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Hartaasti kuuntelevaa yleisöä Oulun yliopiston Saalastin salis-
sa. Martti Ahtisaari Instituutti on globaalin liiketoiminnan ja ta-
louden tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön rakentaja Oulun 
yliopiston kauppakorkeakoulussa. 
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 PÄÄKIRJOITUS

Laatua prosentteja viilaamalla 
vai ammattitaidolla?

 OOL ry:n uusi hallitus on aloittanut työskentelynsä tam-
mikuun alusta. Osa hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajista 
on uusia ja osa kokeneita konkareita. Yhtä kaikki hallituk-
sen tärkein tehtävä on sama kuin TOOLin. Tehtävämme on 
ylläpitää ja edistää suomalaisten ammattikorkeakoulujen 
tekniikan ja liikenteen alan opettajien asemaa niin, että kor-
keakoulumme voivat tuottaa osaavia, eettisiä ja kansainvä-
listen tason osaajia Suomen elinkeinoelämän, teollisuuden 
ja yhteiskunnan tarpeisiin. 

KAIKESSA TEKEMISSÄMME NIIN TOOLissa kuin opetuksen 
eturintamassa korkeakouluissa meidän olisi hyvä kysyä it-
seltämme: ”Miten tämä edistää oppilaiden oppimista ja 
osaamisen kehittymistä?” Nykyaikaisen laatuajattelun mu-
kaan hyvälaatuinen prosessi tuottaa hyvälaatuisia tuottei-
ta. Onko ammattikorkeakoulutuopetuksen tilanne sama: 
korkealaatuinen ja osaava opetus tuottaa korkealaatuisia ja 
osaavia insinöörejä, merikapteeneja ja muita tekniikan alan 
ammattilaisia? 

Kun TOOL edunvalvonnassaan ja vaikuttamisessaan pyrkii 
edistämään jäsenistön asiaa ja etuja, se samalla vaikuttaa sii-
hen, että tekniikan ja liikenteen alan korkeakoulutuksemme 
toimintamahdollisuudet säilyvät ja paranevat. 

LIIKE-ELÄMÄN KULTAINEN SÄÄNTÖ kuuluu: ”Kenellä kulta, 
se määrää säännöt.” Säännöt, joilla ammattikorkeakouluja 
jatkossa rahoitetaan, muuttuvat taas kerran. Valtioneuvos-
to on tehnyt päätöksen uudesta rahoitusmallista vuodesta 
2021 alkaen. Ammattikorkeakoulujen alkuvaiheen 100-pro-
senttisesti kustannusperusteisesta rahoitusmallista on siir-
rytty 100-prosenttisen tulosperusteiseen malliin. Siinä on 
tietysti logiikkansa, että vain tuloksista maksetaan, ei kus-
tannuksien synnyttämisestä. Samalla kuitenkin valtiovalta 
on leikannut ammattikorkeakoulujen rahoitusta yli 160 mil-
joonalla eurolla. Pienemmällä rahamäärällä on pitänyt tuot-
taa sama määrä tai jopa enemmän tutkintoja. 

Tulosperusteisessa rahoitusmallissa ammattikorkeakoulut 
on laitettu kilpailemaan toistensa kanssa niukkenevasta 
perusrahoituksesta. Pitää juosta kovempaa, jotta pysyy pai-
kallaan! Nyt voisi kysyä, edistääkö ja mahdollistaako uusi 
rahoitusmalli mittareineen insinööriopiskelijoittemme pa-
remman ja syvällisemmän oppimisen ja osaamisen kehitty-
misen? Uusikaan korkeakoulujen välisen rahanjaon mittaris-
to ei sisällä yhtään laadullista mittaria, vaan kaikki mittarit 
mittaavat edelleen määrää. 

LAATUIHMISET OVAT JO MAAILMAN läpi tienneet, että 
määrän mittaaminen on paljon helpompaa kuin laadun 
mittaaminen. Miten nykyinen tai tuleva rahoitusmittari 
huomioi prosessin laadun? Kun tulevan mallin mukaisesti 
insinöörimme valmistuu ohjeajassa neljässä vuodessa ja sii-
tä rahoitusmalli hyvittää bonuskertoimilla, niin kertooko se 
oppimisprosessin laadusta ja insinöörin osaamisen tasosta? 
Laadusta huolehtiminen niin prosesseissa ja kuin loppu-
tuotteissa on jätetty ammattikorkeakoulujen vastuulle.

ITSE KUKIN MEISTÄ TOOLILAISTA TEKEE työtä joka päivä 
suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen hyväksi. Teemme 
opetustyötämme ammattitaitoisesti, epäitsekkäästi sekä 
korkealla moraalilla. Voimme olla ylpeitä työmme tuloksista; 
Suomi on pärjännyt monella mittarilla kansainvälisissä ver-
tailuissa. 

TOOLin jäsenet valtuustoedustajiensa kautta ovat va-
linneet puheenjohtajiston ja hallituksen puolustamaan ja 
valvomaan jäsenistön etuja, jotta korkea-asteen opetusta 
voidaan tehdä hyvin ja laadukkaasti myös tulevaisuudessa. 
Samoja arvoja noudattamalla pyrimme olemaan luotta-
muksenne arvoisia, jotta me kaikki voimme olla ylpeitä te-
kemästämme työstä.

T
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LEDAREN

 OOL ry:s nya styrelse har inlett sitt arbete i början av ja-
nuari. En del av styrelsemedlemmarna och ordföranden är 
nya och en del erfarna gamla rävar. I varje fall är styrelsens 
viktigaste uppgift densamma som TOOLs. Vår uppgift är att 
upprätthålla och främja ställningen hos de finska yrkeshög-
skolornas teknik- och kommunikationslärare, så att våra yr-
keshögskolor kan utbilda kunniga, etiska och internationellt 
konkurrenskraftiga experter för Finlands näringsliv, indu-
strins och samhällets behov. 

I ALLT VI GÖR SÅVÄL INOM TOOL som i undervisningens 
frontposition i högskolorna borde vi fråga oss själva: ” Hur 
främjar detta de studerandes inlärning och utvecklingen av 
deras kunnande?” Enligt dagens kvalitetstänkesätt produ-
cerar en högkvalitativ process högkvalitativa produkter. Är 
undervisningssituationen i yrkeshögskolorna likadan: hög-
klassig och sakkunnig undervisning producerar högklassiga 
och kunniga ingenjörer, sjökaptener och andra teknikbran-
schens experter? Då TOOL i sin intressebevakning och i sitt 
verkande försöker främja medlemskårens sak och förmåner, 
verkar den samtidigt till att verksamhetsförutsättningarna 
för vår högskoleutbildning inom teknik och kommunikation 
bibehålls och förbättras. 

AFFÄRSLIVETS GYLLENE REGEL LYDER: ”Den som har guldet 
bestämmer reglerna.” Reglerna, med vilka man finansierar 
yrkeshögskolorna i framtiden, ändras återigen. Statsrådet 
har fattat beslut om en ny finansieringsmodell fr.o.m. år 
2021. Från yrkeshögskolornas intitialskedes finansierings-
modell baserad till 100% på kostnadsgrunder  har man bytt 
till en 100%-igt resultatbaserad modell. Det är förstås en lo-
gik i detta, att man betalar enbart för resultat, inte för att 
skapa kostnader. Samtidigt har dock staten beskurit finan-
sieringen för yrkeshögskolorna med över 160 miljoner euro. 
Med mindre resurser har man varit tvungen att producera 
samma mängd eller t.o.m. fler examina.

I DEN RESULTATBASERADE FINANSIERINGSMODELLEN har 
yrkeshögskolorna försatts i en situation att tävla sinsemel-
lan om den nedskurna basfinansieringen. Man måste löpa 
snabbare för att hållas kvar på samma ställe! Nu kunde man 
fråga om den nya finansieringsmodellen med sina mätare 
främjar utvecklingen av bättre och djupare kunnande hos 
våra ingenjörsstuderande? Inte heller den nya finansierings-
modellens resursfördelningsmätaruppsättning innehåller 
en enda kvalitetsmätare, utan samtliga mäter fortfarande 
mängder.

Kvalitetsmänniskor har redan i evighet vetat, att det är 
mycket lättare att mäta mängd än kvalitet. Hur beaktar den 
nuvarande eller kommande finansieringsmätaren proces-
sens kvalitet? Då den nya modellen belönar i finansierings-
modellen med bonus det att våra ingenjörer blir utexami-
nerade inom normtiden fyra år, så berättar detta något om 
inlärningsprocessens kvalitet och kunskapsnivån hos ingen-
jörerna? Man har lämnat ansvaret för kvalitet både i proces-
sen och resultatet åt yrkeshögskolorna själva.

VARJE TOOL-MEDLEM ARBETAR DAGLIGEN för Finlands och 
det finska samhällets bästa. Vi utför vårt arbete yrkeskun-
nigt, osjälviskt och med hög moral. Vi kan vara stolta över 
vårt arbetsresultat, Finland har med många mätare klarat 
sig bra i internationella jämförelser. TOOL-medlemmarna 
har via sina fullmäktigemedlemmar valt ordföranden och 
styrelse för att försvara och övervaka medlemskårens för-
måner, så att man kan utföra högre högskoleutbildning bra 
och med god kvalitet även i framtiden. Genom att följa sam-
ma principer försöker vi vara värda ert förtroende, så att vi 
alla kan vara stolta över det arbete vi utför.

T

Kvalitet genom att fila procent 
eller med yrkeskunskap?
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 uomen kielen lautakunnan suo-
situksen mukaan oppilaitoksen nimen 
ensimmäisenä osana olevaa paikanni-
meä taivutetaan genetiivissä. Kun ni-
messä on enemmän kuin yksi sana, vain 
ensimmäinen sana alkaa isolla alkukir-
jaimella ja muut pienellä. Näin ollen esi-
merkiksi Saimaan ammattikorkeakoulu 
ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat 
suosituksen mukaisia nimiä. Jos oppi-
laitos nimetään henkilön kunniaksi, tuo 
henkilön nimi voi olla genetiivin sijasta 
nominatiivissa: Alkio-opisto. Ainut tä-
män tyyppinen ammattikorkeakoulu 
on Poliisiammattikorkeakoulu –  tai no, 
poliisi ei toki ole henkilön nimi.

SUOSITUKSEN MUKAAN EI pidä luoda 
sellaisia oppilaitosten nimiä, jotka si-
sältävät vain kirjainlyhenteen tai yhden 
sanan, vaan nimeen tulisi aina liittää 
selventävä perusosa. Centrian, Haaga-
Helian, Karelian, Laurean, Metropolian 
ja Savonian virallisessa nimessä onkin 
suosituksen mukaisesti jatkona perus-
osa: ammattikorkeakoulu. Samoin suo-
situksen mukaisia virallisia nimiä ovat 
ruotsinkieliset Yrkeshögskolan Arcada 
ja Yrkeshögskolan Novia.

MUTTA KUN TUO SUOSITUKSEN mukai-
nen perusosa ”ammattikorkeakoulu” 
on niin mahdottoman pitkä sana, niin 
eihän kukaan käytä puheessa virallis-
ta nimeä vaan lyhennettä! Ja oletko 
koskaan ajatellut, kuinka rumalta Suo-
men ammattikorkeakoulujen lyhen-
teet kuulostavat? Olen töissä diakissa, 
humakissa, jamkissa, kamkissa, ksam-
kissa, lamkissa, oamkissa, polamkissa, 
samkissa, seamkissa, tamkissa, vam-
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PÄÄTOIMITTAJALTAPÄÄTOIMITTAJALTA

Millainen on hyvä 
oppilaitoksen nimi?

kissa.  Sointuvammalta kuulostaa, jos 
ihminen kertoo työskentelevänsä arka-
dassa, sentriassa, kareliassa, laureassa, 
metropoliassa, noviassa, savoniassa. 
Todella raskassoutuisilta kuulostavat 
eri sanoina lausuttavat lyhenteet: lapin 
amkissa, saimaan amkissa, turun amkis-
sa. Ei siis ihme, että Saimaan ammatti-
korkeakoulua kutsutaan epävirallisesti 
sähköpostiosoitteesta tutuksi tulleella 
termillä Saimia, ja aivan yleisesti puhu-
taan saimialaisista. Tampere3:n myötä 
Tampereen ammattikorkeakoulussa 
työskentelevien sähköpostiosoitteet 
muuttuivat: loppuosa ei ole enää tamk.
fi vaan tuni.fi. Tuleekohan tamkkilaisista 
tunilaisia? 

KATSOTAANPA, MIKÄ ON annettu ni-
meksi yhdistymisissä: EVTEKISTÄ ja 
Stadiasta tuli suureellisesti Metropo-
lia amk, Kemi-Tornion ja Rovaniemen 
ammattikorkeakouluista tuli konstai-
lematon Lapin amk, Kymenlaakson ja 
Mikkelin ammattikorkeakoulusta tuli 
Kaakkois-Suomen amk eli lyhenteenä 
ääntämishirviö Xamk, Haaga Instituu-
tin ja Helian ammattikorkeakouluista 
tuli kompromissi Haaga-Helia amk. Sai-
maan ja Lahden ammattikorkeakoulut 
yhdistyvät yhdeksi ammattikorkeakou-
luksi vuoden 2020 alussa. Brändityö-
ryhmä ei etene nimi edellä vaan pohtii 
ensin, mitä uuden amk:n halutaan ole-
van ja miltä sen halutaan näyttävän. Tu-
leekohan nimeksi jotakin aivan uutta ja 
jopa suositusten vastaista? 

MIRKA AIRESVUO
mirka.airesvuo@saimia.fi

Lappeenrannan toolilaisia kokoontui illanviettoon turisemaan päivänpolttavista asioista. 
Vasemmalta Olli Orkamaa, Petteri Karkkulainen, Paula Kokko, Timo Lehtoviita, Päivi Porras, 
Mirka Airesvuo ja Mari Pyysalo. Kuvan otti paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Eija Mertanen.
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JUKKA KURENNIEMI

Insinöörikoulutus tarvitsee 
oman kotipesän kehittyäkseen

Insinöörikoulutuksella pitää olla mahdollisuus ke-
hittyä sellaisessa ympäristössä ja sellaisen johta-
misosaamisen keskellä, missä ymmärretään tuon 
koulutuksen vaatimukset. 
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I

Suomessa oli aikanaan yli 
20 ammatillista opettajan-
koulutuslaitosta, jokaisella 
merkittävällä koulutusalalla 
oli omansa. Uskottiin va-
kaasti ammattididaktiikkaan 
ja siihen, että ammatteihin 
kouluttamisen tuli tapahtua 
kunkin alan vaatimuksista 
ja ammatillisista erityispiir-
teistä liikkeelle lähtien. Am-
mattikorkeakoulujen tulon 
myötä nämä yhdistettiin 
viideksi monialaiseksi am-
matilliseksi opettajakorkea-
kouluksi. Vaikka tämä opet-
tajankoulutuksessa on hyvä 
ja toimiva lähtökohta, ei eri 
ammattialojen tarvetta itsen-
sänäköisiin oppimisympäris-
töihin, koulutuspolkuihin ja 
oppisen vaatimuksiin saisi 
sivuuttaa.

 nsinöörikoulutus poikkeaa ammat-
tikorkeakoulujen monista muista kou-
lutusaloista merkittävästi moneltakin 
osin. Insinööriosaaminen perustuu aina 
vankkaan matemaattis-luonnontieteel-
liseen pohjaan, jonka rakentaminen 
edellyttää hyvin pitkäjänteistä vuosi-

kymmenten opis-
kelua sekä kohtuul-
lista lahjakkuutta 
kyseisten asioiden 
oppimiseen. Tuota 
lahjakkuutta Suo-
men kokoisessa 
maassa on vain ra-
jallisesti. Lisäksi osa 
niistäkin nuorista, 
joilla lahjakkuutta 
riittäisi, vierastaa 
sitä kovaa työtä, 
jota matematiikan ja luonnontieteiden 
opiskelu korkeakoulutasolla vaatii.

TEKNIIKAN ALAN OPPIMINEN ja opis-
kelu vaatii erityisiä oppimisympäristöjä 
mutta myös erilaisia opetuksellisia rat-
kaisuja sekä kovaa sitoutumista näiden 
asioiden opiskeluun. Ammattikorkea-
koulujen sisällä tekniikan ja luonnon-
tieteiden opetuksen kehittäminen on 
jo parin vuosikymmenen ajan jäänyt 
yhdenmukaistamispolitiikan tuoman 
tasapäistämisen jalkoihin. Siihen ei 
maamme teollisen osaamisen säilyttä-
misen ja kehittämisen näkökulmasta 
olisi ollut varaa. Insinöörikoulutuksella 
pitää olla mahdollisuus kehittyä sellai-
sessa ympäristössä ja sellaisen johtamis-
osaamisen keskellä, missä ymmärretään 
tuon koulutuksen vaatimukset. Samalla 
tulee kunnioittaa sitä korkeaa vaatimus-
tasoa, johon laadukas insinöörityö aina 
nojaa. Tämän kehityksen veturiksi maa-
hamme tarvitaan insinöörikoulutuksen 
kehittämiseen sitoutunut ja sille riittä-
vän pedagogisen vapauden ja taloudel-
lisen itsemääräämisoikeuden takaava 
ympäristö. Parhaiten tämän toteuttaisi 

erillinen insinööri-
korkeakoulu.

NYKYISIN insinöö-
rikoulutuksemme 
on hajonnut pie-
niin yksiköihin, jois-
sa liian usein sekä 
pedagoginen että 
taloudellinen joh-
taminen nähdään 
k o u l u t u s a l o i s t a 
ja niiden vaati-

muksista riippumattomana samaan 
muottiin puristamisena. Voidaan esi-
merkiksi yleisesti päättää, että kaikkia 
pakollisiakaan kursseja ei tarvitse enää 
hyväksytysti suorittaa, kunhan on muu-
tamista kursseista opintokokonaisuutta 
kohti riittäväksi katsottu määrä suori-
tuksia. Insinöörikoulutuksessa tällainen 
vaarantaa ihmishenkiä, jos joku vaativa 
kurssi esimerkiksi rakennesuunnittelun 
tai sähkötekniikan osalta on saatu hy-
väksyttyä ilman todellisia suorituksia ja 
asian todellista osaamista.

TÄLLÄ HETKELLÄ koko ammattikor-
keakouluopetuksessa maksimoidaan 
kasvavassa määrin oppimisen ja henki-
lökohtaisen kasvun sijaan hyväksiluku-
ja ja helppoja, nopeita opintopisteitä. 
Tämä palvelee lyhytnäköisiä talouden 
etuja niin yksilön, yhteisön kuin yhteis-
kunnankin näkökulmasta, mutta todel-
linen syväoppiminen ja elinikäisen kas-
vun intohimo uhkaavat jäädä nopeiden 
hyötyjen tavoittelun jalkoihin. Samalla 
uhkaa yhä laajemmin romuttua se kova 
matemaattis-luonnontieteellinen insi-
nööriosaamisen pohja, johon maamme 
teollisuuden vahva kansainvälinen kil-
pailukyky perustuu.

SE, ETTÄ LIUKUHIHNALTA tuotetaan 
nopeasti tasalaatuisia, mutta vallankin 
kansainvälisessä vertailussa keskinker-
taisia insinöörejä kuin Chaplinin Nyky-
aika-elokuvassa, ei valitettavasti kauaa 
kannattele sitä suomalaista teollista ja 
teknistä osaamista, jossa meillä on vuo-
sisadan mittaiset perinteet. Tämä toi-
mintamalli tuottaa ammattikorkeakou-
luille opintopisteitä, nopeita valmistujia 
ja lyhyitä läpimenoaikoja vähäisin ope-
tuksellisin ponnisteluin ja ilman niihin 
uhrattuja resursseja. Surullista kyllä, täl-
lä menolla Suomen talouden kohtalona 
on vähitellen hiipua osaamistaan kas-
vattavien kulttuureiden matkailukoh-
teeksi ja puuraaka-aineen tuottajaksi... 
ja sillä elinkeinorakenteella ei pohjois-
maista hyvinvointivaltiota ylläpidetä. 

Ammattikorkeakoulujen sisällä 
tekniikan ja luonnontieteiden 
opetuksen kehittäminen on 
jo parin vuosikymmenen ajan 
jäänyt yhdenmukaistamispoli-
tiikan tuoman tasapäistämisen 
jalkoihin.

Maahamme 
tarvitaan 
insinööri-
koulutuksen 
kehittämiseen 
sitoutunut ja 
sille riittävän 
pedagogisen 
vapauden ja 
taloudellisen 
itsemäärää-
misoikeuden 
takaava ympä-
ristö. 
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Terveisiä   hallitukselta
LASSE HILLMAN

Tampereen ammattikorkeakoulu

 ervehdys TOOLilaiset, tulevat TOO-
Lilaiset ja myös ei-järjestäytyneet kol-
legat. Olen uusi TOOL ry:n hallituksen 
jäsen ja ehkä osin siitä syystä sain vuo-
den ensimmäisen kirjoitusvuoron tähän 
”terveisiä hallitukselta”-palstalle. TOO-
Liin liityin heti työsopimuksen kirjoi-
tettuani vuoden 2014 lopulla. Edunval-
vontaa olen tehnyt TOOLin valtuuston 
jäsenenä, jossa olin valtuuston varapu-
heenjohtaja, kunnes tulin valituksi TOO-
Lin hallitukseen.

Olen toiminut TAMKissa koneteknii-
kan lehtorina vuodesta 2015 lähtien ja 
lähes yhtä pitkään tuotantotekniikan 
suuntautumispolkuvastaavana. TOOL 
Tampereen yksikön pikkujouluissa olin 
tosin jo vuoden 2014 puolella. En tiedä 
enteilikö se sitten jo jotain näihin tehtä-
viin ajautumisesta. TAMKiin tieni löysin 
konepajateollisuudesta, jossa toimin 
1990-luvulta lähtien parissa eri firmas-
sa tuotantopäällikkönä. Niihin tehtäviin 
siirryin hyvin pian opintojeni jälkeen. 
Tampereelle olen alun perin tullut Keski-
Suomesta Keuruulta. Insinööriopiskelut 
toivat minut Tampereelle TTKK:lle, ja 
opettajaopinnot Jyväskylän yliopistos-
sa jäivät sillä kertaa. Ne tulivat kuiten-
kin uudelleen ajankohtaisiksi TAMKiin 
tullessani, jonka opettajakoulutuksessa 
(TAOKK) sain pedagogiset opinnot pää-
tökseen vuonna 2016.

Työuran lisäksi kohta 45 viiteen vuo-
teen on mahtunut tietysti paljon muu-
takin elämää. Yritän edelleen saada ka-
lenteriin mahtumaan salibandypelejä 
niin 3-divarissa kuin M45 SM-sarjassa 
sekä F-tyttöjen turnauksia. Metsässä ja 
luonnossa tykkään liikkua ja olla, eten-
kin hirvijahdeissa syksyllä. Niihin menee 
muutamia viikonloppuja, vaimon mie-
lestä liian usein. Golf-tasoitus on viime 
vuosina jämähtänyt 30 huonommal-

Koulutus on investointi – 
ammattikorkeakoulut 

tarvitsevat investointeja

T le puolelle. Yhdistystoiminnassa olen 
OAJ:n toiminnan lisäksi mukana Tam-
pereen Konepajamiehet ry:ssä sihteerin 
roolissa.

Mikä minut on sitten saanut näihin 
luottamustehtäviin innostumaan? Ha-
luan olla vaikuttamassa siihen, mihin 
suuntaan tämä AMK-maailma menee. 
Jotain on kuitenkin tehtävä, itsekseen 
nämä asiat eivät lähtökohtaisesti etene 
omalta kannalta mieluisimpaan suun-
taan. Tätä haluaisin myös muistuttaa 
kaikille jäsenyydestä riippumatta.

KOULUTUKSEN INVESTOINNIT voidaan 
nähdä niin resursseina kuin infrana eli 
koneina, laitteina ja tiloina. Mielestäni 
koulutus voidaan kokonaisuutena näh-
dä investointina. Takaisinmaksuaikaa-
kin voidaan verrata koneinvestoinnin 
takaisinmaksuun. Mitä korkeampi kou-
lutustaso, sitä nopeampi takaisinmak-
suaika korkeampana tuottavuutena ja 
korkeampina ansioina. Opiskelijoille 
koulutus on investointi. Ei kai kukaan 
muuten käyttäisi useampaa vuotta sii-
hen aikaa ja rahoittaisi sitä tarvittaessa 
lainarahalla. Omalta osaltani opiskelu 
on ollut yksi parhaista investoinneista 
tähän mennessä.

Paljon puhutaan opetukseen varat-
tavista ja tarvittavista resursseista, mikä 
on hyvin tärkeää keskustelua. Keskus-
teluista ei kuitenkaan saisi unohtaa in-
vestointeja uusimpaan tuotantotekno-
logiaan, jotta ammattikorkeakouluilla 
olisi samat teknologiset lähtökohdat 
opetukseen kuin yrityksillä on omaan 
tekemiseensä. Moni jopa olettaa, että 
korkeakoulumaailmassa olemme aske-
leen muita edellä näissä teknologisissa 
ratkaisuissa. 

Vierailin tammikuussa DMG Mori 
Open House -tapahtumassa Pfronte-

nissa Saksassa. Yritykset investoivat ja 
automatisoivat tuotantoaan. Ryhmäs-
sämme oli 40 osallistujaa pääasiassa 
teollisuudesta: investoinneista vastaa-
via yritysten edustajia ja omistajia. Hei-
dän viestinsä mukaan on investoitava 
ja kehityttävä tai muuten yritys ei pär-
jää kilpailussa ja menesty. Muutamissa 
yritysten edustajien kanssa käydyissä 
keskusteluissa hyvin pian edettiin ky-
symykseen: olisiko pari insinööriopis-
kelijaa töihin. Eli samalla kuin yritykset 
miettivät investointeja, miettivät he 
yhtä lailla sitä, miten uudet investoinnit 
saadaan tehokkaasti käyttöön. Yritykset 
tarvitsevat ammattitaitoisten operaat-
toreiden lisäksi insinöörejä. Järjestelmi-
en tullessa yhä haastavammiksi käyt-
tää ja ottaa käyttöön, insinöörien rooli 
avainhenkilöinä ja teknisinä asiantun-
tijoina korostuu. Ammattikorkeakou-
lujen opetuksen täytyy vastata tähän 
haasteeseen.

NÄKÖKULMANI SIITÄ, miten ammatti-
korkeakoulut asemoituvat korkeakoulu-
maailmassa tiedekorkeakoulujen kans-
sa, tukee myös käsitystäni investointien 
suhteen. Tiedekorkeakoulujen rooli on 
tutkia. Ammattikorkeakoulujen rooli on 
käytännönläheisempi eli toteuttaa tut-
kimuksen tuloksia käytäntöön ja tuot-
taa työmarkkinoille käytännön läheisiä 
ja tekemään kykeneviä ammattilaisia. 
Verkkokurssit ja etäopiskelut tietysti tu-
kevat tämän tyyppistä opetusta, mutta 
eivät yksinään riitä. Tarvitaan aitoja ja 
ajan tasalla olevia oppimisympäristöjä. 
Sen takia ammattikorkeakoulut tarvit-
sevat investointeja.
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Kuvassa kirjoittaja työstökonein-
vestointiin liittyvällä vierailulla 
DMG Mori työstökonetehtaalla 
Saksassa Pfrontenissa tammikuus-
sa 2019. Tehdas sijaitsee aivan 
Alppien tuntumassa Saksan ja 
Itävallan rajalla.
Kuva: Tomi-Pekka Nieminen



10  1/2019 Toolilainen

Päivi Koppanenvierailuvuorossa

K okemukseni ammattikorkea-
kouluista ja amk-sopimuksista ulottuu 
ammattikorkeakoulujen perustamiseen 
ja sopimusten tekoon kahdenkymme-
nen vuoden taakse. Saman ajan olen ol-
lut OAJ:ssa sekä päätöksentekijänä että 
OAJ:n pääluottamusmiehenä. 

Amk-sopimusten käyttöönotossa oli 
omat vääntönsä, mutta ei muistini mu-
kaan mitään verrattuna nyt käytävään 
vuosityöaikakeskusteluun peruskoulun 
ja ammatillisen koulutuksen osalta.  

VUOSIEN VARRELLA AMK-SOPIMUK-
SIA on pystytty kehittämään jonkin 
verran. Jo alussa olisi ollut syytä sopia 
ajankäytön seurannasta. Pelkkä suun-
nitelma ei auta, jos seuranta ei pelaa. 
Miten opettaja pystyy perustelemaan 
esimiehelle työajan riittämättömyyttä, 
jos ei ole näyttöä käytetystä työajasta? 
Oman kokemukseni mukaan seuranta 
auttaa myös työmäärän rajaamisessa. 
Avaintan sopimukseen seuranta saatiin 
muutama vuosi sitten. Sivistan sopi-
mukseen sitä ei vielä ole. Toinen merkit-

Kenenkään etuja ei heikennetä – 
palkankorotuksiinkin on paineita

tävä tavoitteen toteutuminen oli se, että 
sopimuksesta saatiin pois työantajan 
mahdollisuus osa-aikaistaa opettaja ysi-
puolisella päätöksellä. 

SEKÄ AVAINTASSA ETTÄ SIVISTAN sopi-
muksissa on työryhmä amk-sopimusten 
kehittämiseen. Työantajan tavoitteena 
on erityisesti Sivistan sopimuksessa 
poistaa tekniikan ja liikenteen erityis-
määräykset. Sama viestiä nousee toisi-
naan myös muiden alojen opettajilta. 
Tässä keskustelussa historian tuntemi-
nen auttaa. Mistä tilanteesta sopimuksia 
aikanaan tehtiin ja millaisista tehtävistä 
opettajaksi eri aloilla tullaan. Ymmär-
rän niitäkin, jotka kysyvät miksi samalla 
koulutustasolla ja saman tasoissa tehtä-
vissä on erilaiset palvelussuhteen ehdot. 
Tekniikan ja liikenteen palkkataso kaikil-
le amk-opettajille ratkaisisi tilanteen, 
mutta se vaatisi paljon rahaa. TOOL:n 
jäsenet saattaisivat kokea sen heidän 
tilanteensa heikkenemisenä.  Saatavuus 
on perusteltu syy eroihin. Saatavuusli-
sää voidaan maksaa tarvittaessa kaikille.

VALTAKUNNALLISTEN YHDISTYSTEN 
tavoitteet sovitetaan OAO:n yhteisiksi 
tavoitteiksi. Ne viedään OAJ:n valmiste-
luun ja päätöksentekoon. TOOL:n lisäksi 
ammattikorkeakoulujen opetus- ja tut-
kimushenkilöstöä edustavat AO, KEA, 
SKO ja SMOL.  Sopimuksia tehtäessä jär-
jestötoiminnan periaatteena on se, et-
tei palvelussuhteen ehtoja heikennetä 
minkään ryhmän osalta. Vaikka tämän 
on itsestäänselvyys, on se kirjattu juuri 
valmisteltujen OAO:n tavoitteiden en-
simmäiseksi lauseeksi. 

OLEMME POHTINEET amk-sopimusten 
kehittämistä ja seuraavan sopimuskier-
roksen tavoitteita. Keskustelussa nouse-
vat esille työhyvinvointi ja jaksaminen. 
Työtä on paljon ja se kasautuu usein 
pahasti. Eläkeiän noustessa töissä ol-
laan lähes 70-ikävuoteen. Millä keinoilla 
ikääntyneitten opettajien työkokonai-
suutta voitaisiin rakentaa, että siitä sel-
viytyisi? Voisiko työmäärää pienentää 
palkan pienenemättä? Myös aloittavan 
opettajan jaksamiseen on kiinnitettävä 
myös huomiota.

Vuosien varrella ammattikorkeakou-
lujen palkkataso on noussut hitaasti. 
Paineet palkankorotuksiin amk:n osalta 
ovat selvät. Toimivat palkkausjärjestel-
mät toisivat korjausta, mutta talojen 
talouden heikkeneminen hidastaa palk-
kojen nousua sitä kautta. Sivistassa työ-
ehtosopimuksessa ei kunnollista järjes-
telmää toistaiseksi ole. 

Jäsenten sopimusten tuntemus ja 
sitoutuminen noudattamaan niitä var-
mistavat olemassa olevien sopimusten 
toteutumisen. Luottamusmiehillä ja yh-
distyksillä on vastuu huolehtia jäsenten 
osaamisesta. 

Kirjoittaja on ammattikasvatusneuvos, 
TAMKin lehtori ja pääluottamusmies, 
OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO:n pu-
heenjohtaja ja Opetusalan Ammattijär-
jestö OAJ:n varapuheenjohtaja.
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Jos maailmalla riittää isoja ja pienempiä 
konflikteja, niin erilaisia konflikteja ja yh-
teen törmäyksiä löytyy myös lähempää. Tu-
tussa kouluttajamaailmassa olemme nähneet 
viime vuosina aivan uudenlaisia tilanteita, 
joissa väkeä on kiivaallakin tahdilla laitettu 
uuteen tilanteeseen, jopa maantielle. Aina 
niistä tilanteista ei ole selvitty tyylikkäästi, 
joskus tilanteet on ratkaistu varsin suoravii-
vaisella tavalla.

KAUKO KALLIO

            Martti Ahtisaari:

Konfliktit ovat ratkaistavissa 
neuvottelemalla

” Konfliktit ovat ratkaistavissa vain neuvottelemalla”, 
raamitti presidentti Martti Ahtisaari Maailma Nyt -fooru-
missa, joka pidettiin Martti Ahtisaari Instituutin 10-vuotis-
juhlan yhteydessä. Ahtisaari muisteli tapausta, jossa hän 
istutti Yhdysvaltain silloisen presidentti Bill Clintonin ja 
Neuvostoliiton Boris Jeltsinin saman pöydän ääreen ja 
komensi maiden päämiehet keskustelemaan. 

Eikä konfliktien tarvitse olla maailmoja syleileviä. Myös 
pienten erimielisyyksien ratkaisut tulee löytää neuvotte-
lutietä eikä määräämällä tai yksipuolisesti käskyttämällä. 
Ahtisaari toivoo siis enemmän reiluutta yhteiskuntaan.

SUURI HUOLI AHTISAARELLA oli huonosti hoidetuista kon-
flikteista myös siksi, että yhteisesti sovituista arvoista tai 
sopimuksista ei pidetä kiinni. Maailmanlaajuisen yhteis-
työn ja sopimuksiin perustuvan politiikan takaamiseksi 
perustetun YK:n turvaneuvoston jäsenet eivät ole valmiita 
yhteistyöhön ja maailmanjohtajilta puuttuu keskinäinen 
luottamus. Tästä hänellä on todellinen huoli nykymaail-
man menossa.

”Teen kaikkeni, että voimme ylläpitää ja säilyttää reilun 
yhteiskunnan. Identifioimme itsemme Suomessa Pohjois-
maaksi, ja siitä olen iloinen”, paalutti Ahtisaari kantaansa 
suomalaisuuden sijaintiin maailman kartalla ja tahtotilaan-
sa yhteiskunnan ominaisuuksien vakiinnuttamiseen toivo-
maansa suuntaan.

Oikeiksi katsomistaan arvoista Ahtisaari muistutti pai-
nokkaasti, ettei ole olemassa erikseen läntisiä arvoja, vaan 
ne ovat YK:n hyväksymiä globaaleja arvoja. Näistä arvoista 
on taisteltava ja pidettävä kiinni, hän sanoi.

POHJOISMAISEN yhteiskuntamallin edistäminen on Ahti-
saaren mielestä tärkeää. ”Kaikkien on voitava tuntea olon-
sa hyväksi yhteiskunnassa ja voitava kehittää kykyjään. Täl-
lainen yhteiskunta kehittyy ja on hyvä”, hän vakuutti.

Hän muistutti, että ihmiset tarvitsevat toisiaan ja toisten 
tuesta tulee olla kiitollinen. Tämä pätee koko maailman 
mittakaavassa, mutta myös pienemmissä puitteissa. Välit-
tämisen toisista ihmisistä voi alkaa ihan pienistä asioista 
ja pienissä porukoissa. Hänen välittämisensä alkoi Oulun 
NMKY:n korisporukan pukuhuoneesta. ”Jos hävisimme 
pelin, sanoin pojille, ettei tämä muuten ratkea, meidän on 
pelattava paremmin.” 

VÄLITTÄMINEN VOI siis alkaa pienistä asioista. Tarvitaan 
vain oikeat henkilökemiat ja halu hoitaa konfliktit tyylik-
käästi.

Martti Ahtisaari kannustaa välittämään ja neuvottelemaan. 
Kuva: Tomas Whitehouse CMI  
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Maamme hallitus hyväksyi 
17.1. yliopistojen ja am-
mattikorkeakoulujen uudet 
rahoitusmallit vuodesta 
2021 alkaen. Yhteensä las-
kettuna kyseessä on noin 2,4 
miljardin euron vuotuinen 
rahasumma, josta ammat-
tikorkeakoulujen osuus on 
noin 800 miljoonaa euroa 
vuodessa. Tästä summasta 
laskennallisesti jaettavaa 
perusrahoitusta on noin 
770 miljoonaa euroa, loput 
menevät arvonlisäveroina. 
Perusrahoitukseen ei tullut 
korjausta, sillä ennen leikka-
uksia ammattikorkeakouluil-
le jaettava summa oli noin 
miljardi vuodessa. Raha vain 
jaetaan uudella tavalla, jossa 
entistäkin vahvemmin näkyy 
keskinäinen kilpailu, minis-
teriön ohjaus ja tulospainot-
teisuus. Vakautta uusi malli 
ei tuo, päinvastoin.

 udesta rahoitusmallista käy-
tiin poliittista vääntöä loppuun saakka. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön aset-
taman työryhmän laatimaan alkupe-
räiseen esitykseen saatiin aivan loppu-
metreillä pari tervetullutta muutosta. 
Vuonna 2021 alkavan sopimuskauden 
alkua turvataan siten, että yksittäisen 
ammattikorkeakoulun mallin mukaan 
jaettava rahasumma voi pienentyä 
enintään 3 % edellisvuoden tasoon ver-
rattuna. Tämä turvaa toki rahoituksen 
tason alkuvuosina, mutta ei pidemmäl-
lä aikavälillä. Alkuperäisessä mallissa 
esitettiin toisen tutkinnon hinnan puo-
littamista, mutta lopullisessa mallissa 
toisen tutkinnon suorittaneesta rahaa 
tulee kertoimella 0,7.

REIJO MANNINEN
Tampereen ammattikorkeakoulu

Uusi rahoitusmalli ei takaa riittävää vakautta

U

UUDEN MALLIN MUKAINEN rahanja-
ko tapahtuu oheisen kuvan mukaisin 
prosentein. Koulutuksen painoarvo on 
edelleen suurin, yhteensä 76 %, mut-
ta sen osuus kuitenkin laskee nykyisen 
mallin 79 prosenttiin verrattuna. 55 
opintopistettä suorittaneiden seuran-
ta poistuu ja suoritettujen tutkintojen 
vaikutus kasvaa merkittävästi. Uudessa 
mallissa näiden osuus on 56 %, nykyi-
sessä mallissa 40 %. Tämän osuuden 
laskennan sisälle tulee myös uudet ker-
toimet, joiden vaikutuksista ei vielä ole 
mitään kunnollisia arvioita. Jos tutkinto 
on suoritettu tavoiteajassa, kerroin on 
1,5. Enintään 12 kuukauden viivästy-
minen tavoiteajasta laskee kertoimen 
1,3:een ja yli vuoden viivästyminen an-
taa kertoimeksi 1. Tällä kertoimella siis 
korostetaan tavoiteajassa valmistunei-
den määrää.

UUTENA ELEMENTTINÄ tulee alakoh-
taiset kertoimet, joilla huomioidaan 
erilaisten tutkintojen järjestämisestä 
aiheutuvia kustannuseroja. Tämä on 
hyvä uudistus erityisesti tekniikan kou-
lutukselle. Alakohtaisia ryhmiä on kol-
me. Ryhmän yksi kerroin on 1, ryhmän 
kaksi kerroin on 1,75 ja ryhmän kolme 
kerroin on 3. Tekniikan koulutus sisäl-
tyy pääosin ryhmään 2. Merikapteeni-
en ja merenkulun insinöörien koulutus 
on ryhmässä 3. Tekniikan tutkinnot siis 
tuottavat jatkossa enemmän rahaa, ja 

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles
• Second level

• Third level

5 % Muut koulutus-, tutkimus- ja 
kehittämispolitiikan tavoitteet 

19 % Tutkimus-, kehittämis-
ja innovaatiotoiminta

76 % Koulutus

Strategiaperusteinen rahoitus
• Osio A. Ammattikorkeakoulun strategiaa tukevat toimenpiteet ml. profiilinmukainen kansainvälisyys
• Osio B. Hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston tavoitteista lähtevät korkeakoulu- ja tiedepoliittiset tavoitteet
• Pääpaino osiolla A

5 %

Suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot
• Kertoimet tavoiteajassa valmistumiselle, toiselle saman tasoiselle tutkinnolle 

ja alojen kustannusrakenteen eroille
• Tutkintomäärän rahoitusrajat tutkintojen alakokonaisuuksille

56 %

9 %

Työllistyminen ja työllistymisen laatu
• Josta työlliset vuosi valmistumisen jälkeen 3 % (yrittäjyyttä painottaen), uraseuranta 3 % 

6 %

Opiskelijapalaute3 %

Ammatillisessa opettajakoulutuksessa suoritetut opinnot 2 %

Ulkopuolinen t&k-toiminnan rahoitus11 % Julkaisut, taiteellinen toiminta, 
audiovisuaaliset aineistot ja tieto-
ja viestintätekniset ohjelmat 
• Luokat A-F, I
• Kerroin (1,2) avoimesti saatavilla 

oleville luokkien A-E julkaisuille

Suoritetut ylemmät 
ammattikorkeakoulututkinnot6 %

2 %

Jatkuva oppiminen
• Josta yhteistyöopinnot 1 %

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli vuodesta 2021 alkaen

tämän tulee myös näkyä ammattikor-
keakoulujen sisäisessä rahanjaossa. 

JATKUVAN OPPIMISEN osuus kasvaa 
9 prosenttiin nykyisestä 5 prosentista. 
Tämä sisältää avoimien AMK:n opinto-
jen lisäksi esimerkiksi erikoistumiskou-
lutukset ja erilliset opinnot. Osa tästä 
rahoituksesta kohdennetaan korkea-
koulujen yhteistyöopintojen perus-
teella. Osa koulutuksesta rahoitetaan 
opiskelijoilta kerättävillä maksuilla 
(avoimessa 15 €/op) tai koulutuksen 
tilaajalta perittävänä maksuna. Tämän 
kokonaisuuden hoitaminen edellyttäisi 
myös lisärahoitusta, muuten tähän oh-
jataan rahaa perustutkintoon johtavas-
ta opetuksesta.

TYÖLLISTYMINEN ja työllistymisen laa-
tumittaristo kasvaa nykyisestä 4 prosen-
tista 6 prosenttiin. Puolet tästä tulevasta 
rahasta jaetaan laadullista työllistymistä 
kuvaavan uraseurantakyselyn perus-
teella ja puolet Suomeen työllistyneiden 
tutkinnon suorittaneiden perusteella. 
Työllistyneiden osuuden laskennassa 
painotetaan kertoimella 2 yrittäjäksi 
työllistyneitä. Opiskelijapalautteen ja 
ammatillisessa opettajakoulutuksessa 
suoritettujen opintojen osuus säilyy en-
nallaan.

TKI-OSUUDEN MERKITYS kasvaa uudes-
sa rahanjaossa 19 prosenttiin (nykyisin 

Rahoitusmalli vuodesta 2021 alkaen
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Uusi rahoitusmalli ei takaa riittävää vakautta

15 %). Ulkopuolisen rahoituksen merki-
tys korostuu entisestään. Uudessa mal-
lissa tämän osuus on 11 %, nykyisin 8 %. 

Tässä haasteena on se, että ulko-
puoliset rahoituselementit eivät kun-
nolla tunnista ammattikorkeakoulun 
tekemää TKI-työtä eikä varsinkaan pk-
yrityksillä ole 
riittäviä resurs-
seja tämän ra-
hoittamiseen. 
Tämän rahoi-
tuselementin 
kasvu merkit-
see sitä, että 
opettajat te-
kevät TKI-työtä 
entistä enem-
män. Ylempien 
AMK-tutkinto-
jen osuutta kasvatetaan 6 prosenttiin 
(nykyisin 4 %). Tämä on hyvä muutos, 
sillä näille tutkinnoille on lisääntyvä tar-
ve työmarkkinoilla. Julkaisutoiminnan 
osuus säilyy ennallaan.

STRATEGIAPERUSTAINEN rahoitus säi- 
lyi ennallaan 5 prosentissa. Mallia laa-
tineen työryhmän raportissa tähän 
ehdotettiin 3 prosenttiyksikön kasvua. 
Tässä elementissä on kaksi osaa. Osa A 
perustuu korkeakoulun strategisiin ta-
voitteisiin, jotka sovitaan OKM:n kanssa. 
OKM myös ohjaa ja valvoo strategisten 
valintojen toteutumista. Jatkossa kan-
sainväliseen toimintaa liittyvät mittarit 
ovat tässä osiossa. Osassa B rahanjako 
perustuu puhtaasti hallitusohjelman 
tavoitteisiin korkeakoulukentän uudis-
tamiseksi. Tällä osiolla on mahdollisuus 
tukea esimerkiksi merkittäviä koulu-
tuslaajennuksia. On erittäin hyvä, ettei 
tämä osuus kasvanut, sillä strategiara-
hoituksen jakaminen ei ole ollut avointa.

OLIPA RAHANJAKOMALLI millainen 
vain, perusongelma säilyy ennallaan. 
Koulutuksen ja muiden velvoitteiden 
järjestämiseen kohdennettava raha on 
kaikkien leikkausten takia auttamat-
ta liian pieni. Indeksikorjaustakaan ei 
tehdä ainakaan tänä vuonna. Nykyises-
säkin rahoitusmallissa on useita arvi-
oitavia elementtejä eivätkä ne vähene 
tulevassa mallissa. Rahanjaon perusteet 

ovat edelleen monimutkaiset ja vahvas-
ti tulokseen perustuvia. Kansainvälinen 
vertailu myös osoittaa, että suomalai-
nen korkeakoulujen rahoitus pohjautuu 
erityisen vahvasti juuri tuloksellisuu-
teen. Lähes kaikissa muissa maissa on 
kiinteä tai opiskelijamäärään pohjau-

tuva rahoitus-
osuus. Tutkin-
tojen määrään 
p o h j a u t u v a a 
rahoitusta ei voi 
pitää vakaana 
perusrahoituk-
sena. Sellainen 
olisi esimerkiksi 
opiskelijamää-
rään pohjau-
tuva perusra-
hoitus, joka on 

pitkälläkin aikavälillä hyvin ennakoita-
vissa.

RAHOITUSMALLIN loppuraportissa to-
detaan, että raha jaetaan korkeakou-
luille yhtenä kokonaisuutena mallin 
mukaisin perustein, ja korkeakoulu voi 
päättää rahoituksen kohdentamisesta 
omien strategioiden ja valintojen mu-
kaisesti. Jos jollakin rahoituksen osa-
alueella ei tuoteta riittävästi mallin edel-
lyttämiä tuotoksia, voidaan siihen tehdä 
koulujen omilla päätöksillä toimintaa 
parantavia kohdennuksia. Rahaa ohja-
taan sinne missä muuten ei pärjätä kor-
keakoulujen välisessä kilpailussa. 

MIKÄLI NYKYINEN tilanne jatkuu, jossa 
koulutuksen mitattavat tuotokset eivät 
muutu, vaikka sen tuotantoresursseja 
pienennetään, voidaan koulutuksesta 
siirtää rahaa toisiin tarpeisiin. Valmistu-
via on aina yhtä paljon osoitetuista pa-
noksista huolimatta, mikä käytännössä 
tarkoittaa valmistuvien osaamisen leve-
yden ja syvyyden rapautumista. Yksin-
kertaisesti pienemmällä rahalla anne-
taan vähemmän opetusta, opiskelijan 
virheellisiä harjoitustöiden mitoituksia 
tai laskelmia ei palauteta korjattavaksi 
ja opiskelijaa kohdataan entistä vähem-
män. Onkin todennäköistä, että tässä 
kaikessa häviävänä osapuolena ovat pe-
rustutkintoaan tekevät opiskelijat. Malli 
ohjaa myös lisäämään jatkuvan oppimi-

sen tarjontaa, mutta erillistä rahoitusta 
tähän ei ole ja samalla vielä toisesta tut-
kinnosta saa vähemmän rahaa.

OPETUSMINISTERI Sanni Grahn-Laa-
sosen mukaan mallia on valmisteltu 
erityisen laajassa työryhmässä, jossa 
mukana ovat olleet korkeakoulut, hen-
kilöstö ja opiskelijat ja keskeisimmät si-
dosryhmät. Opetusministerin mukaan 
malli on lähes yksimielisen työryhmän 
tuotos. Tämä on varsin kummallinen 
lausunto, sillä OAJ ja Tieteentekijöiden 
liitto jättivät mallista vahvan ja erittäin 
hyvin perustellun eriävän mielipiteen. 
Mielipiteessä otetaan voimakkaasti 
kantaa muun muassa edellä mainittui-
hin puutteisiin. Opetusministerin mu-
kaan malliin liittyvä lausuntopalaute on 
kuultu. Mutta onko kuunneltu?

RAHOITUSELEMENTTIEN laskennassa 
käytetään kolmen viimeisimmän vuo-
den tilastojen keskiarvoja. Kun rahaa 
uudella mallilla ensimmäisen kerran 
jaetaan vuonna 2021, perustana ovat 
vuosien 2017, 2018 ja 2019 tilastot. 

RAHOITUSMALLIN pohjaksi laadit-
tu loppuraportti löytyy osoitteesta 
julkaisut.valtioneuvosto.fi/hand-
le/10024/161252. Sen liitteenä on myös 
OAJ:n ja Tieteentekijöiden liiton eriävä 
mielipide. 

Olipa rahanjakomalli millainen vaan, 
perusongelma säilyy ennallaan. Koulu-
tuksen ja muiden velvoitteiden järjestä-
miseen kohdennettava raha on kaikkien 
leikkausten takia auttamatta liian pieni.

Rahoitusmallien uudistaminen on osa 
korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 
vuoteen 2030 ulottuvan vision toi-
meenpanoa. Tavoitteena on nostaa 
koulutustasoa (vähintään puolet 
nuorten ikäluokasta suorittaa korkea-
koulututkinnon) ja lisätä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoitusta neljään 
prosenttiin BKT:stä. Kolmantena ta-
voitteena on lisätä jatkuvaa oppimista, 
jotta Suomessa olisi vastedes maailman 
osaavin työvoima.



14  1/2019 Toolilainen

T

Ammattikorkeakoulun työ-
tehtävien houkuttelevuus on 
riippuvainen osaltaan työ-
ehtojen vetovoimatekijöistä. 
Työn sisältö, työaikajärjes-
telyt, maksettava palkka ja 
muut vastaavat tekijät ovat 
keskeinen osa sitä kokonai-
suutta, jossa on sovittu työn 
tekemisen ehdoista. Tek-
niikan ja liikenteen kirjaus 
niin sanotun sidotun työn 
tekemisestä 35 viikon aikana 
vuodessa on yksi tärkeim-
mistä erilliskirjauksista.

 yösuhdetta määrittävät työlain-
säädäntö, yleissitovat alakohtaiset so-
pimukset, paikalliset sopimukset ja 

LAURI HIETALAHTI, Tampereen ammattikorkeakoulu

Tekniikan ja liikenteen 35 viikkoa

henkilön tekemä työsopimus. Näiden 
yhteistuloksena määräytyvät työn te-
kemisen ehdot itse kunkin kohdalla. Jo-
kaista meitä kiinnostaa työmme sisältö, 
sen tekemiseen osoitettu aika ja paikka, 
lomat eli meidän järjestelmässä vapaa-
jaksot sekä työstä maksettava korvaus 
eli palkka. 

Edellisten tuloksena määräytyy myös 
opettajatehtävän houkuttelevuus työ-
markkinoilla ja palkkalistoilla jo olevien 
mahdollisuus suorittaa työnsä asianmu-
kaisesti.

MEIDÄN KOHDALLA alakohtaisesta 
sopimuksesta, sen sisällöistä ja ansio-
tasoista päättää OAJ työnantajajärjes-
töjen kanssa käytävissä neuvotteluissa. 
Paikallisesti voidaan sopia käytännön 
soveltamisesta ja yhdessä keskusjärjes-
töjen kanssa laajemmin paikallisesti si-
tovista sopimuksista. 

Työsopimuksen sisältö perustuu edel-
lisiin. Työsopimuksessa voidaan näistä 
poiketa vain rajoitetusti mutta riittävällä 
laajuudella kuitenkin. Työaika voidaan 

sopia ihan henkilökohtaisestikin täyttä 
määrää pienemmäksi tai palkka sopi-
muspalkkoja suuremmaksi.

Oleellista on, että sopimusten sisäl-
löt on tarkoitettu noudatettavaksi. Nii-
den joukossa on myös meitä koskeva 
erillinen työaikaa koskeva kirjaus 35 
viikosta. Tämän erillisen kirjauksen syy-
nä on taustaoppilaitosten sopimusten 
erilaisuus, joka on polveutunut uudessa 
ammattikorkeakoulumaailmassa nyky-
muotoon nykyisiin sopimuksiin.

Sopimusten kirjaukset

KIRJAUS ON Avaintyönantajien, Avain-
tan sopimuksessa pöytäkirjamerkinnän 
muodossa.

”Tekniikan ja liikenteen koulutusalalla 
opettajan työaikasuunnitelmassa vah-
vistettu työn tekemisen ajan ja paikan 
suhteen valinnainen työaika on 609 tun-
tia. Opettaja ja työnantaja voivat sopia 
työn tekemisen ajan ja paikan suhteen 
valinnaisen työajan 1 kohdan mukaiseksi 

Muutosten tuulien puhaltaessa Tampereen ammattikorkeakoulu vaihtaa graafista ilmettään yhtenäiseksi yliopiston kanssa. Tärkeä vaihe on 
saavutettu: seinäkyltit menevät vaihtoon ja ajan hengen mukainen symboliikka nousee yläilmoihin.
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eli vähintään 406 tunniksi. Tekniikan ja lii-
kenteen koulutusalalla työnantaja voi si-
joittaa määrättävissä olevaa työaikaa 35 
viikolle. Työaikaa voidaan sijoittaa myös 
useammalle viikolle, siten kuin siitä sovi-
taan ao. opettajan kanssa.”

Sivistan eli yksityisen opetusalan so-
pimuksessa samainen sisältö löytyy hiu-
kan eri muotoon kirjattuna. Edellisen 
kierroksen neuvottelujen tuloksena on 
kirjattu, että Sivistan työnantajat ovat 
kiinnostuneita poistamaan kyseisen 
pöytäkirjamerkinnän ja siten yhdenmu-
kaistamaan siltä osin työaikakäsitteet 
muiden ammattikorkeakoulun opetta-
jaryhmien kirjauksen kanssa. Samalla 
kierroksella on kirjattu halu poistaa tek-
niikan ja liikenteen saatavuuslisä. Asia 
on siirretty työryhmiin, jotka valmistele-
vat seuraavaa neuvottelukierrosta.

Todettakoon, että siitä, muuttuuko 
sopimus kyseisiltä osin, sovitaan OAJ:n 
kanssa. TEK, RIL, SAFA, IL tai muut työn-
tekijäjärjestöt eivät ole asiassa osallisia.

Sopimuksen 35 viikon 
kirjauksella on merkitystä

MEIDÄN TEHTÄVÄNÄMME on luonnolli-
sesti huolehtia siitä, että työtä tehdään 
kirjauksen mukaisella tavalla. Toisin sa-
noen, että aikaan ja paikkaan sidottu 
työ tehdään 35 työviikon aikana ja 5 
työviikkoa varataan meidän oman pää-
töksemme varaan: koska ja missä työn-
sä tekee, ellemme kukin kohdaltamme 
muuta työnantajan kanssa sovi. Tämä 
edellyttää myös, että työn sisältö on 
aidosti sellainen, että sitä voi tehdä ai-
kaan ja paikkaan sitomattomasti. 

OPETTAJIEN TYÖTEHTÄVÄT ovat muut-
tuneet merkittävästi viime vuosina 
erityisesti TKI-toiminnan kasvatuksen 
myötä ja taloudellisten leikkausten tu-
loksena. Tulevaisuudessa aikuisopetus, 
jatkuva oppiminen ja digitalisaatio tuo-
vat haasteita käytännön työn organi-
soimiseen. Näistä huolimatta työ tulee 
organisoida kaikilta osin siten kuin so-
pimuksissa on sovittu. Jos muulla lailla 
toimittaisiin, alkaisivat myös muut so-
pimuksissa sovitut asiat rapautua. Ehkä 

palkkaakaan ei tarvitse tilittää täysimää-
räisenä, kun rahoitusraami suppenee? 

AMMATTIKORKEAKOULUT suoritta-
vat omistusrakenteesta riippumatta 
julkisia tehtäviä. Työn houkuttelevuus 
liittyy luonnollisesti sen sisältöön ja so-
pimusten ehtoihin. Mielestäni opettaja-
ammatin yksi keskeinen houkutin liittyy 
työn tekemiseen liittyvän ajankäytön 
vapauteen ja joustavuuteen. Perustel-
lusti työviikkorajaukset 35/40 ovat mer-
kittävä osa tätä kokonaisuutta.  

Miten 35 työviikon 
kirjausta tulisi noudattaa?

OPETTAJAN AMMATTIIN kuuluva it-
sensä kehittäminen ja edustamissaan 
aiheissa ajan tasalla pysyminen edellyt-
tää laajaa ja aikaa vievää alan sisältöjen 
ja tapahtumien seurantaa. Tätä varten 
on työvuoden kierrossa perusteltua 
rauhoittaa työviikkoja muun muassa 
näiden tehtävien tekemiseen. Siten 35 
viikon kirjaus tukee mahdollisuutta py-
syä korkea-asteella vaadittavalla osaa-
mistasolla ja jopa pakottaa kurjistuvien 
ammattikorkeakoulujen kuitenkin toi-
mimaan korkeakoulumaisesti. On am-
mattikorkeakulun etu, että sen opetta-
jakunta on osaavaa ja elää ajassa. Mikäli 
kirjaus poistuu, johtanee se omaehtoi-
sen tavan tehdä työtä supistumiseen.

KORKEAKOULUTUTKINTOA suoritta-
vien nuorten opiskelijoiden vuosioh-
jelma laaditaan pääsääntöisesti huo-
mioiden sopimusten kirjaus. Tämä 
rytmitys muuttunee, mikäli kirjaus pois-
tuu. Aloitamme aikaisemmin elokuussa 
ja jatkaisimme lukujärjestysten mukais-
ta opetusta myöhempään toukokuussa. 
Tällainen malli johtaisi opetuksen alussa 
ja lopussa tarvittavien siirtymävaihei-
den vähenemiseen, kiireen kasvuun 
ja itsensä kehittämisen liikkumatilan 
pienentymiseen. Aika syötäisiin pois 
opintojaksojen suunnittelulta, uudista-
miselta ja suoritteiden arvioinneilta, jos 
sitomatonta työaikaa ei jää lukujärjes-
tysten ja vapaajaksojen väliin. Tällainen 
tilanne on usein päällä joulun aikaan. 
Syksyn kursseja päättyy vapaajaksoon 
ja kevään lukukausi alkaa suoraan va-
paajaksosta. Niin moni on purjeessa, 
kun kymmenet kurssit päättyvät ja uu-
det alkavat ilman välipäiviä.

ON HUOMIOITAVA, että kaikilla opet-
tajilla 35 viikon sijoittelun ei tarvitse 
mennä samassa rytmissä. Mikäli TKI-

Kun asiassa on halua toimia 
oikein pöydän molemmilla 
puolilla, on työsuunnittelu 
hoidettavissa sopimusten 
hengen mukaisella tavalla.

Muistilista

- Selvitä, miten 35/40 viikon järjestel-
mä toimii ammattikorkeakoulussasi.

- Mieti, miten erilliset 5 työviikkoa 
voidaan mielekkäästi sijoittaa 
työvuoden eri kohtiin.

- Kaikilla näiden viikkojen ei tarvitse 
olla samaan aikaan.

- Mikäli yhtenäistä menettelyä ei ole 
osoitettu, sovi omalta kohdaltasi 
asiasta lähiesimiehen kanssa.

- Kirjaa nuo viikot työsuunnitelmiin ja 
käytössä oleviini erilaisiin kalenterei-
hin varatuiksi sopimuksen mukaiseen 
käyttöön.

- Ole asiassa joustava: ota huomioon 
myös työpaikan tarpeet mm. 35 vii-
kon sijoittumisesta vuoden kiertoon.

toiminta tai aikuisryhmien opetus vaa-
tii työn sijoittelua eri lailla verrattuna 
koulujen normaalin työrytmiin, tulee se 
huomioida työtehtävien sisällöissä. Kun 
asiassa on halua toimia oikein pöydän 
molemmilla puolilla, on työsuunnittelu 
hoidettavissa sopimusten hengen mu-
kaisella tavalla. 

VALITETTAVAA ON, että erityisesti tek-
niikan ja liikenteen opettajat, jotka eivät 
ole järjestäytyneet TOOL ry:hyn, hämär-
tävät tiedostamattaan tai tarkoituksella 
sopimusten kirjauksia. On dynaamista 
ja nykyaikaista painaa pitkää päivää, 
olla saatavilla 24/7/52, vähät välittää 
sopimuksien reunaehdoista ja siinä si-
vussa todeta järjestäytyminen typeräk-
si. Ihmettelen, millaiseksi he ajattelevat 
työelämän kehittyvän ammattikorkea-
kouluissa, mikäli työntekijät luopuvat 
yhteisvoimasta ja jokainen huolehtisi 
asioistaan kuin parhaaksi näkee tilan-
teessa, jossa työnantajat järjestäytyvät 
100-prosenttisesti.

TOIMITAAN NIIN KUIN ennenkin: pide-
tään huoli, että voimassa olevia sopi-
muksia noudatetaan!
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 nää ei ole olemassa yhtä van-
huuseläkeikää, vaan jokaisella ikäluo-
kalla on oma eläkeikänsä. Tietoa eläke-
iästä löytyy esimerkiksi Kevan sivuilta. 
Seuraavassa on vastauksia kysymyksiin, 
jotka saattavat pyöriä eläkkeelle jäämis-
tä pohtivien toolilaisten mielessä.

Missä vaiheessa pitää alkaa toimia?
KUN ELÄKKEEN ALKAMISEEN on alle 
vuosi aikaa, tarkista Kevasta (www.keva.
fi) tai Eläketurvakeskuksesta (www.etk.
fi) palvelusaikasi. Tarkista myös, että jo-
kainen palvelussuhde on varmasti rekis-
teröity.  Varmista eläkeikäsi ja eläkkeesi 
määrä eläkelaitoksesta.

Missä vaiheessa pitää irtisanoutua ja 
hakea eläkettä?
VANHUUSELÄKKEEN alkaminen edel-
lyttää työskentelyn päättymistä, ja van-
huuseläke voi alkaa vasta työsuhteen 
päättymistä seuraavan kuukauden 
alusta. Kannattaakin sopia työnanta-
jan kanssa työsuhteen päättymisen 
ajoittamisesta kuun loppuun. Kun olet 
tehnyt päätöksen eläkkeelle siirtymi-
sestä, ilmoita työnantajallesi eläkkeelle 
jäämisen ja työsuhteen päättymisen 

MIRKA AIRESVUO, Saimaan ammattikorkeakoulu
KUVAT: OLLI ORKAMAA, laboratorioinsinööri Saimaan ammattikorkeakoulu

ajankohta. Tee työnantajalle vapaa-
muotoinen irtisanoutumisilmoitus, esi-
merkiksi tähän tapaan: ”Irtisanon pal-
velussuhteeni päättymään 31.7.2019, 
koska siirryn eläkkeelle 1.8.2019.” Tee 
irtisanoutuminen vähintään kuukausi 
ennen eläkkeen alkamista.

Eläkehakemus pitää toimittaa kaksi 
kuukautta ennen eläkkeen alkamista 
eläkelaitokseen. Lomakkeen saa esi-
merkiksi Kevalta.

OAJ-korttini päiväys on myöhemmin 
kuin eläkkeelle jäämisen päivämää-

rä. Loppuvatko edut heti, kun jään 
eläkkeelle vai vasta, kun kortti van-
henee?
OAJ:N VAKUUTUKSET päättyvät silloin, 
kun eläke alkaa. Näitä päättyviä vakuu-
tuksia ovat ammattihenkilön vastuu- ja 
oikeusturvavakuutus sekä liittovakuu-
tus eli vapaa-ajan tapaturma-, matka- ja 
matkatavaravakuutus.  

Jos haluat, voit liittyä valtakunnallisen 
Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäse-
neksi. OSJ:n jäsenenä saat alennuksia 
vakuutusmaksuista mutta vakuutukset 
sinun tulee ottaa itse. 

Aiotko eläkkeelle – 
mitä pitää tehdä?

E
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TOOLin eläkeläisjäsenet saavat Toolilainen-lehden ja tasku-
kalenterin mutta vakuutusetuja ei TOOLin senioreilla ole. 

OSJ:n jäsenmaksu on 30 euroa ja TOOLin eläkeläisjäsen-
maksu 20 euroa.

Kuinka toimin verokortin suhteen?
SINUN TÄYTYY PYYTÄÄ VEROTTAJAA toimittamaan eläketulo-
verokortti eläkkeen maksajalle. Se pitää saada jo ennen kuin 
ensimmäinen eläketulo maksetaan. Pyydä siis eläkeverotu-
lokortin toimittamista siinä vaiheessa, kun olet saanut eläke-
päätöksen ja tiedät alkuvuoden tulosi, ennakonpidätyksesi ja 
vähennyksesi. 

Kuinka varmistan, että teen kaiken oikein?
OTA YHTEYTTÄ ELÄKEYHTIÖÖN ennen kuin teet lopullisen 
päätöksen eläkkeelle jäämisestä. Varmista, että olet ymmär-
tänyt kaiken oikein. Jos olet tehnyt eläkehakemuksen mutta 
et ole saanut eläkepäätöstä 2–3 viikkoa ennen eläkkeen alka-
mista, ota yhteys eläkelaitokseen asian selvittämiseksi.

Voinko pysyä TOOLin jäsenenä vielä eläkkeelläkin?
ILMOITA KIRJALLISESTI TOOLIN jäsenrekisteriin (jasenrek@
tool.fi), että jäät eläkkeelle. Eläkkeelle jäämisen voit ilmoittaa 
heti, kun olet saanut virallisen eläkepäätöksen. TOOLin eläke-
läismaksu, 20 euroa, maksetaan kerran vuodessa Toolin toi-
mistolta lähetettävän viitteen mukaan. 

Valtakunnallisella TOOLilla ei ole omaa eläkeläistoimintaa, 
mutta monilla jäsenyhdistyksillä on omaa eläkeläistoimintaa, 
jonka he hoitavat itse. 

OSJ on OAJ:n oma senioritoiminta, ja TOOLin eläkeläisjäse-
nyys on omansa. Kumpaankin liitytään erikseen, ja voit olla 
mukana molemmissa saman aikaisesti tai vain toisessa. 

Entä osaa päättää, milloin jäisin eläkkeelle.
JOS JATKAT TYÖNTEKOA YLI ALIMMAN mahdollisen eläkeikä-
si, saat lykkäyskorotusta. Lykkäyskorotus tarkoittaa sitä, että 
eläkkeesi kasvaa 0,4 prosenttia joka kuukausi, jonka olet töis-
sä alimman eläkeikäsi jälkeen.

Jos haluat vähentää työmäärää ennen alinta eläkeikääsi, 
osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE) voi olla vaihto-
ehto. Osittainen varhennettu vanhuuseläke on 25 tai 50 pro-
senttia kertyneestä eläkkeestä varhennusvähennyksen kera. 
Maksuun tulevasta eläkkeestä vähennetään 0,4 prosenttia 
varhennettua kuukautta kohden. 

Työloman (aik. virkavapaan) pitäminen juuri ennen eläk-
keelle siirtymistä saattaa vähentää eläkkeen määrää, jos vuo-
siansio työloman aikana aleni. Työloma ei kuitenkaan aina 
alenna eläkkeen määrää. Tämä johtuu monistamisesta, jossa 

Harkinnassa OVE tai eläke

 esäkuussa 61 vuotta täyttävä laboratorioinsinöö-
ri Olli Orkamaa harkitsee työajan vähentämistä osittain 
varhennetun vanhuuseläkkeen perusteella.

Kuinka paljon vähentäisit työtä?
Toivon, että voisin sopia työnantajan kanssa tekeväni esi-
meriksi 60 % tai 80 % työajasta.  

Kuinka monta prosenttia nostaisit eläkettä?
Jos edellä mainittu toive onnistuu, otan OVEA 50 % tai  
25 %.

Mitä tekisit lisääntyneellä vapaa-ajalla?
Minulla on 60-luvun iso omakotitalo, kesämökki, harras-
tusauto, kaksi henkilöautoa, moottoripyörä, moottori-
kelkka ja kolme venettä. Näin iän lisääntyessä, kun ei enää 
jaksa niin hyvin, tarvitsee enemmän aikaa jo näiden huol-
tohommiin.

Lehtori Eeva Ovaska aikoo jäädä eläkkeelle, kun siihen on 
mahdollisuus.

Miksi et halua jatkaa työssäkäyntiä pidempään, vaik-
ka se olisi mahdollista?  
Kun on 36 vuotta toiminut kieltenopettajana ja keskittynyt 
oppilaiden ohjaamiseen, on tullut aika panostaa enem-
män omiin harrastuksiin kuten mökkeilyyn ja matkailuun, 
jos luoja suo ja pysyy terveenä. 

Mitä aiot tehdä, kun päivät eivät enää täyty  
työnteolla?
Pyrin tekemään kaikkea sellaista, johon ei ole ollut aiem-
min mahdollisuutta, koska työ on vienyt niin runsaasti ai-
kaani. Eikös sellainen sanontakin ole, että työt häiritsevät 
vapaa-aikaa? Se on ihan totta; opettaja joutuu vapaa-ajal-
lakin esimerkiksi korjaamaan kokeita. 

KK

viimeisen, vajaaksi jäävän palvelusvuoden ansioina käytetään 
edellisen vuoden ansiota palkkakertoimella eli työikäisen in-
deksillä korjattuna. Tämäkään sääntö ei ole poikkeukseton, 
joten kannattaa selvittää etukäteen eläkelaitokselta, millaiset 
ovat juuri ennen eläkkeelle jäämistä pidetyn työloman rahal-
liset seuraukset.

Työlomalta voi siis siirtyä suoraan eläkkeelle, mutta vuorot-
teluvapaalta eläkkeelle siirtyminen ei aina onnistu.
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IIRIS ASUNMAA, yhteisökoordinaattori, Jyväskylän Yritystehdas OY
KUVAT: JUHO LÄNSIHARJU 

Innovate or die -kilpailu haastaa 
opiskelijat innovaatioiden äärelle

T unnelma Himos Arenalla on kä-
sinkosketeltava, vaikka marraskuinen 
iltapäivä on kolea. Noin 300 opiskeli-
jaa odottaa innoissaan yritysten toi-
meksiantoja ja kisan starttia. Kisaan 
on latauduttu valmentajien ohjaaman 
ennakkokoulutuspäivän avulla, jossa 
opiskelijat on evästetty erilaisilla inno-
voinnin työkaluilla. Alkuohjeistuksen 
ja toimeksiantojen esittelyjen jälkeen 
viiden hengen tiimit suuntaavat mök-
keihinsä ratkomaan annettuja haastei-
ta seuraavan kahdenkymmenenneljän 
tunnin ajaksi.

Vaikka ulkoisesti Himoksen mökkikylä 
näyttää rauhalliselta, käy mökeissä ku-
hina. Post-it-lappuja, fläppipaperia, suu-
ria ideoita ja pieniä oivalluksia sinkoilee 

toistaan paremmin, ja ideat ovat kitey-
tyneet uskomattoman konkreettisiksi 
alle vuorokauden työstön aikana. 

ESITYSTEN JÄLKEEN YRITYKSET ko-
koontuvat valitsemaan voittajat kerta 
kerralta innovatiivisempien ideoiden 
joukosta. Kun voittajat lopulta julkis-
tetaan, nousee tunnelma huippuunsa. 
Joka ikinen kilpailuun osallistunut voi 
olla ylpeä itsestään ja tiimistään. Tätä 
tunnelmaa ei saavuta luokkahuonees-
sa.

INNOVATE OR DIE -KILPAILUA on järjes-
tetty jo vuodesta 2013. Innovate or die 
-innovaatiokilpailu on korkeakouluopis-
kelijoille suunnattu opinnollistettu kah-

ilmassa. Toimeksiantajat ja valmentajat 
kiertävät vuorotellen mökeissä sparraa-
massa tiimejä ja ohjaamassa rönsyileviä 
ajatuksia oikeaan suuntaan. Kierrokset 
jatkuvat myöhään yöhön – kuten tiimi-
en aherruskin. 

TOISEN PÄIVÄN AAMU valkenee har-
maana mutta täynnä innostusta. Ideat 
ovat kiteytyneet yön aikana, ja edessä 
on esitysten eli pitchausten viilaus. Jän-
nitystä puretaan, ydinviestejä hiotaan ja 
odottava innostus täyttää tilan. Kohta 
on aika päästä näyttämään, mitä viimei-
sen kahdenkymmenenneljän tunnin ai-
kana on saavutettu. 

Pitchaukset ovat tapahtuman upein-
ta antia. Joukkueet suoriutuvat toinen 
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den opintopisteen kokonaisuus, johon 
itse kilpailun lisäksi sisältyy valmennus-
päivä, ennakkotehtavä ja jälkitehtävä. 

Innovate or die tarjoaa opiskelijoille 
ainutlaatuisen mahdollisuuden inno-
voida ratkaisuja todellisten yritysten to-
dellisiin tarpeisiin. 

Opiskelijalle kilpailuun osallistuminen 
tarjoaa innovaatiokyvykkyyden lisäksi 
unohtumattomia kokemuksia ja uusia 
oivalluksia. Kilpailua järjestää jyväskylä-
läinen Innovate or die Oy.

Lisätietoa IOD-kisasta löytyy osoitteesta 
https://www.innovateordie.eu/

Innovate or die -innovaatiokilpailu ko-
kosi kahden päivän ajaksi Himoksen 
laskettelukeskuksen mökkeihin Jämsään 
lähes 300 opiskelijaa ratkomaan yhdek-
sän yrityksen asettamia haasteita. In-
novate or die -kilpailu kestää 24 tuntia, 
joiden aikana viiden hengen monialaiset 
tiimit pureutuvat todellisilta yrityksiltä 
saamiinsa toimeksiantoihin. Vuorokausi 
huipentuu ideoiden pitchauksiin, joiden 
jälkeen yritykset valitsevat voittavat ide-
at. Parhaat tiimit pokkaavat 1000 euron 
palkinnot.
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REIJO MANNINEN
Tampereen ammattikorkeakoulu

 inlaysonin puuvillatehtaan voiman-

lähteenä käytetty höyrykone on edelleen 

alkuperäisellä paikallaan Työväenmuseo 

Werstaassa Tampereella. Höyrykone oli 

käytössä vuosina 1900–1926 ja varavoi-

man lähteenä 1950-luvun puoliväliin asti. 

Höyrykone valmistui Sveitsissä Sulzerin 

tehtaalla vuonna 1899. Koneen höyrysy-

linteriparit nimettiin Heleneksi ja Marieksi 

tehtaan omistajien vaimojen mukaan.

Höyrykoneen teho oli 1650 hevosvoi-

maa (1,2 MW) ja vauhtipyörän halkaisi-

ja peräti 8,1 m. Höyrynpaine oli 12 atm. 

Kone onkin suurin Suomessa koskaan 

käytössä ollut tehdashöyrykone. Koneen 

hinta aikanaan oli 355 000 Sveitsin fran-

gia, joka nykyrahassa on noin 1,3 miljoo-

naa euroa.

F

Höyrykone muuntaa lämpöenergiaa liike-energiaksi. Vettä lämmitetään höyrykatti-Höyrykone muuntaa lämpöenergiaa liike-energiaksi. Vettä lämmitetään höyrykatti-
lassa, josta höyry lasketaan sylintereihin vuorotellen männän kummallekin puolelle. lassa, josta höyry lasketaan sylintereihin vuorotellen männän kummallekin puolelle. 
Näin mäntä liikkuu edestakaisin. Männän liike välitetään liikuntakoneiston avulla Näin mäntä liikkuu edestakaisin. Männän liike välitetään liikuntakoneiston avulla 
vauhtipyörälle. Näin vauhtipyörä pyörii.vauhtipyörälle. Näin vauhtipyörä pyörii.

Keskipakosäädin eli regulaattori, jolla tasa-
taan koneen nopeutta. Säätimen yläosassa 
on kaksi palloa, jotka nousevat ja laskevat 
keskipakovoiman vaikutuksesta. Näin voi-
daan säätää sylinteriin virtaavan höyryn 
määrää.

Teollisuuden historiaa höyrykonemuseossaTeollisuuden historiaa höyrykonemuseossa
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Venttiileillä oh-
jataan höyryn 
tuloa ja poistu-
mista sylinte-
reistä.

Liikuntakoneiston Liikuntakoneiston 
ristikappale ja kiertokanki. ristikappale ja kiertokanki. 
Kierokanki on kiinni Kierokanki on kiinni 
vauhtipyörän keskiössä. vauhtipyörän keskiössä. 

Vauhtipyörä tasaa koneen käyntiä ja Vauhtipyörä tasaa koneen käyntiä ja 
siirtää koneen tuottaman liike-energian siirtää koneen tuottaman liike-energian 
eteenpäin ns. valta-akselille köysien avul-eteenpäin ns. valta-akselille köysien avul-
la. Valta-akselilta saatiin käyttövoima eri la. Valta-akselilta saatiin käyttövoima eri 
tehdassalien koneille.tehdassalien koneille.

Höyrykoneessa on kaksi sylinteriparia. Etummaiset Höyrykoneessa on kaksi sylinteriparia. Etummaiset 
sylinterit on nimetty Heleneksi ja Marieksi. Helene on sylinterit on nimetty Heleneksi ja Marieksi. Helene on 
korkeapainesylinteri, jonka halkaisija on 64 cm. Marie korkeapainesylinteri, jonka halkaisija on 64 cm. Marie 
on keskipainesylinteri, halkaisija 90 cm. on keskipainesylinteri, halkaisija 90 cm. 

Helenen ja Marien takana on matalapainesylinterit, joiden kum-Helenen ja Marien takana on matalapainesylinterit, joiden kum-
mankin halkaisija on 110 cm.mankin halkaisija on 110 cm.

Teollisuuden historiaa höyrykonemuseossaTeollisuuden historiaa höyrykonemuseossa
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Y

Ulkomaalaiset opiskelijat 
tuskailevat usein kursseillani 
suomen kielen vaikeutta ja 
sen epäloogisuutta verrattu-
na englannin kieleen. Jou-
kosta löytyy kuitenkin aina 
joku, joka innostuu suomen 
opiskelusta ja haluaa panos-
taa siihen. 

 leensä tuo into johtaa siihen, että 
opiskelija pystyy kommunikoimaan 
suullisissa tilanteissa suomeksi. 

Nyt on opettajauralleni osunut myös 
opiskelija, joka ei tyytynyt pelkkään 
jutusteluun suomeksi vaan teki ko-
netekniikan opinnäytetyönsä (CNC-
kaiverruskoneen suunnittelu projektin 
muodossa) suomeksi. Annetaan hänen 
itsensä kertoa, miten kaikki oikein ta-
pahtui.

Kuka olet ja mistä tulet?

NIMENI ON Ilia Bochkov, olen valmistu-
misvaiheessa oleva kone- ja tuotanto-
tekniikan opiskelija. Olen kotoisin Ve-
näjältä, mistä saavuin Suomeen kolme 
vuotta sitten elokuussa 2015, kun opin-
not Saimaan ammattikorkeakoulussa 
alkoivat. 

Miten päädyit opiskelemaan Sai-
maan ammattikorkeakouluun?

17-VUOTIAANA PÄÄTIN tulla opiskele-
maan Suomeen. Syynä oli se, että suo-
malaisen koulutuksen laatu on melko 
kuuluisa ympäri maailmaa, ja lisäksi 
silloin se oli ilmaista kaikille, jopa ulko-
maalaisille. Samaan aikaan tuntui siltä, 
että pääsemällä tänne opiskelemaan 
voin asettaa itseni haasteelliseen tilan-
teeseen, ja sen avulla voin paremmin 
määritellä omaa elämänpolkuani. Luki-

ossa olin kiinnostunut pääsääntöisesti 
fysiikasta, joten konetekniikan insinöö-
rin tutkinto oli paras valinta. 

Mikä sai sinut innostumaan suomen 
kielen opiskelusta?

OPISKELUN ALKUVAIHEESSA suomen 
kielen tärkeys oli minulle epäselvää. 
Pääsääntöisesti käytössä oli englannin 
kieli, jonka avulla pärjäsin sekä suoma-
laisten että kansainvälisten opiskelijoi-
den joukossa melko hyvin. Myöhemmin 
kävi ilmi, että suomen kielen osaaminen 
on ehdotonta, koska ilman sitä on esi-
merkiksi mahdotonta saada työpaikka. 

Samaan aikaan minulle muodostui se 
mielipide, että Suomi on erinomainen 
maa, johon tulevaisuudessa haluan jää-
dä. Ihmisiä täällä kunnioitetaan, työnte-
kijöistä pidetään huolta ja suomalaiset 

ovat ylipäätään melko ystävällisiä. Täällä 
voidaan sekä rakentaa uraa että luo-
da perhe, palkan taso on tosi korkea ja 
kaikilla ihmisillä on melko tasa-arvoisia 
mahdollisuuksia elämässään.  

Miten olet käytännössä opiskellut 
suomea?

TAMMIKUUSSA 2017 aloin oppia suo-
men kieltä itsenäisesti. Aikaisemmin jo 
opin englantia itsenäisesti, joten tuntui 
siltä, että minulla jo oli jonkin verran 
kokemusta kielen opiskelusta. Valitet-
tavasti tällä kerralla minulla ei ollut niin 
paljon aikaa kuin aikaisemmin. Koulus-
sa aloitin englannin opiskelun 7-vuoti-
aana, joten se sujui rennosti ja vaivat-
tomasti ja lopussa tarvitsi vain laittaa 
kaikkea järjestykseen. Nyt tilanne oli eri-
lainen: aika oli rajallista ja sen lisäksi piti 

MARI PYYSALO, lehtori Saimaan ammattikorkeakoulu

Sinnikkyydellä saavutuksiin: 
opinnäytetyö suomeksi
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Järjestösihteerinä 
Marianne Virta
Olen Marianne Virta, ja seuraavat nelisen 

kuukautta tulen toimimaan järjes-

tösihteerin sijaisena. Taustaltani olen 

kasvatustieteen maisteri, mutta opiskelen 

tällä hetkellä kehitysmaatutkimusta. 

Tutkintojen ohella olen työskennellyt 

muun muassa varainhoidon avustavissa 

tehtävissä, toiminut julkishallinnossa kor-

keakouluharjoittelijana ja saanut vähän 

kansainvälistäkin kokemusta tapahtuma-

järjestämisen parissa Brysselissä. Pidän 

uusista kokemuksista ja itsensä haas-

tamisesta, ja odotan innolla astumista 

järjestösihteerin rooliin. 

suorittaa kaikki opinnot kunnolla. 
Suunnitelma oli kuitenkin selvä ja 

ensiksi päätin käydä kaikki Suomen 
mestari -kirjat, joista löytyi kielioppi ja 
perussanasto. Ehkä siinä vaiheessa suu-
rin tekemäni virhe oli se, että samaan 
aikaan yritin katsoa suomalaista telkka-
ria ja lukea erilaisia lehtiä, koska ilman 
kielen perusosaamista (joka löytyy vain 
aikaisemmin mainituista oppikirjoista) 
ne olivat vain ajan tuhlauksia. 

Seuraavaksi, kun kirjat oli luettu läpi 
ja niissä olevat tehtävät oli suoritettu 
tammikuussa 2018, tuli ymmärrys, että 
sanastoni on tosi niukka eikä 5–10 sa-
nan oppiminen päivässä riitä, koska 
niitä tuntemattomia sanoja minulla jo 
oli noin 3 vihkoa ja enemmän tuli päi-
vittäin! Näin päätin oppia noin 50– 70 
sanaa päivässä, koska vain se lähes-
tymistapa näytti järkevältä silloin. En 
muistanut kaikkia sanoja tarkasti, mutta 
niiden enemmistö aina jäi mieleeni, jo-
ten tulevaisuudessa pystyin niitä tun-
nistamaan. Samaan aikaan ilmoittau-
duin parille suomalaisille nettikurssille, 
joilla opettelin työhön liittyvää suoma-
laista lainsäädäntöä, joten kielen käy-
tännöllinen kokemus alkoi karttua (mi-
nulle se oli suuri saavutus). Valitettavasti 
kesätyöhön en päässyt (mutta olin tosi 
lähellä!) vielä alhaisen kielitason vuoksi 
ja sen vuoksi kesän 2018 vietin opette-
lemassa konetekniikkaan ja ohjelmoin-
tiin kuuluvia kursseja suomen kielellä. 

Miksi päätit kirjoittaa opinnäytetyösi 
suomeksi?

KESÄN JÄLKEEN TUNTUI siltä, että kie-
litasoni oli niin hyvä, että sitä voi sovel-
taa esimerkiksi opinnäytetyössä. Näin 
kävi ja minun kannalta se oli todistus 
siitä, että kielen opiskelusta tuli hyötyä 
minulle. Nyt olen sitä mieltä, että kie-
len osaaminen silloin oli melko heikko, 
mutta käytännössä se kehittyi nopeas-
ti ja kun palautin opinnäytetyöni, olin 
varma siitä, että kielitaitoni on tarpeek-
si hyvä ja sen avulla tulevaisuudessa 

hankin itselleni työtä – ei kannata kui-
tenkaan unohtaa insinööritutkintoani, 
mikä on myöskin hyödyllistä.

Miten työn tekeminen sujui?

AIKAISEMMIN JO MAINITSIN, että alus-
sa kieleni ei vielä ollut tarpeeksi hyvää, 
mutta ajan mittaan se parani. Aluksi 
kävin muiden konetekniikan opiskeli-
joiden opinnäytetöitä läpi ja niistä tuli 
lisää hyödyllisiä sanoja, joita heti opin. 

Opinnäytetyön tekeminen ei ollut 
vaikeaa, koska suomen kirjakieli on mel-
ko looginen ja sillä voidaan tehokkaasti 
luoda muodollisia asiakirjoja. Onneksi 
koko ajan sain apua ohjaajaltani Simo 
Sinkolta, joten kaikki tyhmimmät vir-
heet korjattiin nopeasti. Sen lisäksi Mari 
Pyysalon tekemä kokonaisvaltainen 
kielitarkastus auttoi minua laittamaan 
opinnäytetyöni sen lopulliseen kuntoon 
(sen lisäksi otin huomioon ne kohdat, 
joissa vielä täytyy kohentaa kieltäni). 

Mitä suunnitelmia sinulla on valmis-
tumisen jälkeen?

VALMISTUMISEN JÄLKEEN aion jäädä 
Suomeen. Olen varma siitä, että täältä 
minulle löytyy konesuunnittelijan työ-
paikka erityisesti sen vuoksi, että olen 
siitä kiinnostunut ja jopa vapaa-aikana-
ni omistaudun sille. Ehkä lopuksi voin 
kertoa, että olen iloinen siitä, että vih-
doin suomen kielen tasoni on tarpeeksi 
hyvä, koska se oli ehkä vaikein tehtävä 
koko elämässäni, ja nyt olen varma siitä, 
että voin tehdä mitä vain tahdonvoima-
ni avulla. 
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Terve, arvoisa toolilainen, 
nimeni on Anton Saukkonen 
ja olen alun perin Venäjäl-
tä kotoisin. Äidinkieleni on 
siis venäjä ja olen joutunut 
opiskelemaan suomen kiel-
tä vasta tänne muutettuani. 
Muutin Suomen viisi vuotta 
sitten, ja asun tälläkin het-
kellä Suomessa. 

 ässä artikkeleissa kerron tarinan, mi-
ten minusta tuli insinööri ja miten sain 
mielenkiintoisen insinöörin työn suu-
ressa kansainvälisessä yrityksessä val-

ANTON SAUKKONEN
opiskelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Löysin oman tieni: 
JAMKin opiskelijan tarina

T

mistuttuani JAMKin Logistics Engineer 
-ohjelmasta.

ALOITIN LOGISTIIKAN opinnot Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulussa vuonna 
2013. Ennen sitä minulla ei ollut min-
käänlaista tietämystä aiheesta eikä edes 
kiinnostusta tekniseen alaan. Venäjällä 
lukiossa pääaineenani opiskelin vierai-
ta kieliä ja kielitiedettä, eli minulla oli 
etuna se, että puhuin hyvää englantia. 
Kun muutin Jyväskylään, suomen kielen 
taitoni oli siis erittäin heikko ja minä en 
pystynyt aloittamaan suomenkielisessä 
opinto-ohjelmassa. Päätin aloittaa opis-
kelut englannin kielellä ja logistiikka 
näytti olevan hyvä vaihtoehto. 

Aluksia en ollut kovin kiinnostunut 
opinnoista ja koin logistiikan aika hel-
poksi aiheeksi. Samaan aikaan kuiten-

kin ymmärsin, että pidin paljon teknisis-
tä kursseista, kuten mekaniikka, fysiikka, 
matematiikka, tuotantotekniikka ja mo-
net muut. Se tarkoitti minulle siinä vai-
heessa sitä, että halusin tulla ”todelli-
seksi” insinööriksi ja ratkaista vaikeita 
ongelmia, joita ei kaikkien ihmisten ole 
helppo ratkaista. 

MINULLE KEHITTYI hyvä suhde yhden 
opettajan kanssa, ja minä pyysin häntä 
haastamaan minua ja antamaan minul-
le mahdollisuuden kirjoittaa insinöörin 
opinnäytetyön hänen johdollaan. Sa-
maan aikaan minä ryhdyin itsenäisesti 
opiskelemaan lisää insinööriaiheita, 
kuten lujuusoppia, mekaniikkaa, säh-
kötekniikkaa, tuotantotaloutta ja ma-
tematiikkaa. Siinä vaiheessa jo pystyin 
ymmärtämään suomen kieltä melkein 

LOGY ry:n parhaasta AMK-opinnäytetöistä 2018 palkinnot saivat Olli Heikkilä (Metropolia) ja Anton Saukkonen (Jyväskylän ammattikorkea-
koulu), Pro Gradu -tutkielmasta Eero Kilpeläinen (Aalto-yliopisto).
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sujuvasti ja päätin siis ottaa kursseja 
konetekniikan ohjelmasta. Opiskelin 
niin kovasti kuin pystyin ja vietin myös 
kaiken vapaa-aikani opintojen parissa. 
Opettajan avustuksella minulle löytyi 
oppinäytetyön tekemisen mahdollisuus 
paikallisessa yrityksessä. 

Viimeinen vuosi JAMKissa oli erittäin 
vaikea, sillä minun oli pakko valmistua 
ja tehdä samanaikaisesti sekä opinnäy-
tetyötä että kaikkia ylimääräisiä kursse-
ja tavoitteena erinomaiset arvosanat, 
mikä sitten toteutuikin. Tein opinnäy-
tetyön ja melkein kaikki konetekniikan 
sekä logistiikan kurssit erinomaisin ar-
vosanoin, mikä johti hyvään lopulliseen 
keskiarvoon. Silloin aloin uskoa, että 
pystyn pääsemään yliopiston opiskele-
maan konetekniikan maisterin tutkin-
toa.

JAMKISSA OPISKELUSTA innostuneena 
hain konetekniikan maisterin tutkin-
toon Aalto yliopistoon ja aloin etsiä töi-
tä. Samaan aikaan aloin vielä opiskella 
tietotekniikkaa Jyväskylän avoimessa 
yliopistossa. Siellä minä myös opiskelin 
niin kovasti kuin voin ja onnistuin suo-
rittamaan kaikki kurssit erinomaisin ar-
vosanoin.

VALMISTUTTUANI JAMKISTA minut on 
hyväksytty Aalto yliopistoon ja sain in-
sinöörin työn ABB Marine&Ports-yrityk-
sessä, jossa työskentelen tällä hetkellä. 
Olen nyt aloittanut opiskelut konetek-
niikassa Aalto yliopistossa. Minun pää-
ainekseni tulee mekatroniikka ja lisäksi 
kaksi sivuainetta, eli kiinteä mekaniikka 
sekä meriteknologia.

TÄSSÄ HALUAN SANOA, että Suomen ja 
erityisesti JAMKin koulutus on erittäin 
hyvää. Se antaa mahdollisuuden ke-
hittää itseäsi mihin tahansa suuntaan, 
kun yrität kovasti. Haluan kiittää kaikkia 
opettajia ja erityisesti lehtori Juha Sipi-
lää siitä, että he olivat auttamassa ke-
hityksessäni. Lopuksi haluan sanoa: älä 
koskaan epäile itseäsi, ja haasta itseäsi 
pysyvästi! Koska miksi tehdä helppoja 
asioita, jos voit tehdä vaikeita?

JUHA SIPILÄ
lehtori, logistiikka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Opettajan kommentteja 
Antonin kehityskaaresta

 oskus on hyvä nähdä vähemmän ilmeisiä asioita! Antonin ensimmäi-
nen opiskeluvuosi ei ollut oikein vakuuttava. Urheileminen ja muut aktiviteetit 
saattoivat kiinnostaa enemmän kuin opiskelu. Sitten (ehkä lievän tökkäämisen 
jälkeen) alkoi tapahtua. Hän löysi motivaation muun muassa teknisten ainei-
den kautta. Opintomenestys oli todella hyvä, mikä taas oli omiaan ruokkimaan 
menestyksen nälkää. Jos opiskelija olisi ”tuomittu” ensimmäisen vuoden perus-
teella laiskimukseksi, tätä kehityskaarta ei ehkä olisi nähty. 

Antonin opinnäytetyö lähetettiin valtakunnalliseen LOGY:n kilpailuun AMK-
opinnäytetyösarjaan viime syksynä. Erinomainen tunnustus Antonin työlle 
sitten saatiinkin, koska LOGY:n vuosikokouksessa vuoden 2018 marraskuussa 
se palkittiin AMK-sarjan toisena voittajana. Viime vuonna sarjassa taso oli niin 
kova, että siinä poikkeuksellisesti palkittiin kaksi työtä. Antonin työn palkinnon 
perustelut olivat seuraavat: Saukkosen opinnäytetyö on erittäin ansiokas mate-
maattinen varastonhallintajärjestelmä, jolla pystytään optimoimaan varaston 
koko, tilauksen määrä ja tilausajankohdat. Työtä varten on analysoitu valtava 
määrä kirjallisuutta. Palkintovaliokunta suosittelee vertaamaan mallia muihin 
varastonhallintajärjestelmiin ja julkaisemaan tulokset kansainvälisessä julkai-
sussa.

Tällaiseen oli hyvä päättää JAMKin opinnot ja jatkaa eteenpäin insinöörin ural-
la!

Olen kuullut silloin tällöin ihmettelyä, miksi meidän kannattaa kouluttaa ul-
komaalaisia opiskelijoita täällä Suomessa ja aiemmin vieläpä aivan ilmaiseksi. 
Tässä yksi syy: Antonin panos suomalaisen teollisuuden tai tutkimuksen (saapa 
nähdä mihin hän sitten opintojen jälkeen asettuu) hyödyksi on tulevaisuudessa 
epäilemättä merkittävä. On ollut ilo kollegoiden kanssa olla johdattamassa hä-
net insinöörikuntaan. Meitä tarvitaan Suomen kansantalouden selkärankana.

J

Aktiiveille tiedoksi: 

TOOLin vuosittainen 
koulutuspäivä järjestetään 

Helsingin Akavatalossa 11.4.2019
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Jyväskylän ammattikor-
keakoulun IT-instituutti on 
suomalaisen kyberturvalli-
suuden koulutuksen kan-
sallinen edelläkävijä. JAMK 
kouluttaa insinöörejä, joilla 
on kyky suunnitella uusia 
digitaalisia toimintaympä-
ristöjä sekä hallita olemassa 
olevia. 

 nsinöörikoulutuksessa korostuu 
tekemällä oppiminen ja käytäntöön 
soveltamisen välttämättömyys. Tämän 
vuoksi jo kymmenien vuosien ajan 
insinöörikoulutuksessa on käytetty 
oppimisen välineenä todellisia toimin-
taympäristöjä tai toiminteita simuloivia 
oppimisympäristöjä. ICT-alalla on ylei-
sesti käytetty tietoverkkolaboratorioita 
sekä projektioppimista erityisesti ohjel-

MIKA KARJALAINEN
johtaja, IT-instituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kyberturvallisuus JAMKin 
kärkiosaamista

I

mistotekniikan soveltavissa opinnoissa. 

KYBERTURVALLISUUSTOIMINTAYM-
PÄRISTÖ on tuonut opetukseen uudet 
haasteet. Perinteisiä oppimisympäris-
töjä käyttämällä on kyetty opettamaan 
pistemäisesti yksittäisiä osaamisalueita, 
joita kyberturvallisuuden osaaja tar-
vitsee. Näin toimien jää asioiden syy-
seuraussuhteiden merkitys tai isompien 
kokonaisuuksien, kuten organisaation 
kyberturvallisuuden kokonaisuuden, 
oppiminen mahdollisesti saavutta-
matta. Usein myös toiminnallisuuksien 
vaikuttavuus toisiinsa tai niiden kerran-
naisvaikutukset ovat hankalasti ennus-
tettavissa. 

PEDAGOGISEN VIITEKEHYKSEN näkö-
kulmasta simulaatioympäristöihin liit-
tyvää tutkimusta 
on tehty erityisesti 
terveydenhuollon 
simulaatio-opetuk-
sen soveltamises-
sa. Osittain nämä 
tutkimukset ovat 

sovellettavissa myös kyberturvallisuu-
den opetukseen, mutta soveltavan 
tutkimuksen tarve erityisesti kybertur-
vallisuuden opetukseen rakennettuihin 
harjoitusympäristöihin (cyber range) 
kohdistuen on ilmeinen.

JAMK kouluttaa 
kyberosaajia

JAMKIN IT-INSTITUUTISSA on koulu-
tettu osaajia kyberturvallisuuden eng-
lanninkielisessä Cyber Security YAMK-
tutkinto-ohjelmassa vuodesta 2013. 
Vastaava suomenkielinen AMK-ohjelma 
käynnistettiin vuonna 2015. 

Näiden tutkintoon johtavien ohjel-
mien lisäksi IT-instituutissa on kehitet-
ty kyberturvallisuuden osaamista ja 

koulutusympäris-
töjä muun muassa 
EAKR-rahoitteisissa 
projekteissa, joista 
syntyneessä ky-
berturvallisuuden 
tutkimus-, kehitys- 

Voidaan sanoa, että suomalainen 
kyberturvallisuuden osaaminen 
ja sen opetus ovat kansainvälistä 
kärkitasoa.

Havainnekuva JYVSECTEC:n RGCE-ympäristöstä 
KUVA: Heli Sutinen
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ja koulutuskeskuksessa JYVSECTECis-
sä toimiva RGCE-toimintaympäristö 
(Realistic Global Cyber Environment) 
mahdollistaa osaamisen kehittämisen 
realistisessa digitaalisessa toimintaym-
päristössä. 

RGCE-ympäristöön on mallinnet-
tu globaali internet palveluineen, eri 
liiketoiminta-alueilla toimivia organi-
saatioita sekä sosiaalisen median toi-
minnallisuuksia. RGCE:n kaltainen kou-
lutusympäristö mahdollistaa holistisen 
näkökulman digitaalisen toimintaym-
päristön ilmiöiden opetukseen.

JAMKISSA TOIMIVA JYVSECTEC on va-
kiinnuttanut paikkansa suomalaisen 
kyberturvallisuusosaamisen kehittäjä-
nä toteuttamalla Suomen kansallisia 
kyberturvallisuusharjoituksia vuodes-
ta 2013 lähtien. Se on myös tuottanut 
vuosittain kyberturvallisuusharjoituksia 
useille kriittisen infrastruktuurin toimi-
joille.

JYVSECTECIN ASIANTUNTIJAT ovat 
olleet aktiivisesti mukana kansainvä-
lisessä harjoitustoiminnassa, mikä on 
mahdollistanut omien toimintatapojen 
vertailun kansainvälisiin toimintatapoi-
hin. Näiden kokemusten perusteella 
voidaan sanoa, että suomalainen kyber-

turvallisuuden osaaminen ja sen opetus 
ovat kansainvälistä kärkitasoa. 

JAMK vie kyberosaamista 
maailmalle

JYVSECTECIN TOIMINTAMALLIA ja ym-
päristöjä on rakennettu vuodesta 2011 
saakka, joten osaaminen ja toiminteet 
ovat tasolla, jossa myös kansainvälis-
tymisen mahdollisuus on todellinen. 
Kansainvälistymiseen tähtäävä yhteis-
työesisopimus (Memorandum of Un-
derstanding) allekirjoitettiin Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun ja Singapore Po-
lytechnic -korkeakoulun välillä tammi-
kuussa 2019. Yhteistyön tarkoituksena 
on perustaa Singaporeen kyberturvalli-
suuden osaamisen kehittämisen keskus 
(Center of Excellence in Applied Cyber 
Security). 

TOTEUTUESSAAN KYSEESSÄ olisi mer-
kittävä avaus suomalaisen kyberosaa-
misen viennissä ulkomaille. Osaa-
miskeskus toteuttaisi toimintaansa 
JYVSECTECin toimintamallia hyödyn-
täen. Perustettava osaamiskeskus tulisi 
tarjoamaan palveluitaan singapore-
laisille ja aasialaisille yrityksille. Tavoit-
teena on toteuttaa ensimmäinen JYV-

Kuvassa Jussi Halttunen (JAMKin rehtori), Paula Parviainen (suurlähettiläs), Mika Karjalainen 
(artikkelin kirjoittaja), Anna Korpi (suurlähetystön koulutusviennin neuvonantaja) ja Beng 
Tong Neo (JAMK senior advisor) 
KUVA: Benjamin Raphael Chia

SECTECin kehittämän mallin mukainen 
kyberharjoitus Singaporeen toteutetta-
vassa RGCE-ympäristössä vuoden 2019 
aikana. 

SINGAPORE POLYTECHNICIN kanssa 
tehtävän yhteistyön myötä JAMK ottaa 
merkittävän askeleen kansainvälisesti 
tunnustettuna kyberosaamisen toi-
mijana. Yhteistyön toteutuessa kyber-
turvallisuudesta tulee Suomelle uusi 
merkittävä koulutusosaamisen viennin 
osa-alue.

JAMK yhdistää 
kyberosaamisen ja 
terveydenhuollon

JAMKIN IT-INSTITUUTTI panostaa vah-
vasti myös T&K-toimintaan. Tämä mah-
dollistaa uusien teknologioiden tutki-
misen ja toimintatapojen kehittämisen 
yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. 
Palveluna tarjottavat kyberturvalli-
suusharjoitukset ja vahva T&K-toiminta 
synnyttävät jatkuvasti uutta osaamista, 
joka voidaan viedä osaksi tutkintoon 
johtavaa koulutusta. Näin tuoreiden 
insinöörien ajantasainen osaaminen 
palvelee erinomaisesti elinkeinoelämän 
tarpeita. 

VUODEN 2019 ALUSSA JAMKissa käyn-
nistyi HealthCare Cyber Range -hanke, 
jossa osaksi RGCE-ympäristöä mallin-
netaan terveydenhuollon toimintaym-
päristö. Keskeisiä kohteita uudessa 
terveydenhuollon digitaalista toimin-
taympäristöä mallintavassa ympäris-
tössä ovat sairaalat ja niiden keskeiset 
toimintaprosessit, kansalliset tervey-
denhuollon tietojärjestelmät, kotihoito 
ja informaation liikkuminen turvallisesti 
kaikkien edellä mainittujen kohteiden 
välillä. 

SUOMALAINEN terveydenhuollon 
opetus on maailmanlaajuisesti korkea-
tasoiseksi tunnustettua. Uusi toimin-
taympäristö mahdollistaa suomalaisen 
kyberturvallisuuden ja terveydenhuol-
lon osaamisen yhdistämisen. Tämä 
auttaa kohtaamaan molempiin liittyviä 
tulevaisuuden haasteita. JAMK näkee 
tässä mahdollisuuden olla kansainvä-
lisesti edelläkävijä digitaalisen tervey-
denhuollon turvallisuuteen keskittyväl-
lä osa-alueella.
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Kun Nokian matkapuhe-
linyksikkö ajettiin alas, 
Ouluun pesiytyi maailman-
lopun masennus. Pahimmat 
pessimistit manasivat tu-
hansien IT-alan työpaikko-
jen menetyksen lopulliseksi 
iskuksi huippuelektroniikan 
osaamisen kaupungille. Ei 
se onneksi niin mennyt. 
Monet kymmenet entiset 
nokialaiset perustivat Ou-
lun kaupungin suosiollisella 
avustuksella kasapäin star-
tuppeja, ja muutama vuosi 
kului uusien innovaatioiden 
kypsyttelyssä. 

 usiness Oulun johtaja Juha Ala-
mursula myhäileekin nyt tyytyväisenä 
sitä, että Oulussa satsataan tuotekehi-
tykseen enemmän kuin missään muus-
sa Suomen kaupungissa asukaslukuun 
verrattuna. Itse asiassa Oulu on onnis-
tunut keräämään kasvuyritysten riskira-
haa asukaslukuun verrattuna maailman 
kärkiporukassa. Taakse jäivät muun mu-
assa kaikki skandinaaviset pääkaupun-
git. Koko Euroopassakin vain Oxford ja 
Cambridge onnistuivat paremmin riski-
rahan haalimisessa. 

Tänä päivänä it- ja elektroniikka-alan 
työpaikkoja on Oulun seudulla enem-
män kuin kännykkä-Nokian aikaan. Pu-
laa ei ole yritysten tai innovaatioiden 
määrässä eikä laadussa. Pulaa on vain 
uusien menestystekijöitten rekrytoin-
nissa. Eniten kaivataan osaavia koodaa-
jia – kuten kaikkialla.

KAUKO KALLIO

Innovatiivinen elektroniikka 
vetää Oulua taas maailmalle

Kumppanuus tuo tuloksia

OSAAMINEN ON MONELLA uudella tek-
nologian aluella maailman kärkeä. Se ei 
ole peräisin minkään yhden yrityksen 
tuottamana, kuten Nokian aikaan pit-
kälti oli. Nyt alueen kymmenet yritykset 
puhaltavat entistä jykevämmin yhteen 
hiileen. Kumppani-tekeminen on päi-
vän strategia rohkean yrittämisen ohel-
la. 

Kumppanuus ei rajoitu pelkästään 
alueella toimivien yrityksten ja henki-
löiden keskinäisiin kontakteihin. Esi-
merkiksi testausalan yritys Testlabs 
toimii Oulun toimipisteestä käsin parin 
miehen voimin siten, että se markkinoi 
ympäri maailmaa oleville asiakkailleen 
mitä tahansa testauspalveluja ja tekee 
työt eri puolilla olevien alihankkijoitten-
sa kautta. Niissä työskentelevät henkilöt 
ovat – kuinka ollakaan – käytännössä 
kaikki entisiä nokialaisia. 

TIIMEINÄ TOIMITAAN 
ja toisia tuetaan. Hy-
vää yhteistyötä teh-
dään yritysryhmien 
ohella yliopiston, kor-
keakoulun ja VTT:n  
kanssa. Osaaminen on 
huomattu oman alu-
een lisäksi myös maa-
ilmalla. Muun muassa 
NSG Pilkingtonin myyntipäällikkö Juha 
Artama totesi hiljattain, että ”Oulu on 
mieletön paikka, siellä on niin paljon 
osaamista!” 

Pilkington valmistaa valtaosan Euroo-
pan linja-autoissa käytetyistä laseista, 
joten mistään nappulakaupan kom-
mentista ei ole kyse. Pilkington otti heti 
kättelyssä kiinni uudesta joustavasta 
ledikalvotekniikasta, jolla varustettujen 
tuulilasinäyttöjen on määrä lähteä tes-
tattaviksi busseissa ja raitiovaunuissa.

YLI SADAN elektroniikka- ja it-yrityksen 
joukosta olen poiminut alle pari esi-
merkkiä yrityksistä, joiden kasvulle ei 
helposti rajaa näy, koska niiden osaami-
nen on maailman kärjessä, osittain jopa 
sellaista, mitä kukaan muu ei vielä tee 
missään muualla.

Flexbright Oy valloittaa 
maailmaa kevyillä 
ledikalvoilla

OULUSSA VTT:LLÄ on kehitetty ledikal-
voteknologiaa jo vuosia. Myös Oulun 
teku oli mukana kehitysprojekteissa 
heti alussa. Nyt tulokset ovat kaupallis-
tamisvaiheessa ja kiinnostuneita asiak-
kaita on ympäri maailmaa.

Yrittäjä Pekka Makkonen perus-
ti Flexbright-nimisen startup-firman 
vuonna 2013 valkoista ledivalokalvoa 
varten. Puolitoista vuotta sitten idea 

muuttui lennosta Du-
baissa, kun messuilla 
tuli vastaan prinssi, 
joka haluaisi värillisillä 
ledirainoilla valaista-
van vesiputousta, mikä 
kuuluu uuden palatsin 
yhteyteen rakennetta-
vaan Ironman-seikkai-
lupuistoon. Huutoon 
oli pakko vastata.

Ledikalvon tärkeimpiä erikoisuuk-
sia ovat ohuus, keveys, joustavuus ja 
aidosti laajat-pinta-alat. Näiden lisäksi 
kehitetään edelleen maksimaalista läpi-
näkyvyyttä.

”Potentiaalisimmat asiakkaat ovat 
arkkitehtuurivalaistuspuolella. Yksittäi-
set projektit ovat isompia, ja ne vievät 
tuotekehitystä eteenpäin”, Makkonen 
toteaa. Valaisin saattaa vielä löytyä vaik-
ka ruokapöydän yltä tai parvekelasista. 
Tavoitteena olisi päästä myös eroon 

Oulussa satsataan tuoteke-
hitykseen enemmän kuin 
missään muussa Suomen 
kaupungissa asukaslukuun 
verrattuna.
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roikkuvista johdoista ja ladata tuote 
langattomasti: hyppyvirralla. Vain mieli-
kuvitus asettaa rajat.

Potentiaalisia asiakkaita löytyy useilta 
aloilta. Esimerkiksi edellä mainittu Pil-
kington valmistelee tuotantoa ledikal-
vojen käyttämiseksi bussin tuulilaseissa. 
Menossa onkin Tekesin kanssa operoi-
tava puolitoistavuotinen Flex-in-glas-
hanke. 

Keväällä 2018 operatiivisen johtajan 
pestin aloittanut Kari Rönkä näyttää 
enemmän kuin tyytyväiseltä, kun hän 
esittelee uutta, puolitoista miljoonaa 
maksanutta rullalta rullalle -teknologi-
alla 30 senttimetriä leveää ledikalvoa 
suoltavaa tuotantolinjaa. Kalvoa voi-
daan levittää loputtomasti isoillekin 
pinnoille. ”Se on räätälöity kone, toista 
ei löydy maailmasta”, myhäilee Kari yl-
peänä. 

Linja sisältää liiman annostelijan, la-
dontakoneen, liimankuivausyksiköitä ja 
viimeistelylaitteet, joilla voidaan rullata 
vaikka kymmeniä metrejä pitkiä tuot-
teita tai yksittäisiä arkkeja. Uniikin linjan 
toimittaja saksalainen Muhlbauer kehit-
tää laitteistoja Flexbrightin käyttöko-
kemusten kautta – kumppanuus toimii 
tälläkin akselilla.

TactoTek - IMSE-ratkaisujen 
mestari

OULUNSALON LENTOKENTÄN kupees-
sa Future Factoryn business parkissa 
toimiva TactoTek on johtava suomalai-
nen rakenteellisen elektroniikan (IMSE, 
Injection Molded Structural Electronics 
- IMSE-tekniikka eli muoviin valettu ra-
kenteellinen elektroniikka) suunnittelija 
ja valmistaja.

“Toimitila kattaa ainutlaatuisesti 
IMSE-tuotantoprosessin kaikki vaiheet 
pintagrafiikoiden ja elektroniikan pai-
namisesta elektronisten komponentti-
en ladontaan, kappaleen muovaukseen 
sekä ruiskuvaluun. Lisäksi ISO 7 -luokan 
mukainen puhdastilamme vastaa asiak-
kaiden laatuvaatimuksiin”, kertoo Tacto-
Tekin tuotannosta ja tuotekehityksestä 
vastaava johtaja Marko Suo-Anttila.

Suunnittelu- ja tuotantoprosessin eri 
vaiheiden välisen tiiviin yhteistyön ansi-
osta asiakkaan tuote saadaan nopeasti 
optimoitua massatuotantoon. TactoTek 
muuntaa siis perinteiset elektroniset 
tuoterakenteet IMSE-ratkaisuiksi tiiviis-
sä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. 
Massatuotannosta vastaa tuotteesta 
riippuen joko TactoTek itse tai lisensoitu 
valmistaja. Suurin kiinnostus tähän tek-
nologiaan näyttää  löytyvän autoteolli-
suudesta.

Maailman ensimmäisen led-kalvotuotteita val-
mistavan linjan toimivuudesta vastaa 
Oulun tekulta valmistunut koneinsinööri, 
tuotantopäällikkö Tomi Karasti.

Uusien energiaratkaisuja käyttäviä 
ja nollapäästöisiä autojen kehittävä 
Plastic Omnium on eräs TactoTekista 
kiinnostunut iso eurooppalainen yhtiö. 
Heidän strategiasta ja kehityksestä vas-
taava johtaja Félicie Burelle ennakoi, 
että TactoTek -investointi sopii hyvin 
ranskalaisten innovaatiostrategiaan ke-
hittää älykkäämpiä autoja 

Myös tulevaisuuden pinnoiteita ke-
hittävissä yrityksissä ollaan kiinnostu-
neita IMSE-teknologiasta. ”Uusille inte-
raktiivisille pinnoille, jotka yhdistävät 
muodon, tarkoituksen ja elektroniikan, 
on suuri kysyntä. TactoTek on hyvä 
kumppani kehitettäessä tätä erittäin 
lupaavaa markkinaa”, toteaa saksalaisen 
pinnoitetuottaja Nanogaten toimitus-
johtaja Ralf Zastrau tiedotteessaan.

EDELLÄ KUVATTUJEN esimerkkiyritys-
ten lisäksi alueelta löytyy kymmeniä 
nopean kasvun yrityksiä, joiden suurin 
huoli on osaavan henkilöstön rekry-
toinnin vaikeus. Rahoitus toki teettää 
myös töitä, mutta se ei tunnu olevan 
ykköspulma. Siihen on saatu apuja 
kaupungin ja kumppaniyritysten lisäksi 
Business Finlandilta eli entiseltä Tekesil-
tä, Elyltä ja pankkimaailmasta. Palataan 
näihin aihioihin ehkä myöhemmin.
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Tulevaisuudentutkija, Sovel-
to Oyj:n hallituksen puheen-
johtaja Risto Linturi arvioi, 
että olemme parhaillaan his-
torian suurimman tietotek-
nisen murroksen äärellä. Jos 
yritys haluaa olla mukana 
muutoksessa, sen on syytä 
aloittaa tekoälyn hyödyntä-
minen mahdollisimman no-
peasti. 

 ietokoneet ovat muuttumassa en-
tistä enemmän ihmisaivojen kaltaisik-
si. Ihmisen muisti on assosiatiivista eli 
mielikuva virittää uuden mielikuvan. 
Kun tietokone pystyy samaan, tekoäly 
pystyy oppimaan tehokkaammin ja no-
peammin kuin mikään nykyinen tieto-
tekninen järjestelmä.

”Monella alalla yrityksen tulevaisuus 
tulee riippumaan tekoälyteknologioi-
den soveltamisesta. Tarvitaan kuitenkin 
kokemusta, jotta tiedetään, mitä ollaan 
tekemässä. Paras taloudellinen hyöty 
tekoälystä saadaan, kun oppiminen 
aloitetaan ajoissa. Nyt alkaa olla jo kiire”, 
hoputtaa Risto Linturi.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on 
tähän kiireeseen herätty nopeasti. Suo-
messa ainutlaatuinen uusi Datasta teko-
älyyn – insinöörikoulutus rakennettiin 
vastaamaan Linturin toteamaa tarvetta.

Ensin hankittiin 
supertietokone

TEKOÄLYN TEHOKAS soveltaminen 
vaatii monenlaista ja monitasoista 
osaamista sekä tarkoituksenmukaista 
infrastruktuuria kasvavan tietomäärän 
tallentamiseen ja prosessoimiseen. Di-
gitalisaatiossa ja tekoälyn soveltamises-

KAUKO KALLIO

Kajaanin teku 
tekoälyää

sa data on keskeisessä asemassa, ja on-
kin sanottu, että data on uusi öljy. Sitä 
saadaan koko ajan lisää ja menetelmät 
sen käsittelemiseksi kehittyvät nopeas-
ti. 

Datalähtöisiin TKI- ja koulutustarpei-
siin vastaamiseksi on Kajaanin ammat-
tikorkeakoululle (KAMK) keväällä 2018 
siirretty Tieteen tietotekniikan keskus 
CSC:ltä hankittu Bull-hybridijärjestel-
mä. Nyt käynnistetty supertietokone 
täydentää Euroopan mittakaavassa 
ainutlaatuista, opiskelijoiden ylläpitä-
mää konesaliympäristöä. Energiate-
hokasta nestejäähdytysjärjestelmää 
hyödyntävä supertietokone vastaa 
suorituskyvyltään 75 pelitietokonetta ja 
täydellä kuormalla ajettaessa lämmön-
tuotoltaan 8 saunan kiuasta. 

Tieto- ja viestintätekniikan 
alainen Datasta tekoälyyn 
-koulutus (240 op) on tässä 
laajuudessa ensimmäinen 
Suomessa.

SUPERTIETOKONEEN lisäksi KAMKille 
on syksyllä 2018 hankittu erillinen gra-
fiikkaprosessoreista koostuva moni-
käyttöinen laskentaklusteri, joka sovel-
tuu esimerkiksi peligrafiikan laskentaan 
ja tiedonlouhintaan (data mining). In-
vestointi on tehty TOLKKU-hankkeessa 
Kainuun Liiton myöntämällä EAKR-ra-
hoituksella.

KAMKin konesalin infrastruktuurin 
ohella hankkeessa on nykyaikaistettu 
elektroniikan testauspalveluja tuotta-
van EMC-laboratorion (Electro Magnetic 
Compatibility) ja hyötypelikehitykseen 
erikoistuneen VR First -laboratorion lai-
te- ja ohjelmistokantaa. Hankkeen ansi-
osta edellä mainittujen oppimis-, TKI- ja 
palveluympäristöjen laatu ja vaikutta-
vuus on kyetty viemään uudelle tasolle.  
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Pinkkitukkainen nainen on Datasta teko-
älyyn -koulutuksen maskotti nimeltä MAI.

”SUPERTIETOKONEEN, GPU-laskentaklusterin ja konesali-
oppimisympäristön muodostama kokonaisuus on KAMKille 
erittäin tärkeä, sillä se vahvistaa ja laajentaa osaamispohjaa 
kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävässä aihepiirissä. 
Laitteistolla on suuri arvo myös konesalialan opiskelijoille, jot-
ka pääsevät hyödyntämään uutta kokonaisuutta käytännön 
harjoitustöissä yhdessä yritysten ja kumppanien kanssa sekä 
saavat siten etulyöntiaseman työelämässä”, kertoo koulutus-
päällikkö Kimmo Nikkanen. 

CSC tekee läheistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja tu-
kee niitä toiminnoissaan. Paikallisena toimijana myös Kajaa-
nissa, CSC on KAMKin tärkeimpiä kumppaneita.  ”KAMKissa 
on intoa ja kovan tason osaamista esimerkiksi datakeskuskou-
lutuksessa ja pelialalla. Nyt tuleva panostus tekoälyyn ja data-
analytiikkaan täydentää hienosti tätä kokonaisuutta. CSC on 
mielellään mukana kehittämässä näiden toimintojen ympä-
rille rakentuvaa ekosysteemiä”, sanoo CSC:n toimitusjohtaja 
Kimmo Koski. 

Uusi koulutus Datasta tekoälyyn 
käynnistyy

SUURTEHOLASKENTAAN soveltuvan infrastruktuurin kehit-
tämisen rinnalla KAMK suuntaa koulutustarjontaansa datan 
käsittelyyn ja tekoälyratkaisuihin Datasta tekoälyyn -insinöö-
rikoulutuksella (IAMAI).  Tieto- ja viestintätekniikan alainen 
Datasta tekoälyyn -koulutus (240 op) on tässä laajuudessa 
ensimmäinen Suomessa. 

Käytännönläheinen koulutus keskittyy tekoälyratkaisujen 
perusosaamiseen: datan keräämiseen ja hallintaan, data-
aineistojen esikäsittelyyn ja muokkaamiseen, laskentainfra-
struktuurin ja datan analysointiin. Opintojen loppupuolella 
painotus siirtyy koneoppimisen ja tekoälyn soveltamiseen 
sekä datalähtöisten palveluiden kehittämiseen. 

UUDESSA TUTKINNOSSA opetellaan muun muassa rakenta-
maan ja suunnittelemaan tekoälyyn perustuvia palveluita. 
Insinööriopiskelijat voivat esimerkiksi poimia dataa teollisesta 
prosessista, peleistä tai liikuntasuorituksista ja miettiä, kuinka 
datalla tehdään uusia palveluita. 

”Modernin konesaliympäristön, arvostetun Datacenter-
osaamisen ja Datasta tekoälyyn -koulutuksen muodostaman 
kombinaation avulla KAMK kykenee lujittamaan asemaansa 
arvostettuna ICT-alan kouluttajana ja TKI-toimijana niin alu-
eellisesti, kansallisesti kuin kansanvälisestikin. Alkava koulu-
tuksemme on herättänyt suurta mielenkiintoa. Tiivis yhteistyö 
kumppaniemme ja verkostomme kanssa tarjoaa todellisen 
tulevaisuusosaamisen sekä uusille opiskelijoille, että jo työ-
elämässä oleville.”, toteaa rehtori Matti Sarén. 

Datasta tekoälyyn koulutukseen haku on ensi keväänä 
20.3.–3.4.2019. Lisätietoja koulutuksesta www.iamai.fi 
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O

Oulun ammattikorkeakou-
lun (Oamk) konetekniikan 
opinnoissa on viime vuosina 
panostettu yhä enemmän 
opiskelijoiden kansainvälis-
ten taitojen kehittämiseen 
osana insinöörin ammatti-
taitoa. Opiskelijoille järjes-
tetään mahdollisuus opiske-
luun ulkomailla ja jopa kak-
soistutkinnon suorittamiseen 
ilman, että valmistuminen 
viivästyy. 

 amkissa annettavista insinöörin 
opinnoista osa järjestetään englannin 
kielellä, ja ns. kotikansainvälistymisestä 
pääsee osalliseksi, vaikkei haluaisikaan 
lähteä ulkomaille opiskelemaan.

Saksalaisen ja suomalaisen 
insinöörin pätevyys 
samalla kertaa

OAMKIN KONETEKNIIKAN osastolla on 
tasokkaita partnerikorkeakouluja ym-
päri maailman, mutta eniten vaihtokoh-
teita on Euroopassa. Eurooppalaisten 
partnerioppilaitosten kanssa vaihtotoi-
minta toteutetaan Erasmus-ohjelman 
rahoituksella. Aktiivisinta vaihtoyhteis-
työmme on tällä hetkellä saksalaisten 
Technische Hochschule Ulmin ja Em-
den/Leerin ammattikorkeakoulun kans-
sa sekä alankomaalaisen Hanzen ja itä-
valtalaisen Joanneumin kanssa. Opetus 
annetaan kaikissa opinahjoissa englan-
nin kielellä.

VAIHTO-OPISKELUN suositeltu ajankoh-
ta on 3. opintovuonna. Tällöin konetek-

ELINA BERGROTH vieraiden kielten lehtori ja kansainvälisyyskoordinaattori, 
Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan osasto
KUVAT: MIRA KEKKONEN

Kansainvälisyys osana 
koneinsinöörin opintoja

niikan opiskelija viettää syyslukukauden 
opiskellen kumppanikorkeakoulussa 
saman opintopistekertymän verran 
kuin jos hän opiskelisi kotikorkeakou-
lussakin, ja opinnot hyväksytään suo-
raan tutkinnon osaksi. 

Vaihtoon lähtemisen kynnystä py-
ritään madaltamaan muun muassa 
siten, että 2. opintovuoden keväällä 
järjestetään ulkomaan ekskursioita, joil-
la konetekniikan opiskelijat pääsevät 
opettajiensa johdolla tutustumaan niin 
vieraiden maiden yrityksiin ja tehtaisiin 
kuin myös partnerioppilaitoksiinkin. 

PERINTEISEN VAIHTO-OPISKELUN li-
säksi on mahdollista suorittaa myös 
kaksoistutkinto yhteistyössä Ulmin am-
mattikorkeakoulun kanssa. Silloin opis-
kelija jää 3. opintovuoden kevätluku-
kaudeksi työharjoitteluun ulkomaiseen 
yritykseen suoritettuaan ensin syyslu-
kukauden ajan opintoja Ulmissa. Käy-

tännössä siis neljän vuoden opinnoista 
suoritetaan yhden vuoden opinnot 
ulkomailla opiskeluajan pidentymättä. 
Kaksoistutkinto antaa valmistuneelle 
sekä suomalaisen että saksalaisen in-
sinöörin pätevyyden. Työharjoittelun 
tukemiseksi opiskelijalla on mahdolli-
suus osallistua vapaavalintaisille saksan 
kielen opintojaksoille Oamkissa toisena 
opiskeluvuonna. Koska kaksoistutkin-
to on herättänyt runsaasti kiinnostusta 
opiskelijoissa, Oamkin koneosastolla on 
kaksoistutkintosopimus vireillä myös 
alankomaalaisen Hanzen ammattikor-
keakoulun kanssa.

Kotikansainvälistyminen 
aktiivista

OAMKIN KONEOSASTON kansainväli-
nen opiskelijavaihto on kaksisuuntaista, 
ja ulkomaalaisista partnerikorkeakou-

Ensimmäisen vuoden opiskelijoita esittelemässä innovoimaansa tuotetta Oamkin koneosas-
ton kansainvälisillä tuotemessuilla.
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luista tulee joka syksy opiskelijoita Oam-
kiin suorittamaan konetekniikan opin-
toja. Tämä tarjoaa Oamkin opiskelijoille 
mahdollisuuden ns. kotikansainvälisty-
miseen, sillä ulkomaalaiset opiskelijat 
opiskelevat samoilla opintojaksoilla ja 
samoissa ryhmissä suomalaisten opis-
kelijoiden kanssa. Suomalaiset kone-
tekniikan opiskelijat voivat myös niin 
halutessaan toimia kansainvälisten 
vaihto-opiskelijoiden tuutoreina. 

KONETEKNIIKAN OSASTOLLA tarjotta-
vista englanninkielisistä opinnoista yh-
tenä esimerkkinä voi mainita Innovative 
Product Development -opintokokonai-
suuden. Opiskelijat suunnittelevat pien-
ryhmissä itse innovoimansa tuotteen, 
josta he toteuttavat 3D-mallinnuksen ja 
valmistavat prototyypin. Tämän jälkeen 
opiskelijat tekevät tuotteestaan englan-
ninkielisen esitteen ja valmistautuvat 
esittelemään tuotteensa suullisesti eng-
lanniksi kansainvälisille vierailijoille. 

OAMK JÄRJESTÄÄ JOKA kevät opet-
tajien ja henkilöstön kansainvälisen 
ITSEW-vaihtoviikon, ja sen yhteydessä 
koneosasto järjestää tuotemessut, joil-
la ulkomaalaiset henkilöstön edustajat 
vierailevat koneopiskelijoiden esitelles-
sä innovoimiaan tuotteita heille eng-
lannin kielellä. Tämäkin on osa Oamkin 

Kansainvälisillä tuotemessuilla opis-
kelijat esittelevät tuotettaan “Batten 
Strip Panel Assembly Table”.

konetekniikan opiskelijoille tarjottavaa 
kotikansainvälistymistä ja mahdollistaa 
kansainvälisten taitojen kehittämisen 
myös niille opiskelijoille, jotka eivät itse 
halua syystä tai toisesta lähteä vaihtoon 
ulkomaille.

Ulkomaan kokemus 
arvokas lisä työnhaussa

KANSAINVÄLISESSÄ VAIHDOSSA ollei-
den opiskelijoiden palaute on ollut erin-
omaista. He kertovat muun muassa kie-
litaitonsa ja kulttuurintuntemuksensa 
kehittyneen ja itsevarmuutensa vahvis-
tuneen. Lisäksi he ovat saaneet unohtu-

TOOLin valtuutetuille kalenteriin merkittävää:

TOOLin kevätvaltuuston 
kokous pidetään Helsingissä

 26.–27.4.2019 

mattomia muistoja ja uusia ystäviä eri 
puolilta maailmaa sekä tietenkin todella 
arvokkaan lisän ansioluetteloonsa. Hei-
dän tulevat työnantajansa arvostavat 
ulkomaan kokemusta, ja se voikin olla 
ratkaiseva tekijä työpaikan saannissa. 

YLEENSÄ VAIHDOSTA palanneiden 
opiskelijoiden kommentti on, että he 
haluaisivat lähteä vaihtoon välittömäs-
ti uudestaan. Koneosaston kannalta 
on ollut myös erittäin ilahduttavaa 
huomata, että uudet opiskelijamme 
vaikuttavat vuosi vuodelta olevan yhä 
enemmän innoissaan tarjoamistamme 
kansainvälistymisen mahdollisuuksista
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V

Pieni Schmalkaldenin kau-
punki entisessä Itä-Saksassa 
muuttuu joulukuun puolessa 
välissä viikon ajaksi taval-
lista kansainvälisemmäksi. 
Paikallisessa ammattikor-
keakoulussa (Schmalkalden 
Hochschule / University of 
Applied Sciences) järjeste-
tään silloin kansainvälinen 
insinööriviikko (Internatio-
nal Engineering Week). Suo-
mi on ollut tapahtumassa 
edustettuna Saimaan am-
mattikorkeakoulun toimesta 
joka vuosi, nyt jo kahdeksat-
ta kertaa.

 iikon ajatus on tarjota 
kansainvälisiä kokemuksia 
saksalaisille sekä ulkomaa-
laisille opiskelijoille. Paikalli-
nen ammattikorkeakoulu on 
muutenkin varsin kansainvä-
linen, sillä heillä on esimer-
kiksi englanninkielinen kone-
tekniikan koulutusohjelma, 
joka itsessään kerää lukuisia 
ulkomaalaisia opiskelijoita ja 
vaihto-opiskelijoita. Saimaan 
ammattikorkeakoululla on 
Schmalkaldenin kanssa pitkä, 
yli kaksi vuosikymmentä kes-
tänyt yhteistyö. Nykyään DD-
sopimuksen puitteissa useita 
opiskelijoita liikkuu Schmal-
kaldenin ja Lappeenrannan 
välillä luontevasti joka vuosi.

ITSE TAPAHTUMAAN osallis-
tuu vuosittain noin 80 opis-
kelijaa ja kymmenkunta opet-
tajaa ympäri maailman. Tänä 

SIMO SINKKO, lehtori Saimaan ammattikorkeakoulu
JOUNI KÖNÖNEN, lehtori Saimaan ammattikorkeakoulu

Kansainvälistä 
konetekniikkaa Saksassa

vuonna opettajia oli Brasiliasta, Bulga-
riasta, Ukrainasta, Kiinasta ja Suomesta 
sekä luonnollisesti isäntämaa Saksasta. 
Viikon ohjelma on tiivis mutta antoisa. 
Kukin opettaja luennoi omasta aihees-
taan viikon aikana, ja kaikki huipentuu 
perjantaina pidettävään kokeeseen. Jo-
kainen luennoitsija tarkistaa omat kysy-
myksensä, ja jos pisteitä tulee yhteensä 
riittävästi, ansaitsee opiskelija 2,5 opin-
topistettä.

VIIKKOON SISÄLTYY TOKI muutakin 
kuin pelkkää luennointia ja opiskelua. 
Maanantai-illan keilailu on muodostu-
nut perinteeksi. Illan pimetessä Thürin-
genin vuoriston rinteessä sijaitsevasta 
keilahallista kaikuu riemunkiljahduksia 
sekä toisinaan pettyneitä huokauksia. 
Huomionarvoista on se, että opettajat 
ja opiskelijat osallistuvat luontevasti sa-
maan tilaisuuteen ja äänekästä kannus-
tusta tulee puolin ja toisin.

Insinööriviikkojen 
käytännön 

järjestelyistä vastaa 
opiskelijaryhmä.

Insinööriviikkolaiset vierailulla AWM:llä.

Viikon aikana tavataan perinteisesti 
myös kaupungin pormestari, joka pi-
tää puheen lähes 1000 vuotta vanhas-
sa kaupungintalossa ja tarjoilee kaikille 
halukkaille hehkuviiniä (Glühwein) jou-
lumarkkinoilla. Kaupunki henkii histori-
aa. Monet keskustan rakennukset ovat 
satoja vuosia vanhoja, ja kaupungissa 
pääsee tutustumaan muun muassa 
paikkoihin, joissa Martin Luther on asu-
nut tai muuten vaikuttanut. 

Kaiken edellä kerrotun lisäksi ohjel-
maan kuuluu vierailu joihinkin alueen 
yrityksiin. Tällä kertaa yksi bussillinen 
opiskelijoita ja opettajia vieraili eri-
koiskoneita ja muotteja valmistavalla 
AWM:llä ja toinen bussillinen autote-
ollisuuden alihankkija BorgWarnerilla. 
Vierailujen jälkeen koukattiin Erfurtin 
joulumarkkinoilla, josta matka jatkui 
keskiaikaiseen linnaan ritari-illalliselle. 

TAPAHTUMIA ON SIIS viikkoon saatu 
mahtumaan paljon, mutta ai-
kataulu ei silti ole juoksemista 
paikasta toiseen. Meillä suo-
malaisilla on paljon opittavaa 
saksalaisten vieraanvaraisuu-
desta ja organisointikyvystä. 
Jälkimmäiseen liittyen on 
mainittava, että insinööriviik-
kojen käytännön järjestelyistä 
vastaa opiskelijaryhmä. Ryh-
män päällikkö kuittaa itselleen 
hommasta pienen palkan, ja 
kaikki saavat todistuksen ta-
pahtuman järjestämisestä. 

KAIKEN KAIKKIAAN tapahtu-
ma on mieleenpainuva ko-
kemus ensikertalaiselle sekä 
myös 7. kertaa tapahtumaan 
osallistuvalle. Tapahtuma on 
tuttu, mutta kuitenkin aina eri-
lainen. Suosittelemme lämpi-
mästi tutustumaan vastaaviin 
tapahtumiin, joita järjestetään 
ympäri Eurooppaa!  
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Ammattikorkeakoululakiin 
tuli useita muutoksia vuo-
den alusta. Osa muutoksista 
astui voimaan heti ja osa 
astuu voimaan ensi vuonna. 
Tässä keskeisimmät muutok-
set.

 ain 4 § määrittelee ammattikor-
keakoulun tehtävät. Tehtävänä on antaa 
työelämän ja sen kehittämisen vaati-
muksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin 
ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustu-
vaa korkeakouluopetusta ammatillisiin 
asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskeli-
jan ammatillista kasvua. Tämän lisäksi 
tehtävänä on harjoittaa opetusta pal-
velevaa sekä työelämää ja aluekehitystä 
edistävää ja alueen elinkeinorakennetta 
uudistavaa soveltavaa TKI-toimintaa 
sekä taiteellista toimintaa. 

Tähän pykälään lisäyksenä tuli vel-
voite tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan 
oppimiseen.

LAIN 10 § MÄÄRITTELEE ammattikor-
keakoulussa annettavan opetuksen. 
Korkeakoulututkintoon johtavaa ope-
tusta ja ammatillista opettajankoulu-
tusta annetaan ammattikorkeakoululle 
myönnetyn toimiluvan rajoissa. 

Muutoksena tähän pykälään tuli 
mahdollisuus järjestää myös erikoistu-

AMK-lain muutokset

L

miskoulutusta, tutkintojen osia sisältä-
vää koulutusta täydennyskoulutuksena, 
avoimena ammattikorkeakouluopetuk-
sena tai muutoin erillisinä opintoina 
sekä muuta täydennyskoulutusta.

LAIN 13 §:SSÄ MÄÄRITELLÄÄN tilaus-
koulutuksen järjestäminen ja siitä ai-
heutuvien kulujen maksaminen. Tilaus-
koulutuksena annettavan opetuksen 
on liityttävä ammattikorkeakoulun 
toimiluvassa määrättyyn koulutusteh-
tävään. Tilauskoulutus ei saa heikentää 
ammattikorkeakoulun antamaa perus- 
tai jatkokoulutusta. Ammattikorkea-
koulu ei saa järjestää tilauskoulutusta, 
jos on ilmeistä, että koulutus tilataan 
siinä tarkoituksessa, että tilauskoulutuk-
seen osallistuvat voisivat välttää lain 28 
§:n mukaisen opiskelijavalinnan. Am-
mattikorkeakoulun on perittävä koulu-
tuksen tilaajalta tilauskoulutuksen jär-
jestämisestä vähintään siitä aiheutuvat 
kustannukset kattava maksu. 

PYKÄLÄSSÄ 14 MÄÄRITELLÄÄN ope-
tussuunnitelmat ja opintojen tavoit-
teelliset suoritusajat. Ammattikorkea-
koulututkintoon johtavien opintojen 
tulee pituudeltaan vastata vähintään 
kolmen ja enintään neljän lukuvuoden 
päätoimisia opintoja. Erityisestä syystä 
tutkinto voi olla tätä pidempi. Ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtavien opintojen tulee pituudeltaan 
vastata vähintään yhden lukuvuoden ja 
enintään puolentoista lukuvuoden pää-
toimisia opintoja. 

Tähän pykälään tulleen lisäyksen 
mukaan ammattikorkeakoulut voivat 
kuitenkin päättää, että kansainvälisenä 
yhteistyönä järjestettävään ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon joh-
tavien opintojen tulee pituudeltaan 
vastata kahden lukuvuoden päätoi-
misia opintoja. Muutos tulee voimaan 
1.8.2020.

KELPOISUUS ammattikorkeakoulu-
opintoihin määritellään pykälässä 25, ja 
tässä muutoksia tuli YAMK-valintoihin. 
Ylempään ammattikorkeakoulututkin-

toon johtaviin opintoihin opiskelijaksi 
ottamisen edellytyksenä on vähintään 
kahden vuoden työkokemus asian-
omaiselta alalta ammattikorkeakoulu-
tutkinnon tai muun soveltuvan korkea-
koulututkinnon jälkeen. Aikaisemmin 
vaatimuksena oli kolmen vuoden työ-
kokemus. 

Opistoasteen tai ammatillisen korkea-
asteen tutkinnon suorittaneelta voi-
daan vaadittavaksi työkokemukseksi 
hyväksyä opistoasteen tai ammatillisen 
korkea-asteen tutkinnon suorittamisen 
jälkeen saatu työkokemus asianomai-
selta alalta. 
Nämä muutokset tulevat voimaan 
1.1.2020.

PYKÄLÄSSÄ 28 MÄÄRITELLÄÄN opiske-
lijavalinta, yhteishaku ja erillisvalinnat. 

Suurin muutos tuli erillisvalintaan, 
jota voidaan käyttää yhteishaun sijasta. 
Erillisvalinnalla voidaan ottaa opiskeli-
joita yhteishaussa täyttämättä jääneille 
opiskelupaikoille. Ammattikorkeakoulu 
voi järjestää erillisvalinnan joustavana 
valintana siten, että opiskelijaksi otta-
mista koskeva päätös tehdään hake-
muskohtaisesti, ja valinta päättyy, kun 
hakukohteeseen on valittu riittävä mää-
rä opiskelijoita. Muutos tulee voimaan 
1.1.2020.

VALTION RAHOITUKSEN määräytymis-
perusteet säädetään pykälässä 43. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö OKM myöntää 
ammattikorkeakoululle perusrahoitusta 
laskennallisin perustein rahoitusmallin 
mukaisesti. Tämän pykälän lisäyksen 
mukaan OKM voi myös myöntää tulok-
sellisuusrahoitusta ammattikorkeakou-
lun tuloksellisen toiminnan perusteella 
sekä muuta harkinnanvaraista rahoitus-
ta.

AMK-laki löytyy osoitteesta https://
www.finlex.fi/fi/laki/ajanta-
sa/2014/20140932. 

REIJO MANNINEN
Tampereen ammattikorkeakoulu
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Ship Intelligence med verk-
samhet i Åbo och Ålesund 
i Norge är en del av Rolls-
Royce Marine. Det första 
man normalt tänker på när 
Rolls-Royce nämns är nog bi-
larna. I dagens läge tillverkas 
inte bilarna av Rolls-Royce 
själv men rättigheterna ägs 
fortfarande. Marine divisio-
nen inom Rolls-Royce är en 
av de större leverantörerna 
av utrustning och design för 
fartyg. Andra stora aktörer 
på marknaden är Wärtsilä, 
Kongsberg och ABB. Nämnas 
kan att Kongsberg och Rolls-
Royce Marine är lika stora 
sett till omsättning, Wärt-
silä och ABB är lite större. 
Dessa fyra aktörer har en 
intressant gemensam sak, de 
har alla teknologi center för 
utveckling av framtidens lös-
ningar för sjöfarten.

 

 nom Rolls-Royce startade Ship In-
telligence på allvar under 2016. I över 3 
år har vi utvecklat idéer till koncept och 
vidare till teknologiska lösningar som 
skall göra sjöfarten säkrare och mera ef-
fektiv. Sjöfarten är som andra branscher 
också inne i en period av digitalisering. 
Man har kanske inte hunnit lika långt 
som inom andra industrier men man 
är på god väg. En orsak till att utveck-
lingen går långsamt inom sjöfarten är 
nog branschens karaktär som väldigt 
traditionsbunden. Man gör ännu en hel 
del på samma sätt som man gjorde för 

ANTON WESTERLUND, produkt chef Rolls-Royce, Ship Intelligence
TOMMY NYMAN, lektor Yrkeshögskolan Novia

Ship Intelligence – framtiden är 
här för sjöfarten

I

hundra år sedan. Detta utgår tillika en 
värdefull broms för industrin som gör 
att man inte rusar utan eftertanke mot 
nya lösningar och arbetssätt. Inom sjö-
farten gör man ingenting om man inte 
kan se ett värde i det och då gärna ett 
mätbart monetärt värde. En stor utma-
ning i detta sammanhang är att kunna 
mäta säkerhet och då gärna i euro eller 
pund. 

DEN TEKNOLOGI SOM har utvecklats 
inom Ship Intelligence möjliggör redan 
idag fjärrstyrda och autonoma opera-
tioner av fartyg. Det internationella re-
gelverken tillåter dock inte ännu dessa 
operationer. Det kommer ta år innan 
man kan operera fartyg fjärrstyrt och 
autonomt på internationella vatten. 
Däremot så kommer operationer inom 

nationella farvatten att möjliggöras for-
tare. 

ETT FJÄRRSTYRT OCH autonomt fartyg 
betyder inte att fartyget kommer att 
vara obemannat. Vi ser att en kombina-
tion av bemanning och teknologi utgår 
den effektivaste lösningen för sjöfarten. 
Detta tillämpar vi i vår strategi genom 
att redan nu sälja system som förbättrar 
säkerheten och situations medveten-
heten ombord. Vårt Intelligence Awa-
reness (IA) system finns redan på mark-
naden och de första installationerna är 
redan gjorda. IA ger en förbättrad och 
förstärkt bild av situationen fartyget be-
finner sig i. Systemet använder sig av ett 
stort antal sensorer som genererar data 
till ett sensor fusions system baserat på 
artificiell intelligens. Dessutom intro-

Autonomt fartyg

Intelligence awareness system
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duceras en helt ny typ av 3D använder 
gränssnitt som sjöfarten inte har sett 
förut.

BESÄTTNINGARNA OMBORD på farty-
gen kommer att få teknologiska hjälp-
medel ombord som gör att de kan ut-
föra sitt arbete på ett säkrare och mer 
effektivt sätt. Digitaliseringen av sjöfar-
ten kommer inte att ske över en natt 
och imorgon kommer vi inte att se en 
armada av totalt obemannade fartyg 
ute på världshaven. Det kommer alltid 
att finnas fartyg som är bemannade och 
aldrig kontrolleras från land. Vissa far-
tygsoperationer är helt enkelt sådana 
till sin karaktär att en autonomisering 
inte är lönsamt eller annars motiverat. 
Det vi kommer att se och ser redan idag 
är fartyg som utnyttjar modern teknolo-
gi för att operera säkrare och mer effek-
tivt. Teknologin möjliggör en effektivare 
användning av besättningen och kan 
till exempel på hög intensiva rutter göra 
att man kan tillämpa ett smartare vakt 
system ombord och därmed ha tillgång 
till utvilad besättning då när den be-
hövs som mest.

VÄLUTBILDAD OCH KOMPETENT besätt-
ning kommer alltid att behövas inom 
sjöfarten. I framtiden kommer arbets-
bilden och uppgifterna förändras i takt 
med att ny teknologi introduceras om-
bord och på land. En del sjöfarare kom-
mer att finna sin arbetsplats på land i 
ett kontrollcenter och andra kommer 
fortfarande att arbeta ombord. Detta 
kommer att kräva en förändring också 
inom utbildningen. De grundläggande 
färdigheterna för en sjöfarare förblir de 
samma men utökade kunskaper inom 
automation och kommunikationssys-
tem kommer att behövas. Framtiden 
ser ljus ut för sjöfarten och den enskilda 
sjöfararen. Det viktigaste är att förhålla 
sig öppet och nyfiket till teknologins 
frammarsch och de nya möjligheterna 
som det för med sig.

Remote Control Station

Drone pienhiukkasten 
kartoituksessa
TAMKin pilot-toteutus 

projekti- ja opinnäytetyönä

JARMO LILJA, lehtori Tampereen ammattikorkeakoulu
PASI ARVELA, lehtori Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikor-
keakoulussa on viime 
vuosina ollut useita drone-
hankkeita, kuten Drone 
osaaja. Näiden pohjalta 
monipuolinen dronen 
käyttö erityyppisissä so-
velluksissa on lisääntynyt 
huomattavasti.

T ampereen ammattikorkeakoulus-
sa on annettu merkittävää ympäristön 
mittaamisen liittyvää koulutusta, jo-
hon olennaisena osana ovat kuuluneet 
aiheeseen liittyvät opinnäytetyöt ja 
yhteisöille sekä yrityksille tehdyt mitta-
uspalvelut. Esimerkiksi kaupunki-ilman, 
pienpolton ja kivimurskaamoiden pien-
hiukkaspitoisuuksien mittauksia on teh-
ty opiskelijavoimin joko opinnäytetöinä 
tai kolmanteen vuosikurssiin sijoittuval-
la projektityökurssilla.  

Mittaustilanne. Opiskelijaryhmässä toimivat 
opinnäytetyöntekijä Netra Gnawali ja projek-
tityöt- kurssiin osallistujat Sami Seppälä, Saku 
Pihlman (kuvassa) ja Ronja Mikkola. 
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DRONE-OSAAMISEN ja ympäristön mit-
taamisen yhdistäminen avaa uusia mah-
dollisuuksia tehdä kattavampia mitta-
uksia. Tavoitteena on kehittää nopea 
tilannekartoitustyyppinen mittauskon-
septi, jossa dronella mitataan kohteen 
pienhiukkasia kustannustehokkaasti. 
Tuotekehitysvaiheessa on tarkoitus 
suunnitella ja testata dronea, johon on 
kiinnitetty erityinen pienhiukkasia mit-
taava anturi. Mitattavia kohteita ovat 
esimerkiksi avolouhoksen hiukkasmit-
taukset, liikenneväylien hiekkapölymit-
taukset ja turpeen käsittelyssä syntyvä 
pöly. Yhteistyötä tässä tehdään muun 
muassa Destia Oy:n kanssa.

KIVILOUHIMOIDEN pölymittauksen 
merkitys tulee kasvamaan, koska muun-
nettu direktiivi (EU direktiivi 2017/2398) 
määrittää kvartsin (piidioksidin) sitovat 
pitoisuusrajat, jotka tulevat voimaan vii-

meistään 2020. Massapitoisuuden raja-
arvoksi tulee 0,1 mg/m3 mitattuna tai 
laskettuna suhteessa kahdeksan tunnin 
viiteaikaan, ja tässä yhteydessä tarkoite-
taan pölyn keuhkorakkuloihin päätyvää 
osuutta (EU direktiivi 2017/2398). Erityi-
sesti pienhiukkaset kooltaan alle 2,5 µm 
ovat tämän vuoksi terveydelle haitalli-
sia, koska ne voivat tunkeutua keuhko-
rakkuloihin saakka.

Drone 
pienhiukkasmittauksissa 

PILOT-PIENHIUKKASMITTAUKSET to-
teutettiin TAMKin kone- ja automaati-
otekniikan sekä ympäristöalan (IDEE) 
opiskelijoiden opinnäyte- ja projekti-
työnä. Opinnäytetyössä (Gnawali 2018) 
oli tavoitteena mitata toiminnassa 
olevasta murskaimesta tulevien hiuk-
kasten massapitoisuutta ja leviämistä 
lähiympäristöön. Sääolosuhteiden ja 
teknisten haasteiden vuoksi mittaus 
siirrettiin tulevaan kevääseen 2019. Sen 
sijaan drone-pienhiukkasmittariyhdis-
telmää testattiin sisätiloissa tavanomai-
sen pienhiukkasmäärän mittaamisessa 
(ks. yllä oleva kuva). Tilaan tuotettiin kei-
notekoisesti pölyä sekä tehtiin massa-
pitoisuusmittauksia liikuntasalissa vaa-

Alustavien tulosten perusteella 
näyttäisi olevan mahdollista 
saada tietoa hiukkasten leviämi-
sestä hiukkaslähteestä ja myös 
tuloksia pitoisuuksista vaaka- ja 
pystysuunnassa.

Pienhiukkasten mittaus dronella. Koejärjestely. 

katasossa eri pisteistä sekä kahdelta eri 
korkeudelta. Mittalaitteisto mahdollisti 
myös hiukkasten eri kokoluokkien tut-
kimisen, eli nämä ovat sisään hengitet-
tävät alle 10 µm hiukkaset ja pienhiuk-
kaset, jotka ovat kooltaan alle 2,5 µm.  
Mittaustilannetta esittää kuva sivulla 37. 

NÄIDEN ALUSTAVIEN tulosten perus-
teella näyttäisi olevan mahdollista 
saada tietoa hiukkasten leviämisestä 
hiukkaslähteestä ja myös tuloksia pi-
toisuuksista vaaka- ja pystysuunnassa. 
Tuloksiin liittyy jonkin verran epävar-
muutta. Menetelmä vaati vielä paljon 
testaamista. Tässä olisi mainio tilaisuus 
yhdistää alan eri toimijoiden osaamis-
ta. Esimerkiksi näytteenottoa tulee op-
timoida ja ilmavirtauksien vaikutuksia 
huomioida mittauksissa. Nämä tekijät 
tulivat erityisesti esiin sisätiloissa teh-
dyissä mittauksissa. Lähitavoitteena on 
tarkoitus testata menetelmää yhteis-
työkumppaneiden kivimurskaamoissa.  
Tällöin on kyse hiukkasten leviämisestä 
huomattavasti suuremmalle alueelle. 
Sisätiloissa tehdyistä mittauksista saa-
tuja kokemuksia voidaan hyödyntää 
näissä mittauksissa.  
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 usti, tulehan tänne.
Vuh.

TIEDÄTKÖ, ETTÄ SINULLA on suurem-
pi jalanjälki kuin Toyotan maasturilla? 
Semmoinen hehtaarin suuruinen.

Vuh vuh!

TOP TOP, LOPETA TUO ylpistely. En tar-
koita, että sinulla olisi isommat tassut 
kuin maasturilla tai peräti hehtaarin 
suuruiset. Sinulla on tutkimusten mu-
kaan suurempi hiilijalanjälki.

Vuh??

EI SIELLÄ TASSUISSA ole hiiliä eikä no-
kea, turhaan niitä nuoleskelet, vaikka 
siisti koira haluatkin olla. Se tarkoittaa, 
että sinun elämäsi on tutkijoitten mu-
kaan ilmastolle haitalle ja jopa vaaral-
lista.

Vuh, huh, räyskis!

ÄLÄHÄN MURISE ja kiristele hampaitasi. 
Ei se vaarallinen sitä tarkoittanut, vaikka 
oletkin joskus antanut kyytiä postimie-
hille ja naapurin kissoille.

Vuuuh

MEITÄ VIISAAMMAT nimittäin sanovat, 
että sinä syöt liian arvokasta pöperöä, 

Mustin murkinat

joka tuodaan kaiken lisäksi toiselta puo-
lelta maapalloa. Sinun ruokien takia jää-
tiköt sulavat ja meri peittää kohta mei-
dätkin uimasilleen.

Vuh huh??

KYLLÄ, KYLLÄ. Näin väittävät. Sanovat, 
että sinun pitää alkaa syömään lihan si-
jasta  kasviksia, siis sellaisia kuin porkka-
noita, pinaattia, salaattia, punajuuria ja 
vaikkapa heiniä. Miltä se kuulostaa?

Vuh hyh!!

NIIN, KYLLÄHÄN se vähän keposelta 
kuulostaa. Lihastahan sinä tykkäät ku-
ten minäkin, mutta se kuulemma on 
juuri kurjinta sapuskaa viisaitten mie-
lestä. Lihapihvien sijasta suosittelevat 
vaikkapa soijapihvejä tai nyhtökaurapa-
panoita. Olisiko siinä herkkua?

Vuh hyh!

JOO, EI MINUSTAKAAN taitaisi tulla 
moisten pöperöitten ihailijaa eikä sinun 
hammaskalustokaan siitä varmaan ilah-
tuisi. Mahakin siitä menisi varmaan ihan  
kuralle. Mietitääs vähän...

Vuh vuh!!!

JOSPA TEKISIMME tästä yhteisen ilmas-
tonpelastusprojektin. Kun ihmisen, siis 

vaikka minun, hiilijalanjälki on sellaiset 
kuusi hehtaaria ja sinun ison koiran noin 
hehtaari, niin meidän yhteinen talluste-
luala on seitsemisen hehtaaria. Laskin-
ko oikein?

Vuh vuh!

SIIS OLET SAMAA MIELTÄ. Okei. Jos 
minä söisin viikossa pari grillimakkaraa 
tai lehtipihviä vähemmän, niin sinä sai-
sit vastaavasti herkutella saman verran 
tuota tiedemiesten pannaan julistamaa 
herkkua. Lopputuloksena emme kas-
vattaisi pelottavaa vedenpaisumusta. 
Eikö se olisi ihan hyvä diili?

Vuuuh!!

SITÄ MINÄKIN. Mennään ja ostetaan 
sinulle lähikaupasta pussillinen sian 
korvia ja säkillinen Sertiä. Ja minulle 
pussillinen porkkanoita. Juhlitaan ja 
näytetään niille viisaille pitkää nenää. 
Tulehan tänne, rapsuttelen sinua vähän.

Vuh vuh röyh!

Herkuttelemassa myös
VELI PITKÄKORVA

M
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