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 PÄÄKIRJOITUS

Nyt kannattaa olla toolilainen

    ällaisena aikana on vaikea katsoa kovin luottavaisesti 
tulevaisuuteen ja edunvalvontakin on vaikeampaa kuin 
hyvinä aikoina. Se on myös tärkeämpää, jotta työskentely-
olosuhteita ei heikennettäisi kohtuuttomasti vaan laaduk-
kaan opetuksen toteuttamisen raamit voitaisiin ylläpitää. 
Suomen vientiteollisuus vaatii tätä. Tuottamalla laadukasta 
ja osaavaa työvoimaa teollisuuden käyttöön varmistamme 
osaltamme maamme kehittymisen positiiviseen suuntaan. 

ILMASSA ON JOITAKIN HUOLESTUTTAVIA piirteitä. Kun 
asentajan työtuntimäärät ovat Suomessa jonkin verran 
alempia kuin Keski-Euroopassa yleensä, vaaditaan kaikkien 
työpanosta kiristettäväksi. Opettajien kontolle esitetty 24 h 
ei ehkä tunnu pikaisesti kovin suurelta, mutta kun muistaa 
meillä olevan jo nyt noin kaksinkertainen 
määrä lähiopetustunteja keskieurooppa-
laisiin kollegoihimme nähden, ei esitys 
tunnu lainkaan reilulta. Kotimaassa puo-
lestaan yliopistolehtoreiden opetusvel-
vollisuus on ehkä noin puolet siitä, mitä 
amk:n tekniikan opettaja joutuu kestä-
mään. Ehkä opetustuntien määrä ei oppi-
laitosten sisälläkään jakaudu edes opet-
tajien kesken tasaisesti vaan joku esiintyy 
rasittavassa työssä jopa kellon ympäri, 
kun toinen tekee keveämpiä projekteja. 

ON MYÖS ESITETTY VOIMAKKAASTI pai-
kallista sopimista. Tämä voi toimia yrityksissä. Kilpailutilan-
ne pakottaa maksamaan henkilöstölle hyvää palkkaa vas-
tineeksi laadukkaasta työstä. Oppilaitos on vähän toisessa 
tilanteessa, kun tutkintojen tasoa ei valvo kukaan. Riittää, 
että oppilaitos vain sanoo tutkinnon olevan suoritettu ja val-
tion maksuautomaatti sylkee rahaa kuin konekivääristä. Ei 
kurssien kirjaaminen maksa mitään, joten tuotantotunneis-
ta voidaan leikata ja ne ehkä voi olla suunnitelmissa teettää 
selvästi nykyistä halvemmalla. Eli paikallinen sopiminen ei 
todennäköisesti sovellu juurikaan oppilaitoksiin tai sitä aina-
kin voidaan käyttää arveluttavalla tavalla. Kireässä taloudel-
lisessa tilanteessa siihen on suorastaan houkutus.

IRTISANOMISET JA PAKKO-OSA-AIKAISTUKSET ovat vali-
tettavasti arkipäivää vaikka oppilaitos ”tuottaisi” hyvin eli 

tekisi positiivisen tuloksen. Lainausmerkit siksi, että oppi-
laitoksen ei tule ”tuottaakaan”. Kyse tällöin on vain määrä-
rahojen aiottuun tarkoitukseensa käyttämättä jättämisestä. 
Tapahtuvatko lomautukset puolestaan oikeudenmukaisesti 
”viimeksi sisään – ensimmäisenä ulos”-periaatteen mukaan 
vai ei, onkin toinen kysymys. Jos tuntee joutuneensa väärin 
kohdelluksi, luottamusmies auttaa selvittämään asiaa tar-
vittaessa pätevien juristien kanssa. Toolilainen ei ole yksin, 
mutta omaakin aktiivisuutta täytyy olla eli rohkeutta nostaa 
villikissa pöydälle. Joku saattaa seikkailla Loimaan kassoissa 
tai vastaavissa, mutta nykyisinä aikoina se on uhkarohkeaa 
tai jopa tyhmänrohkeaa, kun luottamusmiespalvelut jäävät 
saamatta monien muiden etujen kanssa. Jäsenmaksuhan 
on verovähennyskelpoinen.

ERI AMK:T AJAUTUVAT TALOUDELLISIIN 
vaikeuksiin vähentyneen rahoituksen 
vuoksi ja budjettia yritetään tasata leik-
kaamalla menoja. On kuitenkin hyvin 
lyhytnäköistä kohdistaa leikkaukset 
erityisesti opetukseen, kun muun hen-
kilökunnan määrä on noussut raketti-
maisesti amk:n starttaamisen aikana. 
Kaikkien uusien toimien tehtäväkuva ei 
edes oikein ole yleisesti tiedossa, mutta 
ehkä tekevät opetusta arvokkaampaa 
työtä, kun opetus tuntuu olevan yleises-
tikin ensimmäisenä tulilinjalla vaikeuksi-

en hiipiessä taloon. Oppilaitosten nykyinen rakenne tuntuu 
poikkeavan huomattavasti esimerkiksi markkinatalouden 
ohjaamien insinööritoimistojen rakenteesta, jossa tuotta-
vaa eli laskutettavaa työtä tekeviä (vrt. opetus, josta loppu-
jen lopuksi kaikki raha saadaan) on valtaosa henkilöstöstä 
ja avustavia toimia tekee mahdollisimman pieni osa. Olisiko 
amk-järjestelmällä itsetutkiskelun paikka ja aika ottaa oppia 
yrityksistä?

ONGELMIIN YKSI TEHOKAS RATKAISU olisi insinöörikorkea-
koulu, jossa markkinataloudesta käytännön oppia saaneet 
asiantuntijat laatisivat teollisuuden tarpeita ja tätä kautta 
koko Suomen taloutta mahdollisimman hyvin palvelevan 
koulutusmallin. Ei ongelmien ratkaisu tältä osalta sen vaike-
ampaa ole.

T

Jos tuntee joutuneensa väärin 
kohdelluksi, luottamusmies 
auttaa selvittämään asiaa tarvit-
taessa pätevien juristien kanssa. 
Toolilainen ei ole yksin, mutta 
omaakin aktiivisuutta täytyy olla 
eli rohkeutta nostaa villikissa 
pöydälle.
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LEDAREN

      dessa tider är det svårt att se alltför tillförlitligt mot fram-
tiden och även intressebevakningen är svårare än under de 
goda tiderna. Det är också viktigare, så att man inte orim-
ligt skulle försvaga arbetsförhållandena utan man kunde 
upprätthålla ramarna för att förverkliga utbildning av hög 
kvalitet. Finlands exportindustri behöver detta. Genom att 
producera högkvalitativ och kunnig arbetskraft för industrin 
säkrar vi för vår del vårt lands utveckling i positiv riktning.

 
DET LIGGER VISSA OROANDE TECKEN i luften. Då montörens 
arbetstimmar i Finland är något färre än i Europa generellt, 
krävs det att allas arbetsinsats inten-
sifieras. De 24 timmar som föreslagits 
på lärarnas konto känns kanske inte 
momentant särskilt stort, men då 
man påminner sig om att vi redan nu 
har ungefär dubbelt fler kontaktund-
ervisningstimmar jämfört med våra 
mellaneuropeiska kolleger, känns 
förslaget inte alls rättvist. I Finland är 
å andra sidan universitetslektorernas 
undervisningsskyldighet kanske ca 
hälften av vad yh:nas tekniklärare måste klara av. Det är inte 
ens sagt att inom samma läroanstalt undervisningstimmar-
na fördelas jämnt mellan lärarna utan någon arbetar hårt 
belastad t.o.m. dygnet runt, medan andra gör lättare pro-
jekt.

MAN HAR OCKSÅ KRAFTIGT FÖRESPRÅKAT LOKALA avtal. 
Detta kan fungera i företag. Konkurrensläget tvingar före-
taget att betala bra lön som ersättning för kvalitetsmässigt 
gott arbete. En läroanstalt är i en något annorlunda situati-
on, när ingen övervakar kvaliteten hos examina. Det räcker 
att läroanstalten bara säger att examen avlagts och statens 
betalautomat spottar ut pengar som ett maskingevär. Det 
kostar inget att registrera kurser, så man kan skära i produk-
tionstimmarna och de kan synas bli producerade betydligt 
billligare än nu. Dvs. lokala avtal passar sannolikt dåligt  
i läroanstalter, eller åtminstone kan sådana användas på  
tvivelaktiga sätt. I ett svårt ekonomiskt läge blir man snarast 
lockad till det.

UPPSÄGNINGAR OCH TVÅNGSPERMITTERINGAr är tyvärr 
vardag fast läroanstalten skulle ”producera” bra, dvs. göra 

positivt resultat. Citationstecknen därför att läroanstalten  
ju inte skall ”göra vinst”. Då är det bara fråga om att inte  
använda resurserna för avsedda ändamål. Om sedan per-
mitteringarna sker rättvist enligt principen ”sist in – först 
ut” eller inte, är en annan fråga. Om man anser sig ha blivit  
felbehandlad, hjälper förtroendemannen att utreda sa-
ken vid behov med hjälp av sakkunniga jurister. En TOOL-
medlem är inte ensam, men man måste själv vara aktiv, dvs.  
lyfta vildkatten på bordet. Någon kan ansluta sig till Loimaa-
kassan eller motsvarande, men i dagsläget är det riskabelt 
eller rentav dumdristigt, då man inte kan anlita förtroen-

demannaservicen liksom många  
andra fördelar. Medlemsavgiften är ju  
avdragsgill i beskattningen.

OLIKA YH:R RÅKAR I EKONOMIS-
KA svårigheter pga den nedskurna  
finansieringen och man försöker  
balansera budgeten genom att  
skära ned kostnader. Det är dock  
väldigt kortsiktigt att foku-
sera nedskärningarna särs-

kilt på undervisningen, när övrig personal har ökat 
i rasande takt under tiden för igångkörandet av 
yh:na.  Det är kanske inte ens allmänt känt vad alla  
nya posters arbetsbild är, men kanske de gör värdefullare 
arbete än undervisning, då det verkar som om undervisnin-
gen allmänt är främst i skottlinjen då svårigheterna drabbar 
läroanstalten. Läroanstalternas nuvarande struktur verkar 
avvika markant t.ex. från de av marknadskrafterna styrda 
ingenjörsbyråerna, där merparten av personalen gör det 
produktiva, dvs. inkomstbringande arbetet (jmf. undervis-
ningen, av vilken slutligen all finansiering fås) och stödfunk-
tionerna sköts av ett minimum av personal. Borde yh-syste-
met se sig i spegeln och ta modell av företagen?

EN EFFEKTIV LÖSNING PÅ PROBLEMEN vore en ingenjörsyr-
keshögskola, i vilken sakkunniga med praktisk erfarenhet av 
marknadsekonomi skulle skapa en utbildningsmodell som 
bäst skulle betjäna industrins behov och därigenom hela 
Finlands ekonomi. Lösningen till problemen för denna del 
vore inte svårare än så.

Nu lönar det sig att 
vara TOOL-medlem

I

Om man anser sig ha blivit felbehandlad, 
hjälper förtroendemannen att  
utreda saken vid behov med hjälp av 
sakkunniga jurister. En TOOL-medlem är 
inte ensam, men man måste själv vara 
aktiv, dvs. lyfta vildkatten på bordet.
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.. me vielä hetki tää, en toivois enempää, laulaa Markku Aro, mutta kielten ja ammat-
tiaineiden yhteiselon soisi jatkuvan insinöörikoulutuksessa vastedeskin.

Insinöörikoulutuksen yksi vahvuus on aina ollut niin sanottujen yleisaineiden nivou-
tuminen ammattiaineisiin. Matematiikasta opetetaan oikea-aikaisesti niitä asioita, joita 
lujuusopissa juuri nyt tarvitaan. Konetekniikan seminaarin opponenttina toimii sekä 
konetekniikan että englannin opettaja, ja talonrakennusesitelmien yleisössä istuu ark-
kitehti ja viestinnän opettaja. Kun ollaan lähekkäin ja koko ajan tekemisissä toistemme 
kanssa, yhteistyön idea syntyy puolesta sanasta. 

Tätä yhteistyötä ei soisi menetettävän, kun OKM nyt valmistelee lakimuutosta, jonka 
toteuduttua korkeakoulut – siis yliopistot ja ammattikorkeakoulut – voisivat olla järjes-
tämättä omaa kielten ja viestinnän opetusta vaan se voitaisiin ostaa toiselta korkeakou-
lulta. Tästä voit lukea lisää sivulta 8. 

Oletettavasti suurin osa yliopistosta ja ammattikorkea-
kouluista jatkaa mahdollisesta lakimuutoksesta huoli-
matta entiseen tapaan: kumpikin antaa kielten opetusta 
omille opiskelijoilleen. 

Niille paikkakunnille, missä lakimuutoksen jälkeen vain 
yksi korkeakoulu antaa kielten ja viestinnän opetusta, 
toivotaan nyt järkevää päätöksentekoa ja hyvää henki-
löstöpolitiikkaa. Kuinka ratkaista se, että yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen opettajat ovat eri työehtosopi-

muksissa, eri työajassa ja eri palkkausjärjestelmässä? 
Yliopiston opettajat tietenkin haluavat pysyä omissa työehtosopimuksissaan ja am-

mattikorkeakoulun opettajat omissaan. Tekniikan alan kielten ja viestinnän opettajat 
ovat insinöörikouluttajia ja haluavat pysyä Toolissa ja lähellä toolilaisia kollegojaan. 

Nämä isot kysymykset ratkaistaan nopealla aikataululla, sillä uudet lait on tarkoitettu 
astumaan voimaan jo elokuun alussa.

Lakimuutoksella ei tavoitella muutoksia korkeakoulujen muuhun yhteistyöhön. Mutta 
kuka tietää, kuinka pian perässä tulevat muut yleisaineet?

MIRKA AIRESVUO
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PÄÄTOIMITTAJALTA

. Ollaan lähekkäin

Tekniikan alan kielten 
ja viestinnän opetta-
jat ovat insinöörikou-
luttajia ja haluavat 
pysyä Toolissa.

Aamukahvilla puhuttiin 
rakennustekniikasta ja 
viestinnästä sekä raken-
nustekniikan viestinnästä.
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HEINI HIETIKKO

TOOLin koulutuspäivään 
Akava-talolla osallistui jäsen-
yhdistysten puheenjohtajia, 
yhdysmiehiä ja luottamus-
miehiä ympäri Suomen. 
Koulutuspäivä tarjosi osal-
listujille hyvän tilaisuuden 
verkostoitua ja keskustella 
insinöörikoulutuksen ja 
-kouluttajien kannalta ajan-
kohtaisista aiheista. Jokainen 
kertoi vuorollaan oman op-
pilaitoksen kuulumisista ja 
paikallisyhdistyksen toimin-
nasta. Ohessa pieni yhteen-
veto puheenvuoroissa paljon 
toistuneista teemoista.

YT-tilanne 
ammattikorkeakouluissa 
tekniikan ja liikenteen 
alalla

AMMATTIKORKEAKOULUJEN BUDJET-
TIIN suuntautuu rajuja leikkauksia. Kos-
ka ammattikorkeakoulujen menoista 
noin 66 % on henkilöstömenoja, koh-
distuvat säästöt väistämättä myös hen-
kilöstöön. Monessa oppilaitoksessa on 
ollut YT:t tai niitä osataan odottaa. On 
tehty lomautuksia ja osa-aikaistamisia; 
lisäksi on yleistä, että eläköityvien tilalle 
ei palkata uusia ja että määräaikaisella 
sopimuksella työskentelevien opettaji-
en sopimuksia ei uusita. 

Moni oppilaitos on siirtymässä AVAIN-
TAan, joka on nykyisiä sopimuksia kal-
liimpi työnantajalle. Myös tämä siirtymä 
herättää irtisanomisten pelon. 

On tärkeää, että luottamusmiehet 
ovat valmistautuneet YT:ihin niiden 
alkaessa. Ensisijaisesti olisi tietenkin et-
sittävä muita sopeutustoimia kuin hen-
kilöstömenojen karsiminen, esimerkiksi 
tilaratkaisuja tehostamalla. Suoranais-
ten irtisanomistilanteiden lisäksi on-
gelmat työaikasuunnittelussa ja rekry-
toinnissa työllistävät luottamusmiehiä. 
OAJ:n lakimiehet hoitavat edunvalvon-

TOOLin koulutuspäivän os allistujien 
näkemyksiä insinöörikoul utuksen haasteista
nan tapauksia, joissa on toimittu lain 
vastaisesti. Ongelmana oikeusproses-
seissa on niiden hitaus ja venyminen.

Resursointi

RESURSSEJA ON MONISSA OPPILAI-
TOKSISSA vähennetty, mikä on joh-
tanut jopa 30–50 opiskelijan ryhmiin.  
Resurssien vähentyessä opettajia on 
kannustettu etsimään uusia opetuskäy-
tänteitä, mikä on käytännössä haasta-
vaa ja johtanut kysymyksiin opettajien 
jaksamisesta. Esimerkiksi lyhyet sairas-
lomat ovat haastavia, koska työtehtävät 
on kuitenkin käytännössä hoidettava. 

Resursoinnin ongelmaksi nähdään 
myös annettujen yleisohjeiden sopi-
mattomuus tekniikan alalle, sillä sido-
tun ja sitomattoman työajan suhde ei 
aina kohdennu oikein. Poikkeavana 
käytänteenä voi mainita Oulun mallin: 
siellä on määritelty 20 h/opintopiste, 
mutta jätetty pedagoginen vapaus 
määritellä suhde sidotun ja sitomatto-
man työajan välillä. 

Työajan seuranta

TYÖAJAN SEURANTA ON TULLUT KÄYT-
TÖÖN suurimmassa osassa oppilaitok-
sia, muutamassa se on tulossa käyt-
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TOOLin koulutuspäivän os allistujien 
näkemyksiä insinöörikoul utuksen haasteista

Fuusiot ja yhteistyö 
muiden oppilaitosten 
kanssa

MONELLA KOULUTUSPÄIVÄN OSAL-
LISTUJISTA oli kerrottavana, että oman 
paikkakunnan oppilaitoksessa suunni-
tellaan fuusiota tai yhteistyötä toisen 
oppilaitoksen kanssa. Fuusiot ja yhteis-
työ ovat keino luoda säästöjä hallinnon, 
tukipalvelujen ja tilojenkäytön osalta. 

Tampere 3 on mediassa eniten esillä 
ollut pilottihanke, joka tulee yhdistä-
mään kolme oppilaitosta, TAMK:n, TTY:n 
ja TYY:n säätiöyliopistoksi. Hanketta 
varten on perustettu johtoryhmä ja oh-
jausryhmä. Prosessin edistyminen tulee 
todennäköisesti luomaan käytänteitä 
myös tulevia oppilaitosten yhdistymisiä 
varten. 

Ongelmallista on yhteisen hallinnon 
ja strategian luominen oppilaitoksille ja 
opintojen osittainen yhtenäistäminen. 
Fuusiot herättävät myös kysymyksiä 
duaalimallin kohtalosta. 

Monissa oppilaitoksissa mietitään 
myös, pystytäänkö yhdistymistilantees-
sa ottamaan hyvin huomioon tekniikan 
alan erityistarpeet. Yhdistymiset he-
rättävät myös kysymyksen siitä, miten 
TOOLin paikallisyhdistykset fuusiotilan-
teessa yhdistyvät ja järjestäytyvät edun-
valvonnan kannalta. 

Paikallisyhdistyksen 
tilanne

USEIMMISSA PAIKALLISYHDISTYK-
SISSÄ on haasteena jäsenmäärän pie-
neneminen jäsenistön eläköitymisen 
myötä. Vastavalmistuneiden opettajien 
rekrytoiminen jäseniksi on monin pai-
koin koettu hankalaksi. 

Useimpien osallistujien paikallisyh-
distyksessä kuitenkin on aktiivinen hal-
litus. Ongelmana saattaa olla muiden 
jäsenten saaminen paikalle esimerkiksi 
kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. 
Aktivointikeinoja ovat olleet muun 
muassa pikkujoulujen, kevätjuhlien ja 
muiden vastaavien tilaisuuksien järjes-
täminen. 

Tärkeäksi koettiin, että paikallisyhdis-
tysten ja luottamusmiesten viestintä jä-
senistöön päin olisi toimivaa, säännöllis-
tä ja sisällöllisesti hyödylliseksi koettua.

töön lähitulevaisuudessa. MAMK:ssa ja 
KyAMK:ssa työajanseurantaa ei ole ha-
luttu ottaa käyttöön. 

Eri oppilaitoksissa on käytössä eri-
laiset keinot seurata työaikaa. Monesti 
käytetään Excel-taulukkoa, johon on 
helppo merkitä, paljonko on tehnyt si-
dottua ja sitomatonta työtä ja tuloksena 
on selkeä dokumentti siitä, mihin työ-
aika on käytetty. Myös itse seurantaan 
on yleensä resursoitu työaikaa. 

Työajan seurannasta on eriäviä mieli-
piteitä, mutta monet osallistujista piti-
vät sitä positiivisena asiana. Ongelmana 
on, että kaikki opettajat eivät koe sitä 
oman edun mukaisena eivätkä vält-
tämättä dokumentoi hyvin sitä, mihin 
työaikansa käyttävät. 

Yleisenä ongelmana on myös opetta-
jien tekemä talkootyö, jolloin he tekevät 
työtä enemmän kuin tehtävälle määri-
telty resurssi antaisi myöten. Ilmaisen 
työn tekemiseen on vaikea puuttua 
sopimuksin. Jäsenistön asenteisiin voi 
pyrkiä vaikuttamaan keskustelemalla 
asiasta heidän kanssaan ja pyrkimällä 
luomaan yhteisiä käytänteitä. Tavoittee-
na on saada kaikki tehty työ palkanmak-
sun piiriin.
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MIRKA AIRESVUO

M

Sipilän hallitus ehdottaa 
eduskunnalle yliopistolain 
ja ammattikorkeakoululain 
muuttamista. Pyrkimys on, 
että korkeakoulut voisivat 
järjestää niiden tutkintoihin 
sisältyvän kielten ja viestin-
nän opetuksen itse kuten 
tähänkin asti tai yhdessä tai 
hankkia opetuksen koko-
naan toiselta yliopistolta tai 
ammattikorkeakoululta. Lait 
on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1.8.2016.

 ikäli lakimuutos tulee voi-
maan, ammattikorkeakoulu ja yliopisto 
voivat jatkaa kuten ennenkin: kumpikin 
antaa kielten ja viestinnän opetusta. 
Kyseessä on siis niin sanottu mahdol-
listava laki, jota tarvitaan, mikäli jollakin 
paikkakunnalla halutaan kielten ja vies-
tinnän opetusta annettavan vain yhdes-
sä korkeakoulussa. Tuo korkeakoulu voi 
olla joko ammattikorkeakoulu tai yli-
opisto.

SELLAISTA ESITYKSESSÄ ei ehdoteta, 
että korkeakoulut voisivat ulkoistaa 
kielten ja viestinnän opetuksensa yh-
teisesti omistettuihin osakeyhtiöihin 
tai hankkia opetusta muilta opetuksen 
tarjoajilta kuin korkeakouluilta. Opetus 
tulee jatkossakin tuottaa korkeakoulu-
jen omaa henkilöstöä käyttäen.

 
JOS PAIKKAKUNNAN ammattikorkea-
koulu haluaa ottaa vastatakseen sekä 
ammattikorkeakoulun että yliopiston 
kielten ja viestinnän opetuksesta, täy-
tyykö nyt niiden ammattikorkeakou-
lujen, joissa ei ole kielikeskusta, ryh-
tyä kipin kapin sellaista perustamaan, 
Opetus- ja kulttuuriministeriön korkea-
koulu- ja tiedepolitiikan johtaja Hannu 
Sirén?

”Kielikeskus on vain yksi tapa orga-
nisoida kielten opetus. Ilman sitäkin 

Miten lakimuutos vaikuttaisi ki elten ja viestinnän opetukseen?

Suomen ammattikorkeakouluissa jär-
jestetään laadukasta kielten ja viestin-
nän opetusta. Korkeakoulujen pitää siis 
yhdessä suunnitella järkevä ratkaisu, tä-
hän asiaan laki ei ota kantaa.”

KIELTEN TAI VIESTINNÄN opetukseen 
toisessa korkeakoulussa osallistuvalla 
opiskelijalla olisi rajattu opiskeluoikeus 
opetusta antavassa korkeakoulussa, il-
man tutkinnonsuorittamisoikeutta toki. 

Tämä tarkoittaa, että opetusta antava 
korkeakoulu vastaisi kurssien arvoste-
lusta, oikaisumahdollisuuden järjestä-
misestä sekä kurinpidosta. 

OPETUKSEN TAVOITTEET eivät muutu 
eli kieli- ja viestintätaidon tutkinto- ja 
alasidonnaisuudet eivät poistu. Lakieh-
dotus ei siis mahdollista esimerkiksi kai-
ken englannin tai kaiken ruotsin kielen 
opetuksen antamista samalla kurssilla 
kaikille yliopisto- ja ammattikorkeakou-

luopiskelijoille. Tutkinnon myöntävän 
korkeakoulun vastuulla olisi jatkossakin 
vastuu siitä, että opiskelijat saavuttavat 
ammattikorkeakouluasetuksessa tai 
tutkintoasetuksessa säädetyn tutkinto- 
ja alakohtaisen kieli- ja viestintätaidon. 

OPISKELIJOILLE MYÖNNETYT opinto-
pisteet otettaisiin huomioon tutkinnon 
myöntävän korkeakoulun rahoituk-
sessa, kun lasketaan 55 opintopisteen 
suorittaneiden opiskelijoiden vuotuista 
määrää.

Toivottavasti lakimuutos ei aja kielten ja viestinnän opettajia ulos Toolista. Tässä kuvassa too-
lilaisten ammattiopettajien mieskuoro laulaa serenadia toolilaiselle englannin kielen opetta-
jalle. Olimme Riiassa ekskursiolla ennen lukuvuoden opetuksen aloittamista.
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§
§§Miten lakimuutos vaikuttaisi ki elten ja viestinnän opetukseen?

MIRKA AIRESVUO

Suomennetaan lakitekstiä
MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA, Opetus- ja kulttuuriministeriön 
korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston johtaja Hannu 
Sirén:

”TOIMINNAN TEHOSTUMISESTA johtuvat resurssit voidaan 
korkeakoulun päätöksen mukaisesti käyttää joko kielten ja 
viestinnän opetuksen laadun parantamiseen tai siirtää käy-
tettäväksi korkeakoulun muissa toiminnoissa.” 

Kuulostaa epäreilulta, että kieltenopetuksesta saatu 
säästö käytettäisiin toisaalla korkeakoulussa?

HS: Siltähän se saattaa kuulostaa, mutta laissa ei voi 
määrätä korkeakoulun rahan käytöstä, sillä se kuuluu kor-
keakoulujen autonomiaan. 

”LAKIMUUTOKSELLA ON henkilöstövaikutuksia, koska se 
vaikuttaa siihen, minkä työnantajan alaisuudessa opetusta 
järjestetään.

Opettajien erilaisilla työehtosopimuksilla on vaikutusta 
korkeakoulujen valintoihin, mutta erot työehtosopimuksis-
sa todennäköisesti tasoittuvat ajan myötä.”

Tarkoittaako tämä sitä, että jos opetus siirretään vain 
jommankumman korkeakoulun tehtäväksi, opettajat siir-
tyvät uuden korkeakoulutyönantajan palvelukseen enti-
sillä työsopimuksillaan tai että tiedossa on irtisanomisia?

HS: Laki ei ota kantaa työehtosopimuksiin eikä lakiesi-
tyksessä ei voida yksityiskohtaisesti kuvata henkilöstövai-
kutuksia. Ne selviävät konkreettisella tasolla vasta, kun 
korkeakoulut mahdollisesti päättävät uusista järjestelyis-
tä. Tällöinkin tulee noudattaa hyvän henkilöstöpolitiikan 
periaatteita.

”EHDOTUKSELLA TAVOITELLAAN kieltenopetuksen talou-
dellisuuden lisääntymistä.”

HS: Jos organisaatioista rakennetaan isompia, voidaan 
tehdä enemmän asioita. Esimerkiksi jos opettajia oli en-
nen x-määrä, heitä voikin jatkossa olla x+3. Jos aikaisem-
min ei ole voitu järjestää vaikkapa japanin kielen ope-
tusta, suuremmassa opetusyksikössä siihen voikin olla 
mahdollisuus. Tämäkin on sellainen asia, josta korkeakou-
lut autonomisesti päättävät itse.

”KORKEAKOULUYHTEISTYÖN VOIDAAN jopa katsoa kuu-
luvan korkeakoulujen tehtäviin, koska riittävän tasokasta 
opetusta ei ole mahdollista järjestää muuten.” 

Tätä virkettä ei yksikään yliopistojen tai ammattikorkea-
koulujen kielten ja viestinnän opettaja allekirjoita, päin-
vastoin, olemme ylpeitä tasostamme.

Lakimuutosta valmisteleva lakimies lupasi ottaa tämän 
huomautuksen huomioon.

OAJ:n kanta kieltenopetuksen 
yhteistyöhön
OAJ KATSOO, että Opetus- ja kulttuuriministeriön valmis-
telema lainmuutosesitys korkeakoulujen kielenopetuk-
sen yhteistyöstä on liian epämääräinen ja väljä sekä sen 
henkilöstövaikutusten arviointi on puutteellinen.

OAJ korostaa, että uudistuksessa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota hyvään henkilöstöpolitiikkaan. Yhteis-
työn lisäämisen on perustuttava tarkoituksenmukaisuu-
teen ja henkilöstön on oltava mukana kehitystyössä. 

OAJ ei kannata yhteisten kielikeskusten perustamista, 
sillä ne tuottaisivat ongelmia erilaisten tavoitteiden ja pal-
velussuhteiden vuoksi. Yhteistyötä voidaan tehdä ilman 
yhteisen yksikön perustamista.

Vastuu opetussisällöistä ja opetuksen järjestelystä on 
säilyttävä tutkinnon myöntävällä korkeakoululla. Samoin 
kieli- ja viestintätaitojen vaatimusten on oltava tutkinto- 
ja alasidonnaisia, vaikka pakollisten kielten ja viestinnän 
opetuksessa lisättäisiinkin yhteistyötä korkeakoulujen si-
sällä ja välillä.

Lähde: OAJ:n verkkosivut

Innovaatioseteleillä potkua 
amkien yritysyhteistyöhön

 seissa Euroopan maissa on jo käytössä innovaa-
tiosetelit, joilla pk-yritykset voivat ostaa liiketoimintansa 
kehittämiseen tarvittavia palveluja korkeakouluilta. Osa-
na vuosille 2017–2020 sovittua julkisen talouden suun-
nitelmaa myös Suomen hallitus on päättänyt toteuttaa 
kokeilun innovaatio- ja palvelusetelistä. 

Innovaatio- ja palvelusetelillä mikro- ja pk-yrityksiä 
kannustetaan yhteistyöhön korkeakoulujen ja tutkimus-
laitosten kanssa. Pk-yritykset voivat setelin avulla valita 
vapaammin ja ketterämmin tarvitsemiaan asiantuntija-
palveluja. 

Seteli olisi arvoltaan noin 5000 euroa. 

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 12.4.2016 ja 
Arenen verkkosivut

U
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LAURI HIETALAHTI

Tampereen ylioppilaskunnat 
ja opiskelijakunta järjestivät 
huhtikuun puolessa välin 
yhteisen keskustelutilaisuu-
den, jossa selviteltiin tampe-
relaisen yhdistämisprosessin 
tilaa. Paneelissamme yli-
opistoedustaja kyseli, onko 
duaalimalli ikuinen. Omalta 
osaltani vastasin, että toisin 
kuin yliopistot, ammattikor-
keakoulut eivät välttämättä 
ole ikuisia mutta ovat toistai-
seksi ikuisia. 

 ampere3-prosessi tuotti vielä vuo-
si sitten ehdotuksia siirtymisestä yh-
teen, kaiken tutkintokoulutuksen 
yhdistävään tutkintorakenteeseen. 
Toteutusratkaisu oli tuolloin varsin 
suoraviivainen: kaksi yliopistoa ja yksi 
ammattikorkeakoulu lyövät hynttyynsä 
yhteen. Ehdotuksen lopputulema olisi 
ollut, että ammattikorkeakoulu olisi la-
kannut olemasta ja sen tehtävät olisivat 
siirtyneet uuden yliopiston leveille har-
teille.

MINISTERI TOTESI syksyllä 2015, että 
yliopistot ja ammattikorkeakoulut pide-
tään erillään ja niiden yhteistyötä tulee 
lisätä. Korkeakoulutusta tulee edelleen 
kehittää duaalimallin pohjalta, jossa tie-
deyliopistoilla on vahva tiedeorientaa-
tio ja meillä työelämää lähellä olevilla 
ammattikorkeakouluilla ammatillista 
osaamista ja soveltavaa tutkimusta pai-
nottava orientaatio. Tulkinta on, että 
yksi tutkintorakennemalli ei saanut po-
liittista kannatusta. Hyvä niin!

Onko duaalimalli ikuinen?Onko duaalimalli ikuinen?

T

Yhdistymisprosesseista

VALTAKUNNASSA ON käynnissä use-
ampia erilaisin äänenpainoin eteneviä 
hankkeita ammattikorkeakoulujen liit-
tämiseksi osaksi yliopistoja omistusra-
kenteiden kautta. Yliopistot ilmeisesti 
hyötyisivät tällaisesta. Miksi ne muuten 
olisivat asiassa aloitteellisia ja suurella 
innokkuudella liikkeellä? Liittämisillä 
tavoitellaan varmastikin omistajan tah-
don mukaisesti yhtenäisesti toimivaa 
kokonaisuutta.

KORKEAKOULULAINSÄÄDÄNNÖN idea 
on, että yliopisto ja ammattikorkea-
koulu ovat oman tehtävänsä osalta au-
tonomisia toimijoita, joiden tulee itse 
päättää omista asioistaan, joita rahoite-
taan eri perustein ja joilla tulee olla oma 
henkilöstönsä tehtäviensä tekemiseen. 
Muut eivät voi päättää heidän puoles-
taan eikä tekemistä voi täysin ulkoistaa.

TYÖN ALLA OLEVAT Tamperetta koske-
vat lakimuutokset, joilla voi ajatella ole-
van valtakunnallista merkitystä, lähtevät 
jatkossakin ajatuksesta, että yliopisto ja 
ammattikorkeakoulu ovat rinnakkaisia 
toimijoita. Niillä molemmilla on omat 
lakisääteiset tehtävänsä ja roolinsa sekä 
rahoitusjärjestelmänsä tehtävistä suo-
riutumiseksi. Yhdistetyssä mallissa yksi 
strategia ja operatiivinen johto takaavat 
synergioiden hyödyntämisen ottaen sa-
malla huomioon yliopistotoiminnan ja 
ammattikorkeakoulutoiminnan erityis-
piirteet. Yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen tutkintojärjestelmää ei tässä 
yhteydessä muuteta. 

OMISTUSMUUTOKSET johtavat kuiten-
kin jonkin asteiseen ristivetoon ja etu-
ristiriitoihin. Kuinkahan pitkälle erityi-
sesti ammattikorkeakoulun autonomia 
venyy, jos toimijat ovat esimerkiksi eri 

mieltä jonkun koulutuksen olemassa-
olosta, sen osaamisista, järjestämisestä, 
sisällöistä tai tavasta toteuttaa opetus-
ta? Tai miten yliopisto-omistaja toimii 
ammattikorkeakoulun ja sen henkilös-
tön suhteen, jos jompikumpi – yliopisto 
tai ammattikorkeakoulu – voi taloudelli-
sesti huonosti? 

Opetushenkilöstön asema

OPETUSHENKILÖSTÖN OSALTA keskeis-
tä on OKM:n tulkinta, että molemmilla 
toimijoilla tulee olla oma henkilöstön-
sä tutkintoon johtavan koulutuksen 
järjestämisessä. Tarkoituksena on estää 
korkeakoulun muuntuminen hankin-
taorganisaatioksi, joka ostaisi opetusta 
sieltä, mistä halvimmalla saa. Korkea-
koulu ei voi ulkoistaa sellaista osaamis-
taan, joka tekee siitä korkeakoulun. 
Avoimeksi jää, millaisilla ratkaisuilla 
muita tehtäviä kuin tutkintoon johtavia 
koulutuksia jatkossa toteutetaan. Miten 
toimitaan muun koulutuksen, TKI-toi-
minnan tai muiden tehtävien osalta? 

EDELLEEN OPETUSHENKILÖSTÖÄ ei 
tule siirtää muihin mahdollisiin omis-
tajan yhtiöihin. Käytännössä yhteisissä 
rakenteissa yliopistojen ja ammatti-
korkeakoulujen täytyy keskenään so-
pia keskenään henkilöstönsä käytöstä. 
Tällöin joudutaan ottamaan kantaa 
pätevyysvaatimuksiin, työn sisältöihin, 
resursointiperiaatteisiin ja ansiotasoon. 
Millä järjestelyllä mahdollinen yhtei-
sesti toteutettava opintojakso kirjataan 
yliopiston ja ammattikorkeakoulun 
lehtoreiden työaikasuunnitelmiin? Tai 
miten ja minne uutta opetushenkilös-
töä tulevaisuudessa rekrytoidaan? On 
jännittävää nähdä, kutsutaanko ope-
tushenkilöstö ja järjestöt mukaan tähän 
neuvonpitoon.
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Yhteinen opetustarjonta

YHTEISESSÄ korkeakouluyhteisössä 
tullaan yhdistymiseen liittyen käymään 
läpi eri koulutusten välisiä rajapintoja ja 
yhteistyön tekemisen mahdollisuuksia. 
Profiilien erilaisuutta ei saa kuitenkaan 
siirtää tai liudentaa. Tulevaisuudes-
sa tamperelaisen yhteisön etu on sen 
koulutustarjonnan monipuolisuus, joka 
perustuu erilaisten koulutusprofiilien 
säilymiseen. Toimenpiteenä ristiin opis-
kelu toteutetaan etukäteen sovitulla en-
nakoivalla hyväksiluvulla.

ENSI SYKSYNÄ voimaan tulee laki, joka 
mahdollistaa siirtymisen ammatti-
korkeakoulujen ja yliopistojen välillä. 
Tampereella siirto-opiskelusta luodaan 
sisäiset määräykset tutkintosääntöihin, 
jotta joustavat opintopolut turvataan. 
Järjestelmä ei kuitenkaan voi poiketa 
siitä, miten muualla Suomessa asiassa 
toimitaan opiskelijoiden oikeusturvan 
kannalta. Siten Tampere3-prosessissa 
on työn alla laajasti korkeakoulukenttää 
koskettavia asioita.

Ammattikorkeakoulujen  
keskinäiset aloitteet

TOINEN LATU, jolla ammattikorkeakou-
lut voisivat rakenneremontissa edetä, 
perustuu keskinäiseen työnjakoon ja 
rivien tiivistymiseen. Sellaisella saat-
taisi olla paremmat mahdollisuudet 
menestyä sekä duaalimallin toimijana 
että tuottamassa maan kattavasti am-
mattikorkeakoulutusta. Mutta tällainen 
liikehdintä on kovin vähäistä! 

Digitalisaatio on 
nykypäivää ja 
tulevaisuutta

Etelä-Karjalan Rakennuspäivillä puhunut maatalous- ja 
ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toivoo digita-
lisaatiota rakentamiseen ja kaavoitukseen, koska ”se 
auttaa yhteiskuntaa toimimaan paremmin, se säästää 
veronmaksajien rahoja ja hermoja, ja se avaa mahdolli-
suuksia aivan uuteen liiketoimintaan”.

 etsänhoitaja Tiilikainen näkisi mielellään rakennuksista samantyyp-
pistä rekisterinpitoa kuin metsistä jo on: ”Suomessa on 20 miljoonaa hehtaa-
ria metsää ja on olemassa tieto, mitä puuta ja kalikkaa missäkin on. Raken-
nusten arvo on sentään kymmenkertainen metsän arvoon verrattuna mutta 
niistä ei vastaavanlaista tietoa ole.” 

Otetaan tästä esimerkki: Laukaan tuhoisan maneesionnettomuuden jäl-
keen tuli voimaan laki, joka vaatii tarkastuksia laajarunkoisiin rakennuksiin, 
kuten urheiluhalleihin, kauppoihin ja eläinsuojiin, jotta asiantuntija voi arvi-
oida, onko kantavissa rakenteissa sellaisia vikoja, jotka voivat johtaa raken-
nuksen tai sen osan sortumiseen. Tätä varten ympäristöministeriö on antanut 
kuntien käyttöön listan tarkastettavista rakennuksista. Koska tähän tietokan-
taan ei ole kirjattu tarkkoja tietoja rakennuksista, niistä suuri osa ei edes kuulu 
lain piiriin - listalla on laajarunkoisten rakennusten lisäksi myös yhden tai kah-
den hevosen talleja. 

Yhteiskunnan digitalisaatiossa on siis 
kysymys toimintatapojen uudistamises-
ta ja sen tavoitteena on joustavammin 
toimivat julkiset palvelut. 

Jouhevuutta rakentamiseen saataisiin, 
jos eri luvat voisi hakea ns. samalta luu-
kulta. ”Kärjistetty esimerkki nykytilan-
teesta voisi olla sellainen, että seitsemän 
kuukautta lupien hakemisen jälkeen yksi 
luvan myöntäjä pyytää täydennystä ha-
kemukseen. Kun se on toimitettu, joku 
toinen luvan myöntäjä on huomannut, 
että yksi ruksi puuttuu, ja on tehtävä uusi 
hakemus. Tämän vuoksi hankkeet eivät 
etene”, kärjistää ministeri Tiilikainen. 

Myös kaavoitus hyötyisi digitalisaa-
tiosta. Kun asiakirjat ja suunnitelmat 
olisivat avoimesti saatavilla, voitaisiin 
kansalaisten tarpeet ottaa paremmin 
huomioon jo valmisteluvaiheessa ja vali-
tukset luultavasti vähenisivät - onhan se 
eri asia seurata prosessia sen eri vaiheis-
sa kuin nähdä valmis ehdotus kaupun-
gintalon seinällä. 

MIRKA AIRESVUO

M

Kuva: Katri Hyväkkä
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SAMPSA KUPARI

TOOLin kevätvaltuusto ko-
koontui Helsingin Pasilassa 
22.–23.4. sääntömääräiseen 
kokoukseensa. Ennen ko-
kousta hallitus tapasi OAJ:n 
neuvottelujohtajan Petri 
Lindroosin ja keskusteli tu-
levien sopimusten pohjista. 
Nykyisessä tilanteessa ei 
paljon suuntaa positiiviseen 
tunnu olevan. TOOL on ollut 
altavastaajana muutenkin jo 
vuosikymmeniä ja valitetta-
vasti jäänyt verrokkiryhmis-
tään selvästi jälkeen.

   altuusto sai esityksen OAJ:n näke-
myksistä nykytilanteeseen Hannele 
Louhelaisen ansiokkaasti esittämänä. 
Tietysti OAJ:n tehtävänä on toteuttaa 
edunvalvontaa TOOLin näkemysten 
mukaisesti, josta TOOL maksaa varsin 
korkean maksun.

Valtuuston ikäpresidentti Kim 
Rancken avasi kokouksen jämäkkään 
tyylinsä. Uudeksi valtuuston puheen-
johtajaksi valittiin Laila Uronen, joka 
siirtyi johtamaan kokousta.

PAIKALLINEN SOPIMINEN on isohko ky-
symysmerkki eli miten sitä toteutetaan. 
Pahimmillaan työnantaja voi murtaa 
valtakunnalliset sopimukset vetoamalla 
huonoon talouteensa (johtui se mistä 
hyvänsä, muustakin kuin määrärahojen 
vähyydestä) ja tehdä kuten parhaaksi 
katsoo. 

Vaatimukset työajan edelleen nostos-
ta herättivät kysymyksiä. Yleinen linja-
han vaatii 24 h vuotuista nostoa lähin-
nä siksi, että teollisuustekijän työaika 
Suomessa on selkeästi alhaisempi kuin 
muualla Euroopassa. Suomalaisten tek-
niikan opettajan työaika on jo nyt ollut 
TOOLin kyselyjen mukaan jopa lähes 
tupla muihin nähden, niin on katsottu 

Kevätvaltuusto 2016

Edeltävässä hallituksen kokouksessa Jarno Vartevaa muistettiin hänen 50-vuotispäivänään.

V

Aktiivisia osallistujia.

Kokouksen uusiutunut 
organisointiryhmä.

12  2/2016 Toolilainen
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oikeaksi edelleen kiristää lisää kolme 
päivää.

SÄÄNTÖUUDISTUKSIA KÄYTIIN läpi. 
Aiemmasta kahden puheenjohta-
jan mallista päätettiin siirtyä kolmen 
puheenjohtajan malliin, sillä nykyti-
lanne on muuttunut voimakkaasti ai-
emmasta. Nykyisin tehtäviä on huo-
mattavasti enemmän ja osa-aikaiset 
puheenjohtajat eivät aina ole saata-
villa eri tapaamisiin, joten käytännös-
sä tämä helpottaa työskentelyä. 

Toinen varapuheenjohtaja tulee 
keskittymään erityisesti tiedotukseen 
ja taloudenhoitoon.

VARAPUHEENJOHTAJA KUPARI ker-
toi TOOLin sijoitusvarallisuudesta, 
joka on kehittynyt suotuisasti ja on 
liiton kokoon nähden hyvä mahdol-
lista työtaistelutilannetta varten.

Kohtuuttomat työajat herättivät 
jälleen keskustelua, mutta koska työ-
aikalainsäädäntö ei opettajia suojaa, 
niin mennään kuten työnantaja mis-
säkin määräilee.

Järjestäytymismallista jäsenistö oli 
mieltä, että ensisijaisesti on tärkeää 
järjestäytyä TOOLina. Valitettavasti 
OAJ:n parissa on esitetty myös suo-
raa henkilöjäsenyyttä, joka merkitsisi 
tekniikan opettajien erityispiirteiden 
unohtamista ja siirtymistä palvele-
maan vain ysin tarkoitusperiä tooli-
laistenkin kustannuksella.

Jäsenmäärä on ollut laskussa ja 
onkin syytä pohtia, miten saada se 
nousuun sekä ihmiset ymmärtämään 
edunvalvontansa merkitys.

TIIMITYÖSTÄ KESKUSTELTIIN ja muu-
toksen todettiin olevan työläs ja osin 
resursoimaton. Kokemuksia kerätään 
ja tarkastellaan tilannetta uudem-
man kerran.

Edunvalvonnassa nykyinen järjes-
täytymismalli herätti kysymyksiä ny-
kyisten hyvin korkeiden kustannus-
ten ja varsin vaatimattomien tulosten 
vuoksi.

INSINÖÖRIKORKEAKOULUN todettiin 
olevan on ajatuksena erinomainen, 
jolloin tutkinnon tasoa voidaan nos-
taa ja kustannuksia säästää.

Syksyllä TOOL kokoontuu 70-vuo-
tisjuhlakokoukseensa Helsinkiin ja 
asioiden käsittelyä jatketaan.
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 aimaan ammattikorkeakou-
lussa muutetaan yli kymmenen pää-
toimisessa työsuhteessa olevan tun-
tiopettajan toimet lehtorin toimiksi 
toukokuussa 2016. Mahdollisuus 
lehtorin toimeen on tarjolla kaikille 
päätoimisille tuntiopettajille, joilla on 
siihen vaadittu pätevyys sekä toistai-
seksi voimassa oleva työsuhde -  suuri 
osa heistä on palvellut tuntiopettajan 
nimikkeellä koko nykyisen ammat-
tikorkeakoulun olemassaolon ajan 
tai kauemminkin. Tässä joukossa on 
myös viisi TOOL Lappeenrannan jä-
sentä, jotka ovat tiettävästi jo uuden 
työsopimuksensa allekirjoittaneet. 

MONET TUNTIOPETTAJAT ovat aiem-
minkin anoneet työnantajalta lehtorin 
tointa ja perustelleet sitä ja muiden 
yhteistyökumppaneiden suuntaan, 
tuntiopettajan nimike käyntikortissa 
tai julkaisun alla luo helposti vaikutel-
man väliaikaisuudesta tai osa-aikai-
suudesta. Palkkauksen ja muiden työ-
suhteen etujen suhteen tuntiopettaja 
rinnastetaan työehtosopimuksen mu-
kaan lehtoriin, joten taloudellista etua 
ei muutos opettajalle tuo. Työnantaja 
on tämän uskottavuusongelman kyllä 

S
Paljon uusia 
lehtoreita

myöntänyt mutta silti halunnut pitää 
monet jopa kymmeniä vuosia tunti-
opettajan toimessa. Ainoana perus-
teena tähän on ollut joustavuus työn 
mahdollisesti vähentyessä, voihan 
Avainotesin mukaan tuntiopettajan 
vuosityöaikaa pienentää aina 760 tun-
tiin saakka ilman yt-menettelyä. 

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 
ei ole kuitenkaan työehtosopimuk-
sen suomaa mahdollisuutta työajan 
muuttamiseen milloinkaan käyttänyt, 
vaan kaikki vähennykset 1600 tun-
nista on tehty yt-menettelyn kautta 
riippumatta opettajan nimikkeestä. 
Syksyllä 2015 käydyt yt-neuvottelut 
vieläpä päättyivät niin onnellisesti, 
ettei yhtään vakinaista tuntiopetta-
jaa eikä lehtoria irtisanottu tai osa-
aikaistettu. Niinpä työnantaja itse 
viimein totesi tuntiopettajien käytön 
työaikajoustoreservinä turhaksi ja 
päätyi tarjoamaan lehtorin toimia. 
Nyt tämänkin uutisen kirjoittaja voi 
ensimmäistä kertaa allekirjoittaa kir-
joituksensa seuraavasti:

Timo Sihvo, lehtori

TOOLin JUHLAVUOSI

TOOL täyttää 70 vuotta – 40-vuotias Toolilainen

TOOL ry:n ja jäsenlehtemme Toolilaisen yhteistä vuosijuhlaa
vietetään jäsenkunnan ja kutsuvieraiden kanssa
pe 18.11.2016 klo 13-16 Metropolia ammattikorkeakoulun 
juhlasalissa Bulevardi 31, Helsinki

Tervetuloa!
TOOL ry

Toolilainen
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SAMPSA KUPARI
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Reijo Heikkinen on materiaa-
litekniikan lehtori ja TOOLin 
Lahden paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja. Hän on myös 
Lahden ammattikorkeakoulun 
tekniikan alan OAJ:n luottamus-
mies.
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Millaisia ovat luottamusmiehen tyy-
pillisimmät tehtävät, Reijo Heikkinen 
Lahden ammattikorkeakoulusta?

EHKÄ TYYPILLISINTÄ ON pienten ar-
kisten asioiden hoitaminen. Tulee ky-
symyksiä TES:n tulkinnoista, palkkauk-
sesta, vapaista yms. Luottamusmiehen 
tehtävänä on tietysti valvoa työehto-
sopimusten noudattamista erilaisissa 
tilanteissa ja olla yhteistoiminnassa joh-
don kanssa. 

Myös henkilökunnan tunteiden, ilo-
jen ja huolien välittäminen johdolle 
rakentavassa hengessä on hyvin tärkeä 
tehtävä.

Oletko joutunut yt-neuvotteluihin ja 
onko niissä tarkoituksensa mukai-
sesti ollut mahdollisuus aidosti vai-
kuttaa työpaikkojen säilymiseen?

OLEN LUOTTAMUSMIEHENÄ varsin uusi, 
joten henkilöstön vähentämistä koske-
viin YT-neuvotteluihin en ole vielä jou-
tunut. 

AMK:t eivät toimi samoilla periaatteil-
la kuin normaalit osakeyhtiöt, joiden 
tarkoitus on osittain tuottaa mahdol-
lisimman suuri rahallinen hyöty omis-
tajilleen. Koska meillä on selkeä yhteis-
kunnallinen tarkoitus, tulee tämä ottaa 
huomioon siinä tapauksessa, että rahoi-
tuksen pienentyminen johtaa toimen-
piteisiin, joissa ainoana mahdollisuute-
na on enää henkilöstöön kohdistuvat 
leikkaukset. Uskon ja toivon, että johto 
näkisi tällaisessa epätoivoisessa tilan-
teessa parhaimman mahdollisen tavan 
mukautua.

Millaisin ratkaisun erilaisia kiistati-
lanteita on hoidettu? Millaisin esityk-
siin ei tule missään nimessä suostua?

ITSE USKON JÄRKIPUHEESEEN ja oman 
näkökannan perustelemiseen. Ihmiset 
ovat usein kovin kiintyneet omiin mieli-
piteisiinsä, joten perusteluihin ja niiden 
esiin tuomiseen pitää nähdä vaivaa. 

Toolilaisten luottamusmiesten / paikallisyhdistyksen 
puheenjohtajien haastattelusarja

Reijo Heikkinen

Missään nimessä en suostuisi edus-
tettavieni asemaa huonontaviin toimiin 
ilman erittäin päteviä perusteita ja il-
man, että mitään muuta olisi tehtävissä. 

Koetaanko opettajan opetustunti-
määrät kohtuullisiksi? Miten työajan 
seuraaminen olisi järkevintä hoitaa?

RESURSSI OPINTOPISTETTÄ kohti on 
jatkuvasti pienentynyt ja kurssien mää-
rä on vastaavasti kasvanut. Tämä var-
masti rasittaa monia opettajia. Tähän 
voisi mukautua joutavalla OPS:lla, jossa 
erilaista osaamista voisi yhdistää uudel-
la tavalla. Pienempien kokonaisuuksien 
yhdistely suuremmiksi asiakokonai-
suuksiksi on jo osoittautunut toimivaksi. 

Muistutan myös siitä, että jos työtä 
ei hyväkään opettaja saa kunnolla teh-
dyksi annetun resurssin puitteessa, on 
kyseessä johtamisongelma. Tässä tapa-
uksessa stressin pitää siirtyä opettajal-
ta johdolle. Tämän takia kehotan myös 
jokaista seuraamaan omaa ajankäyttöä 
erilaisissa tehtävissä. Pitäkää kalenterin-
ne ajan tasalla.

Mitä TOOL voisi tehdä järjestäyty-
misasteen kohottamiseksi? Miten 
TOOL voisi palvella paremmin jäse-
niään? Parantaako OAJ edunvalvon-
taamme?

PAIKALLISYHDISTYKSILLE VOISI miettiä 
mielenkiintoisia rekrytointikampanjoita 
toteutettaviksi. Tekniikan alalla työeh-
tosopimuksessa on muutama etuus, 
joiden pitäminen olisi varmempaa, jos 
järjestäytymisaste olisi huipussa. Tätä 
pitäisi käyttää hyväksi myös yhdistysten 
jäsenhankinnassa. 

Näiden etujen pitämisessä TOOL on 
varmasti enemmän meidän puolella 
kuin OAJ.  

Paikallinen vai valtakunnallinen so-
piminen?

VARMASTI MOLEMPIA. Paikallinen so-

piminen ottaisi huomioon paikalliset 
erityispiirteet ja oikein ja tasapuolisesti 
tehtynä voisi tuoda molemmille osa-
puolille edullisen ratkaisun. Perustavaa 
laatua olevat asiat jättäisin ylemmän ta-
son neuvoteltaviksi. 

Miten voisimme itse vaikuttaa tehok-
kaammin edunvalvontaamme?

JOKAINEN VOI TEHDÄ meistä työnanta-
jan silmissä vahvempia omalta osaltaan 
hoitamalla oman työnsä hyvin ja pitä-
mällä huolta ammattitaitonsa kehittä-
misestä. 

Esimiesten on annettava kantaa heille 
kuuluva vastuu. Älköön kukaan stres-
saantuko huonosta johdosta. Sanon tä-
män siksi, että suomalainen luonne on 
ehkä sellainen, että tehdään parhaam-
me ja lisäksi paikataan muidenkin mo-
kat ja annetaan siitä vielä kunnia muille. 
Tämä ei edistä edunvalvontaa.

Miten mahdollisesti perustettava 
insinööriammattikorkeakoulu voisi 
vaikuttaa edunvalvontaan?

EDUNVALVONNAN KANNALTA se oli-
si varmasti hyvä. Isossa yksikössä olisi 
enemmän voimaa ja varmasti järjestäy-
tymisastekin olisi suurempi. 

Vapaa sana:
 

ENITEN EHKÄ HUOLESTUTTAA koulu-
tukseen käytettävien varojen pienene-
minen. Lisäksi ammattikorkeakoulujen 
ylemmän johdon tulisi keskittyä laaduk-
kaan ja yhteiskuntaa hyödyttävän ope-
tuksen kehittämiseen sen sijaan, että 
paisutetaan hallintoa, joka vastaavasti 
lisää byrokratiaa.   

152/2016 Toolilainen
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SAMPSA KUPARI

Millaisia ovat luottamusmiehen tyy-
pillisimmät tehtävät, Ari Korhonen 
Oulun ammattikorkeakoulusta?

TYYPILLISIMPIÄ TEHTÄVIÄ ovat edus-
tettavien kysymykset sopimuksen tul-
kintaan ja työsuhteen ehtoihin liittyen. 
Yleisimmin kysytään palkkauksesta, 
vapaajaksoista, vanhempainvapaasta 
ja työajasta. Työaikakysymyksissä on 
noussut usein esille, missä rajoissa ja 
missä tehtävissä työnantajalla on oikeus 
määrätä tehdyn työn aika ja paikka (ns. 
sidottu työ) ja toisaalta kuinka vapaas-
ti työntekijä voi määritellä työnsä siltä 
osin, kun on kysymys työstä, jonka ajan 
ja paikan työntekijä voi määrätä (ns. si-
tomaton työ). 

Tiedottamisen koen olevan yksi tär-
keimpiä tehtäviä, jolla toisaalta voin 
vähentää kyselyitä ja ennaltaehkäistä 
mahdollisia kriisitilanteita. Jatkuva yh-
teistyö luottamusmiehen ja työnanta-
jan edustajien kesken on välttämätön 
edellytys luottamustehtävässä onnistu-
miselle. Erilaisiin työryhmiin osallistumi-
nen sekä luottamusmiesten kesken että 
yhdessä työnantajan kanssa on tehtävä-
listalla säännöllisesti.  

Oletko joutunut yt-neuvotteluihin ja 
onko niissä tarkoituksensa mukai-
sesti ollut mahdollisuus aidosti vai-
kuttaa työpaikkojen säilymiseen?

OAMK:SSA KÄYTIIN vuonna 2014 yt-
neuvottelut, joiden seurauksena oli 
kahden viikon lomautukset ja huomat-
tava määrä irtisanomisia. Neuvottelu-
jen lopussa irtisanomisten määrä oli 
pienempi kuin ennakoitiin yt-neuvot-
telujen alkaessa. Lisäksi saatiin estettyä 
irtisanomisten kohdistuminen työnteki-
jöihin, jotka olisivat irtisanomisten koh-
distuessa heihin olleet kohtuuttomassa 
tilanteessa. Nähdäkseni em. neuvotte-
luissa oli ainakin osittain aitoa yt-hen-
gen mukaista prosessia. 

Toolilaisten luottamusmiesten / paikallisyhdistyksen 
puheenjohtajien haastattelusarja

Ari Korhonen
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Muissa yt-menettelyn piiriin kuu-
luvissa neuvotteluissa henkilöstön 
vaikutusmahdollisuudet ovat vaih-
delleet suuresti: organisaatiomuu-
tos vuonna 2015 meni hyvin pitkälle 
työantajan sanelemana, kun taas 
meneillään olevassa tilojen käyttö-
kartoituksessa henkilöstöä on kuultu 
kohtuullisen laajasti. 

Millaisin ratkaisuin erilaisia kiista-
tilanteita on hoidettu? Millaisiin 
esityksiin ei tule missään nimessä 
suostua?

KRIISITILANTEISSA ON PYRITTY ha-
kemaan kokonaisuuden kannalta 
parasta ratkaisua siten, että kaikkien 
osapuolten näkemys on kuultu ja ko-
etettu ottaa myös huomioon. Luon-
nollisesti ratkaisujen on noudatetta-
va työehtosopimusta ja lakeja. OAJ:n 
työmarkkina-asiamiehiltä ja lakimie-
hiltä on saanut tarvittaessa tukea. 

Missään nimessä ei tule hyväksyä 
ratkaisuja, joissa työehtoja heiken-
netään yksipuolisesti tai työehto-
sopimusta tai työlakeja tulkitaan 
heikomman eli työntekijän kannalta 
epäedullisesti. On pidettävä kiinni, 
että sidottu ja sitomaton työn ja-
kaantuu sopimuksen mukaisesti ja 
että työnantaja sijoittaa määrättävis-
sään olevaa työtä vain 35 viikolle. 

Koetaanko opettajan opetustunti-
määrät kohtuullisiksi? Miten työ-
ajan seuraaminen olisi järkevintä 
hoitaa?

Ari Korhonen on Oulun ammattikorkea-
koulun fysiikan yliopettaja ja toolilaisten 
luottamusmies.

OPETUSTUNTIMÄÄRÄT OVAT tekniikan 
alalla suuria ja haasteena näyttää ole-
van työjärjestysten laatiminen niin, että 
työn kuormittavuus olisi kohtuullisen 
tasainen. Viimeisen 15 vuoden aikana 
opetustyön lisäksi tulevien pakollisten 
muiden tehtävien määrä on lisääntynyt 
huomattavasti, miltei huolestuttavas-
ti. Resurssien jatkuva pieneneminen ja 
suuret opetusryhmät lisäävät työtaak-
kaa. 

Työajanseurantatyökalua tärkeäm-
pää on, että jokainen seuraa ja enna- 
koi omaa työaikaansa ja työnantaja 
käyttää seurantaa ennaltaehkäise- 
västi mahdollisten ongelmien ja yli- 
kuormituksen välttämiseksi. Valvonta-
työkalu seuranta ei saa missään nimes- 
sä olla. Opettajalla tulee olla työaika-
suunnitelmassa resurssi työajan seuran-
taan. 

Mitä TOOL voisi tehdä järjestäyty-
misasteen kohottamiseksi? Miten 
TOOL voisi palvella paremmin jäse-
niään? Parantaako OAJ edunvalvon-
taamme?

HAASTE ON VALTAVA, koska tietoa on 
saatavissa sähköisesti monesta lähtees-
tä ja työntekijä voi kokea saavansa riittä-
västi tietoa ilman TOOL:n jäsenyyttäkin. 
Osa mieltää vain työttömyysturvan ole-
van tarpeellinen - kassan jäsenyys riittää 
heille siihen. 

Jokaisen jäsenen tulisi tiedottaa lä-
himpien työtovereidensa keskuudessa, 
että TOOL on ainoa kanava, joka ajaa 
tekniikan alan työehtosopimuksen ke-
hittämistä. 

Järjestönä TOOL voisi edistää tarjo-
amalla kaksoisjäsenyyttä entistäkin pa-
remmilla ehdoilla. 

OAJ:n kautta voimme parantaa edun-
valvontaamme osallistumalla aktiivises-
ti paikallistoimintaan jäsenyhdistyksissä 
ja äänestämällä TOOL:n edustajia OAJ:n 
alueyhdistyksiin.

Paikallinen vai valtakunnallinen so-
piminen?

EDUSTAN PERINTEISTÄ linjaa, jossa 
kaikki kattavat linjaukset tehdään valta-
kunnan tasolla. Paikallistasolla voidaan 
sopia paikallisten erityispiirteiden vaa-
timia asioita heikentämättä palkkausta 
tai muita työehtoja. 

Paikallisella tasolla voidaan esimer-
kiksi työn vaativuuteen ja henkilökoh-
taisiin lisiin perustuvien palkkausjär-
jestelmien parantamisella motivoida 
työntekijöitä tehtäviensä suorittamises-
sa ja osaamisensa kehittämisessä. 

Miten voisimme itse vaikuttaa tehok-
kaammin edunvalvontaamme?

KAIKKI MAHDOLLISET epäkohdat ja 
kehittämistä vaativat asiat tulee ottaa 
esille sekä omalla työpaikalla että viedä 
eteenpäin järjestön kautta sopimus-
neuvotteluihin. 

Opettajien on aika ryhtyä tekemään 
työtä vain sen verran, mistä saamme 
palkkaa. Työnantaja määrittelee resurs-
sit ja vastaa siten työn laadusta. Opetta-
jan tehtävä ei ole laadun parantaminen 
tekemällä töitä ilmaiseksi.  

Miten mahdollisesti perustettava 
insinööriammattikorkeakoulu voisi 
vaikuttaa edunvalvontaan?

INSINÖÖRIAMMATTIKORKEKOULU voisi 
parantaa mahdollisuuksia pitää yllä ja 
kehittää tulevinakin vuosina tekniikan 
alan työehtosopimusta. Jos riittävä ra-
hoitus saataisiin järjestymään, niin toi-
mintahan luonnollisesti helpottuisi.
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YLIOPETTAJA PÄIVI PORRAS

  utkittaessa tilannetta keväällä 2010 
huomattiin, että Saimaan ammattikor-
keakoulun 1. vuoden opiskelijoista 24 % 
oli saanut hylätyn matematiikan ensim-
mäisestä opintojaksosta vaikka sitä oli 
voinut tenttiä jo usean kerran.  Arvosa-
nan 0 tai 1 saaneita oli prosentuaalisesti 
yhtä paljon sekä ammattiopistolaisissa 
että lukion lyhyen matematiikan suo-
rittaneissa. Mielenkiintoiseksi tilaston 
tekee se, että ammattiopistolaisista ja 
lyhyen matematiikan suorittaneista 
arvosanan 4 tai 5 oli saanut yhtä moni 
kuin laajan matematiikan suorittaneis-
ta oli saanut arvosanan 0 tai 1. Kaikes-
ta päätellen aiempi koulutus yksistään 
ei selitä suoriutumista matematiikan 
opinnoista, vaan siihen vaikuttaa mel-
ko voimakkaasti myös opiskelijan oma 
persoona.

TÄSTÄ KIINNOSTUNEENA lähdettiin 
tutkimaan, kuinka voidaan tunnistaa lu-
paavat mutta matematiikassa heikot in-
sinööriopiskelijat heti opintojen alussa. 
Mikäli tunnistaminen onnistuu, näiden 
opiskelijoiden tukeminen jo opintojen 
alussa voi parantaa motivaatiota ja vä-
hentää keskeyttämisiä.

Opiskelijaprofiilien 
hyödyntäminen 
matematiikan 

kurssien suunnittelussa

T Motivaatio ja 
itseohjautuvuus

MOTIVAATIO JAOTELLAAN yleisesti 
neljään kategoriaan: 1) haluttomuus/
kyvyttömyys: ei aikomustakaan toimia, 
2) ulkoinen: toimii palkkiosta ja/tai pa-
kosta, 3) autonominen: tarve miellyttää 
tai olla parempi kuin muut,  4) sisäinen: 
halu oppia.

Tason 1 taustalla voi olla oppimis-
vaikeuksia tai erittäin negatiivisia ko-
kemuksia. Tason 2 motivaatiossa arvo-
sanat vaihtelevat lähinnä ns. tärppien 
osumisen takia. Tason 3 motivaatiossa 
arvosanat ovat yleensä korkeita, koska 
menestymisen tarve on voimakas. Ta-
solla 4 arvosanat vaihtelevat mutta näil-
le opiskelijoille arvosana ei ole tärkeä 
vaan tieto. Kun ulkoisesti motivoinut 
tekee tehtäviä vain pakosta tai palkkios-
ta, niin sisäisesti motivoitunut voi pakon 
edessä menettää motivaationsa. 

Itseohjautuva opiskelija ottaa vas-
tuun omasta oppimisestaan. Hän myös 
reflektoi oppimistaan suhteessa tavoit-
teisiinsa sekä tekee tarvittaessa korjaus-
liikkeitä. Heikosti motivoituneet eivät 

yleensä opiskele itseohjautuvasti. Heik-
ko matemaattinen itsetunto näytti ole-
van yksi oppimista vaikeuttava tekijä.

LUKUVUOSINA 2010–2011 ja 2011–2012 
opiskelijat vastasivat motivaatio- ja itse-
ohjautuvuuskyselyihin. Näiden tulosten 
ja arvosanatietojen avulla muodostet-
tiin opiskelijoita kuvaavat profiilit. Lu-
kuvuodesta 2012–2013 alkaen käytös-
sä ovat olleet samat profiilikuvaukset. 
Kun profiilikuvaukset, arvosanatiedot 
ja taustatiedot (tasokokeen tulokset, 
aiempi koulutus jne.) yhdistettiin, opis-
kelijoista voitiin muodostaa ryhmät: 1) 
suuria ongelmia matematiikan opin-
noissa, 2) luultavimmin läpäisee rimaa 
hipoen, 3) pärjännee pienellä kertauk-
sella ja 4) mahdollisesti erinomainen 
opiskelija. Näihin ryhmiin sijoittaminen 
tapahtuu nykyään profiilikuvauksen ja 
taustatietojen perusteella, joten se voi-
daan tehdä ennen kuin opintojaksot 
ovat edes alkavat.

Kaikkein heikoimmat ja ryhmän 2 
tasokokeessa heikoimmin pärjänneet 
sijoitettiin siltakurssilla ”Johdatus ma-
tematiikkaan” ns. tuettaviin ryhmään. 
Ryhmän 2 parhaimmisto ja ryhmän 3 

Ammattiopistojen ja lukioiden opetussuunnitelmien erot 
ovat suuret. Karkeasti voidaan sanoa, että ammattiopiston 
matematiikka keskittyy numeroilla laskemiseen, lukion ly-
hyt matematiikka polynomeihin funktioiden ja yhtälöiden 
muodossa ja lukion pitkä matematiikka antaa perustiedot 
myös vektoreista, trigonometriasta ja integroinnista. Tätä 
taustaa vasten voisi kuvitella, että lukion pitkän matematii-
kan suorittaneilla ei olisi minkäänlaisia ongelmia selviytyä 
ammattikorkeakoulun tekniikan matematiikan opintojak-
soista ja ammattiopistolaisilla ei vastaavasti olisi mitään 
mahdollisuuksia.

Päivi Porras väitteli joulukuussa tohtoriksi 
opiskelijaprofiilien hyödyntämisestä mate-
matiikan opintojaksojen suunnittelussa.
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opiskelijat sijoitettiin ko. opintojaksolla 
ryhmään kertauksella selviävät. Jälkim-
mäisen ryhmän tunneista 1/3 osa allo-
koitiin tuettavien ryhmälle. Ryhmän 4 
opiskelijat vapautettiin tästä opintojak-
sosta. 

Oppiminen

MATEMATIIKAN YMMÄRTÄMINEN voi-
daan jaotella kolmelle tasolle. Mekaani-
sessa ymmärtämisessä tiedetään ’miten’ 
mutta ei  ’miksi’. Tämä ymmärtämisen 
taso saavutetaan riittävällä mekaani-
sella toistolla. Seuraavassa vaiheessa 
opiskelijalla on jo syy-seuraussuhteen 
ymmärrys eli opiskelija tietää ’miten’ ja 
’miksi’. Tässä vaiheessa opiskelija pystyy 
päättelemään sääntöjä ja menettely-
tapoja eli hän pystyy vakuuttamaan 
itsensä. Kun opiskelija pääsee loogisen 
ymmärtämisen tasolle, hän pystyy va-
kuuttamaan myös toiset.

Yksi ymmärtämistä estävä asia on 
matematiikan kielen osaamattomuus. 
Matematiikan esittämistapa on kieli 
muiden kielien joukossa mutta käytetyt 
merkinnät eroavat muista kielistä. Mikä-
li tätä kieltä ei osaa lukea, tuloksia lienee 
turha odotella. Tuskinpa meistäkään 
moni ymmärtäisi kiinaksi pidettyä luen-
toa ja pystyisi vielä sen jälkeen kokeessa 
osoittamaan osaamisensa. 

MOTIVAATIOON JA MATEMATIIKAN 
ymmärtämiseen liittyvien teorioiden 
kannustamana opiskelijoille tuotettiin 

Moodle-oppimisympäristöön lisätehtä-
viä. Nämä tehtävät sisältävät runsaasti 
mekaanista laskuharjoittelua mutta 
myös matematiikan kielentämistä. Teh-
tävien ratkaisemisesta saa lisäpisteitä 
opintojakson läpäisemiseksi. Lisäpis-
teitä saa yhtä paljon kuin tehtäviä on 
ratkaistu yksittäisessä Moodle-tentissä 
prosentuaalisesti oikein. Tenttiä voi ko-
keilla niin monta kertaa kuin haluaa ja 
korkein pistemäärä jää voimaan. 

Tentti lukkiutuu automaattises-
ti tiettynä päivänä eli pistemäärää ei 
voi korottaa viime tipassa juuri ennen 
opintojakson päättymistä viimeisten 
armopisteiden toivossa. Tällä tavalla 
tehtävien ratkaisemiseen saatiin ulkoi-
sen motivaation mukaisesti sekä palk-
kio että pakko. Toisaalta annettavat 
lisäpisteet eivät velvoita sisäisesti moti-
voituneita tekemään tehtäviä.  Heikosti 
motivoituneiden motivaatiota pyritään 
myös tunneilla lisäämään positiivisen 

palautteen kautta. Uudet asiat johda-
tellaan aiemman osaamisen kautta yk-
sinkertaisilla esimerkeillä. Tehtäviä saa 
ratkaista tunneilla, jolloin opettaja voi 
kynnystämällä (scaffolding) johdattaa 
opiskelijan itse löytämään kysymyk-
seensä vastauksen. 

Miten tämä on vaikuttanut 
oppimiseen?

PROFILOINTIA JA OPETUKSEN uusia 
menetelmiä kokeiltiin ensimmäisen 
kerran lukuvuonna 2012–2013. Ohei-
sessa taulukossa näkyy hylättyjen mää-
rä eri lukuvuosina. Kuten huomataan, jo 
ensimmäisenä vuonna 2012–2013 hy-
lättyjen sekä keskeyttäneiden määrä vä-
heni voimakkaasti. Lukuvuoden 2014–
2015 tilanne osoittaa lähiopetuksen 
tarpeellisuuden. Tuolloin heikompien 
opiskelijoiden ryhmältä jäi huomattava 
määrä lähiopetusta saamatta opettajan 
poissaolojen takia. Tästäkään huolimat-
ta tilanne ei ole ollut niin huono kuin 
ensimmäisenä tarkasteltavana vuonna. 

KAIKESTA PÄÄTELLEN profilointi ja ope-
tusmenetelmien uudistaminen profi-
lointitietojen perusteella on ollut hyö-
dyllinen prosessi. Lähiopetustuntien 
uudelleen resursointi ei ole heikentänyt 
osaavampien opiskelijoiden tuloksia 
mutta on selkeästi vaikuttanut heikoim-
pien opiskelijoiden oppimiseen positii-
visella tavalla. 

Ei tämäkään tapa takaa kaikkien mo-
tivoitumista ja oppimista mutta on sel-
keästi parantanut halua opiskella. Opis-
kelijat kysyivät Moodlen lisätehtäviä 
ensimmäiseksi, kun aloitin uuden kurs-
sin tammikuussa 2016. Koska Mood-
lessa pisteyttäminen voidaan tehdä 
automaattiseksi, eivät ne suuremmalti 
työllistä opettajaa enää peruspaketin 
laatimisen jälkeen.

Tekulaiset kollegat tulivat tietenkin karonkkaan juhlimaan. Kuvassa heistä muutama eli ilta-
pukuisesta Päivistä vasemmalla Timo Sihvo, Alpo Jääskeläinen, Jukka Nisonen, Seppo Toiva-
nen, Mirka Airesvuo, Mari Pyysalo ja Simo Sinkko.

Lukuvuosi Johdatus matematiikkaan 1. Matematiikan kurssi 1. matematiikan kurssin 
   keskeyttäneet, vaikka 
   Johdatus matematiikkaan 
   on käyty

2011-2012 41 % 36 % 10 %

2012-2013 7 % 22 % 0 %

2013-2014 7 % 18 % 2 %

2014-2015 19 % 25 % 1 %

Hylättyjen määrä lukuvuosina 2011-2015.
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Ja katin kontit, sanoisi arvonsa hyvin tunteva kissamme Kiki 
tuohon. Limaisia ovat kiisket, hyi olkoon. Mutta kuoreet ovat 
herkkua, ne eivät koiralle jouda, eivät vaikka loru mitä sanoi-
si. Kelpaavat Kikille myös pikkuahvenet, mieluummin sätkivän 
tuoreina laiturilla nautittuna. Lähiruokaa sen olla pitää. 

Lähiruoka tulee herkästi mieleen myös kouluruokalan an-
timiin hienokseltaan kyllästyneelle opettajalle kevään kään-
tyessä kesään. Yksi muuttaa pihapation yrttitarhaksi ja raivaa 
leikkimökin taakse puolen aarin perunamaan mielessään haa-
vekuva uusista potuista tillin ja voin kera juhannuspöydässä. 
Toinen jalostaa kuusiaidan viimeisetkin kerkät siirapiksi ja va-
luttaa mahlaa niin tolkuttomasti, etteivät pihakoivut siitä kai 
konsanaan toivu. 

Itse kuulun niihin, jotka kokeilevat ainakin paria uutta ka-
lareseptiä kesässä. Loimurautu, kylmäsavusiika, muikkupotti 
lampaanläskillä, purkitettu pasuri, savulahnatahna, kuusen-
kerkkäsiirapilla karamellisoitu kuha. Nimetkin ovat silkkaa ru-
noutta, puhumattakaan makuelämyksistä.

TIMO SIHVO

Kissalle kiisket

20  2/2016 Toolilainen
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Vedetään nuottaa

saadaan kaloja

kissalle kiisket

koiralle kuoreet

isot kalat syyään

pienet kalat myyään

kups kalat konttiin.
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Perusteräksen tekeminen Suomessa on kes-
kittynyt Perämeren rannikolle, Raaheen ja 
Tornioon unohtamatta Ovakon pitkän teräk-
sen valmistusta Imatralla.  Teräsmaailman 
kaupallinen meno on ollut viime vuosina 
aikamoista vuoristorataa, kun tarkastelee 
SSAB:n ja Outokummun tuloksen tekoa ja 
kurssikehitystä. Kilpailu maailmalla on ka-
tastrofaalisen kovaa, kun ylituotantoa on 
kaikkialla ja kysyntä polkee paikallaan – tai 
on itse asiassa hyvistä vuosista laskenut roi-
masti.

 utta yritykset uskovat tulevaan. Siitä ja sen takana 
olevista tekemisistä kerrottiin talvella Oulussa pidetyssä teräs-
seminaarissa, jonka ydinkohdista on kerätty tämä kooste.

Ruostumattoman teräksen johtavaksi 
innovaattoriksi

OUTOKUMPU ON RUOSTUMATTOMAN teräksen markkinajoh-
taja maailmassa 2,6 miljoonan tonnin kylmävalssauskapasi-
teetilla. Ei ole siis ihan hullu tavoite olla myös maailman johta-
va innovaatioiden tuottaja ja hyödyntäjä omalla teknologian 
sektorilla. Haaste on kova, koska kilpailijatkin hamuavat lisää 
markkinaosuuksia omilla vahvuuksillaan. 

Outokumpu on ollut avainasemassa kehittämässä ruostu-
mattoman teräksen teollisuutta, ja sen historia on yhtä vanha 
kuin ruostumattoman teräksen: 100 vuotta sitten ruostuma-
ton teräs keksittiin Saksassa ja Isossa-Britanniassa, joissa Ou-
tokumpu toimii tänäkin päivänä.

Outokummulla on neljä kokonaista tehdasta maailmalla 
(Tornio,  Avesta Ruotsi, Sheffield UK ja Calvert USA) sisältäen 
siis sulaton sekä kuuma- ja kylmävalssaamon.

”Johtavan innovaattorin rooli on edellytys pysyä markki-
noitten ykkösketjussa”, kiteyttää johtaja Juho Talonen Outo-
kummun kehitysstrategiaa. ”Lähiajan tärkein teknologinen 

KAUKO KALLIO

Terästä terästämässä teräksisellä 
itseluottamuksella

tavoite on kehittää vähemmän nikkeliä sisältäviä laatuja, 
koska ferriittisten ruostumattomien terästen kysyntä ja osuus 
kasvaa jatkuvasti”, jalkauttaa Talonen strategian ehkäpä tär-
keintä osaa.

Jotta tavoitteeseen on mahdollista päästä, on ehdottoman 
tärkeää verkostoitua kyvykkäitten yhteistyökumppaneitten 
kanssa ja hoitaa tehokkaasti teknologiaseuranta. Yhteistyötä 
tehdään siis niiden kanssa, joilla on kompetenssia. Suoma-
laisista T&K-kumppaneista tällä hetkellä on Talosen mukaan 
ykköspaikalla Oulun yliopiston materiaalitekniikan tutkimus-
yksikkö, jonka vetäjänä toimii professori David Porter.

Hiiliteräsbulkkia ei kannata  
tehdä Suomessa

MYÖS SSAB:N MENESTYMISEN edellytyksenä on erikoisteräs-
tuotanto, ja sen kehittäminen on ainoa mahdollinen tie me-
nestykseen, koska bulkkia tekevät kaikki – ja halvalla, kertoi 
SSAB:n prosessikehityksestä vastaava johtaja Juhani Asun-
maa kilpailustrategiasta.

Hiiliteräsmarkkinoilla on paljon ylikapasiteettia maailmalla. 
Koko kapasiteetti on noin 1,4 mrd tn ja siitä ylikapasiteettia 
arviolta 300 milj. tn. Se on vaikeuttanut jo vuosia kilpailutilan-

netta varsinkin peruslaa-
tujen kohdalla. Eikä siinä 
vielä kaikki epävarmuus-
tekijät.

Uusi kemikaalidirektiivi 
nimittäin hankaloittaa ke-
mikaalien hankintaa Eu-
roopassa. Tuleeko se myös 
edelleen hankaloittamaan 
eurooppalaisen teräksen 

kilpailukykyä, on nähtävissä piakkoin.
Mutta kaikki kaikessa on tiivis tutkimustoiminta. Tutkimus-

tarve tulee aina asiakkailta tavalla tai toisella. Tutkimuksen 
ennakointi on arvossa – eikä aina ihan helppoa. Tutkimustyö 
tarvitsee hyvien verkostojen ohella rahaa, jota nykyisessä ta-
loustilanteessa ei tule automaattisesti.

Vaikka muutamat perinteiset rahoituskanavat ovat supis-
tumassa, uusia lähteitä löytyy. EU-rahan ohella kotimaisen 
rahoituksen ratkaisuja pitää etsiä jatkuvasti – aina niitä on 
löydetty!

M
Hakemuksia vain on kovin 
vähän liikkeellä – enem-
män hankkeita voisi 
rahoittaa, jos potentiaalisia 
hakemuksia olisi enemmän.
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T&K-rahoitusta löytyy

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN toimi-
alajohtaja Kirsti Loukola-Ruskeeniemen 
mukaan ulkopuolisen T&K-rahoituksen 
kehitys on saranavaiheessa, koska esi-
merkiksi uuden hallitusohjelman myötä 
muun muassa TEKESin operoima SHOK-
rahoitus (Strategisen huippuosaamisen 
keskittymät) on hyytymässä. 

Loukola-Ruskeeniemi tarkensi, että 
TEKESin yrityshankkeita rahoitetaan 
edelleenkin SHOK:n päättymisestä huo-
limatta. Hankkeissa PK-yritysten muka-
na olo on Loukola-Ruskeeniemen mu-
kaan enemmän kuin tärkeä.

Muista rahoituslähteistä hän mainitsi 
Suomen Akatemian terästutkimushank-
keet, joita toteutuu suunnilleen yhdestä 
kolmeen vuosittain. Hakemuksia vain 
on kovin vähän liikkeellä – enemmän 
hankkeita voisi rahoittaa, jos potenti-
aalisia hakemuksia olisi enemmän. Nyt 
niitä on alle kymmenen vuodessa.

EU-rahoituksella olisi kasvupotentiaa-
lia, mutta Suomesta ei hakemuksia sii-
henkään suuntaan juuri lähde.  Uusim-
masta EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta 
rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja 
innovointihankkeita 
vuoteen 2020 saak-
ka. Senkin suhteen 
aktiivisuus on ollut 
Suomessa vaati-
matonta. Outotec 
on ollut poikkeus 
tämän rahoituksen 
kohdalla.

Direktiivien vaatimat CO2-
päästöjen vähennysvaatimukset 
koskevat myös Suomen teolli-
suutta samassa suhteessa kuin 
kilpailijoita.

Tuotannon siirtoa 
”saastuttamista salliviin” 
maihin?

JOS KATSOTAAN TERÄSTEOLLISUU-
DEN muutoksia Euroopan ulkopuolella, 
niin Kiinan rooli T&K-toiminnassa on 
räjähdysmäisessä kasvussa. Siellä pa-
nostetaan valtavasti tuote- ja prosessi-
kehitykseen, ja siellä rahaa riittää. Myös 
investoinnit tuotantoon lisääntyvät hur-
jasti.

Onneksi Kiinassakin on herätty pääs-
töongelmiin ja jonkinlaisia rajoituksia 
on tulossa. Päästöjen vähentäminen 
näyttää tapahtuvan paljolti siten, että 
vanhoja tehtaita puretaan ja uusia ra-
kennetaan vähemmän saastuttaville 
prosesseille. Sikäläiset, uudet pääs-
tönormit ovat toistaiseksi arvailujen 
varassa.

Päästöjen suhteen Suomessa ollaan 
kuitenkin hankalassa saranassa, koska 
direktiivien vaatimat CO2-päästöjen 
vähennysvaatimukset koskevat myös 
Suomen teollisuutta samassa suhtees-
sa kuin kilpailijoita, vaikka suomalainen 
terästeollisuus jo nyt työskentelee maa-

ilman vähinten saas-
tuttavilla prosesseilla.

Joskus onkin heitet-
ty ilmaan sellainenkin 
tuotannon ulkoista-
misen irvikuva, jossa 
kunnolla päästöasiat 
hoitaneitten maiden 
tuotantoa siirretään 

kustannussäästöjen takia ”saastuttamis-
ta salliviin” maihin. Toivotaan, että tuo 
kauhukuva ei realisoidu.

Koosteen lopuksi pieni anekdoot-
ti tuotannon turvallisuuseroista eri 
puolilla maailmaa SSAB:n Asunmaan 
kokemana: ”Raahessa helmikuussa on 
liukasta, Alabamassa alligaattori piiles-
kelee kelavarastossa.”
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JAAKKO VIITALA

Biokaasu, -diesel ja -etanoli 
ovat biopolttoaineita, joita 
käytetään joko liikennepolt-
toaineina tai niistä tehdään 
sähköä ja lämpöä tai pelkäs-
tään lämpöä. Biopolttoaineet 
ovat täysin kotimaisia, niiden 
käyttö työllistää, hyödyntää 
elinkeinoelämää sekä vähen-
tää fossiilisten polttoaineiden 
tuontia ja käyttöä. Biopoltto-
aineet ovat hiilidioksidineut-
raaleja aineita eli ne eivät 
lisää ilman hiilidioksidia eikä 
juuri muitakaan päästöjä. 
Ilmastopäästöjen vähentämi-
nen on meidän kaikkien yh-
teinen ja tärkeä asia.

 lmaston lämpeneminen ja kasvi-
huonekaasupäästöt johtuvat suurelta 
osin fossiilisten polttoaineiden (kivihii-
li, öljy, maakaasu) käytöstä. Uusiutuvat 
energialähteet, kuten biopolttoaineet, 
kierrättävät ilmakehän omaa hiiltä ei-
vätkä täten aiheuta ilmaston lämpene-
mistä.

Biopolttoaineiden käyttö 
on älykästä

I

Biokaasua saadaan jalostamalla jäte-
vesilietettä, biojätettä tai biohajoavaa 
ainesta.

Biokaasun hyötysuhde liikenne-
polttoaineina on noin 98 prosenttia, 
sähkön ja lämmön yhteistuotannossa 
80–90 prosenttia (sähkö noin 30–40 % 
ja lämpö noin 50 %) ja pelkässä läm-
möntuotannossa noin 90 prosenttia. 
Taloudellisesti kannattavinta on yleensä 
liikennepolttoainekäyttö. 

Biokaasua voidaan siirtää käyttökoh-
teisiin kaasuverkossa, paineistettuna 
tai nesteytettynä konteissa. Biokaasun 
nesteytys puolestaan vaatii melko suu-
ren tuotantokapasiteetin ja kulutuksen 
ollakseen taloudellisesti kannattavaa. 

PÄÄBIOLIIKENNEPOLTTOAINEET ovat 
bioetanoli, -diesel ja -kaasu. Bioetanolia 
sekoitetaan bensiiniin ja biodieseliä die-
selpolttoaineisiin. Biokaasuajoneuvois-
sa biokaasua käytetään sellaisenaan tai 
joko bensiinin tai dieselin rinnalla. 

Biopolttoaineiden  
raaka-aineet

BIOKAASUA SYNTYY KUN erilaiset mik-
robit mädättävät orgaanista ainesta 
suljetussa, lämpimässä ja hapettomassa 
biokaasureaktorissa.

Biokaasun raaka-aineena käytetään 
maatalouden, yhdyskuntien, elintarvi-

keteollisuuden ja muun  teollisuuden 
orgaanisia jätteitä, kiinteitä biomassoja, 
lantaa, nurmea, olkea, sokeri- ja tärkke-
lyspitoisia kasveja ja jätevesipuhdista-
moiden lietettä.

Käsittelyjäännös tai mädätejäännös 
voidaan vielä jatkojalostaa lannoitteeksi 
ja vastaaviksi hyötytuotteiksi. 

Biokaasua saadaan myös pumppaa-
malla kaatopaikkojen raakakaasu edel-
leen puhdistettavaksi ja rikastettavaksi. 

Biokaasu on kaasuseos, joka sisältää 
tavallisesti 40–70 prosenttia metaania, 
noin 30–60 prosenttia hiilidioksidia ja 
hyvin pieninä pitoisuuksina muun mu-
assa rikkiyhdisteitä. 

Mikäli metaani päästetään vapaasti il-
makehään, se on 20–70 kertaa hiilidiok-
sidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.

BIOETANOLIA VALMISTETAAN erityises-
ti sokeri- ja tärkkelyspitoisista kasveista 
kuten viljoista, maissista, perunasta, 
hampusta ja sokeriruo`osta.

BIODIESELIÄ SAADAAN öljypitoisista 
kasveista, mäntyöljystä (selluteollisuu-
den sivutuote), puuhakkeesta, eläinpe-
räisistä rasvoista ja kierrätysöljyistä, ku-
ten ravintoloiden paistorasvoista.

Biodieselin valmistusprosessissa tar-
vitaan metanolia, joka saadaan joko 
puuta tislaamalla tai bio/maakaasusta.

Biokaasun tuotantolaitos ja kuljetuskontti Jepualla.
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Suuria tuotantolaitoksia

SUOMESSA ON USEITA suuria biopolt-
toaineiden tuotantolaitoksia, joista seu-
raavassa muutama esimerkki. Neste Oyj 
Porvoon laitosten vuosikapasiteetti on 
noin 350 000 tonnia biodieseliä. UPM:n 
Lappeenrannan yksikkö tekee mäntyöl-
jystä 100 000 tonnia biodieseliä vuodes-
sa.

Vaasaan on tulossa metsäbiomassaa 
kaasuttamalla 560 GWh vuodessa säh-
köä ja kaukolämpöä tuottava laitos.

Kajaanissa sahanpurua käyttävän teh-
taan vuosituotanto on 10 miljoonaa lit-
raa etanolia.

Gasum Oy:lle biokaasua tuotetaan 
Kouvolassa, Lahdessa, Espoossa ja tänä 
vuonna myös Riihimäen kiertotalousky-
lään avattavalla tuotantolaitoksella yh-
teensä noin 130 GWh vuodessa.

Pienehköä biopoltto-
aineiden tuotantoa

BIOKAASU KESKI-SUOMESSA 2015 -sel-
vityksen perusteella maakunnan vuo-
tuinen tekninen biokaasupotentiaali 
on yhteensä 460 GWh. Tämä vastaa 46 
miljoonaa öljylitraa ja 39 miljoonaa eu-
roa (8,5 c/kWh) (Pakarinen 2015 ja Vänt-
tinen ym. 2009).

Jyväskylässä Mustankorkea Oy:n jät-
teenkäsittelylaitoksella biokaasu polte-
taan mikroturbiinissa, joka tuottaa säh-
köä ja kaukolämpöä.

Tuotanto- ja käyttöketjun 
työllisyysvaikutus

VTT ON LASKENUT biokaasulaitosten 
tuotanto- ja käyttöketjun työllisyysvai-
kutuksia tuotantokapasiteettien perus-
teella, josta seuraava taulukko. 
NÄIDEN MITOITUSTEN perusteella 
Keski-Suomen teknisen 460 GWh bio-
kaasupotentiaalin työllisyysvaikutus on 
230–460 henkilötyövuotta.

Biopolttoaineiden käytön 
lisäämismahdollisuuksia

BIOKAASUA VOIDAAN käyttää polttoai-
neena henkilö-, jakelu-, jätekuljetus- ja 
linja-autoissa sekä nesteytettynä ras-
kaassa kuljetuskalustossa. Biometaanin 
liikennekäytön yleistymisessä avainase-
massa ovat kunnat ja kaupungit, sillä ne 
voivat edellyttää osan joukkoliikenne-, 
jätekuljetus- ja leasing-autokannastaan 
olevan biometaania käyttäviä. 

Laiva- ja lentoliikenteessä on suuria 
biopolttoaineiden lisäkäyttömahdolli-
suuksia.

JOKAISEN LÄMPÖLAITOKSEN on mah-
dollista käyttää biopolttoaineita.

Pienten polttolaitosten päästönormit 
kiristyvät 2018, jolloin niiden käyttämä 
raskas polttoöljy tulee korvata tuolloin 
jollain toisella polttoaineella kuten bio-
polttoaineilla.

TEOLLISUUDESSA JA elinkeinoelämässä 
on paljon öljy- tai nestekaasukäyttöjä, 
jotka voitaisiin korvata biopolttoaineil-
la. Tästä hyvä esimerkki on Jepuan bio-
kaasulaitos, jonka biokaasua paineistet-
tuna konteissa viedään 40 kilometrin 
päähän Snellmanin tehtaalle (korvan-
nut raskaan polttoöljyn).

Maatalouden 
biokaasulaitokset 

MAAMME SUURIN ja hyödyntämättö-
min biokaasupotentiaali on maatalou-
den massoissa, lannoissa, oljissa ja nur-
mikasveissa. Tällä hetkellä maatiloilla 
on suhteellisen vähän biokaasulaitok-
sia, sillä tuotanto on kannattamaton-
ta. Tämä taas johtuu erityisesti maa- ja 
metsätalousministeriön maatilan bio-
kaasulaitoksille myöntämän investointi-
tuen ehdosta, että energia tulee käyttää 
kokonaan omassa maataloustuotan-
nossa eikä siis energiaa saa myydä tilan 
ulkopuolelle.
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Biomassa: Biokaasulaitos Biokaasu Biokaasu paikalliseen
nurmi, lanta, 0,5 – 5 GWh  kaasuverkkoon
olki

   Biokaasu
   liikennepolttoaineeksi:
   1. Käyttö omalla tilalla

(luomu) (luomu)Ravinnejäännös:  2. Ulkopuolisille
Lannoitetta jalostus mullaksi,
Pellettiä maanparannus- ja  Biokaasun kontissa:
Eläinrehua  lannoitetuotteeksi,  1. Tankkausasemille
 takaisin viljely-  2. Lämmityskäyttöön
 kiertoon  3. Teollisuuskäyttöön

TAULUKKO. Erityyppisten biokaasulaitosten tuotanto- ja käyttöketjun 
työllisyysvaikutus laitosta ja tuotettua energiamäärää kohti vuosina 
1995 ja 2001 (Lindroos ym. 2012) 

Laitos Henkilötyövuotta/laitos Henkilötyövuotta/GWh
Jätevedenpuhdistamo 0,2 0,03

Yhteismädätyslaitos 3 0,7

Maatila 0,05 1

Maatalouden biokaasulaitoksen toimintamalleja 
(kuvio lähteestä Pakarinen 2015, sivu 12).



26  2/2016 Toolilainen

EIJA MERTANEN

Infrarakentaminen, kuten 
rakentaminen yleensä, vaatii 
huomattavan määrän asia-
kirjoja. Näiden asiakirjojen 
hallinta ja käytettävyys voi 
tuoda merkittäviä säästöjä 
rakennuskohteen elinkaaren 
aikana. 

 un lähtö-, suunnittelu- ja to-
teutustiedot ovat asiakirjoissa helpos-
ti ja nopeasti haettavassa muodossa, 
nykyaikaisilla järjestelmillä voidaan jo 
suunnitteluvaiheessa nähdä esimerkiksi 
suunniteltujen ja olemassa olevien lait-
teiden ja rakenteiden yhteensopivuus 
tai saada vaikkapa kohteiden korjaus-
tarpeista informaatioviestejä älylaitteel-
le.

TIETOMALLI ON MONELLE tuttu termi. 
Erityisesti talonrakennuskohteissa ovat 
suuremmat toimijat käyttäneet tieto-
mallia jo vuosia ja käyttö laajenee jatku-

Tietomalli tehostamaan 
infra-alan suunnittelua, 

rakentamista ja ylläpitoa 

vasti. Yleiset tietomallivaatimukset ovat 
vuodelta 2012 (YTV 2012). 

Infra-alalla kehitys on ollut huomat-
tavasti hitaampaa. Tämä johtuu osittain 
siitä, että esimerkiksi maaperän mallin-
taminen on huomattavasti haasteelli-
sempaa kuin maanpäällisten, näkyvien 
rakenteiden. Kehitystyön tuloksena 
yleiset infran tietomallivaatimukset (YIV 
2015) julkaistiin toukokuussa 2015. Tie-
tomallivaatimukset tarvitaan yhdenmu-
kaisten käytäntöjen löytämiseen infran 
laajassa toimintakentässä mahdollisim-
man suuren hyödyn saamiseksi.

Lähtöaineistosta 
ylläpitoon

INFRAN TIETOMALLI Tarkoittaa kaikkea 
infrarakennuskohteesta tehtävään di-
gitaaliseen malliin tallennettua tietoa, 
lähtöaineistosta ylläpitoon. 

Lähtöaineistona voi olla esimerkik-
si kaavoitus- ja maanomistustietoja, 
maastotutkimus- ja mittausaineistoa 
sekä tietoa rakennetusta ympäristöstä, 
esimerkiksi johdot ja putket sekä eri-
laiset suunnitelmat ja lausunnot, joita 
kohteesta on olemassa. 

Suunnitteluaineistona on luonnolli-
sesti kaikki suunnitelmat sijoitus- ja ma-
teriaalitietoineen. 

Toteutusmalliin taas viedään kaikki 
toteutusvaiheen aineisto toteutuneen 
rakenteen paikalleenmittaustietoineen 
ja kokousasiakirjoineen.

Ylläpitomallista voidaan nähdä yllä-
pitovaiheen toimenpidetarpeet, kuten 
ilmenneet viat ja puutteet sekä korjauk-
set ja saneeraukset. 

Kansainvälinen 
tiedonsiirtoformaatti

KOKO HANKKEEN LÄPI kulkevaan tie-
tomalliin toimijoilla on vielä matkaa. 
Liikennevirasto teki 2014 linjauksen, 
että kaikki isommat väylähankkeet 
toteutetaan tietomallipohjaisesti. Lii-
kennevirastolla on merkittävä rooli ke-
hitystyössä. Vastaahan se suurimmista 
rahavirroista infrarakentamisessa. 

Tietomallipohjaisella toimintatavalla 
tavoitellaan laatua, kustannustehok-
kuutta sekä elinkaarihallintaa. Tietomal-
lin luomiseen tarvitaan erilaisia ohjel-
mistoja, joita ohjelmistotarjoajat ovat 
kehitelleet viimeisinä vuosina hyvinkin 
aktiivisesti. 

Koska ohjelmistotarjoajia on useita ja 
ohjelmistot toimivat erilaisilla alustoilla, 
on tietomallin käytön yleistymisen suu-
rimmaksi haasteeksi osoittautunut tie-
donsiirto. Tämän ongelman ratkaisemi-
seksi tehdään jatkuvaa kehitystyötä, ja 
tällä hetkellä tiedonsiirtoon käytetään 
kansainväliseen LandXML-standardiin 
perustuvaa Inframodel-tiedonsiirtofor-
maattia (http://www.infrabim.fi/infra-
model/). 

Tiedonsiirrossa on tärkeää, että kaik-
ki osapuolet puhuvat samaa kieltä. Eri 
rakennusosat on nimettävä yksiselit-
teisesti ja siksi yhteiset ohjeet, joissa ei 
ole tulkinnan varaa, ovat ensiarvoisen 
tärkeät. 

K
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Tavoitteena laatu ja 
kustannustehokkuus

JATKUVASTI PIENENEVIEN resurssien 
aikana on tarpeen löytää uusia toimin-
tatapoja kustannussäästöjen tueksi. 
Tietomallin tuomia hyötyjä on vaikea 
arvioida nykyhetkessä, mutta koko-
naisuuksia ajatellen tietomallin käyttä-
minen rakennushankkeessa voi tuoda 
säästöjä. 

Virheet pystytään minimoimaan, mi-
käli mallissa on kaikki olennainen, ja 
näin laatu paranee. Kun toteutusvai-
heessa ei törmätä suunnittelun puuttei-
siin, voidaan hanke toteuttaa aikatau-
lussaan. 

Kustannustehokkuuden ja parem-
man laadun toteutuminen vaatii sitä, 
että kaikki osapuolet sitoutuvat uuteen 
toimintatapaan. Uusi toimintatapa vaa-
tii usein aluksi myös investointeja. Tämä 
ei ole useinkaan ongelma suunnittelu-
toimistoille, joissa jo nyt käytetään pal-
jon mallintamiseen pystyviä ohjelmia. 
Esimerkiksi väyläsuunnittelija on jo pit-
kään voinut sovittaa yhdessä taitora-
kenteen suunnittelijan kanssa vaikkapa 
sillan ja väylän millilleen oikealle paikal-
leen nopeasti ja tehokkaasti. 

Suurimmat tilaajat ovatkin jo lähte-
neet vaatimaan mallipohjaista suun-
nittelua, ja tämä ajaa myös toteuttajia 
hankkimaan laitteistoja, joiden avulla 
voidaan jouduttaa toteutusta. Tästä 
on esimerkkinä 3D-koneohjaus, jonka 
avulla esimerkiksi kaivinkoneen näytöl-
le voidaan siirtää 3D-malli rakennus-
kohteen suunnitelmasta. Pisimmälle 
vietynä mallin avulla voidaan esimer-
kiksi säätää koneen laitteet siten, että 
saadaan valmista pintaa automaation 
avulla. 

Koulutusta tarvitaan

TIETOMALLIOSAAMISEN lisääminen 
tarvitsee tuekseen jatkuvaa koulutus-
ta. Oppilaitosten on pystyttävä vastaa-
maan tähän kasvavaan koulutustarpee-
seen. Koulutus tukee elinkeinoelämää 
ja tuo sille toimintaedellytyksiä niin alu-
eellisesti kuin laajemmallakin sektorilla. 

Kustannustehokkuus on parhaimmil-
laan, kun paikallisilla toimijoilla on ny-
kyaikaiset laitteet ja osaaminen niiden 
käyttöön.  

Saimaan ammattikorkeakoulu on yh-
dessä Saimaan ammattiopisto Sampon 
kanssa käynnistämässä Digi-infra- ja 
Digi-kone-hankkeita, joilla pyritään luo-
maan aktiivinen infra-alan osaamisver-

Eija Mertanen esittelee VT7 Hamina–Vaa-
limaa-hanketta havainnollistavaa mallia.

kosto, lisäämään infra-alan toimijoiden 
osaamista ja tiivistämään alan ammatil-
lista koulutusyhteistyötä Etelä-Karjalas-
sa.  Hankkeessa tullaan kouluttamaan 

oppilaitosten henkilökuntaa ja opiskeli-
joita, hankkeiden tilaajaorganisaatioita, 
suunnittelijoita ja toteuttajia. 

Tiensuunnitteluprosessin yleinen kulku
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LIISA NIEMI

Tavoitteena on lisätä Itämeren alueen työ-
vaateyritysten kilpailukykyä sekä lyhentää 
ja tehostaa hankintaketjuja. Tavoitteena on 
myös kartoittaa ja hyödyntää olemassa ole-
vaa ”älyä” (IT-technology for smart clothing) 
työvaatteiden toimivuuden ja turvallisuuden 
parantamiseksi sekä käyttää saatua tutki-
mustietoa tuotekehityksen apuna. 

 entria on mukana kolmivuotisessa hankkeessa, jossa 
kehitetään älykkäitä ja turvallisia työvaatteita hyödyntämäl-

Centria mukana kehittämässä 
älykkäitä työvaatteita

C

lä myös 3D-bodyskannausteknologiaa. Ammattikorkeakou-
lun koordinoima Smart and Safe Work Wear Clothing -hanke 
(SWW) alkoi maaliskuussa Kokkolassa pidettävällä avausko-
kouksella.

Hankkeessa mukana olevilla yliopistoilla ja tutkimuslaitok-
silla on kullakin 3D-bodyskanneri. Nyt skanneri jalkautetaan 
projektissa mukana oleville työvaatevalmistajien asiakkaille. 
Mittaustieto analysoidaan ja sitä verrataan olemassa oleviin 
mittataulukoihin. Samassa yhteydessä asiakasyrityksen mah-
dollisia ongelmia ja toiveita kartoitetaan. Tavoitteena on mas-
saräätälöinti ja entistä toimivampi työvaate. 

TOIMITUSKETJUJEN HALLINTA on yksi suurimmista ongelmis-
ta vaatetusbisneksessä. Oikea määrä oikeanlaista tavaraa täy-
dellä katteella oikeaan aikaan! Siinä tavoite, joka ei varmaan 
koskaan toteudu. Hankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa 

Kuvassa seisomassa katsojan suunnassa oikealta vasemmalle projektipäällikkö Egidija Rainosalo, Centria ammattikorkeakoulu; 
Eugenija Strazdiene, Vilnius University of Applied Sciences, Liettua; Inga Dāboliņa, Riga Technical University, Latvia; Lasse Jansson, 
Centria ammattikorkeakoulu; Viivi Eskla, AS Profile Viro; Mare-Ann Perkmann, Tallinn University of Applied Sciences, Viro; Lidia Napieralska, IW 
Textile research Institute, Puola; Istumassa oikealta vasemmalle Triin Rjabov, AS Profile Viro; Milla Lahti, Centria ammattikorkeakoulu; 
Teele Peets, Tallinn University of Applied Sciences, Viro; Pirjo Levonperä, Oy PD-Service Ltd, Suomi; Leila Råman, Oy PD-Service Ltd, Suomi; 
Elzbieta Mielicka, IW Textile research Institute, Puola; Liisa Niemi, Centria ammattikorkeakoulu
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näitä ongelmia, miettiä ratkaisuja ja kehittää malli, joka 
auttaa parantamaan yrityksen kannattavuutta ja vaihto-
omaisuuden hallintaa. 

Päätavoitteena on oppimisprosessi, jossa yhdistetään 
yritysten ja tutkimuslaitosten resursseja ja osaamista tuo-
tekehityksessä sekä toimitusketjujen ja tiedon hallinnassa 
kilpailukyvyn lisäämiseksi.  

CENTRIAN LISÄKSI HANKKEESEEN osallistuu yhteensä 
kymmenen partneria Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettu-
asta ja Puolasta. Partnerit ovat korkeakouluja ja tutkimus-
laitoksia sekä yrityksiä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 
on 2,4 miljoonaa euroa, josta Centrian rahoitusosuus on 
616 000 euroa. 

Centrian luotsaama hanke valikoitui rahoitettavien 
hankkeiden joukkoon lähes kolmensadan hankehake-
muksen joukosta. Kyseessä oleva konsortio haki vuosi 
sitten rahoitusta tähän hankkeeseen Itämeren Interreg-
ohjelmasta. Haku oli kaksivaiheinen, ja ensimmäiseen 
Concept Note -vaiheeseen tuli 282 hakemusta. Näistä 
81 kelpuutettiin laatimaan varsinainen hakemus heinä-
kuussa 2015. Marraskuussa 2015 julkaistiin 35 hanketta. 
Kilpailu oli siis kova, ja olemme tosi ylpeitä ja onnellisia, 
että vaatetusalan hanke sai rahoituksen ja pääsi mukaan 
kehitystyöhön.

Mukana ovat Centria ammattikorkeakoulu, Kokkola; TKK 
University of Applied Science Tallinn, Viro; Riga Technical 
University, Latvia; IW Textile Research Institute, Puola; Vil-
nius University of Applied Sciences, Liettua; SRC Brasa Ltd., 
Latvia, PW Krystian SP.Zo.o, Puola; AS Profline, Viro; Oy PD-
Service Ltd. Suomi; Ansell Protective Solutions Lithuania 
Ltd., Liettua. Hakemusvaiheessa hanketta ovat suositus-
kirjeen muodossa tukeneet myös kyseisten maiden alan 
organisaatiot. 

Hankkeen edetessä siitä tullaan tiedottamaan monin ta-
voin ja tuloksia esitellään seminaareissa, messuilla ja alan 
tapahtumissa.

Skannerin kuvia tutkimassa.
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MIKKO NELO

Painettava elektroniikka 
on uudentyyppinen tapa 
valmistaa elektroniikan 
komponentteja, kuten an-
tenneja, kondensaattoreita 
tai vastuksia painoteknisin 
menetelmin. Nämä kompo-
nentit saavat sähköiset omi-
naisuutensa valmistuksessa 
käytettyjen toiminnallisten 
musteiden ansiosta. Mustei-
den sisältämät funktionaa-
liset materiaalit voivat olla 
esimerkiksi johtavia metal-
lipartikkeleita, magneettisia 
partikkeleita tai paineeseen 
reagoivia pietsosähköisiä 
partikkeleita. Tyypillisesti 
painettavan elektroniikan 
tuotteita valmistetaan edul-
lisille muovisubstraateille, 
joten toiminnallisten mustei-
den tulee kovettua ja saavut-
taa halutut ominaisuutensa 
matalissa lämpötiloissa.

 ulun yliopiston Mikroelektronii-
kan tutkimusyksikössä tehdyssä väitös-
työssä kehitettiin maailmankin mitta-
kaavassa uusia musteita käytettäviksi 
painettavan elektroniikan sovelluksissa.

Painettavan elektroniikan musteiden 
sisältämät toiminnalliset materiaalit 
valmistetaan usein saostamalla tai mui-
den reaktioiden kautta useita vaiheita 
sisältävissä tuotantoprosesseissa. Tämä 
on merkittävä kustannustekijä mustei-
den valmistuksessa, ja se myös rajoittaa 
musteiden tuotantokapasiteettia.

Väitöstyössä kehitettiin menetelmä, 
jossa voidaan valmistaa erilaisia mus-

Uusia materiaaleja painettavan 
elektroniikan sovelluksiin

teita suoraan kuivista, jauhemaisista 
raaka-aineista. Tällä tapaa voidaan mus-
teiden valmistuskustannuksia alentaa, 
valmistusprosessia yksinkertaistaa ja 
samalla laajentaa potentiaalisten mus-
teraaka-aineiden valikoimaa.

Työn aikana valmistettiin kuivien jau-
hemaisten epäorgaanisten materiaalien 
pohjalta magneettisia, pietsosähköisiä 
ja memristiivisiä musteita, joiden kä-
sittelylämpötila on sopiva painettavan 
elektroniikan sovelluksiin.

Aivan uusia 
materiaalivaihtoehtoja

TYÖN ALUSSA TUTKITTIIN korkean 
taajuuden sovelluksissa käytettävien 
magneettisten, matalassa lämpötilassa 
kovetettavien, jauhemaisiin koboltti-
nanopartikkeleihin perustuvien silkki-
painomusteiden valmistamista. Kehitet-
tyä mustetta voidaan käyttää erilaisten 
antennien miniatyrisoinnissa. Tulokset 
on esitetty kolmessa julkaisussa, joista 
ensimmäinen keskittyi musteen for-
mulointiin, toinen monifunktionaalisen 

surfaktantin hyödyntämiseen ja kolmas 
musteen kehittämiseen muovialustalle 
sopivaksi.  

Toisessa julkaisussa käytetty moni-
fuktionaalinen surfaktantti, linolihappo, 
toimi sekä mustesuspensiota vakautta-
vana aineena että painon jälkeen ha-
pen kanssa reagoidessaan sideaineena. 
Valmistamalla muoviselle alustalle so-
pivia musteita voitiin varmistaa niiden 
käytettävyys painettavan elektroniikan 
substraattimateriaaleilla. Kaikki työn 
tuloksena syntyneet magneettiset mus-
teet voitiin kovettaa 120 °C:n lämpöti-
lassa. 

Tulostettujen mustekalvojen suhteel-
lisen permeabiliteetin maksimiarvoksi 
saatiin 3 ja häviöiden minimiarvoksi 
0,01 kahden gigahertsin taajuudella. 
Pull off -vetotestin tulokseksi saatiin 
jopa 5,2 MPa, mikä on verrattavissa joh-
tavien liimojen mekaaniseen lujuuteen. 
Musteet säilyivät vakaina enimmillään 
60 tilavuusprosentin metallipitoisuu-
della. 

TYÖN TOISESSA OSASSA kehitettiin 
pietsosähköisiä musteita, jotka pohjau-

O

Läpäisyelektronimikroskooppikuva 
(TEM) pinnoitetuista magneettisista 
kobolttinanopartikkeleista, joita käy-
tettiin korkean taajuuden musteissa. 
Partikkelien pinnassa nähdään 8 
nanometriä paksu linolihappokerros, 
joka toimi sekä musteen 
stabiloinnissa että 
sideaineena.
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tuivat keraamijauheeseen ja matriisimateriaalina toimivaan 
ferrosähköiseen muoviin. Musteissa esiintyvän pietsosähköi-
sen ilmiön ansiosta ne tuottavat sähkövarauksen joutues-
saan paineelle alttiiksi. Tämän ansiosta kehitettyjä painettuja 
rakenteita voidaan käyttää esimerkiksi painettavissa ohuissa 
paineantureissa. 

Työssä valmistettiin erilaisia musteita ja tutkittiin kiintoai-
nepitoisuuksien ja valmistusparametrien vaikutusta niiden 
sähköisiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Musteista valmistet-
tujen kalvojen parhaaksi pull off -vetotestin tulokseksi saatiin 
3,25 MPa, permittiivisyyden maksimiarvoksi 48 yhden kilo-
hertsin taajuudella ja d31–pietsovakion maksimiarvoksi jopa 
17 pm/V.  

Memsistorin maailman ensiesittely

KOLMANNESSA OSASSA KEHITETTIIN uudentyyppinen pai-
nettava muistikomponentti, memristori. Memristori on vuon-
na 2007 ensi kertaa esitelty komponentti, jonka vastusarvo 
muuttuu sähkövirran vaikutuksesta. Vastusarvon muutos 
säilyy niin pitkään, kunnes vastakkaissuuntainen jännite kyt-
ketään sen yli. Tämän ansiosta memristori on erittäin vähän 
virtaa kuluttava muistikomponentti, joka todennäköisesti tu-
lee päätymään kaupallisiin sovelluksiin lähivuosina. 

Tutkimustyön aluksi kehitettiin uusi prekursoriliuoksen syn-
teesi ja valmistettu liuos muokattiin mustesuihkutulostetta-
vaksi. Painokokeiden avulla selvitettiin materiaalin paksuus, 
jolla saatiin aikaan muistivastukselle ominainen memristiivi-
nen käyttäytyminen. Työssä tutkittiin substraattimateriaalien 
ja mahdollisten lämpökäsittelyjen vaikutusta komponenttien 
sähköisiin ominaisuuksiin, luku/kirjoitussyklien kestoon sekä 
käyttöikään. 

Valmistetut memristiiviset kalvot säilyivät toimivina 35 vuo-
rokautta ja prekursoriliuos yli vuoden. Memristiiviset pinnat 
kestivät jopa 30 luku/kirjoitussykliä ja vastusarvon muutos 
saatiin lämpökäsittelyllä kolmea kertaluokkaa suuremmaksi. 
Tämä tutkimus palkittiin vuonna 2012 Tokiossa järjestetyssä 
ICFPE- konferenssissa Student poster award -palkinnolla.

Tulevaisuus näyttää massavalmistuksen 
mahdollisen menestyksen

TUTKIMUKSEN VAIKUTTAVUUS NÄKYY vasta ajan myötä. Pe-
rustutkimuksen luonteeseen kuuluu, että aikaa kuluu ennen 
kuin uusia menetelmiä otetaan käyttöön - jos otetaan. Kui-
vajauheista valmistettavista musteista voidaan taloudellinen 
hyöty nähdä aika selkeästi. Valmistusprosessi on yksinkertai-
nen ja raaka-aineet halpoja. Lisäksi musteilla painetut kalvot 
ovat osoittautuneet mekaanisesti varsin kestäviksi. 

Memristoritutkimuksen tavoitteena oli osoittaa, että niitä 
voidaan valmistaa myös painoteknisin menetelmin. Tässä on-
nistuttiin hyvin.

Memristiivisen kalvon mittausta probe-aseman neuloilla. Kapeat lin-
jat ovat tulostettua prekursoriliuosta, jonka ominaisuuksia kuvassa 
mitataan.

Silkkipainettuja magneettisen musteen linjoja PET- ja Kapton-kalvoil-
la. Painokokeilla selvitettiin musteen painotarkkuutta ja tarttuvuutta 
erilaisiin materiaaleihin.

Elektronimikroskooppikuva (FESEM) painetusta pietsomusteker-
roksesta. Vaaleampina näkyvät partikkelit ovat pietsosähköistä 
keraamia ja niiden välillä oleva yhtenäinen läpikuultava materiaali 
on pietsosähköistä muovia, joka toimi myös musteen sideaineena. 
Elektronimikroskopiaa käytettiin painolaadun tarkkailuun, erityisen 
tärkeää oli välttää halkeamia ja materiaaliin jääviä ilmataskuja.
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KAUKO KALLIO

Kädet käyvät kuin tuulimyllyn siivet, kun 
Jussi selostaa Oulun uusimman kauppakes-
kuksen rakentamisen yksityiskohtia. Kuuli-
joina on pääosin jo hiukan harmaata hiuk-
siin saanut urosporukka, joukossa toki joku-
nen vaimopuolikin. Siis varttunutta väkeä, 
joilla ikä ja pitkä kokemus paistaa päälaen 
lisäksi esitystä innokkaasti imevistä ilmeistä. 
On menossa Oulun Tekuseuran kuukausi-
tapaaminen. Siis tekuseuran tapaaminen – 
mistä mahtaa olla kysymys?

Oulun Tekuseura yhdistää 
aktiivit ja seniorit

 amk:n verkkosivuilla  lukee, että ”Oulun Tekuseura ry:n 
tarkoituksena on vaalia Oulun teknillisen oppilaitoksen perin-
teitä sekä tukea ja edistää teknillisen koulutuksen kehittämis-
tä Oulun seudulla. Pyrimme luomaan yhteistyötä tekniikan 
opettajien, opiskelijoiden, tekniikan koulutusalalle valmistu-
neiden ja alueen elinkeinoelämän sekä järjestöjen välille. ”

”Pyrimme edistämään teknistä innovatiivisuutta ja kansain-
välistä yhteistyötä toimialueellamme. Tuemme Oulun teknil-
lisen oppilaitoksen säätiön toimintaa ja vastaamme säätiön 
säännöissä sille osoitetuista tehtävistä.” Siis säätiön takapiru 
– no joo. Kyllähän se sitäkin on, koska säätiön asioita hoitaa 
ja sen päättämisvaltaa käyttää Oulun Tekuseura ry:n asettama 
säätiön hallitus.

O

Oulun keskustan uuden kauppakeskus Valkean rakentamisesta 
kuultiin isoimmat ilot ja suurimmat kommellukset.
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Ja säätiön perustamisasiakirjassa kerrotaan, että Oulun tek-
nillisen oppilaitoksen säätiö perustettiin 6.10.1994 päivätyllä 
säädekirjalla oppilaitoksen 100-vuotisjuhlan yhteydessä. Sää-
tiön peruspääoma kerättiin yhteisöjen ja yritysten oppilaitok-
selle osoittamista 100-vuotisjuhlalahjoituksista ja oppilaitok-
sen stipendirahastoista. 

Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti tukea ja 
edistää koulutusta ja siihen liittyvää kehitys- ja tutkimustoi-
mintaa. Erityisesti säätiö pyrkii tukemaan elinkeinoelämän 
tarpeista tuotettavia opinnäytetöitä ja opiskelijoiden ulko-
maan opintoja. Voidakseen toteuttaa tavoitteitaan säätiö ot-
taa vastaan lahjoituksia.

Linkki senioreitten ja töissä olevien 
tekulaisten välillä

PERINTEITTEN VAALIMISEN OHELLA tekuseuran toiminta 
on muovautunut monipuolisemmaksi. Yhtäältä seura pitää 
jatkuvaa yhteyttä oppilaitoksen ja eläkkeelle siirtyneitten 
välillä niin henkilötasolla kuin ammatillisesti. Säännöllisillä 
käynneillä oppilaitoksessa seniorit pysyvät kärryllä siitä, missä 
insinöörikoulutuksessa mennään ja miten talo kehittyy niin 
pedagogisesti kuin ammatillisesti. Samalla näemme, miten 
laboratorioitten laitekanta ja työkalut ovat kehittyneet.

Tapaamisiin kutsutaan senioreitten lisäksi aina oppilaitok-
sen aktiivi henkilöstö. Näin tapaamisissa syntyy viriiliä kans-
sakäymistä varsin laajalla joukolla. Seuran jäseneksi voivat pe-
rustamisasiakirjan mukaan liittyä kaikkia tekniikan yksikössä 
työskentelevät henkilöt. 

Nykyisin joukko on laajentunut, kun luonnonvara-alan kou-
lutus liitettiin tekniikan kainaloon. Seurassa on tätä nykyä 
noin 40 senioria ja työssä olevaa jäsentä.

Vierailut eri alojen yrityksissä ovat yksi jatkuva toimintatapa. 
Niillä jeesataan toimivan henkilöstön mahdollisuuksia raken-
taa uusia kontakteja yrityksiin omien, jo toimivien kontakti-
ensa lisäksi. Tekuseuralaisilla kun on vuosikymmenien aikana 

koostunut mittava verkosto itse kunkin ammattialan toimijoi-
hin.

Koolla kuukausittain

PARIN VUOSIKYMMENEN AIKANA SEURAN toiminta on vaih-
dellut Ruususen unimaisemasta vilkkaaseen menoon. Viime 
vuosina porukka on kokoontunut lähes säännöllisesti kuu-
kausittain joko oppilaitoksen eri laboratorioissa tai Oulun 
alueen erilaisissa vierailukohteissa. Kokoontumisissa on läsnä 
tyypillisesti 15–20 aktiivia, pääosin senioreita. Viime aikoina 
joukkoon on ilmestynyt ilahduttavasti myös useita työssä ole-
via seuran jäseniä.

Porukan koossa pitävä voima on ollut alusta asti ja pitkän 
rakentamisen ja kouluttajan uran tehnyt Juhani Mankinen. 
Jussi toimi myös talon rehtorina Oulun tekun 100-vuotisjuh-
lien aikana. Hänen suonissaan virtaa siis kiivas tekniikan am-
mattilaisen ja kouluttajan veri.

Jussin rakentamistaustasta johtuen viime talven aikana on 
nähty muutama erinomainen uuden rakennustaidon kohde. 
Esimerkiksi pari vuotta sitten valmistunut Oulun ympäristö-
talo, ”ruostetalo”, sai tekuseuran väen silmiin uuden hohteen, 
kun kuulimme talon rakentamisen eri vaiheista ja sisäilmees-
tä.

Kansan suussa syntynyt nimi ”ruostetalo” tulee ulkoverhoi-
lusta. Ulkoseinät on nimittäin tehty Rautaruukin (nykyisin 
SSAB) Raahen tehtaan valmistamasta kupariseosteisesta Cor-
Ten-teräksestä, jota ei maalata. Se patinoituu kupariseostuk-
sen vaikutuksesta ulkoilmassa nopeasti kauniin punaruske-
aksi. Ja jos talo on ulkoa kaunis, sisäilme on vähintään yhtä 
kiehtova hienoine taideteoksineen.

Seura pitää kesälomaa aurinkoisimmat kuukaudet, kuten toi-
von opetuksen aktiivienkin onnistuvan tekemään valtavista 
muutosprosesseista ja hämmentävistä YT-uutisista huolimat-
ta.

Herrat vasemmalta: 
Erkki Komminaho, 
Mikko Ylimaula, 
Juhani Ylikunnari, 
Seppo Alasalmi ja 
Juhani Mankinen.
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Sähköauton kotilataaminen 
ei vaadi kalliita erityisjärjes-
telyjä. Pikalatausasemat tien 
päällä sen sijaan ovat kalliita 
investointeja.

 oolilaisen edellisessä numerossa kä-
siteltiin sähköautoja ja mainittiin, että 
niitä voi ladata esimerkiksi pikalatureis-
sa tien päällä ja tavallisesta kotipistora-
siasta. Muitakin tapoja löytyy.

TARJOLLA ON SUKO-PISTORASIAA no-
peampia mutta DC-pikalatureita hi-
taampia julkisia latauspisteitä, joista 
saa tyypillisesti ulos 22 kilowattia tehoa. 
Kaksi suurinta latauspisteoperaattoria 
Suomessa ovat sähköyhtiöiden omis-
tama Virtapiste sekä energiayhtiö For-
tumin latausverkko. Myös moni kaup-
pakeskus tarjoaa asiakkailleen ilmaisen 
sähköauton latauksen.

Teknisesti sähköauton latauspisteet 
ovat kolmivaihepistorasioita (400 V / 32 
A), joissa on erityinen Type 2 -liitin säh-
köautoja varten.

LATAAMISEEN LIITTYY paljon vääriä 
ennakkoluuloja, joista yleisin on koke-
mukseni mukaan se, että sähköauton 
lataaminen vaatii kalliita erityisratkaisu-
ja. Tämä ei pidä paikkaansa: sähköautoa 
voi ladata huoletta ihan tavallisesta su-
kopistorasiasta. Myös taloyhtiön läm-
mitystolppa käy lataukseen, kunhan 
antaa sähköalan ammattilaisen vaihtaa 
kytkinkellon tilalle pistorasian – ja sopii 
taloyhtiön kanssa lataussähkön maksa-
misesta.

TYYPILLISESSÄ SÄHKÖAUTOSSA on 20–
30 kilowattitunnin akku, ja auton muka-
na tulevassa suko-kaapelissa latausvirta 
on rajoitettu 10 ampeeriin, koska taval-
lisia sukopistorasioita ei ole välttämättä 
suunniteltu kestämään täyttä 16 am-
peerin virtaa tuntikaupalla.

VESA LINJA-AHO

Sähköauton lataaminen on mut kattomampaa kuin moni luulee

10 ampeerinkin virta voi joissain har-
voissa tapauksissa olla liikaa, jos pistora-
sia on muutaman kymmenen vuoden 
ikäinen ja koskettimet löystyneet tai 
kärsineet korroosiosta. 

Ulkopistorasian soveltuminen lataus-
käyttöön on helppo kokeilla laittamalla 
auto lataukseen ja kokeilemalla, kuu-
meneeko pistotulppa kuumaksi latauk-
sen aikana – lämmin siitä tulee joka ta-
pauksessa, etenkin kesällä. 

JOTTA MYÖS PIDEMMÄT matkat on-
nistuvat sähköautolla, tarvitaan pi-
kalatauspisteitä. Pikalatauspisteiden 
kantava idea on, että kallis ja – erityi-
sesti jäähdytystarpeineen – tilaa vievä 
tehoelektroniikka sijoitetaan latauspis-
teeseen, joka lataa akkua syöttämällä yli 
100 ampeerin tasavirtaa suoraan auton 
300–400 voltin akustoon. 

Pikalatausasema lataa reilussa 20 mi-
nuutissa auton akuston 80–90-prosent-
tisesti täyteen. Viimeiset muutama kym-
menen prosenttia täyttyvät hitaammin, 
akkukemian asettamien rajoitusten 
takia. Koska pikalaturi syöttää suoraan 
tasavirtaa akustoon jopa 50 kilowatin 
teholla, se vaatii järeän sähköliittymän 
taakseen.

SÄHKÖAUTOJEN YLEISTYESSÄ lisääntyy 
myös latauspisteiden tarve. Täyssähkö-
autoja on Suomessa liikennekäytössä 
jo yli 800, ja määrä ylittänee tuhannen 
auton rajapyykin tänä vuonna. Ladatta-
via hybridejä on suunnilleen toinen mo-
koma ja tavallisia hybridiautoja jo toista 
kymmentä tuhatta. 

Mutta kuinka nopeasti ne yleistyvät? 
Yksi vahva signaali sähköautojen lu-
paavuudesta on niiden kelpaaminen 
takseiksi. Taksikuskit ovat vaativia ajok-
kinsa suhteen ja mikä tahansa lelu ei 
kelpaa. Tesloja on Suomessa taksina jo 
toistakymmentä ja määrä kasvaa koko 
ajan.

Vesa Linja-aho työskentelee autoelektroniikan 
lehtorina Metropolia ammattikorkeakoulus-
sa. Häneltä ilmestyy keväällä 2016 kirja Ostai-
sinko sähköauton? (Into-kustannus)

T
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Sähköauton lataaminen on mut kattomampaa kuin moni luulee

Type 2 -liitin, jota kutsutaan joskus Mennekes-liittimeksi, on yleisin sähköautojen 
ja julkisten latauspisteiden latausliitin. Nissanin sähköautoissa käytetään 2-vai-
heista Type 1 –liitintä mutta siihenkin saa sähköä Type 2 -pistorasiasta sopivan 
välikaapelin avulla.
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Kemianteollisuuden toimijan 
tai yrityksen, joka käyttää 
tai varastoi suuria määriä 
kemikaaleja, on määriteltävä 
toimintansa laajuus vaaral-
listen kemikaalien käsittelyn 
ja varastoinnin suhteen. Toi-
minnan laajuus määrää sen, 
onko toimija ilmoitusvelvol-
linen pelastusviranomaisil-
le vai tarvitseeko se luvan 
toimintaansa turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolta.  

  oiminnan laajuus määritetään las-
kennallisesti yrityksessä olevien kemi-
kaalimäärien perusteella. Näistä saa-
daan laskettua suhdeluku. Suhdeluku 
lasketaan suhteuttamalla kiinteistössä 
olevat kemikaalimäärät valtioneuvos-
ton vaarallisten kemikaalien käsittelyä 
ja varastointia koskevan asetuksen (VNa 
685/2015) antamiin vähimmäismääriin. 
Asetus antaa vähimmäiskemikaalimää-
rät ilmoitusvelvolliselle toiminnalle, 

JUUSO MUSTONEN

Kemikaalien käsittelyn ja 
varastoinnin toiminnan 
laajuus Metropoliassa

T

VNa 685/2015 Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta, Liite 1, Osa 1 Kemikaaliluokat ja kemikaalin luokitukseen 
perustuvat vähimmäismäärät, Jakso H – Terveysvaarat

luvanvaraiselle toiminnalle sekä velvol-
lisuudelle tehdä turvallisuusselvitys tai 
laatia toimintaperiaateasiakirja. 

METROPOLIA ON SUOMEN suurin am-
mattikorkeakoulu, jossa opiskelee yli 
16 000 opiskelijaa. Metropolia selvit-
ti toimintansa laajuuden vaarallisten 
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 
suhteen eri toimipisteissä. Toiminnan 
laajuus selvitettiin kahdesta syystä. 
Suhdelukujen laskentatapa uudistui 
toukokuussa 2015, kun kemikaaliluoki-
tukset muuttuivat kokonaisuudessaan 
uuden kemikaaliasetuksen, CLP:n (Clas-
sification, Labeling and Packaging of 
substances and mixtures) mukaiseksi. 
Lisäksi lähes kaikki Metropolian kemi-
kaaleja käyttävät koulutusvastuut kes-
kittyvät tulevaisuudessa saman katon 
alle 4 kampusta -hankkeen yhteydessä, 
jolloin nykyiset yli 20 toimipistettä yh-
distyvät neljäksi suureksi toimipisteeksi. 

Tarkastelun painopiste oli Leiritien, 
Onnentien, Bulevardin ja Albertinka-
dun toimipisteissä, sillä näiden yksiköi-
den kemikaalimäärät ovat suurimmat 
ja tulevaisuudessa ne toimivat samassa 
kiinteistössä.  Niissä opetetaan teknii-
kan aloja, kuten laboratorioanalytiikkaa, 
kone-, bio-, materiaali-, auto- ja kemian-
tekniikkaa sekä pintakäsittelyä. 

Taustatyönä laskentaa varten kaikkien 
Metropolian toimipisteiden kemikaalit 
inventoitiin Quartzy-nimiseen pilvipal-
veluun, joka on ilmainen kemikaalien 
inventointijärjestelmä. Jokaiseen kiin-
teistöön nimettiin vastuuhenkilöt, jotka 
päivittävät ja pitävät järjestelmässä ole-
vat kemikaalilistat ajan tasalla. 

SUHDELUKULASKENTAA varten toimi-
jan täytyy tietää, kuinka paljon kemi-
kaaleja on enimmillään kiinteistössä 
samanaikaisesti. Laskennassa huomioi-
daan käytössä, varastossa ja jäteastiois-
sa olevat kemikaalit. 

Kun kemikaalien määrät ja vaaraomi-
naisuudet (terveys-, ympäristövaarat ja 
fysikaaliset vaarat) ovat selvillä, kemi-
kaalit jaotellaan VNa 685/2015 liitteen 
1 mukaisesti.  Asetuksen liite esittelee 
kaksiosaisen taulukon, joka antaa kemi-
kaaleille vähimmäismääriä eri velvoit-
teiden täyttymiseen. Asetuksen liitteen 
taulukon ensimmäisessä osassa kemi-
kaalien vähimmäismäärät on annettu 
vaaraominaisuuksien perusteella, ja toi-
sessa osassa on joillekin kemikaaleille 
annettu vaaraominaisuuksista poikkea-
vat vähimmäismäärät. 

Toiminnan laajuus saadaan selville 
laskemalla laitoksella olevien kemi-
kaalimäärien enimmäismäärät ja VNa 
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685/2015 liitteen 1 antamien vähim-
mäismäärien suhde kussakin vaaraomi-
naisuusluokassa. Mikäli kemikaalimää-
rät ovat vähäisiä, laskenta kannattaa 
aloittaa ilmoitusvelvollisuuden selvityk-
sestä. Jos suhdeluku on yksi tai enem-
män, se velvoittaa laitoksen toimenpi-
teisiin lasketun laajuuden mukaisesti. 
Oheisessa taulukossa on esitetty ase-
tuksen antamat vähimmäismäärät ter-
veysvaarallisille kemikaaleille.

KEMIKAALEILLE, JOTKA esiintyvät ni-
mellä VNa 685/2015 liitteen 1 esittämän 
taulukon toisessa osassa, lasketaan suh-
deluku jokaiselle kemikaalin vaaraomi-
naisuudelle samalla vähimmäismää-
rällä.  Vaaraominaisuuksien mukaan 
laskettavien kemikaalien vähimmäis-
määrät saattavat puolestaan vaihdella 
riippuen siitä, lasketaanko terveys- tai 
ympäristövaaran vai fysikaalisen vaaran 
suhdelukua. 

VNa 685/2015 liitteen 1 taulukon 
ensimmäinen osa jakautuu viiteen 
kohtaan, jotka on jaoteltu kemikaalin 
vaaraominaisuuksien mukaan. Terveys-
vaarallisten kemikaalien suhdeluvun 
laskennassa huomioidaan seuraavat 
ehdot: jakson H (Terveysvaarat) vaa-
ralausekkeet, jakson O (Muut vaarat) 
vaaralause O3 EUH029 sekä kemikaalit, 
joihin sovelletaan ainoastaan ilmoitus- 
ja luparajoja soveltuvin osin. Fysikaa-
lisiin vaaroihin lasketaan mukaan jak-
son P (Fysikaaliset vaarat) ominaisuudet 
täyttävät kemikaalit, muut vaarat -va-
ralausekkeet O1 EUH014 ja O2 Aineet 
ja seokset, jotka veden kanssa koske-
tuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä 

kaasuja kat1. Ympäristölle vaarallisiin 
luokitellaan jakso E (Ympäristövaarat). 
Taulukossa on esimerkki vaaraominai-
suudesta ja sen kategorioista sekä vä-
himmäismääristä eri velvoitteille. Kun 
kaikki kemikaalit on jaoteltu ja niiden 
määrät on suhteutettu luokituksiin pe-
rustuviin vähimmäismääriin, saadaan 
suhdeluku terveysvaarallisille kemikaa-

 ESIMERKKI: Lasketaan toiminnan laajuus yritykselle, jolla on varastossaan 
150 litraa metanolia, 250 kg kuparisulfaattia ja 250 kg natriumhydroksidia. 
Laskenta jaotellaan viiteen päävaiheeseen. 

1. Kemikaalien tietojen selvityksessä selvitetään varastossa olevat kemikaalit, 
niiden määrät ja yleiset vaaraominaisuudet.

2. Vaaralausekkeiden selvityksessä kirjataan kemikaalien vaaralausekkeet sekä 
niihin liittyvät H-lausekkeet. 

3. Kemikaalit jaotellaan selvitettyjen lausekkeiden mukaan VNa 685/2015 liit-
teen 1 taulukon osien 1 ja 2 mukaisesti ryhmiin, joista selviää luokitukseen 
perustuvat vähimmäismäärät. 

4. Suhdeluvun laskenta -osiossa kemikaalien massat muutetaan tonneihin ja 
jaetaan VNa685/2015 liitteen 1 antamilla vähimmäismäärillä. Jokaiselle vaa-
raominaisuudelle lasketaan oma suhdeluku ja lopuksi kaikki saman vaara-
ominaisuuden suhdeluvut lasketaan yhteen. 

5. Yhteen lasketuista lopullisista suhdeluvuista selviää toiminnan laajuus. Esi-
merkkitapauksessa suhdeluvut lasketaan ilmoitusvelvollisuuden suhteen. 
Mikään esimerkin suhdeluvuista ei ollut yksi tai enemmän, joten toiminta ei 
ole ilmoitusvelvollista. Lupavelvollisuus lasketaan samalla tavalla, mutta vä-
himmäismäärät laskentaosioon otetaan VNA 685/2015 liitteen 1 Lupa-sarak-
keesta Ilmoitus-sarakkeen sijaan. 

Juuso Mustosen selvityk-
sen perusteella Metropo-
lian Leiritien toimipisteen 
kemikaalien käsittelystä ja 
varastoinnista tulee tehdä 
ilmoitus pelastusviran-
omaiselle.

leille, ympäristövaarallisille kemikaaleil-
le sekä fysikaalisille vaaroille (palo- ja 
räjähdysvaaralliset kemikaalit). 

METROPOLIAN TOIMIPISTEIDEN suhde-
lukuja ja toiminnanlaajuutta selvittäes-
sä ilmeni, ettei toiminta ole ilmoitusvel-
vollista muissa yksiköissä kuin Leiritiellä. 
Osa toimipisteistä on kuitenkin lähellä 
ilmoitusvelvollista. Tulevaisuudessa 
kannattaa lisäkemikaalihankintoja teh-
dessä varmistaa, miten hankinnat vai-
kuttavat toiminnan laajuuteen.  

Koulutusvastuiden siirtyessä Leiritien 
kampukselle toiminta pysyy edelleen 
vähäisenä. Ilmoitus toiminnasta teh-
dään pelastusviranomaiselle. Ilmoituk-
sen sisältö määräytyy Vna 685/2015 
33§:n mukaan. Ilmoituksen tulee pitää 
sisällään toiminnan harjoittajan yhte-
ystiedot, kohteen sijainti, tieto ympä-
röivistä vesivarannoista ja maaperästä, 
listat vaarallisista kemikaaleista sekä 
niiden enimmäismääristä. Ilmoitukseen 
on liitettävä myös selosteet toiminnas-
ta ja sen onnettomuusriskeistä, onnet-
tomuuksien ja vuotojen hallinnasta ja 
pääasiassa käytettävistä kemikaaleista 
käyttöturvallisuustiedotteineen. Vähäi-
sestä toiminnasta tulee tehdä ilmoitus 
pelastusviranomaiselle, joka valvoo 
myös vähäiseksi luokiteltua toimintaa.
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R ehellisyys maan perii. Näin 
meille on vakuutettu imeväisestä lähti-
en. Varmemmaksi vakuudeksi lukuisat 
tutkimukset ovat tämän perintöhoke-
man toteen näyttäneet vuosien saatos-
sa. Suomalaiset ovat maailman rehelli-
sintä kansaa.

EIKÄ MIKÄÄN OLE MUUTTUNUT. Rehel-
lisiä me ollaan – ja luotettavia viimeai-
kaistenkin tapahtumien valossa. 

Jo 90-luvulla todistettiin, että johtavat 
talousvaikuttajat Hannes K. ja Pentti K. 
etunenässä olivat rehellisyyden periku-
via. Rahaa tienattiin ja niillä maksettiin 
erääntyvät laskut, kuten pitääkin. Ja ne 
olivat isoja laskuja!

JOKU KATEELLINEN KALLU EPÄILI jota-
kin hämärää tapahtuneen rahaliiken-
teessä, mutta hovi ja vieläpä korkein 
oikeus kertoi tuolle taantumuksen Ta-
nulle, että pojat ovat tosi poikia ja mak-
selevat laskut ajallaan - ja ihan omalla 
rahalla.

TUOSTA EI NÄYTÄ OPITUN yhtikäs mi-
tään. Nyt ihmetellään huuli pyöreänä, 
että minkä kumman takia joku maksaa 
laskuja Panamaan ja Luxenbourgiin – 
tai Neitsytsaarille. No totta hemmetis-
sä laskut pitää maksaa. Jos on ostettu 
Panama-hattuja, kai ne täytyy maksaa. 
Neitsyistä nyt puhumattakaan.

JOS MEITÄ ON REHELLISIKSI mainittu, 
niin yhtä kaikki meitä on pidetty luotet-
tavina ja joskus jopa avuliaina Aatuina.

Panamahattuja

LUOTTAMUS ON ANSAITTAVA, sitä ei 
saa selittämällä. Tähän täytyy perustua 
Nordean poikien – ja kai tyttöjenkin – 
avuliaisuus asiakkaistaan kohtaan. Jos 
hyvä, pitkäaikainen asiakas on pyytänyt 
pankkia perustamaan hänelle yrityksen, 
on pankki ilman muuta ollut velvollinen 
auttamaan poloista. 

ASIAKAS EI VARMAAN ole osannut 
käyttää tietokonetta tai on ollut huono 
Lontoon ja Portugalin murteessa ja on 
sen takia pyytänyt apua solidaariselta 
pankkiveljeltä firman perustamisessa 
kansainvälisen liiketoiminnan kehittä-
miseksi.

OLISIHAN SE KORNIA, jos pankkiiri oli-
si sanonut, että ”älä hyvä veli minulta 
neuvoja kysele, omillaan sitä on tultu 
ennenkin toimeen. Kitunenkin kaatoi 
karhuja ihan omalla keihäällään, keihäs-
tele sinäkin vain omin nokkinesi siellä 
reissun päällä.”

MITÄ TÄLLAISEN VASTAUKSEN jälkeen 
kuvittelet asiakkaan tekevän? Kumar-
tavan lippalakki kourassa ja kiittelevän 
hyvistä neuvoista? Jep, jep. Olisi ehkä 
sittenkin kantanut taalat ja markat avu-
liaamman naapurin kassaholviin. 

EI SITÄ SOVI LUOTTAMUSTA pettää. 
Apua on hädässä olevalle annettava, 
eikä pikku avusta edes kehtaa korvauk-
sia kysellä. Jos apua saanut sitten sopi-
vassa saumassa jotakin pientä vasta-
palvelusta pyytämättä toimittelee, niin 

sehän vasta onkin sitä luottamuksen sy-
ventämistä ja rehellisyyden perikuvaa. 

NÄISSÄ MITTELÖISSÄ toki saattaa käy-
dä niin, että aina ei muisteta vilkkaina 
aikoina laittaa kaikkia toimituksia muis-
tiin ja voi olla, että joku liikku saattaa 
jäädä toimittamatta verokarhullekin.

Sitä sattuu. Mutta sehän on inhimil-
listä jopa meillä vähemmän rehellisillä 
kansalaisilla.

JOS KUITENKIN ALKAA NÄYTTÄÄ sil-
tä, että rehellisyytemme rapistuu, on 
toimittava heti. Maineesta täytyy pi-
tää kiinni. Terveysteknologiamme on 
tehnyt viime vuosina huimaa tulosta ja 
tuottanut aivan uusia oivalluksia. Sieltä 
löydämme varmasti reseptin rehellisyy-
den palauttamiseksi. 

Uusi rehellisyys-rokote ei lienee enää 
monenkaan vuoden kehittelyn takana. 
Pannaan vain virusviljelmät itämään 
kaikilla 18 sote-alueella – ja Ahve-
nanmaallakin. Rokotteen antamiseksi 
saamme edullisia neuloja HUS:n kierrä-
tyskeskuksesta. 

Reilun pelin hengessä
Veli Pitkäkorva
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Osmo Wiio oli huomattava vaikuttaja. Mo-
ni mieltää hänet elektroniikkainsinööriksi, 
sillä hän oli kirjoittamassa useita radioai-
heisia kirjoja ja niiden rakennusohjeita. 
Hän kuitenkin oli valtiotieteiden maisteri 
ja täydensi opintojaan lehdistöopin lauda-
turilla. 

 itkän uransa aikana hän kohtasi monenlaisia tilanteita 
yhteiskunnassa mm tiedottamisen saralla eivätkä nämä ole 
suinkaan nykyäänkään vanhentuneita. Valitettavan usein 
nämä tuntuvat unohtuvan, joten olkoon tässä muistutukse-
na, miten suunnitelmat ja käytäntö kohtaavat.

Wiion lait 

Wiion lait inhimillisestä viestinnästä (1976-78) / Wiion 
muistosivusto  http://osmo.wiio.net/wiion-lait/

1.    Viestintä yleensä epäonnistuu – paitsi sattumalta.
1.1 Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu.
1.2  Jos viestintä ei voi epäonnistua, niin se kuitenkin 

tavallisimmin epäonnistuu.
1.3  Jos viestintä näyttää onnistuvan toivotulla tavalla, 

niin kyseessä on väärinkäsitys.
1.4  Jos olet itse viestintään tyytyväinen, niin viestintä 

varmasti epäonnistuu.

2.    Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulki-
taan tavalla, josta eniten vahinkoa.

3.    On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi pa-
remmin, mitä olet sanomallasi tarkoittanut.

4.    Mitä enemmän viestitään sitä huonommin viestin-
tä onnistuu.

4.1  Mitä enemmän viestitään sitä nopeammin väärin-
käsitykset lisääntyvät.

5.    Joukkoviestinnässä ei ole tärkeätä se, miten asiat 
ovat, vaan miten asiat näyttävät olevan.

6.    Uutisen tärkeys on kääntäen verrannollinen etäi-
syyden neliöön.

7.    Mitä tärkeämmästä tilanteesta on kysymys, sitä to-
dennäköisemmin unohdat olennaisen asian, jonka 
muistit hetki sitten.

SAMPSA KUPARI

Wiion muistolle

P

Wiion tulevaisuuslait (1970–1973)

1. Läheinen tulevaisuus yliarvioidaan.
2. Kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan.
3.  Tulevaisuuden kustannukset lasketaan tämän päi-

vän hinnoista.
4. Kuvitellaan tekniikan muuttavan ihmisen perus-

luonnetta.
5.  Vaikuttajayksilöiden käyttäytyminen harhauttaa 

markkinoita.
6.  Uudisteet tottelevat S-käyrää
7.  Laitteita käytetään toisiin tarkoituksiin kuin mihin 

laitteen keksijä on tarkoittanut.
8.  Viihteestä voidaan maksaa, tietoaines halutaan il-

maiseksi.
9.  Laitteiden käyttäjät haluavat mieluummin lisähyö-

tyä entisestä toimivasta laitteesta kuin hankkia pa-
remman uuden laitteen.
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