiset neuvotte  lupäivät OAJ:n johdon kanssa

TOOLin tavoitelistan 
tärkein elementti 
saatavuuslisä

SIVISTA KOROSTAA AMK-liitteen kehit-
tämistyössä opettajien välistä tasa-ar-
voa ja vastustaa tekniikan ja liikenteen 
opettajiin sovellettavia erityismääräyk-
siä. Tärkeintä TOOLin edunvalvonnassa 
kuitenkin on säilyttää saatavuuslisä osa-
na työehtosopimusta. Saatavuuslisän 
tärkein peruste on nimensä mukaisesti 
opettajien saatavuuden takaaminen 
tilanteessa, jossa teollisuudessa mak-
settava palkkataso on korkeampi kuin 
AMK-opettajan keskimääräinen palk-
kataso. TOOLin näkemys on, että saata-
vuuslisän tulisi koskea kaikkia TOOLin 
jäseniä, mukaan lukien kielten- ja vies-
tinnän opettajat sekä LUMA-aineiden 
opettajat, jotka opettavat tekniikan 
puolella. TOOLin tavoite on, että saata-
vuuslisän maksamista ei kierrettäisi si-
joittamalla kielten- ja viestinnän opetta-
jia Kielikeskukseen: saatavuuslisä tulisi 

aan olisi kirjata eri tehtävien pätevyys-
vaatimukset taulukkomuodossa osaksi 
työehtosopimuksen AMK-liitettä.

Yliopettajien säilymisen 
varmistaminen

YKSI MAHDOLLISUUS sen varmistami-
seksi, että yliopettajia palkataan myös 
jatkossa, on että heidän prosentuaa-
linen tai koulutusohjelmakohtainen 
määränsä kirjattaisiin osaksi työehto-
sopimusta opetuksen laadun takaami-
seksi. Tekniikassa ja liikenteessä yliopet-
tajien määrä on vähentynyt enemmän 
kuin muilla koulutusaloilla, mikä huo-
lestuttaa TOOLia.

Tekijänoikeudet

TEKIJÄNOIKEUDET ON aihe, josta on 
tällä hetkellä sovittava työnantajan ja 
opettajan kesken, mikä jättää paljon 
vastuuta yksittäiselle opettajalle ja on 
johtanut tilanteisiin, joissa työnantaja on 
painostavin keinoin vaatinut opettajalta 
allekirjoituksen tekijänoikeuksien oikeu-
denluovutussopimukseen. OAJ on otta-
nut kantaa siihen, millainen tekijänoike-
uden luovutussopimus on kohtuuton. 
Aiheesta on myös laadittu opetusmate-
riaalia ja mallipohja asiallista sopimusta 
varten. Asiasta ei kuitenkaan toistaiseksi 
ole oikeuskäytäntöä eli työtuomioistuin 
ei ole todennut sopimuksen kohtuut-
tomuutta tässä yhteydessä, mikä hei-
kentää OAJ:n kannanottojen merkitystä 
työnantajapuolen toiminnalle. 

maksaa vähintään niiden tuntien osalta, 
jotka opettaja pitää tekniikan ja liiken-
teen puolella.

Laboratorio-, tutkimus- ja 
kehitysinsinöörit osaksi 
opetushenkilöstöä  

TÄLLÄ HETKELLÄ kyseinen henkilöstö-
ryhmä on sijoitettu Sivistan työehtoso-
pimuksen hallinto- ja tukipalveluhenki-
löstön kategoriaan. Työtuomioistuimen 
ratkaisun mukaan 50 % työajasta tulisi 
olla opetusta, jotta työnantajalla olisi 
velvollisuus maksaa lehtorin palkkaa. 
Ongelmaksi voi kuitenkin jatkossa tul-
la se, että laboratorioista huolehtivia ja 
niitä kehittäviä työntekijöitä ei saada 
liian alhaisen palkkatason vuoksi rekry-
toitua. Laboratoriossa tehtävät harjoi-
tustyöt ovat tärkeä osa insinöörikoulu-
tusta, joten TOOLin tavoitteena on, että 
vähintään opetuksen lehtorin palkka 
maksettaisiin. Yksi keino vaikuttaa asi-
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Vuosi 2020 on laittanut 
myös oppilaitokset maail-
manlaajuisesti uuden tilan-
teen eteen, kun opetus on 
siirtynyt pikavauhtia verk-
koympäristöihin ja digitaali-
seen muotoon. 

 ämä asettaa luonnollisesti myös 
opettajille uudenlaisia osaamisvaa-
timuksia – ja sitä kautta myös kou-
lutustarpeita. TAMK Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu on ollut mukana 
tukemassa opettajia tässä muutoksessa 
sekä kotimaassa että globaalissa mitta-
kaavassa. Jo aiemmin luodut yhteistyö-
verkostot muun muassa latinalaiseen 
Amerikkaan saivat nyt uutta sisältöä 
opetushenkilöstön digitaalisten inten-
siiviviikkojen myötä. 

TAMK ja moni muu suomalainen kor-
keakoulu on ollut koronasulkujen iski-
essä siinä mielessä hyvässä tilanteessa, 
että opetusteknologian ja monimuoto-
opiskelun työkalut ovat olleet käytössä 
jo mittavasti ennen koronaakin.

Ensimmäisten opiskelu- ja henkilös-
tökyselyjen ja palautteiden mukaan 

JIRI VILPPOLA
TAMK Ammatillinen opettajankoulutus

Korona, oppiminen ja teknologia – 
Opettajien digitaalinen osaaminen 

kovaa valuuttaa

T

muutos ei näin loppujen lopuksi ollut 
niin dramaattinen kuin vahvasti lähi- 
opetukseen sidotuissa oppimiskulttuu-
reissa. Suomessa myös monen opetta-
jan teknologinen perusosaaminen on 
kohtuullisen vahvalla tasolla, jolloin uu-
den tilanteen haltuunotto on helpom-
paa. 

KULUVAN KORONAVUODEN aikana 
TAMK Ammatillinen opettajakorkea-
koulu onkin saanut huomattavasti nor-
maalia enemmän yhteydenottoja ja 
täydennyskoulutuspyyntöjä juuri opet-
tajien digitaaliseen osaamiseen liittyen. 
Huoli etenkin maailmalla on suuri – mi-
ten varmistetaan ehkä vaatimattomalla 
laitekannalla ja infrastruktuurilla opis-
kelijoiden hyvä oppiminen ja opintojen 
eteneminen etäopetuksessa? 

TAMKin opettajankoulutuksella on 
myös pitkät perinteet globaalissa yh-
teistyössä, esimerkiksi Brasilian kanssa 
on viime vuosina tehty erittäin tiivistä 
yhteistyötä ja brasilialaisia opettajia on 
ohjattu ja koulutettu sekä Suomessa, 
Brasiliassa että verkkoympäristöissä. 
Myös tälle syksylle oli alkujaan sovit-
tu mittava opettajankoulutusvaihto 
Suomeen – joka pandemian kiihtyessä 
myös digitalisoitiin ja uudelleen suunni-
teltiin joustavasti.

YHTEISTYÖ MYÖS Chilen ja Tampereen 
välillä on ollut mittavaa, ja vuoden 2020 
aikana on järjestetty useampia digitaali-
sen oppimisen intensiiviviikkoja, joiden 
avulla on kohotettu chileläisten opet-
tajien digitaalista osaamista ja kykyä 
suunnitella ja toteuttaa mahdollisim-
man monipuolinen oppimisympäristö 
verkkoon. 

Koulutusten selkärankana ovat olleet 
koulutuksellisen tasa-arvon nimissä il-
maiset ja kaikkien saatavilla olevat so-
vellukset ja verkkopohjaiset oppimis-
ympäristöt. Näiden intensiiviviikkojen 
aikana chileläiset opettajat ovat oppi-
neet löytämään erilaisia saatavilla ole-
via (esim. espanjan kieli) sovelluksia ja 
etenkin luonnollisesti käyttämään niitä 
tarkoituksen mukaisella tavalla. Kou-
lutukset on toteutettu kaksikielisesti, 
opetuskielenä on ollut englanti mut-
ta TAMK-organisaatioon kuuluu myös 
osaava espanjan kielen tulkki, joka on 
ollut mukana sessioissa. 

OPETTAJIEN DIGITAALINEN osaaminen 
ja sen osa-alueet ovat nopeasti muuttu-
va ja etenevä teema, mutta sen perusta 
on teknologis-digitaalisen osaamisen ja 
pedagogis-didaktisen eli oppimiseen 
ja ohjaukseen liittyvän osaamisen yh-
distämisessä. Myös chileläiset opettajat 
toivat tätä esille palautteissaan: Hyvät 
kasvatukselliset ja opetukselliset taidot 
eivät riitä, jos teknologinen osaaminen 
on puutteellista – ja sama pätee toki 
myös toisinpäin. 

Lopuksi voidaankin todeta, että ko-
ronavuosi 2020 on tuonut vahvasti esil-
le sen seikan, että vahvoilla ovat olleet 
opettajat ja organisaatiot, joissa on pa-
nostettu digitalisaation mahdollisuuk-
siin pitkäjänteisesti jo ennen koronaa. 
Opetus- ja ohjausalalla tarvitaan vahvaa 
digitaalista ja teknologista osaamista – 
nyt ja tulevaisuudessa. 
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S uomen Ilmailumuseo aloitti toimintansa 
Helsinki–Vantaan lentoasemalla käytävänäyttelynä 
1972. Ensimmäinen oma näyttelyhalli avattiin 1981. 
Vuosien aikana museon toiminta on laajentunut ja 
hallien määrä kasvanut. Nykyisen Aviapoliksen alu-
eella sijaitsevan tontin vuokrasopimus päättyy vii-
meistään vuonna 2028.

Museo on siis väistämättä muuton edessä. Myös 
tilat ovat käyneet ahtaiksi ja huonosti toimiviksi 
museon monipuolisiin toimintoihin. Asiakaspa-
lautteissa on noussut usein esille tilojen ahtaus ja 
kylmyys. Jopa päänäyttelyhallit ovat lämmittämät-
tömät, mikä tekee olosuhteista epäsuotuisat niin 
museoesineille kuin kävijöillekin. 

Vantaan kaupunki on jo vuosia hakenut Uudel-
le Ilmailumuseolle sopiva sijaintia ja tilaratkaisuja. 
Myös museon kävijöiltä halutaan ideoita ja näke-
myksiä hankkeen toteuttamiseksi. 

Parin tunnin visiitti museossa vahvisti, että hallit 
ovat ahtaita ja epäviihtyisiä. Näyttelykoneet on jou-
duttu tunkemaan toivottoman ahtaalle, jopa tois-
tensa päälle ja lomittain. Tunnelma oli kuin huonos-
ti järjestetyissä varastohalleissa. 

Toivotaan, että uusi, uljas ilmailumuseo löytää 
nopeasti kunnolliset ratkaisut ainutlaatuisille, Suo-
men ilmailuhistoriaa pursuville näyttelyesineille ja 
niiden taustoille.

Ilmailumuseo uuteen aikaan

194/2020 Toolilainen
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Toolilainen tutkii

Kuva: Taru Kurenniemi

Kestävä kehitys on yhteiskunnallista muu-
tosta, jonka päämääränä on turvata tuleville 
sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toi-
mintaedellytykset kuin nykyisillä sukupol-
villa on. 

 avoitteena on, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan 
huomioon kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävän 
kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoi-
suudesta ja elämän perustan muodostavien ekosysteemien 
elinvoimaisuuden ehtymisestä. Kestävä kehitys koostuu eko-
logisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja inhimillisestä kestä-
vyydestä.

TÄLLÄ KERTAA TOOLILAINEN-LEHTI teki tutkimusta kestäväs-
tä ekologisesta ja taloudellisesta kehityksestä. Kysely keskittyi 
jätteiden lajitteluun ja energian kulutukseen ammattikorkea-
koulujen tekniikan yksiköissä, sillä ne ovat asioita, joihin on 
helpointa arjessa vaikuttaa. 

Kysymyksiin saatiin 45 jäsenistön ja 21 paikallisen puheen-
johtajan vastausta seuraavista ammattikorkeakouluista: Cent-
ria, Haaga-Helia, Hämeen AMK, Jyväskylän AMK, Kaakkois-
Suomen AMK, Karelia, LAB, Lapin AMK, Metropolia, Oulun 
AMK, Satakunnan AMK, Savonia, Seinäjoen AMK, Tampereen 
AMK, Vaasan AMK, Arcada ja Novia. Toolilainen kiittää kaikkia 
vastanneita!

KYMMENESSÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN tekniikan yksi-
kössä on julkisissa tiloissa, kuten käytävillä ja saleissa, käytössä 
erityiset lajitteluastiat jätteiden lajitteluun. 

Seitsemässä yksikön ostama sähkö on ”vihreää” eli aurinko-, 
tuuli- tai vesivoimalla tuotettua. 

Kymmenessä yksikössä on käytössä aurinkopaneeleita ja 
kahdessa tuulivoimala, jotka ovat laboratorio- tai testiympä-
ristössä. 

Lämpöliikekytkimellä varustettuja eli automaattisesti tar-
peen mukaan syttyviä ja sammuvia valaisimia oli käytössä 
kolmessatoista yksikössä. 

Jätteiden lajittelua ja 
energian kulutusta

T

Tietokoneet sammuvat automaattisesti yöksi tai muuten 
käyttämättöminä aikoina kahdessatoista yksikössä. 

Neljässätoista yksikössä oli käytössä lämmöntalteenotto-
järjestelmä, ja kahdessatoista yksikössä oli käyty keskustelua 
rakennuksen energiankulutuksesta. 

Jätteitä haluaisivat lajitella lähestulkoon kaikki vastaajat, 
joskaan työpaikallaan kaikki eivät sitä voi tehdä. Vastaukset 
jätteiden lajitteluun näet oheisista kuvioista.
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Kestävän kehityksen huomiointi  
tekniikan opetuksessa

SOVELTUVIN OSIN KESTÄVÄN kehityksen periaatteita voidaan 
integroida tekniikan opetukseen. Kestävästä kehityksestä olisi 
hyvä olla oma erillinen pakollinen kurssi, ”Insinöörien kestä-
vän kehityksen peruskurssi”. Kestävä kehitys tulisi huomioida 
lähes kaikilla kursseilla jollakin tavalla, alasta riippumatta.

Jätteiden lajittelu ja kierrätys, energian, 
veden ja materiaalien kestävä käyttö

OSALLA KYSELYYN VASTANNEISTA on taloyhtiössään jäteasti-
at sekajätteelle, biojätteelle, keräyspaperille, muoveille, lasille, 
metallille ja kartongille, joten lajittelu on tehty todella hel-
poksi. Työpaikallakin haluttaisiin lajitella: lähes kaikki olisivat 
valmiita lajittelemaan jätteet työpaikallaan, mikäli siihen olisi 
mahdollisuus.

Myös säästämällä sähköä ja vettä voidaan vaikuttaa. Työ-
huoneisiin tulisi saada valaistus infrapunatunnistimilla, ettei-
vät valot pala turhaan.  Kun vältetään tulostamista paperille 
ja hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä ja muuta 
digitaalista materiaalia, ei synny paperijätettä. Varmistetaan 
tietokoneiden ja muiden laitteiden suurempi käyttöaste eri 
opintojaksoilla. Jatketaan laitteiden elinkaaria käyttämällä 
vanhoja tietokoneita vaikkapa Linux-palvelimina. 

Osa vastaajista korjaa mahdollisuuksien mukaan kaiken rik-
koutuneen, jopa nykyelektroniikankin, käyttäen siihen usein 
vanhoja laitteita. Kertakäyttöastioita, kuten pahvisia kahvi-
mukeja, voisi käyttää vähemmän. Työmatkat voisi toteuttaa 

kimppakyydillä. Osa vastaajista käyttää YK:n tarjoamaa aineis-
toa, johon pohjautuu esimerkiksi kestävän kehityksen Agen-
da 2030.

Jossakin kestävän kehityksen  
opetus on jo kunnossa

JOISSAKIN TEKNIIKAN YKSIKÖISSÄ kestävästä kehityksestä on 
opintojakso tai useampia. OPSeihin on lisäksi ujutettu kestä-
vää kehitystä ja kiertotaloutta. Rakennustekniikan opetukses-
sa kestävä kehitys otetaan huomioon esimerkiksi rakennus-
materiaalien ja tietomallien avulla, suunnitelmien tekemisellä 
ympäristöystävällisiksi ja koko rakennusten elinkaaren ajalle. 

Kestävä kehitys on viety opetus- ja toteutussuunnitelmiin 
asti, jos se on yksikössä strateginen linjaus. Se toteutetaan 
kursseissa läpileikkaavasti, eikä pelkästään ekologista näkö-
kulmaa korostaen. Opetuksessa teema liittyy moniin eri ainei-
siin, mutta nimenomaan tässä teemassa voisi laajemmin so-
veltaa tiimiopettajuutta ja yritysyhteistyötä. Se huomioidaan 
joissakin oppilaitoksissa kaikessa toiminnassa niiden pyrkies-
sä kohti ekososiaalista sivistystä. 

Joissakin yksiköissä on OPSiin kirjattu tavoitteet erityises-
ti kiertotalouteen ja niissä on erityinen kestävän kehityksen 
”KEKE-ryhmä”. 

Päästötön liikenne ja etäopetus

JOTKUT KYSELYYN VASTANNEISTA kokevat oman auton omis-
tamisen suorastaan paheeksi. Osa voisi vähentää autoilua ja 
lisätä pyöräilyä, toiset pyöräilevät joka paikkaan, joku kulkee 
töihin polkupyörällä kesät talvet. Jotkut kertoivat käyttävänsä 
sähköautoa. 

Mikäli läsnäolo ei ole välttämätön, opetuksen voi toteuttaa 
etänä ja tentit sähköisinä. Etäopetuksen lisääminen vähentää 
työ- ja opiskelumatkaliikennettä.

Opetus, koulutus, tutkimus, 
kulutustottumukset

JOTKUT VASTAAJISTA TYÖSKENTELEVÄT kestävän kehityk-
sen parissa tutkimustyössään ja jotkut ottavat sen huomioon 
opetuksessaan aina, kun se vain luontevasti onnistuu.

Kestävää kehitystä voidaan myös auttaa omilla kulutustot-
tumuksilla, kuten valitsemalla lähiruokaa tai kotimaista tai 
muuten vastuullisesti tuotettua ruokaa, vähentämällä ruoka-
hävikkiä sekä suosimalla hankinnoissa laatua ja kierrätettä-
vyyttä. Joku meistä on myös pääasiassa kasvissyöjä ja kerää ja 
viljelee itse osan ruuasta, mikä on myös oiva keino.

Kestävä kehitys on muutakin kuin lajittelua, kierrätystä, 
energian ja materian säästämistä sekä kulutustottumusten 
muuttamista. Täytyy muistaa myös kestävän kehityksen sosi-
aalinen ja inhimillinen ulottuvuus. Niistä voidaan järjestää ky-
sely joskus myöhemmin. Yritetään kuitenkin yhdessä korjata 
näitä ekologisia ja taloudellisia kestävän kehityksen puutteita 
ja virheitä!

Lisää tietoa voit hakea mm. seuraavista lähteistä:
https://kestavakehitys.fi/
https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet
https://minedu.fi/kestava-kehitys
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Yrkeshögskolorna skapades på 1990-talet 
i Finland med tanken att de skulle tjäna 
näringslivet och den offentliga sektorn 
som en utbildnings- och utvecklingsbryg-
ga mellan forskning och innovation. Mo-
dellen togs från de tysktalande länderna 
som tidigare lanserat Fachhochschule, 
som en breddning av Ingenjörsskolan 
till andra ämnen som stod inför en fö-
rändring av teknisk natur. 

 örändringen i Tyskland hade sitt ursprung i ett be-
hov att frigöra ingenjörsutbildningen från de lägre skol-
systemen och få dem närmare vetenskap och forskning, 
för att svara på den växande industrins behov av specialis-
ter. Kravnivån på studierna var att utbilda studenter med 
ett specialistkunnande inom utveckling av applikationer 
som studenterna kunde ta med sig till yrkeslivet. Tanken 
var att de nyutexaminerade studenterna skulle bidra till 
att gradvis modernisera arbetsgivarnas verksamhet, en 
tanke som ställde stora krav på ämnesdjupet i utbildnin-
garna. Idag ser vi hur Tyskland har förstärkt yrkeshögsko-
leverksamheten inom speciellt forskning och utveckling, 
exempelvis genom federala stödprogram (lokal specia-
lisering) och genom ett välutvecklat sammabete mellan 
forskningsinstitut som Fraunhofer och högskolorna.

UTVECKLINGEN I FINLAND har dock inte fortsatt spegla 
utvecklingen i Tyskland. Efter kraftansträngningen att 
stänga ned instituten i slutet av 1990-talet så gavs de olika 
branscherna fria händer att söka sina egna vägar. Då den 
tidigare styrelsen för TOOL, under Pasi Repo, lanserade 
en utbrytning av ingenjörsutbildningen från nuvarande 
strukturer var det baserat på en insikt att ingenjörsutbil-
darna hämmas i sin utveckling på grund av resursbrister 
och ett oförstående ledarskap i en multidiciplinär organi-
sation. Man förstår kanske inte alltid vad som krävs för att 
ingenjörsutbildarna skall hållas på frontlinjen. 

UTVECKLINGEN I FINLAND har dock inte fortsatt spegla 
utvecklingen i Tyskland. Efter kraftansträngningen att 
stänga ned instituten i slutet av 1990-talet så gavs de olika 
branscherna fria händer att söka sina egna vägar. Då den 
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Ordförande, Tekniklärarföreningen Apollo Rf.
Överlärare, Yrkeshögskolan Arcada
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tidigare styrelsen för TOOL, under Pasi Repo, lanserade en ut-
brytning av ingenjörsutbildningen från nuvarande strukturer 
var det baserat på en insikt att ingenjörsutbildarna hämmas i 
sin utveckling på grund av resursbrister och ett oförstående 
ledarskap i en multidiciplinär organisation. Man förstår kans-
ke inte alltid vad som krävs för att ingenjörsutbildarna skall 
hållas på frontlinjen. 

RESULTATET AV DET senaste kollektivavtalet visar dock, att 
Sivistas och arbetsgivarrepresentanternas förståelse för in-
genjörsutbildarnas utvecklingsbehov inte existerar. Vi kan 
alltså enbart konstatera att Repo hade rätt i sin analys. Ingen-
jörsutbildarnas specialbehov kan inte tillgodoses i nuvaran-
de yrkeshögskolestruktur. Ett av grundproblemen är att det 
saknas öronmärkning av hur yrkeshögskolorna får finansie-
ring från offentliga källor för teknologiutveckling, t.ex. i form 
av nya tekniska projekt gällande öppen källkod. Möjligheten 
och resurserna för att vara proaktiv för att utveckla teknisk 
förståelse och lösningar på samhällsproblem genom att sätta 
ihop en seriös ansökan om projektfinansiering är idag mycket 
begränsad. I form av konsultverksamhet inom företag, utan 
öppenhet, kan det finnas möjligheter men det kommer inte 
hela samhället till godo.

VI BEHÖVER EN FÖRÄNDRING av FUI-finansieringen för yrkes-
högskolorna, men vi behöver också en förändring av menta-
litet, en mentalitetsförskjutning som ger ett erkännande av 
att innovationer föregås av ett gediget utvecklingsarbete. 
Vi kan kontinuerligt läsa om finska företags svårigheter på 
att föra forskning till innovationer och om att den offentliga 
sektorn inte klarar av att utveckla sin verksamhet. Från ett 
ingenjörsperspektiv är detta förståeligt, då den offentliga 
finansieringen enbart riktas till forskning och innovation, i 
stället för att söka en balans mellan forskning, utveckling och 
innovation. Etablerandet av yrkeshögskolorna skedde med 
målsättningen att utveckla användbara applikationer, men 
då yrkeshögskolornas finansieringen förändrats så verkar 
denna insikt/avsikt ha försvunnit.Det vi har sett från öppen 
källkodsutveckling, t.ex. Linux och Git, är att med tiden kan 
sådan öppen utveckling ha en enorm fördel för vårt samhälle 
i stort. Nyligen undrade Risto Siilasmaa, i ett anförande, varför 
Europa / Finland missade cloud computing. Han frågade ock-
så vad nästa stora sak är? För att utveckla en sådan förståelse 
krävs ingen magisk framsynthet, utan snarare ett långsiktigt 
finansieringsfokus som kräver ett nytänk av tekniska lösnin-
gar för svåra problem. Lösningarna kommer från experter 
som utmanas långsiktigt och ges en möjlighet till att driva ut-
vecklingen. Kunskapen att utföra dylik utveckling finns utan 
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Yrkeshögskolorna saknar 
finansieringsinstrument för 

teknisk utveckling

tvivel hos många lärare och forskare i yrkeshögskolorna idag, 
givet att de uppmanas och ges förutsättning att arbeta mot 
strategiska målsättningar.

HÄR LIGGER TOOLS möjlighet i att stöda bl.a. Arene att dri-
va en förändring av finansieringsmodellen så att den klart 
beaktar behovet av att stöda teknisk utvecklingsverksam-
het i högskolorna. Då vi sneglar på Tyskland kan vi se att ett 
forskningsinstitut som VTT kan ha en viktig roll i att hjälpa till 
att fördela arbete och forma en nationell utvecklingsstrate-
gi inom flertalet branscher. Möjligen kan det vara lättare för 
UKM att acceptera en dylik modell framom det tidigare förs-

laget från TOOL. En sak är säker, om vi enbart fokuserar på att 
trygga och utveckla nuvarande förmåner så kommer det inte 
att leda till en förbättrad situation för ingenjörsutbildarna. 
Kommande TOOL-styrelse behöver återkomma till föregåen-
de styrelseordförande Repos visioner, men kanske något tona 
ned förändringsstorleken som kan verka skrämmande för 
beslutsfattare. Ifall vi önskar bevara och stärka en beredskap 
för teknologisk forskning och utveckling i yrkeshögskolorna 
måste ingenjörslärarna och ingenjörsforskarna samt deras 
organisationer driva dessa frågor. Det verkar osannolikt att 
någon annan part gör det.
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A

Opetettuani viisi vuotta 
lujuusoppia Oulun ammat-
tikorkeakoulun koneteknii-
kan opiskelijoille uskallan 
jo sanoa, että lujuusoppi on 
insinööriosaamisen selkäran-
ka, ainakin konetekniikan 
ja rakennustekniikan alalla. 
Tässä asiassa monella muul-
la opettajalla on varmasti 
monia muita mielipiteitä ja 
ne heille suotakoot. 

 MK-insinöörien ei odoteta 
tutkivan lujuusoppia tieteenä, vaan 
painopiste on tiedon soveltamisessa 
käytäntöön. Näin ollen ammattikorkea-
kouluissa lujuusoppi kannattaa opettaa 
mahdollisimman selkeässä, nopeasti 
opittavassa ja helposti käytäntöön so-
vellettavassa muodossa. Tärkeintä on 
lujuusopillisten ilmiöiden tiedostami-
nen ja ymmärtäminen. 

Tässä artikkelissa esittelen opiskelijoi-
den laboratorioteknikko Jari Mahlakaar-
ron ohjauksessa tekemien nurjahdus-

KAI JOKINEN, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu
JARI MAHLAKAARTO, laboratorioteknikko, Oulun ammattikorkeakoulu

testien tuloksia ja niiden analyysiä sekä 
opetuksessa käyttämäni nurjahduskäy-
rän periaatteen.

Käytännön lujuusoppia - Kaamea nurjahdus

Nurjahdus hallituissa 
olosuhteissa

OPISKELIJAT OVAT VUOSITTAIN valmis-
taneet ryhmätyönä hitsattuja runko-
rakenteita ja koestaneet niitä vetoko-
neella. Tässä yhteydessä on aina lisäksi 
koestettu yksittäinen sauva puristamal-
la nurjahdukseen saakka. Vuosina 2019 
ja 2020 nämä nurjahduskokeet on tehty 
20x20x2:n kokoisella neliöprofiilisella 
rakenneputkella, jonka materiaali on ol-
lut S235-teräs. 

Nurjahdustestejä on tehty yhteensä 
16, joista kymmenen on tehty 590–600 
mm pitkille sauvoille ja kuusi pituudella 
390 mm. Nurjahdustesteissä on mitattu 
maksimipuristusvoima nurjahduksen 
yhteydessä. 

Testattavat nurjahdussauvat on ko-
nesahalla sahattu päistään suoraan 
kulmaan. Puristustestissä sauvan yläpää 
on ollut vapaasti tasopintaa vastaan. 
Alapää on tuettu väljällä holkilla. Päiden 
kiinnityksessä ei ole niveliä, joten ne 
eivät täysin vastaa Eulerin nurjahdusta-
pausta 2. 

Kumpikaan pää ei ole myöskään niin 
jäykästi tuettu, etteivät ne pääsisi kierty-
mään, joten ne eivät ole myöskään nur-
jahdustapaus 4:n mukaisia, vaan tuenta 

Runkorakenteen hitsaus aluillaan.
 (Kuva: Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan insinööriopiskelijat 
Toni Lehtola, Ville Romppainen, Eetu Juutilainen ja Mikko Nissinen) 

Nurjahdustestin koejärjestely ja nurjahtanut sauva kokeen jälkeen. Oikealla tuloste tyypillisestä nurjahduskokeesta. 
(Kuvat: Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan insinööriopiskelijat Toni Lehtola, Ville Romppainen, Eetu Juutilainen ja Mikko Nissinen) 
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on jotain näiden kahden nurjahdusta-
pauksen väliltä, kuten todellisuudessa-
kin lähes aina. 

Oheiset laskelmat on kuitenkin tehty 
nurjahdustapaus 2:n mukaisesti, jolloin 
Eulerin nurjahduspituus LE on sama 
kuin sauvan todellinen pituus L. Puris-
tustesteissä kaikki sauvat nurjahtivat sa-
man tyyppisesti, jolloin sauvan puolivä-
liin muodostui plastinen nivel (kuva 2). 

Nurjahdus numeroina

KOESTETUN PROFIILIN poikkileikkauk-
sen pinta-ala A on 1,34 cm2 ja neliösäde 
i on 0,72 cm. Näiden perusteella on las-
kettu taulukkoon 1 hoikkuusluku λ=LE⁄i 
ja keskimääräinen nurjahdusjännitys 
σ=FΣ⁄A molemmille pituuksille, kun FΣ 
on mittaustulosten keskiarvo.

Kuvaan 3 on tulostettu ehyellä sinisel-
lä viivalla S235-teräksen nurjahdusjän-
nitys σN [MPa] hoikkuusluvun λ funktio-
na, kun

σN=min {Re, σE }, missä σE = 
π2∙E 

            λ2     
.

Kaavassa Re on myötölujuus, E on 
teräksen kimmomoduuli ja σE on kim-
moteorian mukainen Eulerin nurjah-
dusjännitys. Kuvaan 3 on merkitty 
pystyviivalla kummankin testatun sau-
vapituuden hoikkuusluku taulukon 1 
mukaisesti. 

Nähdään, että molempien sauvojen 
hoikkuusluku on S235 teräksen nurjah-
duskäyrän vaakasuoralla osalla, eli nii-
den nurjahdusjännityksenä käytetään 
tällöin kyseisen teräksen myötölujuutta. 
Kuvaan 3 on piirretty punaisella piste-
katkoviivalla S355 rakenneteräksen nur-
jahduskäyrä: vertailun vuoksi ja koska 
testien todelliset nurjahdusjännitykset 
ovet pikemminkin tämän käyrän mu-
kaisia.

Puristuksen alaisen sauvan, esimer-
kiksi pilarin, nurjahtaminen johtaa 
rakenteen sortumiseen ja sitä onkin 
pidettävä rakenteen murtorajatilana, 
joten on suositeltavaa, että varmuuslu-
ku on sitä suurempi, mitä suurempi on 
sauvan hoikkuusluku. Suositus voisi olla 
vaikkapa varmuusluku 1,5, kun hoik-
kuusluku on 0 ja varmuusluku 4 nurjah-
duskäyrän nurkkapisteessä, kun σE=Re. 

Kuvaan 3 on tulostettu tämän mukai-
sesti nurjahdussauvan sallittu jännitys 
σsall=σN/n hoikkuusluvun funktiona. 

Testatuille sauvapituuksille vastaavat 
varmuusluvut ja sallitut jännitykset on 
esitetty taulukossa 1, jossa on lisäksi mi-
tatun keskimääräisen nurjahdusvoiman 
mukainen varmuuskerroin nΣ. Kuvassa 
3 on lisäksi Eurocode-standardin mu-
kainen nurjahduskestävyyden mitoitus-
arvo S235-teräksestä kylmämuovatuille 
rakenneputkille.

Laboratoriotöiden tärkein 
lopputulema

TÄRKEIN TULOS NÄISSÄ opiskelijoiden 
tekemissä kokeissa, sekä nurjahdustes-
teissä että runkorakenteiden koestuk-
sessa, on ollut se, että kaikki rakenteet 
ovat kestäneet sallitun kuormituksen. 
Tämä taas tarkoittaa sitä, että insinööri 
voi luottaa lujuusopillisiin mitoituslas-
kelmiin ja toisaalta teräksen toimittajan 
lupaamiin standardien mukaisiin mate-
riaalien lujuusarvoihin.

Testattujen terästen ainestodistukset 
eivät valitettavasti ole olleet käytettävis-
sä, ja siten tuloksia ei ole voitu verrata 
valmistajan mittaamiin lujuusarvoihin. 
Oletettavasti terästen todellinen myö-
tölujuus on ollut suurempi kuin kum-
mankaan testatun pituuden mitattu 
nurjahdusjännitys eli suurempi kuin 
354 MPa.  

Jari Suikkasen diplomityössä Double 
grade – rakenneputkien puristuskes-
tävyys on tehty nurjahduskokeita 
S355/420-teräksestä valmistetuilla ra-
kenneputkilla. Näissä valmistajan erä-
kohtaisten ainestodistuksen mukainen 
myötölujuus on ollut yli 461 MPa, joil-
lakin testatuilla materiaalierillä jopa yli 
520 MPa.

𝐿𝐿[𝑚𝑚𝑚𝑚] 𝐹𝐹)[𝑘𝑘𝑘𝑘] 𝐹𝐹012[𝑘𝑘𝑘𝑘] 𝐹𝐹034[𝑘𝑘𝑘𝑘] 𝜆𝜆 𝜎𝜎[𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] 𝑛𝑛 𝜎𝜎93::[𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] 𝑛𝑛) 
600 42,68 38,55 46,95 83,3 319 3,718 63,2 5,04 
390 47,41 43,90 50,06 54,2 354 2,942 79,9 4,429 

Taulukko 1: Nurjahdustestien tuloksia 

 

Kuvaan 3 on tulostettu ehyellä sinisellä viivalla S235-teräksen nurjahdusjännitys 𝜎𝜎<  [MPa] 
hoikkuusluvun 𝜆𝜆 funktiona, kun 

𝜎𝜎< = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛{𝑅𝑅?, 𝜎𝜎"},							𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ä	𝜎𝜎" = EF∙"
HF  .    

Kaavassa 𝑅𝑅? on myötölujuus, 𝐸𝐸 on teräksen kimmomoduuli ja 𝜎𝜎"  on kimmoteorian mukainen 
Eulerin nurjahdusjännitys. Kuvaan 3 on merkitty pystyviivalla kummankin testatun sauvapituuden 
hoikkuusluku taulukon 1 mukaisesti.  
Nähdään, että molempien sauvojen hoikkuusluku on S235 teräksen nurjahduskäyrän vaakasuoralla 
osalla, eli niiden nurjahdusjännityksenä käytetään tällöin kyseisen teräksen myötölujuutta. Kuvaan 
3 on piirretty punaisella pistekatkoviivalla S355 rakenneteräksen nurjahduskäyrä: vertailun vuoksi 
ja koska testien todelliset nurjahdusjännitykset ovet pikemminkin tämän käyrän mukaisia. 
Puristuksen alaisen sauvan, esimerkiksi pilarin, nurjahtaminen johtaa rakenteen sortumiseen ja sitä 
onkin pidettävä rakenteen murtorajatilana, joten on suositeltavaa, että varmuusluku on sitä 
suurempi, mitä suurempi on sauvan hoikkuusluku. Suositus voisi olla vaikkapa varmuusluku 1,5, kun 
hoikkuusluku on 0 ja varmuusluku 4 nurjahduskäyrän nurkkapisteessä, kun 𝜎𝜎" = 𝑅𝑅?.  
Kuvaan 3 on tulostettu tämän mukaisesti nurjahdussauvan sallittu jännitys 𝜎𝜎93:: = 𝜎𝜎</𝑛𝑛 
hoikkuusluvun funktiona. Testatuille sauvapituuksille vastaavat varmuusluvut ja sallitut jännitykset 
on esitetty taulukossa 1, jossa on lisäksi mitatun keskimääräisen nurjahdusvoiman mukainen 
varmuuskerroin 𝑛𝑛). Kuvassa 3 on lisäksi Eurocode-standardin mukainen nurjahduskestävyyden 
mitoitusarvo S235-teräksestä kylmämuovatuille rakenneputkille. 
 
Laboratoriotöiden tärkein lopputulema 

Tärkein tulos näissä opiskelijoiden tekemissä kokeissa, sekä nurjahdustesteissä että 
runkorakenteiden koestuksessa, on ollut se, että kaikki rakenteet ovat kestäneet sallitun 
kuormituksen. Tämä taas tarkoittaa sitä, että insinööri voi luottaa lujuusopillisiin mitoituslaskelmiin 
ja toisaalta teräksen toimittajan lupaamiin standardien mukaisiin materiaalien lujuusarvoihin. 
Testattujen terästen ainestodistukset eivät valitettavasti ole olleet käytettävissä, ja siten tuloksia ei 
ole voitu verrata valmistajan mittaamiin lujuusarvoihin. Oletettavasti terästen todellinen 
myötölujuus on ollut suurempi kuin kummankaan testatun pituuden mitattu nurjahdusjännitys eli 
suurempi kuin 354 MPa.   
Jari Suikkasen diplomityössä Double grade – rakenneputkien puristuskestävyys on tehty 
nurjahduskokeita S355/420-teräksestä valmistetuilla rakenneputkilla. Näissä valmistajan 
eräkohtaisten ainestodistuksen mukainen myötölujuus on ollut yli 461 MPa, joillakin testatuilla 
materiaalierillä jopa yli 520 MPa. 
 
Lujuusopin opetuksen kehittäminen ammattikorkeakouluissa 
 
Eurocode-standardien mukainen nurjahdussauvojen mitoitus on nykyään pakollinen rakennusten 
mitoituksessa. Tämä huomioi myös ohutseinämäisen profiilin lommahdusmahdollisuuden. 

Lujuusopin opetuksen 
kehittäminen 
ammattikorkeakouluissa

EUROCODE-STANDARDIEN mukainen 
nurjahdussauvojen mitoitus on nykyään 
pakollinen rakennusten mitoituksessa. 
Tämä huomioi myös ohutseinämäisen 
profiilin lommahdusmahdollisuuden. 
Mielestäni Eurocode-mitoitustapaa ei 
kuitenkaan pidä opettaa ennen kuin 
opiskelijat ymmärtävät nurjahdusilmi-
ön ja Eulerin nurjahdusteorian. 

Sama koskee muitakin standardien 
mukaisia mitoituksia: ensin on ymmär-
rettävä peruslujuusoppia, ennen kuin 
voidaan käyttää standardeissa esitettyjä 
mitoitusohjeita. 

Tässä artikkelissa halusin tuoda esille, 
että pitämälläni lujuusopin peruskurs-
silla
1. nurjahdus opetetaan Eulerin nur-

jahdusteorian mukaisesti
2. nurjahdusjännitys σN ja Eulerin nur-

jahdusjännitys σE erotetaan selvästi 
toisistaan

3. käytetään kuvien mukaisia yksinker-
taistettuja nurjahduskäyriä

4. suositeltava varmuusluku esitetään 
hoikkuusluvun funktiona.

Uskon, että kaikki lujuusopin opetta-
jat ovat jossakin vaiheessa näitä asioita 
pohdiskelleet ja päätyneet omiin erin-
omaisiin ratkaisuihinsa. Toivonkin, että 
saisinkin tästä palautetta ja vinkkejä, 
kuinka nurjahduksen teoriaa ovat muut 
päätyneet opettamaan. Vielä kun joku 
kirjoittaisi tästä AMK-opetukseen sovel-
tuvan kirjan – ja vielä ilmaiseksi sähköi-
sessä muodossa jaettavaksi!

Taulukko 1: 
Nurjahdustestien tuloksia

Nurjah-
duskäyriä 
ja sallittu 
jännitys hoik-
kuusluvun 
funktiona.
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Entisaikoina hirviä metsäs-
tettiin keväthangilla hiihtä-
mällä. Hanki kantoi hiihtä-
jää, mutta ei hirveä, ja näin 
hiihtäjä sai hiihdettyä hirven 
kiinni. Nyt yli sata vuotta 
myöhemmin hirvien metsäs-
tys ajoittuu syksyyn. 

 oska keväisin hirvet ovat rau-
hoitettuja, hirvenhiihto on enää muisto 
vain. Se on kuitenkin edelleen talviur-
heilulaji, joka muistuttaa ampumahiih-
toa. Hirven sijaan ammutaan hirviku-
viotaulua ja aseena on metsästykseen 
käytettävä hirvikivääri. 

Hirvenmetsästys on luvanvaraista toi-
mintaa. Metsästäjällä pitää olla metsäs-
täjäntutkinnon lisäksi hirvenampuma-
koe suoritettuna. Metsästys tapahtuu 
johdetusti seuruemetsästyksenä, ja seu-
ralla täytyy olla kaatoluvat kunnossa. 

Itse metsästän hirviä Keski-Suomessa 
Keuruun ja Multian maastoissa Isojär-
ven Erämiehet ry:n hirviporukassa. Sa-
moissa maastoissa on kuvattu tämän 
kauden Eränkävijät-sarjaa, jota voi 

TEKSTI JA KUVAT: LASSE HILLMAN, TOOL Tampere, TOOL ry hallituksen jäsen

Hirvenhiihdossa ei käytetty 
GPS-paikannusta

K

seurata Yleltä joka sunnuntai-ilta. Seu-
rallamme on tälle kaudelle 12 hirven 
kaatolupaa. Suunnitelma on kaataa 10 
vasaa ja 7 aikuista hirveä eli yhdellä lu-
valla saa kaataa kaksi vasaa. Lisäksi meil-
lä on 10 peurankaatolupaa. Muutama 
vuosi sitten niitä ei ollut ainuttakaan, 
joten peurakanta on voimistunut nope-
asti Keski-Suomessakin. 

TURVALLISUUS ON metsästyksessä yk-
kösasia. Jahtivouti painottaa sitä jokai-
sen jahdin yhteydessä. Metsästykseen 
on tullut paljon niin itse jahtisuorituk-
seen kuin turvallisuuteenkin liittyvää 
tekniikkaa. Paras lopputulos saadaan, 
kun käytetään metsästäjien ja koirien 
GPS-paikannusta, VHF-puhelinta ja vies-
tiryhmiä GSM-verkoissa sekä kommuni-
koidaan ja toimitaan yhteisesti sovittu-
jen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 

GPS-paikannussovelluksen avulla 
kännykällä tai tabletilla voidaan seura-
ta koiran sijaintia, nopeutta ja haukkua. 
Haukun ollessa päällä koiran sijainnin 
perusteella voidaan päätellä hirven 
sijainti. Paikannussovelluksista on tul-
lut markkinoille älykellosovelluksiakin, 
mutta niistä kirjoittajalla ei vielä ole 
omaa kokemusta. Hirviä ei suoraan pai-
kanneta eikä niiden etsintään saa käyt-
tää esimerkiksi droneja. Hirvieläimillä 

GPS-paikannussovelluksella metsästäjät 
näkevät toistensa sijaintien lisäksi koirien 
sijainnit ja haukkutiheyden. Paikannukseen 
käytettävillä sovelluksilla voidaan käydä 
ns. jälkipelejä eli voidaan kelata päivän ta-
pahtumia jälkikäteen. Kiikareihin ja metsäs-
täjään voidaan kiinnittää myös ns. action-
kameroita, joilla saadaan sykähdyttäviä 
videoita metsästystapahtumista.

Pari esimerkkikuvaa hyvistä passipaikoista. Molemmat ovat hirvien 
kulkureiteillä ja niissä on hyvä ampumasektori.



274/2020 Toolilainen

on äärimmäisen tarkka haju- ja kuulo-
aisti, joten perinteisiä metsästystaitoja 
tarvitaan eikä niitä korvata millään tek-
niikalla. Hirvien kulkureitit täytyy tuntea 
ja passipaikat suunnitella niiden mukai-
sesti. Koirien käytön merkitystä metsäs-
tystapahtumassa ei voi myöskään liikaa 
korostaa.

Hirvien liikkeitä pyritään selvittämään 
jälkiä tutkimalla. Lähettävien riistaka-
meroiden kuvien perusteella saadaan 
sähköpostiin tietoa siitä, milloin ja mis-
sä hirvet ovat liikkuneet. Saatua tietoa 
voidaan käyttää jahdin suunnittelun 
apuna.

METSÄSTYSPÄIVÄT tilastoidaan erittäin 
tarkasti. Valtakunnalliseen Oma riista 
-järjestelmään kirjataan metsästys-
päivän kesto, metsästäjien määrä, ha-
vainnot ja kaadot. Tietojen perusteella 
arvioidaan jäljelle jäänyt kanta, jonka 

Hirviburgerit
Hirvenlihasta saa perinteisesti hyviä 
pataruokia kuten karjalanpaistia. 
Liha soveltuu erinomaisesti myös burgereihin.

Hirvipihvit 
1 (50 g) sipuli 
500 g hirvenlihaa jauhettuna 
2 tl sinappia 
1 tl suolaa 
½ tl mustapippuria 

Puolukkamajoneesi 
1 dl 
Hellmann’s Luomu-majoneesia 
1/2 dl puolukoita 

Lisäksi 
1 ps (4 kpl/240 g) hamp urilaissämpylöitä 
2 suolakurkkua 

Valmistus (alle 30 min.) 
• Hienonna kuorittu sipuli.
• Sekoita jauheliha, sipuli, sinappi ja mausteet kulhossa tasaiseksi massaksi.
• Muotoile massasta 4 pihviä. Paina pihvin keskelle kuoppa, jotta pihvi pysyy tasaisena paistettaessa.
• Grillaa tai paista pihvit kuumalla pannulla noin 8 minuuttia välillä kääntäen. 
• Murskaa sulatetut puolukat kevyesti haarukalla kulhossa. Sekoita joukkoon majoneesi.
• Leikkaa suolakurkku pitkittäin neljään osaan. 

Kokoa hampurilaiset sämpylöistä, puolukkamajoneesista, hirvipihvistä ja suolakurkuista.

Metsästys on yhteispeliä. Koirien ja metsäs-
täjien onnistuneen yhteispelin tuloksena 
on parhaimmillaan ikimuistoinen kaato. 
Kuvassa ampujat ja koiramies koirineen 
07.11.2020 Seuran metsästysmailla Keu-
ruulla. 

Saaliin paloittelu ja lihan käsittely vaativat 
ammattitaitoa ja kokemusta. Käsittelemme 
lihan itse siihen tarkoituksenmukaisissa ja 
tarkastetuissa tiloissa metsästysmajallam-
me. Multian Isojärven kylän vanha kansa-
koulu toimii seuran metsästysmajana.

Riistakamerakuva 
peurasta. Peurakan-
ta on lisääntynyt 
voimakkaasti myös 
Keski-Suomessa, 
mutta varsinkin 
Varsinais-Suomessa 
on ovat suorastaan 
iso riesa. Peuroja 
metsästetään tyypil-
lisesti iltaisin kyttää-
mällä.

perusteella päätetään seuraavan vuo-
den kaatolupamäärät. 

Riistanhoito eli hirvikannan säätely 
on tärkeää liikennevahinkojen ja metsä-
tuhojen ennaltaehkäisemiseksi. 

Hirvi on Suomen merkittävin ja tär-
kein riistaeläin. Minulle hirvenmetsäs-
tys antaa ensisijaisesti luontoelämyksiä 

eikä saalis ole metsästyksessä pääasia, 
vaikka hirvikannan hoitoon tavoitteelli-
sesti suhtaudunkin. Hirven liha on erit-
täin terveellistä ja hyvää sekä ekologista 
ravintoa. Lihan oikeaoppinen ja hygiee-
ninen käsittely vaativat hyvää ammatti-
taitoa.

Kuvassa jää- eli routapaisti, joka ei valmis-
tusohjeita kuvaa enempää juuri kaipaa. 
Jäinen paisti vain yöksi uuniin mietoon läm-
pöön. Tämän epäonnistumisriski on hyvin 
pieni!
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MANU KEMPPAINEN, Bittium Fellow, Bittium

Autoa valittaessa yhä tär-
keämpi ostokriteeri on tapa, 
jolla autot ovat vuorovaiku-
tuksessa kuljettajan ja mat-
kustajien kanssa.

 udet ajoneuvosukupolvet si-
sältävät yhä monimutkaisempaa tek-
niikkaa turvallisuuden ja ajomukavuu-
den parantamiseksi. Samalla kasvaa 
riski, että kuljettajalle tarjottava valtava 
tietomäärä alkaa häiritä ajosuoritusta ja 
muodostaa itse turvallisuusriskin. 

Autoteollisuus tunnetaan tiukoista 
autojen omien järjestelmien kannalta 
olennaisia komponentteja koskevista 
standardeista ja laatuvaatimuksista. 
Autojen tietoviihdejärjestelmissä (IVI) ei 
tällä hetkellä ole vastaavia standardeja. 

Saksalaisen digitaaliteknologian jär-
jestön Bitkomin tutkimuksen mukaan 
integroidut navigointipalvelut, kuljet-
tajaa avustavat järjestelmät ja muut 
digitaaliset palvelut ovat jo nykyään 
Saksassa autoa ostaville tärkeämpiä 
kuin merkki tai moottorin teho. Samaan 
aikaan IVI-järjestelmiä integroidaan 
yhä enemmän auton muihin järjestel-
miin. Tällaisia järjestelmiä ovat esimer-
kiksi kuljettajaa avustavat järjestelmät 
(ADAS), joiden tiedot näkyvät tavallises-
ti samoissa näytöissä. 

Alalla on parhaillaan meneillään mo-
nenlaista kehitystä ja toimivimpien tek-
nologiakomponenttien valintaperus-
teet alkavat hahmottua.

Kohti avoimia järjestelmiä 

IVI-KÄYTTÖJÄRJESTELMISSÄ Android 
on saavuttamassa jalansijaa Linuxin 
ohella. Google-käyttöjärjestelmään 
perustuva Android Automotive tar-
joaa hyvän pohjan mittaristojen tai 
viihdejärjestelmien sovelluksille. Tässä 
kehityksessä on kuitenkin haasteensa. 
Yksi sellainen on avoimien rajapintojen 
puutteellinen dokumentointi. 

Toisaalta käyttöliittymä perustuu vah-
vasti älypuhelimen käyttöön eikä siksi 
sovi erityisen hyvin käytettäväksi au-
toissa. Esimerkiksi ohjauselementtien 
on autonäytöissä oltava kooltaan suu-
rempia ja selvemmin muotoiltuja, jotta 
kuljettaja voi käyttää haluamaansa ele-
menttiä pikaisella vilkaisulla ja yhdellä 
nopealla kädenliikkeellä.

Kolmas huomioon otettava seikka on 
IVI-järjestelmien yhteensopivuus auton 
käyttäjien mobiililaitteiden kanssa. Ny-
kyään autoilijat olettavat pystyvänsä 
yhdistämään älypuhelimensa tai muut 
laitteensa auton tietoviihdejärjestel-
mään musiikin soittamista, viesteihin 
vastaamista, puhelujen vastaanottamis-
ta ja sovellusten käyttämistä varten. Sen 
vuoksi useimpien järjestelmien on pys-
tyttävä toimimaan yhdessä Androidin 
lisäksi myös Apple CarPlayn kanssa.

Järjestelmäkehittäjät tai integraat-
torit voivat integraatioasteen mukaan 
joko toimia yhdessä Android- ja App-
le-asiantuntijoiden kanssa tai käyttää 
kehityskumppania, jolla on jo tarjolla 
kummankin käyttöjärjestelmän kanssa 
yhteensopivat ADAS- ja IVI-ominaisuu-
det sisältävä referenssijärjestelmä.

Kuljettajaa avustavat 
järjestelmät ja 
tietoviihdejärjestelmät 
yhdistyvät

JOTKIN AUTONVALMISTAJAT tarjoavat 
jo nyt järjestelmiä kuljettajan tunnistuk-
seen. Tätä ominaisuutta käyttävissä toi-

minnoissa on kuitenkin vielä runsaasti 
laajenemisvaraa. Tulevaisuuden auto 
pystyy tunnistamaan sekä kuljettajan 
että matkustajat esimerkiksi kasvojen-
tunnistuksen kaltaisilla biometrisillä 
toiminnoilla. Ensimmäisissä referens-
sisovelluksissa kuljettajan tunnistusta 
voidaan käyttää esimerkiksi turvatyy-
nyjen hallintaan (turvatyyny säätyy tun-
nistetun kuljettajan koon ja istuimen 
sijainnin mukaan) sekä peilien tai läm-
pötilan säätöön.

Integrointi IVI-toimintoihin avaa aivan 
uusia mahdollisuuksia. Suosikkiradio-
asemat, useimmin käytetyt sovellukset 
ja pääsy henkilökohtaisiin tietoihin voi-
daan ottaa automaattisesti käyttöön 
suojatusti toimivan kuljettajan tun-
nistuksen kautta. Tärkeää on, etteivät 
auton muut käyttäjät pääse näkemään 
henkilökohtaisia tietoja ja muiden käyt-
täjien tietoja tai että ne voidaan jopa 
poistaa järjestelmästä käytön jälkeen.

Huippuluokan kuljettajan valvonta-
järjestelmiin on jo nyt integroitu bio-
metrisiä toimintoja, esimerkiksi kul-
jettajan katseen suunnan seuranta ja 
arviointi (Gaze Tracking). Järjestelmä 
havaitsee kuljettajan väsymyksen ja 
kehottaa häntä tarkkailemaan tietä ja 
kuljettajan aluetta onnettomuusriskin 
pienentämiseksi.

Kuljettajan valvonnan integrointi IVI-
järjestelmiin ja tekoälyn kehittyminen 
avaavat lisää mahdollisuuksia näitä 
ominaisuuksia hyödyntäville toimin-
noille, jotka yksinkertaistavat järjestel-
mien toimintaa ja parantavat liikenteen 
turvallisuutta.

Tietoviihdejärjestelmästä 
tarkkaavainen apukuljettaja

U
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Kognitiivisia järjestelmiä 
ja tekoälyä hyödyntävä 
käyttöliittymä tilanteen 
mukaista toimintaa varten

TEKOÄLYPOHJAISET toiminnot teke-
vät biometrisistä järjestelmistä entistä 
monipuolisempia. Uusimman sukupol-
ven järjestelmät voivat kasvojentun-
nistuksen avulla tunnistaa paitsi une-
liaisuuden merkit myös kuljettajan 
keskittyneisyyden herpaantumisen tai 
liikennetilanteen aiheuttaman stressin. 

Tässä tulee mukaan kuvaan IVI-linkitys.
Nykyiset tietoviihdejärjestelmät näyt-

tävät aina vain enemmän tietoja – ra-
dioasemasta ja kappaleen ja esittäjän 
nimestä useimmin käytettyihin sovel-
luksiin, säätiedotuksiin ja niin edelleen. 
Sen vuoksi niistä voi joissakin tilanteissa 
tulla häiriötekijöitä. Kognitiiviset järjes-
telmät torjuvat tätä vaaraa pystymällä 
ottamaan käyttöön tilannekohtaisia toi-
mintatiloja.

Jos kuljettajan valvontatoiminto tun-
nistaa kasvojentunnistuksen – ns. Mood 
Tracking  toiminnon – avulla, että kuljet-

Bittiumin referenssijärjestelmässä on Valossan kehittämä kuljettajan mielentilan seuranta 
mittariston näyttötilojen automaattiseen hallintaan.

taja on stressaantunut esimerkiksi kai-
ken huomion vaativan vaikean liikenne-
tilanteen takia, se voi kytkeä mittariston 
häiriöttömään ”keskittymistilaan”. Tässä 
toimintatilassa järjestelmä esimerkiksi 
näyttää vain välttämättömät ja tilan-
teeseen liittyvät tiedot. Kun tilanne ja 
kuljettajan ilme rauhoittuu, järjestelmä 
siirtyy takaisin henkilökohtaiseen näyt-
tövalintaan.

IVI-järjestelmä voi myös ottaa käyt-
töön energiaa säästävän lepotilan, jos 
kuljettaja ei katso näyttöä. Järjestelmä 
tunnistaa, milloin kuljettaja suuntaa 
jälleen huomionsa mittaristoon, ja tuo 
heti tarvittavat tiedot näyttöön eikä 
kuljettajan tarvitse irrottaa käsiään oh-
jauspyörästä. Tämä helpottaa hallintaa 
ja parantaa turvallisuutta.

Kasvupotentiaali ja 
haasteet

JÄRJESTELMIEN YHÄ lisääntyvä integ-
raatio ja ajomukavuus- ja turvallisuus-
toimintojen laajentuminen tarjoavat 
vahvan kasvupotentiaalin autoteolli-
suuden järjestelmätoimittajille. Tähän 
asti tarjolla on ollut vain muutama jär-
jestelmä, joka pystyy tarjoamaan yhte-
nä ratkaisuna useita toimintoja, kuten 

Henkilökohtainen IVI-näyttö vaihtuu normaalitilasta lepotilaan, kun sitä ei käytetä, ja se herää automaattisesti, kun kuljettaja kiinnittää taas 
huomionsa siihen.

Henkilökohtainen mittaristonäyttö vaihtuu normaalitilasta keskittymistilaan, kun Mood Tracking  järjestelmä tunnistaa, että kuljettaja on 
stressaantunut.
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Päättymässä oleva vuosi on pannut yh-
teiskunnat ja yksittäiset ihmiset mietti-
mään tulevaisuutta ehkä enemmän kuin 
koskaan lähimenneisyydessä.

 ahaa on pumpattu eri toimijoille ja yrityksille 
enemmän kuin Roope Ankka konsanaan on sullonut säi-
liöönsä. Sillä seteliläjällä on varmasti saatu pelastetuksi 
monen yrityksen alasajo ja työpaikkojakin on saatu säily-
tetyksi työtä tekevien ja verottajankin iloksi.
Välitilinpäätös näyttää, että katastrofiaineksista huoli-
matta joku pärjää ja joku häviää. Esimerkiksi Zoom on 
nostanut arvoaan niin, että sen arvo on jopa suurempi 
kuin seitsemän suurimman lentoyhtiön yhteinen arvo. 
Yhteinen piirre niin onnistujilla kuin häviäjillä on omak-
sua suuri muutos, joka ei lopu rokotteen kehittämiseen.
Tulevaa maailmaa on maalailtu sadoissa piireissä ja luke-
mattomissa komiteoissa. Näkökulmista huolimatta lähes 
kaikki uskovat suurten muutosten olevan tulossa pysy-
viksi elämän tavoiksi.
Kuuntelin paria seminaarin tapaista tapahtumaa lukuis-
ten koronakeskustelujen ohella, joista koostin niissä kuul-
tujen arvioiden pohjalta näkymiä uuteen tulevaisuuteen.

kasvojen tunnistuksen ja analysoinnin, 
ja yhdistämään ADAS- ja IVI-toiminnot 
toisiinsa.

Seuraavassa esimerkissä esitellään re-
ferenssijärjestelmä, joka määrittää vuo-
rovaikutuksen kuljettajan valvonnan, 
kasvojentunnistuksen, katseen seuran-
nan ja ilmeiden analysoinnin välillä:

Bittiumin Android Automotive  käyttöliittymän esittelyversion arkkitehtuuri (kasvojentunnis-
tus sekä katseen ja mielentilan seuranta).

TÄLLAISIIN MONIMUTKAISIIN järjestel-
miin tarvittavan laitteiston ja ohjelmis-
ton kehittäminen on hidasta ja kallista. 
Toisaalta kaikki järjestelmätoimittajat 
eivät pysty tai halua kehittää osaamis-
taan kaikilla niillä aloilla, joita tällaisten 
yhä enemmän keskenään yhteydes-
sä olevien järjestelmien kehittäminen 

edellyttää. Tällaisia ovat luvattoman 
käsittelyn estävät laitteistot ja laitteiden 
sertifioidut turvallisuusratkaisut sekä 
ohjelmistopuolella ylläpito, pilvipohjai-
set taustajärjestelmät, sovellusten hal-
linta ja VPN-yhteydet. Lisäksi tarvitaan 
erityissovelluksia, kuten työkaluja bio-
metristä tunnistusta, kasvoanalyysiä ja 
videoiden arviointia varten.

Järjestelmäkehittäjät tai integraattorit 
voivat uusia käyttöliittymäsovelluksia 
suunnitellessaan integraatioasteen mu-
kaan joko toimia yhdessä autoalan käyt-
töjärjestelmien asiantuntijoiden kanssa 
tai käyttää referenssijärjestelmiä toimit-
tajilta, joiden ratkaisut ovat jo valmiiksi 
yhteensopivia kaikkien mahdollisten 
käyttöjärjestelmien kanssa.

KAUKO KALLIO

Mitä Koronan jälkeen?

R
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Tulevaisuudentutkija 
Ilkka Halava.
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moodiin eli vahvasti etätyöskentelyä 
käyttäviksi.
Aikamoinen yllätys on ollut myös tieto, 
jonka mukaan työteho etätöissä on pa-
rempi kuin lähityöskentelyssä. Siitä on 
jo useampi tutkimus antanut vahvaa 
näyttöä. Onko siis avotoimistojen aika 
lopullisesti ohi ja suuntaus etätyön voi-
malliseen suositukseen?
Aika näyttää, mitä massiivinen etätyö 
vaikuttaa tekijöitten henkiseen jaksami-
seen ja sosiaaliseen maailmaan.
Työttömyys kasvaa vääjäämättä ko-
ronan seurauksena niin kauan kuin 
epävarmuutta riittää, mutta se taittuu 
useimpien arvioiden mukaan parin 
vuoden aikana. Mitä todennäköisimmin 
työpaikkoja avautuu uusien digimaail-
maan liittyvien hankkeitten kautta jopa 
runsaammin kuin aikaisempien lasku-
kausien jälkeen. Edessä saattaa olla aika, 
jolloin podemme entistä suurempaa 
työvoimapulaa ja kovaa kisaa osaavista 
tekijöistä.
Koska tulevat työpaikat kohdistuvat 
usein digiosaamiseen ja erilaisten uu-
sien työtapojen käyttöön, meillä tek-
niikan opetuksen ammattilaisilla on 
tuhannen taalan paikka suunnitella ja 
tarjota koulutuksia, jotka istuvat tule-
vaan uuteen työskentelynormiin.

Työpaikkariippu- 
mattomuuteen

AIKA NÄYTTÄÄ MYÖS SEN, aiheuttaako 
etätyön kasvu ongelmia isojen kaupun-
kien keskustan liikehuoneistojen vuok-

ralaisten saantiin, kuten Halava uskaltaa 
ennakoida. Hän pitää mahdollisena 
jopa korkeavuokraisten liikekiinteistö-
jen konkurssiaaltoa. 
Näkyvissä on joka tapauksessa merkit-
tävä muutos siihen, missä lähivuosina 
asutaan. Paikkariippumaton työ ei enää 
pakkaa ihmisiä suuriin kaupunkeihin. 
Edulliset asuinalueet ja maaseutumai-
nen asuminen houkuttelevat nyt mo-
nia.
Jo nyt kiinteistöjä tarjotaan etätyö-
asunnoiksi, ja kysyntää niille on ollut. 
On suunnitelmissa myös kohteita, joita 
tarjotaan etätyöpaikaksi muun mahdol-
lisen käytön tarpeiden ohella. Yksi tällai-
nen uutta suunnittelua sisältävä kohde 
on tulossa Utajärvelle Oulun lähelle. 
Sinne ollaan rakentamassa GeoHouse 
Älykylää, josta tarjotaan energiaoma-
varaista, hiilineutraalia ja tietoturvallista 
asuinympäristöä. GeoHouse Älykylä tu-
lee itse asiassa olemaan ensimmäinen 
maaseudulle rakennettu tietoturvalli-
nen asuinalue Euroopassa. 
Globaalisti katsottaessa myös Suomen 
houkuttelevuus työ- ja asuinpaikka-
na näyttää herättävän mielenkiintoa. 
Onko tässä mahdollisuus suureen uu-
teen bisnekseen valtakunnallisesti? 
Saisimmeko ihan oikeasti maahamme 
suuria veronmaksajia turvallisena ja hy-
vin toimivana tietoteknologiamaana? 
Vastaamo-mokat tosin eivät ole lyhyellä 
tähtäimellä hyvää mainosta maamme 
kyberturvallisuudelle.

Korona-aikana tietoverkkojen alueilla mökkien kysyntä lisääntyi sekä vuokramarkkinoilla että kaupankäynnissä. Etätyöt voidaan hoitaa myös 
pandemian jälkeen jopa tällaisista maisemista ja työtiloista. Aamu-uinti Teams-palaverin jälkeen voisi virkistää mukavasti.  

Uuteen normaaliin?

”ILMASSA ON MURROSAJAN merkit, 
ihmiset ottavat käyttöön uusia tapoja 
ja työkaluja. Kannattaako edes haikailla 
takaisin vanhaan, koska ei ole olemassa 
vanhaa normaalia? Me olemme nyt uu-
den ajan arkkitehtejä.”
Näin kuvasi tulevaisuuden tutkija, 
teknologisen suunnittelutalo Huldin 
hallituksen jäsen Ilkka Halava tulevaa 
maailmaa ja jatkoi: ” Tulevat sukupolvet 
rakentavat uuden tavan työskennellä, 
heidät tullaan muistamaan kultaisena 
sukupolvena. Me kohtaamme ensim-
mäisenä sukupolvena näin nopean 
muutoksen. Nykyiset edunvalvontajär-
jestelmät haluavat jäädyttää nykyisyy-
den, jolle ei ole enää tulevaisuudessa 
sijaa.”
Koronan myötä työympäristöt kokivat 
mullistuksen, jolle ei löydy ollenkaan 
vertaa historiasta. Ehkä puhelimen kek-
siminen oli lähellä samaa mullistusta, 
kun tietoja saatiin perille sillä hetkellä, 
kun se haluttiin toimittaa.
Digitalisaation valtava laajentuminen ja 
etätyökalujen kehittyminen toimiviksi 
työkaluiksi on mahdollistanut työn te-
kemisen missä vain tietoverkkoon pääs-
tään kiinni.

Etätyöt vakiintuvat

ETÄTYÖSKENTELY ON tullut jäädäkseen. 
Suomalaisista etätyöskentelee tällä het-
kellä noin 60 %. Halavan mukaan jopa 
85 % ihmisistä kertoo jäävänsä uuteen 
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Pitkäaikainen haave päästä tapaamaan in-
sinööriystävä Seppo Kangassaloa ja hänen 
vaimoaan Insun Sony Mustaphaa Malesiaan 
toteutui juuri ennen koronan puhkeamista 
helmikuussa 2020. Vierailun aikana näimme 
hienoja paikkoja, tapasimme ihmisiä sekä 
kuulimme Malesian historiasta ja nykytilas-
ta.

 eppo ja Sony ovat tulleet meille tutuiksi useilta puu-
teollisuusinsinöörien opintomatkoilta, joilla olen toiminut 
matkanjohtajana. Seppo teki pitkän työuran mekaanisen 
metsäteollisuuden konemyyjänä Kauko-Idässä, jossa hänen 
asemapaikkansa oli Singapore. Eläkkeelle jäätyään hän muut-
ti Malesian puolelle Malaccaan, joka sijaitsee 250 kilometrin 
päässä Singaporesta. Sepon vaimo Sony on malesialainen. 

Matkamme alkoi Kuala Lumpurista, jossa meitä oli vastas-
sa Sepon ja Sonyn hovikuljettaja herra Sham. Vajaan kahden 
tunnin ajon jälkeen saavuimme Malaccaan. Kaupunki huokuu 
historiaa ja se on Maailman Perinnesäätiön suojelukohde. Ma-
joituimme Ocean Palmsiin Condominium-kompleksiin, jonka 
on rakentanut singaporelainen kiinteistöyhtiö. Suuren osan 
noin 500 asunnosta omistavat singaporelaiset yksityishenki-
löt, jotka myös vuokraavat asuntojaan. 

ENSIMMÄISEN AAMUPALAN nautimme paikallisessa kadun-
varsikuppilassa. Pääsimme maistamaan malesialaista perin-
neruokaa Roti Canaita, suomalaisittain Rotia. Ruokajuomana 
oli paikallinen perinteinen kahvi KOPI, jossa on kahvia, kon-
densoitua maitoa ja paljon sokeria. Meikäläiselle, joka on tot-
tunut mustaan makeuttamattomaan Juhla Mokkaan, juoma 
oli turhan makeaa, joten jatkossa join KOPI O:ta ilman sokeria. 
Aamiainen oli tosi hyvä, vaikkakin paikka oli reissun epäsiis-
tein. Seppo oletettavasti halusi heti katsoa, mistä meidät on 
tehty. 

Malaccaan tutustuimme kahden päivän ajan. Tutuiksi tuli-
vat muun muassa portugalilaiset linnanrauniot, hollantilainen 
aukio ja kiinalainen vanhakaupunki. Vierailimme Heritage-
museossa, jossa sai kuvan siitä, miten Malaccan yläluokka 
asui. Päivät rentouduimme omalla uima-altaalla. Yhden illan 
vietimme suomalaisen eläkeläisporukan kanssa paikallisessa 
ulkoilmaravintolassa. Ilta päättyi suomalaiseen tapaan sau-
nomiseen. Toisena iltana nautimme iltaristeilystä valaistulla 
Melaka-joella. 

MATKALLA LUMUTIIN, jossa Sonylla ja Sepolla on toinen ko-
titalo, tutustuimme Malesian hallinnolliseen pääkaupunkiin 
Putrajayaan. Siellä sijaitsee myös Putran moskeija, joka si-
jaitsee Putrajayan tekojärven äärellä lähellä Perdana Putraa, 

HEIKKI HEISKANEN

Paikallisten matkassa 
Malesiassa

S

Malacassa on hollantilaisten ajasta perintönä kuvernöörin hallinto-
rakennus Stadthuys ja kirkko Dutch Squarella. 

Roti on eräänlainen lettu, joka pyöritetään käsissä pitsapohjan ta-
voin mutta joka on huomattavasti ohuempi. Lettu taitetaan neljään 
kerrokseen ja paistetaan isolla paistinlevyllä. Rotia saa lähes millä 
täytteellä tahansa.
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Tämä kumipuu on ensimmäisiä Malesiaan 
istutetuista puista. Se on yli 100 vuotta 
vanha. Paikka on Kuala Kangsar kaupunki 
Perakin osavaltiossa. Kumi toi paljon vau-
rautta Malesiaan ja nykyisinkin Malesia on 
yksi suurimpia luonnonkumin tuottajia. 
Luonnonkumia tarvitaan esimerkiksi la-
boratoriokäsineiden ja varmuusvälineiden 
valmistuksessa.

jossa rakennetaan perinteisiä puisia 
kalastusveneitä Batu-puusta, joka on 
erittäin säänkestävä kovapuulaji, tiheys 
850 kg/m3. Perinteisen kalastusveneen 
olisi saanut mukaansa 170 000 eurolla. 
Vierailimme kalankäsittelylaitoksessa, 
jossa kaloja kuivatettiin auringossa. 
Toisena päivänä tutustuimme Lumutin 
ympäristöön: vierailimme kalasatamas-
sa, korjaustelakalla ja kilpikonnien kas-
vatus- ja suojelufarmilla Segari Turtle 
Conservation & Information Centressä.

TAIPINGISSA TUTUSTUIMME Sonyn 
kiinalaisen ystävän, eläkkeellä oleva 
peruskoulun taideopettajan herra Goh 
Keat Soon johdolla Rain tree -puistoon, 
joka on ennallistettu avolouhoksinen 
tinakaivos, jossa kasvaa mahtavan 
kokoisia yli satavuotiaita Sade-puita.  
Tapasimme kiinalaisen antiikkikauppi-
aspariskunnan sekä vierailimme ma-
lesialaisessa perheessä iltapäiväteellä. 
Illallisen söimme kahden kiinalaisparis-
kunnan kanssa ”ravintolapuistossa”, jos-
sa oli kymmeniä erilaisia ruuan valmis-
tajia alueen reunoilla ja pöydät keskellä. 
Asiakas valitsi mitä halusi ja tarjoilijat 
toivat ruoat pöytiin. Koska kyseessä oli 
kiinalaisten omistama paikka, tarjolla oli 
myös olutta. 

AUTOMATKOILLA KUULIMME Malesi-
an historiasta ja nykytilasta. Malesia on 
korruptoitunut muslimimaa, ja pitkään 
vallassa ollut puolue joutui keväällä ero-
amaan. Maassa asuu maleja, kiinalais-
taustaisia ja intialaisia. Suurempi bisnes 
on kiinalaisten ja intialaisten käsissä, 
kun taas pienempää bisnestä harjoittaa 
myös alkuperäisväistö. Malien omistuk-
sessa olevissa ravintoloissa ei tarjota 
alkoholia, joten monta kertaa ruokajuo-
mana oli vesi tai vastaava. . 

Istutettuja öljypalmuplantaaseja nä-
kyi automatkoilla paljon. Lisäksi näim-
me betonista tai tiilestä rakennettuja 
korkeita kerrostaloja, joissa oli paljon 
pieniä aukkoja muttei ikkunoita. Selvisi, 
että kyseessä on pääskysille rakennettu 
kerrostalo. Moottoripyöriä oli liikentees-
sä paljon, ja moottoripyöräonnetto-
muuksia sattuu paljon.  

LOMAN PÄÄTTEEKSI vietimme viikonlo-
pun kahdestaan Kuala Lumpurissa. Laa-
dukas reilun 300 kilometrin bussimatka 
Lumutista maksoi ainoastaan kuusi eu-
roa. Kuala Lumpurissa majoitumme nel-
jän tähden Hotel Concordiaan. Hotellin 
sijainti oli erinomainen, noin 10 minuu-
tin kävelymatkan päässä KL Towerista ja 
Petronas Twin Towerista, jotka ovat tu-

Pääskysille rakennettu kerrostalo. Yksi pesä 
maksaa reilut 50 euroa kappale, ja ne ovat 
Kiinan kiinalaisten suurta herkkua. Kyseessä 
on iso liiketoiminta, joka on kiinalaisen mafi-
an hallinnassa.

ristien suosittuja vierailukohteita. Myös 
kiinalainen kaupunginosa on ehdoton 
vierailukohde. 

Kaiken kaikkiaan voin sanoa, että 
Malesia on mielenkiintoinen maa. Ruo-
ka oli erittäin hyvää ja edullista. Neljän 
hengen illallisen sai paikallisessa reilulla 
kymmenellä eurolla, alkoholijuomien 
kanssa noin 30 eurolla. Lämpötila oli 
koko ajan 33–35 astetta. Hotelli maksoi 
Kuala Lumpurissa kolmelta ja puolelta 
päivältä 130 euroa. Voimme suositella. 

Sonyn isä Mustapha Hussain hävisi vaalit 
yhdellä äänellä vuonna 1951 Tunku Abdul 
Rahmanille, joka johdatti Malesian itsenäi-
syyteen ja josta tuli maan ensimmäinen 
pääministeri. 

pääministerin johtamaa toimistoraken-
nusta, ja on osa useiden muiden hal-
lintorakennusten kokonaisuutta. Näke-
misen arvoinen vierailukohde oli myös 
hindujen pyhä temppeli Batu Caves. 
Turistien lisäksi paikalla oli myös paljon 
apinoita.

Ensimmäinen päivä Lumutissa oli 
rantalomapäivä Pangkor-saaressa. Siel-
lä kävimme myös veneveistämössä, 

Taipingissä vierailimme herra Abdul Halimin 
kotona. Kuvassa myös hänen tyttärensä. 
Abdul on toiminut johtotehtävissä useissa 
yrityksissä. Hän on eläkkeellä ja toimii aktii-
visesti Taipingin perinteiden säilyttämisessä. 
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Toolilainen harrastaa
TOMI NIEMINEN, Tampereen ammattikorkeakoulu
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 olmisen vuotta sitten osal-
listuin ratamelonnan SM-kilpailuihin 
Masters-sarjassa miehet yli 40-vuotta. 
Mitään suuria odotuksia ei ollut, olin-
han valmistautunut kilpailuun kokonai-
sen viikon. Tulos oli toinen sija, johon 
olin enemmän kuin tyytyväinen, mut-
ta… se, että hävisin mestaruuden vasta 
viimeisillä metreillä ennen maalia, jäi 
kaivelemaan. Mitä jos olisin aloittanut 
harjoittelun edes pari viikkoa ennen 
kilpailua? Aloin harjoitella päivittäin: ly-
hyt aamulenkki ennen töitä tai pikainen 
käynti salilla töiden jälkeen. Talven mit-
taan harjoitukset pitenivät reilun tunnin 
mittaisiksi. 

Seuraavana kesänä pääsin vesille heti, 
kun järvivesi lämpeni +10 asteeseen 
(tätä mukavuusrajaa en alita). Kilpailu-
kauden ensimmäisissä kisoissa vauhti 
oli samaa kuin edellisenä kesänä, mutta 
tämä osoittautui vain alkukankeudeksi. 
Syksyn SM-kilpailuissa osallistuin M40-
sarjan lisäksi myös yleisen sarjan lähtöi-
hin, ja tuloksena oli henkilökohtaisia si-
joituksia: 2 ensimmäistä sijaa ja 2 toista 
sijaa M40-sarjassa sekä yleisen sarjan 3. 
sija 200 m pikamatkalla. Olin jo päässyt 
reilusti oman tavoitteeni yli. 

SM-kilpailujen viimeisenä päivänä 
lajiliiton päävalmentaja kävi onnitte-
lemassa ja kysymässä, olinko lähdössä 
Portugalin Masters-sarjojen MM-kilpai-
luihin. Päätin, että pelkästään uutena 
kokemuksena lähden katsomaan, mil-

Matka sohvalta MM-kisoihin

laista on kilpailla isommilla areenoilla ja 
aiempien vuosien EM-, MM- ja Olympia-
melojien kanssa. 

PORTUGALIN KILPAILUJEN alkuerän 
nimilistaa lukiessani suunnittelin, että 
perushyvällä vedolla pääsisin välieriin, 
mutta kisapaikan lämpötila (+40 astet-
ta) saattaisi tehdä tämän haastavaksi. 
Onneksi oma veto oli puolessa välin ki-
sapäivää eikä nestehukka ehtinyt iskeä.

Alkuerä onnistui hyvin ja pääsin ete-
nemään seuraavan päivän välieriin. 

Välieräpäivänä lämpötila oli edelleen 
liian korkealla, ja se alkoi jo tuntua nuu-
duttavalta. Lähtölistoissa minut oli sijoi-
tettu erään, jossa 5 melojaa oli ollut sa-
malla sekuntiluvulla alkuerässään. Nyt 
vain pää kylmänä ja kolmen parhaan 
joukossa maaliin. Välierän alkaessa tuuli 
oli yltynyt ja radoilla oli reilu aallokko. 
Onneksi oma tasapaino oli hyvä. Läh-
tölaukaus – ja täydellinen startti. Sen 
jälkeen mielessä oli vain, että nyt täysillä 
maaliin ja katsotaan mihin se riittää. 

Välierän voitto takasi paikan A-finaa-
liin ja tavoitteiden saavuttamisen. Nyt 
olisin jo 9 parhaan joukossa, ja kaikki 
sijoitukset ylöspäin olisivat vain plussaa.

Finaalipäivänä vaahtopäät pyyhkivät 
radalla ja kilpailijoilla on jokaisessa läh-
dössä vaikeuksia pysyä pystyssä. M40 
A-finaalin lähtölinjassa ei lähettäjän 
komennoista meinaa saada selvää, kun 
tuuli viuhuu ja kaiuttimet rätisevät. Läh-

tölaukaus, portti alas ja pieni horjahdus 
– vierestä lähdetään kuin rusakko ma-
kuulta. Toinen veto onnistui paremmin 
ja sen jälkeen sain taas rytmistä kiinni. 
Sisuuntuneena komennan itseäni vetä-
mään viereisen radan melojan kiinni ja 
ohi vaikka väkisin. Tuuli painaa vastaan 
ja matka tuntuu entistä pidemmältä. 
Maaliviivan ylitettyäni vilkaisin sivuilleni 
ja huomasin olevani täsmälleen samas-
sa rintamassa muiden kanssa. Sijoituk-
sesta viis, sillä näin lähellä kärkeä on jo 
huipputulos itselle.

RANTAAN PÄÄSTYÄNI joukkuetoverit 
onnittelevat ja kysyvät, haluanko kuulla 
sijoitukseni. ”Olit sijoituksissa 4. ja mita-
lisija jäi vain 0,02 sekunnin päähän!” 

Olin enemmän kuin tyytyväinen tu-
lokseen, mutta taas jäi kaivelemaan sen 
verran, että ensi vuonna uudestaan.

Edelleen jatkan saman lajin parissa ja 
harjoittelen tavoitteellisesti. 

Pikkuisenhan tämä lähti lapasesta, kun alun perin piti vain 
vähän kokeilla, miltä nuorempana aloitettu harrastus tuntuisi
nyt aikuisempana. 

MM-kisojen 
maalikamerakuva.

MM-finaalin jälkeen 
maalissa.

Oman pojan kanssa testataan 
SM-mitalin kovuutta. 

K
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 oku muukin kuin Pitkäkorva saat-
taa muistaa ajan, jolloin kuulakärkikynä 
oli BIG. Ihan samalla tavalla kuin moot-
torikelkka oli Ski-Doo, pölyimuri Hoover 
ja työntömitta Mauser.

 
PARI PÄHKÄHULLUA tyyppiä päätti kui-
tenkin katsoa kuulakärkikynäkortit lop-
puun saakka. He pähkäilivät sitä, miksi 
kuulakärkikyniä ei Suomessa, vaikkapa 
Kokkolassa, voi valmistaa kilpailukykyi-
sesti. Me tehdään – se pitää vain tehdä 
suurissa sarjoissa ja automaattikoneilla, 
he päättelivät. 

Heidän käsityksen mukaan on aivan 
sama, mikä on työn tekijän tuntihinta 
tai valtion veropolitiikka, kun kynän te-
kemiseen ei kulu aikaa kuin sekunteja. 
Muovin hinta on maailmalla aina samaa 
tasoa.

Tuumasta toimeen. Hankittiin tarvit-
tavat koneet, suunniteltiin automaateil-
le sopivat kynämallit ja laitettiin ramppa 
kalkattamaan. Putkesta tuli ulos LEO-
kyniä. Ja kauppa kävi.

VALITETTAVAN USEIN on toimittu juuri 
päinvastaisessa järjestyksessä. Myynti-
hinta tuotteella on käynyt kalliiksi, kil-
pailukyky on mennyt. On annettu perik-
si toteamalla, että ”ei Suomessa kannata 
tehdä”. Osaamisen kanssa lienee yleen-
sä ollut puutteita.

Valmistus on viety sopimusvalmista-
jalle Kiinaan tai johonkin muuhun edul-

MADE IN FINLAND

lista valmistusta osaavaan maahan. Sen 
pituinen sen tuotteen tarina sitten oli ja 
katteet meni toisiin rahastoihin.

PIENTÄ VALOA ON VIIME vuosina pil-
kahtanut muutamilta tahoilta. Viimei-
simmät Pitkäkorvan havainnot osuvat 
pupujen kannalta eräänlaiseen vihollis-
leiriin. Tarkoitan sillä meitä pupuja aika 
ajoin häiritseviä kissoja ja koiria. 

Muutamat lemmikki-ystävällisten 
joukot havaitsivat nimittäin epäkohdan 
koirien ruokatarjonnassa. Kauppojen 
hyllytarjonnassa olevista ruokapakka-
uksista 97 %, kuivamuonista jopa 99 % 
tulee ulkomalta, kun vouhotetaan koti-
maisuuden vaalimisesta. Eipä ole kovin 
lähiruokaystävällinen tarjonta noille 
karvakuonoille.

Markkinaraon havaitsijat päättivät 
korjata tilanteen ja perustivat tuotan-
totilat erääseen eteläisen Suomen kau-
punkiin. Aivan yksin he eivät tätä ideaa 
saaneet hioa, kun eräs toinen yrittäjä 
aloitti kissojen ruokien valmistuksen. 
Lisää yrittäjiä on tiettävästi jo tulossa 
kakun jakoon. 

Yhteensä noissa markkinoissa vaihtaa 
vuosittain noin 400 miljoonaa euroa 
omistajaa kauppojen kassoilla. Tilaa siis 
on useammallekin työtä pelkäämättö-
mälle.

LÄHIRUOKA-AJATUS myös saatiin hans-
kaan. Noihin pöperöihin raaka-aineet 

nimittäin löytyivät läheltä ja edullisesti. 
Siihen kelpasi mainiosti silakka ja kilo-
haili. Myös broilerin roippeet kelpasivat.

Kasvikunnasta löytyi helposti lisä-
valikoimaa: peruna, kaura, ohra, här-
käpapu, pellava ja metsämarjat. Myös 
kakkosluokan kananmunat sopivat oi-
vallisesti raaka-aineiksi. Ja niitäkin tulee 
joka kanalasta

KORONA ON MYÖS opettanut meille 
omavaraisuuden merkityksen. Siitä saa-
tiin karvas kokemus suojainmarkkinoil-
ta kevättalvella. Vaikka Mustin murkina 
ei ole aivan yhtä kriittinen meille kai-
kille kuin hengityssuojain, niin monel-
le eläinrakkaalle lemmikkinsä herkut 
voivat ajaa tärkeydessä jopa suojainten 
edelle.

PITKÄKORVAN PERHEESSÄ vain har-
mitellaan, ettei kukaan ole hoksannut 
aloittaa pupun porkkanapihvien kau-
pallista valmistamista ja jakamista pe-
säkoloihimme. Me joudutaan edelleen 
käymään pihapuutarhoissa porkkana-
varkaissa ja pelkäämään jatkuvasti ko-
timaista Sertiä popsivien hallien ham-
paita.

Luomuruokailussa edelleen
VELI PITKÄKORVA

J
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