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    PÄÄKIRJOITUS

Paistaako päivä 
ammattikorkeakouluun?

     ulevaisuuden ennustamisen sanotaan olevan vaikeinta, 
mutta ehkä nykyisin ammattikorkeakoulupuolella on aika 
selkeitä linjoja, joiden mukaan mennään. 

KAIKEN VIISAUDEN ALKU ON TOSIASIOIDEN tunnustami-
nen, ja toiveiden pitäminen tosiasioina useimmiten on vain 
itsensä pettämistä. Siirrymme koko ajan kohti niukempia 
aikoja. Tietysti voidaan katsoa, että takavuosina on eletty lii-
an laveasti, kun maanlaajuinen organisaatio on kasvanut ja 
kustannukset tulleet suuriksi. Tarkkaa vertailukohtaa ei ole, 
mutta reaalibudjetit ovat ehkä pysyneet ennallaan kymme-
nen, kahdenkymmenen takaisiin nähden. 

VALITETTAVASTI OPETUKSEN, jonka pitäisi olla ydintoimin-
taa, ohelle on tullut valtavasti muuta touhua, ja kiinteistö-
kustannukset on siirretty määrärahoista maksettaviksi. Ai-
kanaan valtio järjesti kustannuksellaan kiinteistöt. Sitten ne 
ovat veloituksetta siirtyneet ylläpitäjille, ja nykyisin nämä 
veloittavat ilmaisiksi saamistaan kiinteistöistä suuria vuokria 
lähinnä kuntatalouksien paikkaamiseen opetuksen kustan-
nuksella. 

BYROKRAATTIARMADA AIHEUTTAA myös valtavat kustan-
nukset, ja kaikki rahoitetaan opetusta supistamalla. Parissa 
vuosikymmenessä opiskelijoiden saama lähituntimäärä on 
laskenut noin neljästätuhannesta kahteentuhanteen, mikä 
aiheuttaa valtavia haasteita tutkinnon tason säilyttämiseksi - 
varsinkin kun opintonsa aloittavien matemaattisluonnontie-
teellisen osaamisen taso on laskenut merkittävästi. Tuntuu 
välillä jo mahdottomalle tehtävälle.

RAHOITUSMALLI ON MUUTTUNUT ja oppilaitos saa rahansa 
hyvin pitkälle suorituspainotteisena. Tästä aiheutuu valtavia 
paineita kirjoittaa riittävästi jopa vastikkeettomia suoritus-
pisteitä, jotta tulorahoitus pysyisi hyvänä. Jos oppilaitos pyr-
kii hyvään osaamistasoon ja kirjaa suorituspisteet vain niille, 
jotka aidosti osaavat asiansa, niin hyvästä työstä kansanta-
louden parhaaksi palkitaan konkurssilla. 

Muste ei paljoa maksa, joten pistetehtailu jatkuu. Osa op-
pilaista on tyytyväisiä leppoisasta  tahdista ja oppilaitoksen 
rahakirstu täyttyy, jolloin johto voi matkustella ympäri maa-
ilmaa ”saamassa virikkeitä” ja levittämässä pisteitä runsaasti 
tuottavan järjestelmän ilosanomaa. 

Teollisuus ei kuitenkaan ehkä ole tyytyväinen, jos vasta-
valmistuneiden osaaminen on kehnoa. Mutta tästäkin selvi-

tään siirtämällä tuotanto sinne, missä toimintaedellytykset 
ovat paremmat.

SUORITUSPISTEITÄ KIRJATAAN HYVIN LUOVILLA mene-
telmillä. On kokeiltu esimerkiksi jatkuvan arvioinnin me-
netelmää, jossa oppilaat kopioivat viikoittain tehtäviä ka-
vereiltaan (pitäisi toki tehdä ihan itse) ja opettajat valtavin 
ponnistuksin arvioivat näitä ja kirjaavat osakokeiden lisäksi 
niitä ylös. Sinänsä oikeasti tuottamatonta työtä ja todel-
la paljon lisätyötä, mutta kaikki oppilaat selvittävät kurssit 
pääsääntöisesti arvosanoin 4 tai 5. Jokaiselle pitäisi antaa 
vielä henkilökohtaista palautetta. 

Paperilla näyttää todella hyvälle. Kuitenkin varsinainen 
ydintehtävä unohtuu eikä kapasiteetti riitä enää opetuksen 
kehittämiseen vaan valtava työmäärä vie mehut. Saa nähdä, 
miten tapa tulee leviämään, koska se on pisteitä tuottavaa.

MYÖSKÄÄN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 35 VIIKON periaatetta 
työnantaja ei kunnioita kustannussyistä. Viiden etäviikon ai-
kana oletetaan opettajan olevan valmiudessa kuin palokun-
ta. Kuitenkin, kun työehtosopimus sanoo yksiselitteisesti, 
että aikaan ja paikkaan sitomattomat työtehtävät voi hoitaa 
valinnanvaraisella aikataululla ja haluamassaan paikassa, 
niin se tarkoittaa myös sitä. Kukaan ei voi rajoittaa sitä. 

Sen lisäksi 35 viikon ajalle jää 400 tuntia paikasta ja ajasta 
riippumatonta työtä, mutta nykyisin se ei oikeasti ole sitä, 
koska opettaja ei voi etukäteen osoittaa esimerkiksi jolle-
kin tulevalle päivälle käyttävänsä näitä tunteja tarkoitetulla 
tavalla vaan sopimusten vastaisesti katsotaan olevan mah-
dollista järjestää kokouksia yms. näillekin päiville, jopa aivan 
viime tingassa, ja sitten katsotaan peräpeilistä hyvän tavan 
vastaisesti, mitä tunteja sattui jäämään mukamas sitomat-
tomaksi.

YKSI ERINOMAINEN TAPA SELKEYTTÄÄ tekniikan opetusta 
olisi insinöörikorkeakoulujen perustaminen. Tämä on aivan 
realistinen vaihtoehto ja ministeriökin on aidosti kiinnostu-
nut tästä mahdollisuudesta. Näin voitaisiin aidosti vähentää 
byrokratiaa ja nostaa tutkintojen tasoa. 

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa poikkitieteellises-
ti sujuisi erinomaisesti, vaikkei yhteistä hallintoa olisikaan. 
Teollisuus keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja saa näin re-
sursseistaan parhaan tehon irti. Vastaavalla tavalla voidaan 
toimia myös tekniikan opetuksen suhteen. 

T
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LEDAREN

 an säger att det svåraste är att spå framtiden, men 
kanske det idag på yrkeshögskolesidan är ganska klara linjer 
som man följer.

ATT ERKÄNNA FAKTA ÄR GRUNDEN för all visdom, och att 
hålla önskningar för fakta är för det mesta bara att bedra sig 
själv. Vi går hela tiden mot allt njuggare tider. Naturligtvis 
kan man anse att man förr har levt över sina tillgångar, då 
den riksomfattande organisationen har vuxit och kostna-
derna skjutit i höjden. Det finns ingen exakt referens, men 
realbudgeterna har kanske förblivit lika som de var för tio, 
tjugo år sedan.

TYVÄRR HAR DET VID SIDAN AV undervisningen, som bor-
de vara kärnverksamhet, dykt upp en massa annan verk-
samhet, och fastighetskostnaderna har börjat betalas från 
anslagen. I tiden ordande staten fastigheterna på sin egen 
bekostnad. Sedan har de gratis överförts till upprätthållarna, 
och idag uppbär dessa höga hyror från fastigheterna de er-
hållit gratis främst för att förbättra kommunalekonomin på 
bekostnad av undervisningen.

BYROKRATARMADAN FÖRORSAKAR också enorma kostna-
der, och a llt betalas genom att beskära undervisningen. På 
ett par årtionden har mängden närkontakttimmar de stu-
derande får minskat från ca 4000 till 2000, vilket förorsakar 
enorma utmaningar för att bibehålla ingenjörsexaminatio-
nernas nivå – särskilt då den matematisk-naturvetenskap-
liga kunskapsnivån har sjunkit påtagligt hos dem som inle-
der sina teknikstudier. Det känns emellanåt som en omöjlig 
uppgift.

FINANSIERINGSMODELLEN HAR förändrats och läroanstal-
ten får i hög grad sin finansiering på basen av prestationer. 
Därav följer en enorm press att registrera t.o.m. obefogade 
prestationspoäng, för att inkomstfinansieringen skall hållas 
god. Om läroanstalten strävar efter en god kunnandenivå 
och bokför prestationspoäng bara åt dem som på riktigt kan 
sin sak, så belönas man för ett fruktbart arbete för nationale-
konomins bästa med konkurs.

Bläcket kostar inte mycket, så man fortsättar att skapa po-
äng. En del studerande är nöjda med den slöa takten, och 
läroanstaltens kassakista fylls på varvid ledningen kan resa 
världen runt och ”skaffa inspiration” och sprida glädjebud-
skapet om systemet som genererar mängder av studiepo-
äng.

Industrin är kanske dock inte nöjd om de nyutexaminera-
de har svaga kunskaper. Men även detta klarar man genom 

att flytta tillverkningen dit där verksamhetsförutsättningar-
na är bättre.

MAN REGISTRERAR STUDIEPOÄNG med väldigt kreativa me-
toder. Man har t.ex. prövat metoden med kontinuerlig be-
dömning, där de studerande varje vecka kopierar uppgifter 
av sina kamrater (fast man borde lösa dem själv) och lärarna 
bedömer dessa med stor möda och antecknar dem vid si-
dan av deltentamina. Detta innebär i sig på riktigt impro-
duktivt arbete och en massa tilläggsarbete, men alla stude-
rande klarar kurserna huvudsakligen med vitsorden 4 eller 
5. Dessutom borde man ge varenda en personlig feedback.

På papperet ser det verligen bra ut. Ändå glöms den 
egentliga kärnuppgiften bort och kapaciteten räcker inte 
längre till för att utveckla undervisningen utan den enorma 
arbetsbördan suger musten ur en. Få se hur seden kommer 
att spridas, eftersom den producerar poäng.

ARBETSGIVAREN RESPEKTERAR HELLER inte arbetsavta-
lets 35-veckorsprincip av ekonomiska skäl. Man utgår ifrån 
att läraren under de 5 distansveckorna är i beredskap som 
brandkåren. Detta trots att arbetsavtalet entydigt säger att 
man kan sköta de arbetsuppgifter som inte är bundna till 
tid och plats med fritt valbar tidtabell och på önskad plats. 
Ingen kan begränsa detta.

Dessutom kvarstår 400 arbetstimmar under de stipulera-
de 35 veckorna som kan utföras oberoende av tid och plats, 
men nuförtiden är det på riktigt inte så, eftersom läraren 
inte på förhand kan påvisa att hen en viss kommande dag 
använder timmarna på avsett sätt utan man anser i strid 
med avtalet att det är möjligt att hålla möten mm. också 
dessa dagar, t.o.m. i sista minuten, och sedan tvärtemot god 
sed tittar man i backspegeln vilka timmar som råkade bli 
”icke bundna”.

ETT UTMÄRKT SÄTT ATT FÖRTYDLIGA teknikundervisnin-
gen skulle vara att grunda ingenjörsyrkeshögskolor. Detta 
är ett helt realistiskt alternativ och även ministeriet är seriöst 
intresserat av denna möjlighet. 

På så vis kunde man minska byråkratin och höja examinas 
nivå.

Tvärvetenskapligt samarbete med andra läroanstalter 
skulle förlöpa utmärkt, även om man inte hade gemensam 
administration. Industrin fokuserar på sitt eget kärnkunnan-
de och får på så vis ut mesta möjliga effekt av sina resurser. 
På motsvarande sätt kan man fungera även i fråga om un-
dervisningen i teknik. 

Lyser solen på yrkeshögskolan? 

M
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 erjantaina 18.11. juhlittiin 70-vuoti-
asta TOOLia ja 40-vuotiasta Toolilaista. 
Pääministeri Juha Sipilä ja Fingridin 
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen kovas-
ti kiittivät ja onnittelivat toolilaisia ar-
vokkaasta työstä insinöörikouluttajina. 
Toivottavasti kauniit sanat eivät jää vain 
juhlapuheisiin vaan toteutuvat oikeasti: 

”Kiitokset järjestölle sen pitkäaikai-
sesta työstä suomalaisen teknillisen 
korkeakoulutuksen ja opetuksen edis-
tämisestä! Korkealaatuinen opetus on 
keskeinen elementti Suomen menesty-
misessä tulevaisuudessa. Kaiken raken-
nekeskustelun keskellä on hyvä muis-
taa, että korkealaatuisen opetuksen 
takana on ihminen – pätevä ja sitou-
tunut opettaja. Hänestä on pidettävä 
hyvää huolta. Opettajan ammatin pitää 
olla houkutteleva. Opettajille pitää an-
taa heidän ansaitsemansa arvostus.”

PAIKALLE METROPOLIAN upeaan Bule-
vardin taloon saapui noin 160 toolilais-
ta ja sidosryhmäläistä. Juhlassa näkikin 
monta sellaista kollegaa, joiden kanssa 
on ollut tekemisissä vain sähköpostin 
välityksellä tai ei lainkaan: olipa hauska 
tutustua Lauri, Reijo, Kirsi, Eeva, Heikki, 
Harri, Leena, Tapani, Arto ja moni muu!

Mukana oli myös monta eläkeläisjä-
sentä: olipa kiva nähdä pitkästä aikaa 
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Aikakauslehtien liiton jäsen

PÄÄTOIMITTAJALTA

Juhlimisiin taas 
vuonna 2026?

P
Juhlajulkaisu esiteltiin juhlassa haastattelun muodossa: emerituspuheenjohtaja ja TOOLin 
kunniajäsen Esko Pöllänen vastaili päätoimittajan kysymyksiin.

muun muassa opettajakollegat Alpo 
Jääskeläinen ja Juhani Riihentaus sekä 
1990-luvulla Toolilaisen päätoimittajana 
toiminut Matti Komi. Juhlassa piipahti 
myös liiton entinen puheenjohtaja Sep-
po Pahlman.

MAINOSTAN VIELÄ KERRAN juhlassa 
esiteltyä Juhlajulkaisua. Jos se on sinulle 
jaettu mutta mennyt jo paperinkeräyk-
seen, se on luettavissa TOOL ry:n koti-
sivuilla www.tool.fi. 

Kuvioina esitetty insinöörikoulutuk-
sen kehitys on erittäin mielenkiintoista 
luettavaa ja katsottavaa. Mukana on tie-
tysti järjestötoiminnan ydintä: edunval-
vonnan kiemuroita kymmenen viime 
vuoden ajalta ja sukellus TOOLin järjes-
törattaisiin. 

Julkaisussa on laajat katsaukset tek-
niikan opettajien koulutuksen sekä 
järjestölehtemme historiaan – näitä asi-
oita ei ole koskaan aikaisemmin koottu 
yksiin kansiin eikä varmaan aivan pian 
tulla uudelleen tekemään. 

LUE JUHLASTA JA JUHLAPUHEISTA tä-
män lehden sivuilta 6–12! Kuvakavalka-
di on keskiaukeamalla.

MIRKA AIRESVUO
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HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

Onnea TOOL ry 70 vuotta, 
Toolilainen 40 vuotta!

 iiton 70-vuotisjuhlia ja Toolilai-
nen-lehden 40-vuotisjuhlia vietettiin 
perjantaina 18.11. Metropolia ammatti-
korkeakoulun juhlasalissa. Metropolian 
toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola 
toi tervetulopuheessaan esiin, että ra-
kennusta on valmistumisvuodesta 1877 
saakka käytetty tekniikan alan opetuk-
seen: juhlat saivat siis arvoisensa puit-
teet.

Puhujiksi olimme saaneet erinomai-
sen kavalkadin insinöörikoulutusta eri 
näkökulmista tarkastelevia yhteiskun-
nallisia vaikuttajia. Puheista heijastui 
alan arvostus sekä insinööritaitojen 
merkitys Suomen viennille ja kilpailu-
kyvylle.

Ohjelmassa oli myös kunniajäsenyy-
den myöntäminen liiton eteen merkit-
tävästi työtä tehneille Esko Pölläselle 
ja Reijo Mäkelälle, Toolilainen-lehden 
juhlajulkaisun esittely, vapaata keskus-
telua ja verkostoitumista sekä juhlail-
lallinen. Iltajuhlan lopulla Retuperän 
WBK innoitti juhlavieraat tanssimaan, ja 
viimeiset juhlijat poistuivat Metropolian 
juhlasalista vasta kolmelta yöllä – insi-
nöörit asialla!

TOOLin edunvalvonnan 
haasteet ja tavoitteet

TOOLin puheenjohtaja Pasi Repo to-
tesi kymmenen viime vuoden olleen 
edunvalvonnallisesti haastavia. Vuonna 
2005 aloitettua ammattikorkeakoulu-
uudistusta ei ole vielä saatettu pää-
tökseen ja järjestelmään kohdistuvat 
muutospaineet ovat suurimmat sitten 
järjestelmän synnyn. Koulutusleikka-
ukset ovat kohdistuneet erityisen ran-
kasti insinöörikoulutukseen, mikä on 
ristiriitaista Suomen viennin edistämis-
pyrkimysten kannalta. Ulkoistaminen 
on helppoa: yritykset ja osaaminen kar-
kaavat helposti Suomen ulkopuolelle, 
mikäli valmistuvien insinöörien laatu ei 

LTOOL ry:n puheen-
johtaja Pasi Repo.
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ole riittävän hyvä. Revon mielestä re-
sursseja tulisi laittaa opetuksen laadun 
kehittämiseen siten, että koulutuksen 
sisältöön ja opetusmenetelmien uudis-
tamiseen panostaminen mahdollistuisi. 

TOOLin sopimusoikeudellisiin tavoit-
teisiin kuuluu ammattikorkeakouluso-
pimuksen kehittäminen työaikamää-
räysten osalta. Lisäksi sopimuksessa 
tulisi kuvata yliopettajan, lehtorin sekä 
laboratorio- ja harjoitteluinsinöörin toi-
miin kuuluvat perustehtävät selkeästi ja 
sitovasti. TOOL ry kannattaa duaalimal-
lin säilyttämistä, sillä yliopistojen kans-
sa fuusioituminen johtaisi opetuksen 
teoretisoitumiseen ja työelämäsidon-
naisuuden heikentymiseen. Ammatti-
korkeakouluilla halutaan säilyttää oma 
profiili, johon sisältyy omat lainsää-
dännölliset tehtävät, ammattikorkea-
koululaki ja rahoitusmalli. Yhdistymiset 
toisten ammattikorkeakoulujen kesken 
ovat tästä näkökulmasta parempia ra-
kenteellisia uudistuksia. Yhtenä pitem-
män aikavälin tavoitteena Repo esitteli 
insinöörikorkeakoulun perustamista ja 
sitä puoltavia seikkoja. Hankkeen eteen 
tehdään TOOLissa aktiivista vaikutta-
mistyötä. 

TOOL ry liittyi OAJ:hin vuonna 1988 
edunvalvonnallisin perustein. Vaikka 
osa jäsenistöstä tuntee yhteenkuu-
luvuutta ennemminkin TEK:n kanssa 
yliopistokoulutuksen ja teollisuudesta 
hankitun työelämäkokemuksen joh-
dosta, on OAJ:hin kuuluminen edun-

valvonnallisesti tärkeää. OAJ:n järjes-
töjohtaja Pasi Pesonen toi iltajuhlan 
puheessaan esiin OAJ:n roolin kaikkien 
opettajaryhmien yhteisenä edunvalvo-
jana ja korosti, että ainoastaan sillä on 
neuvotteluoikeudet opettajien palkka-
ukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liit-
tyvissä asioissa. 

Valtioneuvoston ja 
elinkeinoelämän 
tervehdykset TOOL ry:lle

Pääministeri Juha Sipilä toi juhlaan val-
tioneuvoston tervehdyksen. Hän nosti 
teknologiaosaamisen ja innovaatiot 
esiin vahvuusalueena, joka on kääntä-
mässä Suomen taloutta ja työllisyyttä 
parempaan suuntaan. Suomalaisilla 
innovaatioilla on myös tärkeä rooli Suo-
men maabrändin luomisessa. Valtion 
rooliksi hän näkee hyvät tulokset mah-
dollistavien toimintaedellytysten luo-
misen, joiden olennainen osa insinööri-
en laadukas perus- ja muuntokoulutus 
on. Viime vaalikauden merkittävästä 
ammattikorkeakoulu-uudistuksesta 
hän totesi että on positiivista, että am-
mattikorkeakoulut ovat itse aktiivisesti 
osallistuneet ehdotusten tekemiseen 
siitä, miten uudistuksia olisi paras to-
teuttaa.

”Hyvät opettajat ovat kullanarvoisia” 
lausui Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Juk-
ka Ruusunen elinkeinoelämän terveh-

dyksessään. Ruusunen pitää tärkeänä 
insinöörien laadukasta pohjakoulutus-
ta, kuin myös koulutuksen kiinteää yh-
teyttä yritysmaailmaan. Myös Teknolo-
giateollisuus ry:n apulaisjohtaja Mervi 
Karikorpi korosti puheessaan toimivan 
ja aktiivisen yritysten ja korkeakoulujen 
välisen yhteistyön merkitystä. Ammatti-
korkeakoulut ovat erityisesti pienille ja 
keskisuurille yrityksille tärkeä linkki, kun 
Suomeen luodaan osaamispohjaista 
kasvua. 

Moni ala, muun muassa Ruususen 
edustama energiateollisuus, on voi-
makkaassa murrosvaiheessa: tekniset 
innovaatiot ja uudet liiketoimintamallit 
ovat tarpeen, jotta muutoksesta sel-
vittäisiin kunnialla. Hän näkee tulevai-
suuden insinööreillä olevan edessään 
lukuisia haasteita ja mahdollisuuksia: 
niitä luovat niin ilmastonmuutos, kau-
pungistuminen, globalisaatio kuin di-
gitalisaatiokin. Ratkaisujen etsiminen 
yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin 
vaikuttaa varmasti positiivisella tavalla 
myös insinöörien työmotivaatioon. Tu-
levaisuus on parempi nähdä mahdolli-
suutena kuin uhkana.

Pääministeri Juha Sipilän puheen voi 
lukea kokonaisuudessaan sivuilta 8–10. 

Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Jukka 
Ruususen puheen voi lukea kokonai-
suudessaan sivuilta 10–12.

Iltajuhlassa keskusteltiin vilkkaasti. Ruokailun aikana flyygeliä soitti Juha Kopu.
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JUHA SIPILÄ, pääministeri

Arvoisa juhlayleisö, opettajat, 
tekniikan ystävät!

T

On mukava olla välillä insinööriseurassa. 
Nyt täällä juhlimassa TOOL ry:n 70-vuotista 
taivalta. Teidän ansiostanne Suomi on tun-
nettu luotettavasta insinööriosaamisestaan.  

 e TOOLin toimijat olette olleet aktiivisesti mukana kehit-
tämässä tekniikan alaa ja sen koulutusta. Insinöörien määrä 
suhteessa Suomen väkilukuun on maailman suurimpia. Tämä 
on johtanut vahvaan teknologiaosaamiseen ja innovaatioihin. 
Teidän alanne jos jokin on jatkuvan muutoksen ja kehityksen 
kourissa. Kukaan meistä ei pärjää, jos emme ole innostuneita 
kehittämisestä ja uuden oppimisesta. 

Minunkin tehtävänkuvani on viime vuosina muuttunut. 
Tästä huolimatta omasta autotallistani löytyy 3D-printteri ja 
kolmeakselinen jyrsinkone. 

VARSINAISESTI SUOMALAINEN insinöörikoulutus alkoi Tam-
pereen teknillisessä opistossa syksyllä 1912.  Valtion ylläpi-
tämä opisto oli vuosikymmenten ajan ainoa laatuaan. Seu-
raavat teknilliset opistot perustettiin Turkuun ja Helsinkiin 
1940-luvun alkupuolella.  

Teknillistä koulutusta uudistettiin 1940-luvulla. Kaksivuoti-
sesta teknillisestä koulusta sai edelleen teknikon tutkinnon, 
mutta teknillisestä opistosta valmistuneet saivat käyttää insi-
nöörin arvonimeä. 

Teollistumisen myötä insinöörikoulutuksen sisältöjä uudis-
tettiin vuonna 1954. Opetussuunnitelmassa koulutus jaettiin 
yleisiin aineisiin, yleisiin ammattiaineisiin, erikoisammattiai-
neisiin sekä johtamistaidollisiin ja sosiaalisiin aineisiin. Ope-
tuksessa alkoi korostua teknisten taitojen lisäksi johtaminen 
sekä tuotantotekniikka ja -talous. 

Valmistuneiden määrä on kasvanut vuosikymmenten aika-
na merkittävästi. Vuonna 1960 valmistuneita insinöörejä oli yli 
300 ja teknikoita noin 1 400. Kasvu jatkui tästä edelleen vuosi-
kymmenten varrella. 1980-luvun lopulla insinöörejä valmistui 
noin 4 000 vuosittain. Tähän vaikutti huomattavasti se, että 
näinä vuosikymmeninä teknillisiä opistoja perustettiin maa-
kuntiin.

VIIME VAALIKAUDELLA tehtiin merkittävä ammattikorkea-
koulu-uudistus. Rahoitus, ohjaus ja hallinto laitettiin uusiksi. 

Todellinen työ on edelleen kesken. Se tehdään paikallisel-
la tasolla. Tässä tarvitaan riittävä työrauha. Korkeakouluille 
asetettujen tavoitteiden pitää olla kunnianhimoisia. Ammat-
tikorkeakoulut ovat tehneet ehdotuksia, jotka luovat pohjaa 
korkeakoulujen toiminnan uudistamiselle. On hyvä, että kor-
keakoulut ovat itse aktiivisesti kehittämässä työnjakoaan. 
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MEIDÄN SUOMALAISTEN vahvuus on se, 
että ratkaisemme visaisia ongelmia käy-
tännönläheisesti. Siksi meillä on paljon 
annettavaa maailmalle. Luottamukseni 
tästä on vahvistunut entisestään viime-
aikaisilla matkoillani. Niitä olen tehnyt 
suomalaisyritysten kanssa Intiassa, Ar-
gentiinassa ja Meksikossa. Suomalai-
silla insinööreillä on paljon annettavaa 
globaalien kysymysten ratkaisemiseksi. 
Näitä ovat esimerkiksi puhdas ilmasto, 
uusiutuva energia sekä puhtaan veden 
ja ruuan riittävyys. Nämä ovat maailman 
suurimpia ongelmia.

Matkustin alkuvuodesta Intiaan. Siellä 
suomalaisia yrityksiä esiteltiin valtiolli-
sille toimijoille ja suuryrityksille. Siellä 
Suomen tarina tiivistyi siihen, että olem-
me maailman puhtain maa. Huomasin, 
että maallamme on huimat mahdol-
lisuudet ja osaaminen muun muassa 
kiertotaloudessa: tehdä jätteestä ener-
giaa ja biojätemassoista nestemäisiä 
polttoaineita. 

Keinoäly ja oppiva koneäly mahdol-
listavat arjen, yhteisten palveluiden ja 
työn uudelleen ajattelun mullistavalla 
tavalla. Älykkäät teknologiat, robotiikka, 
keinoäly, puettava teknologia ja 3D ovat 
tulevaisuuden kehittämisen avainsano-
ja. Niiden avulla parannetaan resurssi-, 
materiaali- ja energiatehokkuutta. So-
vellusten kehittämisessä ohjenuorana 
ja tähtäimenä on oltava kokonaishy-
vinvoinnin kohentaminen. Meidän on 

määrätietoisesti haettava uusia aloja ja 
kohteita, joita voimme lähestyä uudella 
konseptilla automaation avulla. 

ESIMERKIKSI ON VAIN ajan kysymys, 
milloin hankalien paikkojen puunkor-
juutöitä aletaan hoitaa kauko-ohjauk-
sella robotiikan avulla.  Hoivarobotiikka, 
liikenteen ja logistiikan ratkaisut, koti-
automaatio ja älykkäät kaupungit ovat 
alueita, joilla mahdollisuuksia ja jo oras-
tavaa kehitystä nähdään.

MEIDÄN INSINÖÖRIEN asiat puhutut-
tivat myös taannoin Pohjoismaiden 
pääministerien kokouksessa Kööpen-
haminassa. SAP:n entinen toimitusjoh-
taja Jim Snabe kertoi, että digitalisaatio 
on mahdollistanut esimerkiksi syöpä-
näytteiden laajamittaisen analysoinnin. 
Tämä voi olla jopa tehokkaampaa kuin 
mihin ihmiset pystyvät. Kuvankäsittely-
ohjelman tapainen työkalu voi tunnis-
taa syövän.  
Tulevaisuudessa näemme itseohjau-
tuvia robottiautoja, joita jo kokeillaan 
muun liikenteen seassa. Näiden myö-
tä kolareiden määrä pienenee ja lii-
kenneturvallisuus paranee. Mikään ei 
kuitenkaan voita autolla ajamista itse. 
Suomalaisille insinööreillä on paljon 
annettavaa myös teknologisiin ratkai-
suihin, jotka toimivat ympärivuotises-
ti kylmissä ja arktisissa olosuhteissa. 
Esimeriksi Oulun ja Tromssan välisestä 

valtatie 8:sta ollaan rakentamassa äly-
käs maantie, Tunturi-Lapin älyliikenteen 
testialue Aurora. Siellä voidaan tutkia 
esimerkiksi robottiautojen toimintaa 
arktisissa olosuhteissa.

Valtion roolina muutoksessa on sää-
dös- ja toimintaympäristön luominen, 
turhan byrokratian purkaminen sekä 
aktiivinen tekoälyekosysteemien ja ver-
kostojen rakentaminen. Tässä kuussa on 
käynnistynyt Kokeileva Suomi -kiertue. 
Se toteutetaan valtioneuvoston kans-
lian, ammattikorkeakoulujen ja Am-
mattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 
Arenen yhteistyönä. Kiertue koostuu 19 
tilaisuudesta kaikissa Suomen maakun-
nissa. 

Tavoitteena on rakentaa alueille ko-
keilevaa kehittämistä. Tämä vahvis-
taa heidän omaan profiiliinsa sopivaa 
ekosysteemiä, innovaatioita ja kokeilu-
ja. Tarkoitus on tavoittaa tasapuolisesti 
eri alueita Suomessa ja vahvistaa kokei-
luosaamista koko maassa.

TEKNOLOGIALLA ON SUURI merkitys 
yhteiskunnan hyvinvoinnille ja työllisyy-
delle. Teknologinen luovuus ja ongel-
manratkaisu ovat keskeisessä asemas-
sa luotaessa uusia innovaatioita, uutta 
teollisuutta ja uutta palveluyhteiskun-
taa. 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 
teetti muutama vuosi sitten selvityksen 
tulevaisuuden uusista teknologioista: 

Pääministeri Sipilä ja puheenjohtaja Repo tervehtivät lämpimästi, kun pääministeri saapui päiväjuhlaan.
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JUKKA RUUSUNEN
Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

Hyvät opettajat ovat 
kullan arvoisia

Yli sata vuotta vanha suomalainen insinöörikoulutus on 
upea menestystarina. Koulutuksen lopputuotteet – osaa-
vat, kekseliäät ja ahkerat suomalaiset insinöörit – ovat 
vaikuttaneet merkittävästi Suomen kehittymiseen elä-
mänlaadullisesti ja taloudellisesti maailman kärkikas-
tiin. Insinööreillä on ollut keskeinen rooli Suomen kan-
sainvälisen brändin rakentamisessa. 

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen 
seurasi juhlan puheita OAJ:n puheenjohtajan 
Heikki Luukkaisen kanssa.

”Suomen sata uutta mahdollisuutta: 
Radikaalit teknologiset ratkaisut”. Siinä 
nousee esille tutkimuksen ja teknolo-
gian merkitys yhteiskuntamme kehityk-
sessä. Selvityksessä esitellään 100 radi-
kaalia teknologiaa, jotka on valittu siten, 
että ne voivat olla käytössä 2020-luvulla 
ja yhteiskunnallisten vaikutusten ole-
tetaan olevan merkittäviä viimeistään 
2030-luvulla.

Osa selvityksessä mainituista uusista 
teknologioista on meille tutumpia, ku-
ten tavaroiden tai lääkkeiden 3D-tulos-
tus. Kiertotaloudella voi tulevaisuudes-
sa olla huomattavia kansantaloudellisia 
vaikutuksia. Sitran selvityksen mukaan 
soijan korvaaminen kotimaisella härkä-
pavulla kohentaisi vaihtotasettamme 
noin 50 miljoonalla eurolla.

Nämä esimerkit tuovat esille teknii-
kan alan merkityksen tulevaisuuden 
kehityksessä ja alan kytkeytymisen 
muuhun kehitykseen. Teknologia-alan 
muutokset osoittavat, että ainoastaan 
laajapohjaisen ja laadukkaan perus-
koulutuksen saaneet insinöörit voivat 
uusintaa osaamistaan työelämän ja yh-
teiskunnan muuttuvien tarpeiden mu-
kaisesti. 

Minulla on omaa kokemusta insinöö-
rien muuntokoulutuksesta. Koulutin 
rakennusinsinööreistä tietoliikenneinsi-
nöörejä Solitralla. Olin itsekin radiotek-
niikan opettajana heille.

TEKNOLOGIAOSAAMISELLA ON keskei-
nen merkitys maamme menestyksessä 
ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Vahva 
tekniikan osaaminen nostaa Suomen 
taloutta ja työllisyyttä parempaan päin. 
Merkkejä talouden käänteestä on jo 
ilmassa. Työllisyystilanteessa on myön-
teinen kehitys. Talous on lähtenyt hie-
noiseen kasvuun.

On äärimmäisen tärkeää, että pys-
tymme ajanmukaisella tavalla vas-
taamaan alan kehittämishaasteisiin. 
Tämä toteutuu turvaamalla laadukas 
tekniikan perusosaaminen, huolehti-
malla tarkoituksenmukaisesta lisä- ja 
täydennyskoulutuksesta, vahvistamalla 
yhteistyötä työelämän kanssa sekä yl-
läpitämällä ajanmukaisia tutkimus- ja 
koulutusympäristöjä. Näin säilytämme 
asemamme teknologian vahvana osaa-
jana, huippumaana.

KIITOKSET JÄRJESTÖLLE sen pitkäai-
kaisesta työstä suomalaisen teknillisen 
korkeakoulutuksen ja opetuksen edis-
tämisestä! Valtioneuvoston puolesta 
onnittelen 70-vuotiasta TOOL ry:tä! Me-
nestystä tulevaan!

 4/2016 Toolilainen
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 mmattikorkeakoulujen tek-
niikan ja liikenteen koulutusalan opet-
tajajärjestöä TOOlia perustettaessa 
vuonna 1946 Suomessa elettiin pelon, 
katkeruuden ja toivon aikaa. Tuosta ti-
lanteesta noustiin ja Suomesta tehtiin 
maailman paras paikka elää ja kasvattaa 
jälkeläisiä. 

Pelon ja katkeruuden sijaan tänään 
tulevaisuutta leimaa lisääntynyt komp-
leksisuus ja epävarmuus – ja toivo. In-
sinööri näkee tällaisessa maailmassa 
mahdollisuuden. Tämä tulevaisuus tar-
joaa sankarin viittaa osaaville insinöö-
reille. 

ITSE EDUSTAN energiateollisuutta, joka 
elää suuren vallankumouksen alkuvuo-
sia. Meidän alallamme kvartaali on 25 
vuotta. Koko energiajärjestelmämme 
on menossa uusiksi. Tätä muutosta on 
helppo perustella: haluamme jättää 
lapsillemme hyvässä kunnossa olevan 
maapallon. Samalla olemme astumassa 
epävarmuuden tielle ja meidän on löy-
dettävä polku, joka vie meidät uuteen 
tulevaisuuteen hallitusti. 

Uusiutuvan energian määrä tulee kas-
vamaan merkittävästi tulevina vuosina 
ja vuosikymmeninä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa valtavia investointeja aurin-
ko- ja tuulivoimaan. 

Valitettavasti sähköä ei voida varastoi-
da. Sitä on tuotettava joka hetki täsmäl-
leen yhtä paljon kuin sitä käytetään. Ja 
valitettavasti tuuli ja aurinko eivät osaa 
käyttää voimalaitoksia asiakkaiden tar-
peiden mukaisesti. Mitä tapahtuu, kun 
ei tuule ja aurinko ei paista?

Tämä muutos koskee meitä kaikkia. 
Kohti vihreää tulevaisuutta – joka het-
ki valot päällä valtakunnassa ja kodit 
lämpiminä – kohtuuhinnalla. Tarvitaan 
teknisiä läpimurtoja ja toteutuksia. Itse 
toivon Joulupukilta sähkövarastoja – 
suuria sähkövarastoja! 

Tarvitaan uusia ratkaisuja sähkö-
markkinoiden pelastamiseksi. Tarvitaan 
uusia liiketoimintamalleja. Vaikutukset 
koskevat myös liikennettä ja rakennuk-
sia. Sähköautoja. Mahdollista sähkö- ja 
kaasujärjestelmän integraatiota osana 
sähkön varastoimisongelmaa. Energia-
tehokkaita rakennuksia – niitä, jotka ei-
vät homehdu. 

Ennen kaikkea tarvitaan paljon osaa-
via ihmisiä ja heidän hyvää yhteistyötä. 
Tässä joukkueessa monella pelaajalla 
on insinöörin koulutus. Nämä pelaajat 
ovat taitavia toimimaan yhteistyössä 
muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

Miten tehdään 
huippuluokan insinöörejä?

KUTEN MUIDENKIN tuotteiden osalta, 
myös insinöörien valmistaminen maa-
ilmanluokan osaajiksi vaatii, että kaksi 
ydinasiaa on kunnossa: tarvitaan hyvät 
raaka-aineet ja laadukas valmistuspro-
sessi. 

Insinöörin työtä arvostetaan edel-
leen, mikä takaa sen, että hyvää raaka-
ainetta on tarjolla. 

INSINÖÖRINÄKÖKULMASTA tulevai-
suus näyttää erittäin valoisalta. Elämme 
keskellä monia suuria megatrendejä, 
jotka takaavat osaaville insinööreille 
mielenkiintoisia haasteita: ilmaston-
muutos, kaupungistuminen, globalisaa-
tio, digitalisaatio, vastuullisuus. 

Osaajia tarvitaan, sillä ratkaistavia on-
gelmia on paljon ja ongelmat ovat hyvin 
monimuotoisia. Insinööreille on tarjolla 
työtä, jolla on merkitystä suomalaiselle 
yhteiskunnalle ja koko ihmiskunnalle. 
Se motivoi. 

Työn sisällön mielekkyys on yhä use-
ammalle suomalaiselle työelämän tär-
kein juttu. Töihin on mukava lähteä, kun 
ei tarvitse kysellä, miksi ja kenen eduksi 
ahertaa. Työn mielekkyys takaa parhai-

ten motivaation säilymisen. Se vaikut-
taa myös selvimmin ihmisten halukkuu-
teen pidentää työuraansa. 

Nuori ajattelija Tero 7-vuotta kiteytti 
asian hyvin: ”Haluan tulla insinööriksi, 
kun olen kasvanut isoksi, koska se on 
hauskaa hommaa ja helppoa. Sen takia 
nykyisin on niin paljon insinöörejä ja 
koko ajan tulee vain lisää.” 

Omat lapseni kertoivat aikoinaan 
insinööri-isän työstä seuraavasti: ”Me 
halutaan iskän töihin isona. Iskä puhuu 
kännykkään ja pelaa tietsikkapelejä.” 
Helppo homma.

OSAAVIEN INSINÖÖRIEN valmistukses-
sa hyvä raaka-aine on välttämätöntä 
mutta ei riittävää, kuten matemaatikko 
asian ilmaisisi. Insinöörin taidot puh-
keavat kukkaan laadukkaassa valmis-
tusprosessissa – suomalaisessa insinöö-
rikoulutuksessa. 

Koulutus on reilun sadan vuoden ai-
kana kehittynyt merkittävästi. Yksi asia 
ei kuitenkaan ole muuttunut. Insinöö-
rikoulutuksemme keskeisin menes-
tystekijä on edelleen ihminen – mo-
tivoitunut ja asiansa osaava opettaja. 
”Hyvät opettajat ovat kullan arvoisia”, 
kuten teekkarit asian hienosti ilmaise-
vat valitessaan Vuoden opettajaa. Tästä 

A

Järjestösihteeri Heini Hietikko ja juhlaillan isäntä Jarno Varteva ojensivat Jukka Ruususelle 
ruusun ja satavuotiaasta insinöörikoulutuksesta kertovan kirjan.
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pääomasta on pidettävä hyvää huolta. 
Opettajille pitää antaa heidän ansaitse-
mansa arvostus. 

Tähän tehtävään TOOL ry perustet-
tiin 70-vuotta sitten.  TOOL tekee tär-
keää työtä pitäessään opettajien ääntä 
esillä. Järjestö kantaa tänään huolta 
opetuksen laadusta. Elinkeinoelämä 
jakaa tämän huolen opettajien kanssa. 
Opetuksen laatu on 
keskeinen elementti 
Suomen menesty-
misessä päivä päi-
vältä kiristyvässä 
kansainvälisessä kil-
pailussa. 

Tässä yhteydes-
sä käydään paljon 
keskusteluita raken-
teista ja muista hal-
linnollisista asioista. 
Toivottavasti se tär-
kein menestystekijä, opettaja ja ihmi-
nen, ei jää tämän myllerryksen jalkoihin. 
On hyvä, että Suomessa on huipputut-
kimusyksiköitä. Mutta vähintään yhtä 
tärkeää on, että meillä on huippuope-
tusyksiköitä. Näiden yksiköiden sielu 
ja sydän ovat osaavat ja motivoituneet 
opettajat. 

OPETTAJIEN TYÖTÄ ja asemaa kannat-
taa kadehtia monestakin syystä. Opet-
tajilla on mahtava rajapinta hienoon 
suomalaiseen nuorisoon. Se pitää taa-
tusti vireessä. Siitä syystä opettajat py-
syvät ajan hermolla ja nuorekkaina. 

Oppilaat arvostavat edelleen hyviä 
opettajia. Aikuisten oikeasti. Hyvät 
opettajat pääsevät sankareiksi oppilai-
den legendoihin. Eikä näköpiirissä ole 
mitään merkkejä siitä, etteikö hyviä 
opettajia arvostettaisi myös tulevaisuu-
dessa. Kunhan he eivät jää rakenteiden 
ja byrokratian jalkoihin.

Elinkeinoelämä tarvitsee 
osaavia insinöörejä

TUOTTEET TARVITSEVAT markkinansa. 
Elinkeinoelämä on insinöörikoulutuk-
sen vaativa asiakaskunta. Oppilaitok-
sillemme pitää antaa täysi tunnustus 
hienoista tuotteista. Saamme edelleen 
suomalaisiin yrityksiin erinomaisia nuo-
ria insinöörejä. 

Tänään tarvitsemme osaavia tekijöitä 
tulevaisuuden maailmaan. Tuossa maa-
ilmassa titteli tai asema eivät merkitse 
mitään, vaan todellinen osaaminen ja 
asenne. Vain suorituksilla ja tuloksilla 
on merkitystä. Hyvän kotikasvatuksen 

jatkona laadukas koulutus antaa tähän 
hyvät eväät. Loppu on itsestä kiinni. Ku-
kin meistä on oman elämänsä toimitus-
johtaja.

OPETUSMENETELMIEN KEHITYS on 
mielenkiintoisessa vaiheessa. Uudet 
opetusmenetelmät motivoivat nyky-
päivän nuorisoa ja antavat myös ai-

empaa parempia 
eväitä käytännön 
työelämään. Nuo-
riso tykkää pelata, 
joten annetaan 
heidän pelata. Jopa 
matematiikkaa ja 
fysiikkaa – insinöö-
riosaamisen perus-
pilareita – voidaan 
opettaa nykynuoria 
kiinnostavalla ta-
valla. Tarvittaessa 

apuun voidaan kutsua MIT:n fysiikan 
opettaja YouTubesta. Eikä maksa mi-
tään. 

Tulevaisuudessa oppilaat kysyvät 
neuvoa tekoälyn mestarilta Watsonilta 
ja laittavat opettajat lujille. Opettajilta 
pitää jatkossakin vaatia hyvää opetusta. 
Hyvät opettajat ovat edelleen arvos-
saan. 

Myös yrityksissä käytetään yhä enem-
män pelillistämistä ja videoita osana 
viestintää ja perehdytystä. Haemme 
vinkkejä johtamiseen YouTubesta maail-
man parhailta asiantuntijoilta. Ja jatkos-
sa herra Watsonia tarvitaan neuvomaan 
meitä monimutkaisten kokonaisuuksi-
en hallinnassa. Nuoren insinöörin kan-
nalta on eduksi, jos tällaisia asioita on 
päässyt harjoittelemaan koulussa. 

TYÖELÄMÄSSÄ SIIRRYTÄÄN yhä enem-
män yksilölajeista joukkuelajeihin. Tule-
vaisuuden tekijät ovat joukkuepelaajia. 
Kilpailuetua etsitään erilaisten osaamis-
ten yhdistämisestä. Oleellista on saada 
erilaiset osaajat yhdistämään osaami-
sensa. Insinöörin perustaitojen ohella 
tarvitaan yhteistyökykyä, kykyä verkot-
tua ja toimia tulevaisuuden globaalissa 
person-to-person-maailmassa. 

Asiantuntijatehtävissäkin rutiinityö 
automatisoituu ja luovuus sekä sosiaa-
linen älykkyys korostuvat entisestään. 
Uusia trendejä ovat vastuullisuuden ja 
eettisyyden osaaminen – tämän päivän 
megatrendejä yritysmaailmassa. 

Insinöörikunnassa tarvitaan mo-
nimuotoisuutta ja erilaisia tyyppejä: 
suunnittelijoita, kehittäjiä, myyjiä, yrit-
täjiä. Miehiä ja naisia. Suomalaisia ja 
ulkomaalaisia. Introverttejä ja ekstro-

verttejä. Tämän tulisi näkyä koulujen va-
lintaprosessissa ja opetuksessa. Toisaal-
ta insinöörikään ei voi osata kaikkea. 
Insinöörikoulutuksen tulisi mielestäni 
tulevaisuudessakin koostua järkevistä 
kokonaisuuksista, vaikka elinkeinoelä-
män puolelta aika ajoin esitämmekin 
jos jonkinlaisia toiveita erilaisista uusista 
osaamisista. Opetuksen liiallinen frag-
mentointi ei ole kenenkään etu. 

Kiinteä yhteys yritysmaailmaan on 
tässä kohtaa voittava strategia. Sitä 
kautta opettajat pysyvät kärryillä yri-
tysmaailman polttavista kysymyksistä. 
Opiskelijat saavat arvokkaita kytkentöjä 
käytännön työhön ja saavat toisaalta 
tarvittavia lisäosaamisia insinöörikoulu-
tuksen perustaitojen lisäksi. Ja toki alan 
työkokemus antaa paremmat lähtökoh-
dat työelämään kuin pelkkä teoriaopis-
kelu.

Kiitos TOOL!

KUN TOOL RY JUHLII satavuotispäiviään 
kolmenkymmenen vuoden kuluttua, 
maailma on hyvin erinäköinen kuin tä-
nään. Onneksi kukaan ei tiedä, minkä-
lainen se tarkalleen ottaen on. Mutta 
olen valmis lyömään vetoa, että tuossa-
kin maailmassa arvostetaan hyviä opet-
tajia.

Korkealaatuinen opetus on keskeinen 
elementti Suomen menestymisessä 
tulevaisuudessa. Kaiken rakennekes-
kustelun keskellä on hyvä muistaa, että 
korkealaatuisen opetuksen takana on 
ihminen – pätevä ja sitoutunut opetta-
ja. Hänestä on pidettävä hyvää huolta. 
Opettajan ammatin pitää olla houkut-
televa. 

Haluan onnitella TOOL ry:tä 70-vuo-
tisesta taipaleesta ja siitä arvokkaasta 
työstä, jota olette suomalaisen insinöö-
rikoulutuksen eteen tehneet.

”Hyvät opettajat ovat kullan arvoisia.” 
Onnea!
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”Hyvät opettajat pääsevät sanka-
reiksi oppilaiden legendoihin. Eikä 
näköpiirissä ole mitään merkkejä 
siitä, etteikö hyviä opettajia ar-
vostettaisi myös tulevaisuudessa. 
Kunhan he eivät jäärakenteiden ja 
byrokratian jalkoihin.”
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Asiassa on kysymys siitä, 
onko Satakunnan ammat-
tikorkeakoululla ollut työ-
sopimuslain 7 luvun 3 §:n 
mukaiset taloudelliset, tuo-
tannolliset tai työnantajan 
toiminnan uudelleenjärjeste-
lyistä johtuvat perusteet ir-
tisanoa opettaja – ts. ovatko 
opettajan työtehtävät vähen-
tyneet olennaisesti ja pysy-
västi siten, että yliopettajan 
työsopimuksen irtisanomi-
seen on ollut peruste. Muu-
tos yliopettajasta lehtoriksi 
on mahdollinen vain, jos 
työnantajalla on irtisanomis-
peruste.

 ikeustapauksessa kantajana 
olevan opettajan työsopimuksen mu-
kainen yliopettajan tehtävänimike 
muutettiin 14.9.2014 lehtoriksi. Tehtä-
vänimikkeen muutoksen taustalla oli 
ammattikorkeakoulun 5.6.2013 aloitta-
mat yt-neuvottelut.

Vastaajana oleva Satakunnan am-
mattikorkeakoulu pyrkii 6,5 miljoonan 
euron vuosisäästöihin ja vähintään 
nollatulokseen vuosina 2014 - 2018. 
Yt-neuvottelujen päätyttyä työnanta-
ja päätti muiden sopeuttamistoimien 
ohella uudesta yliopettajarakenteesta, 
jonka mukaan aiemman 34 yliopettajan 
sijasta jatkossa organisaatiossa oli enää 
13 yliopettajaa.

Oliko työnantajalla oikeus muuttaa 
tehtävänimike yliopettajasta lehtorik-
si ja tätä muutosta vastaavasti alentaa 
palkkaa?

MIRKA AIRESVUO

Yliopettajan työsopimus muutettiin 
lehtorin työsopimukseksi 

– asia viedään hovioikeuteen

YLIOPETTAJASTA LEHTORIKSI siirretyn 
opettajan työtehtävät ovat säilyneet 
olennaisesti samoina koko työsuhteen 
ajan. Vuosisuunnitelman mukaisissa 
työtehtävissä ei ole tapahtunut muu-
tosta irtisanomisaikana tai sen päätyt-
tyä. Näin ollen kyse ei ole ollut siitä, että 
työnantaja olisi lakkauttanut kantajan 
toimenkuvan tai edes olennaisen mää-
rän kantajan aiemmista työtehtävistä, 
jonka jälkeen kantajan työsopimuksen 
mukaisen työn voitaisiin katsoa pysy-
västi ja olennaisesti vähentyneen. Kan-
tajan mukaan kyse on ollut ainoastaan 
siitä, että tehtävänimike oli muutettu ja 
palkkaa alennettu.

KÄRÄJÄOIKEUDEN MIELESTÄ ammat-
tikorkeakoulun sopeuttamistoimet, 
joista yksi on ollut yliopettajarakenteen 
uudelleenjärjestely, ovat olleet perustel-
tuja muuttuneessa rahoitustilanteessa.

Käräjäoikeuden tuomiossa lukee, 
että Satakunnan ammattikorkeakoulun 
yliopettajarakenteen uudelleenjärjes-

telyssä yliopettajat haluttiin sijoittaa 
ammattikorkeakoulun valitsemille stra-
tegisille painoalueille, joihin kantajan 
osaamisalue ei kuulunut. Käräjäoikeus 
katsoo, että kantajan yliopettajatyö-
sopimuksen mukainen työ on talou-
dellisista ja työnantajan toiminnan uu-
delleenjärjestelyistä johtuvista syistä 
vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi ja 
ammattikorkeakoululla on näin ollen 
ollut oikeus tarjota lehtorin tehtävää ir-
tisanomisen vaihtoehtona. 

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen ja mää-
räsi kantajan korvaamaan ammattikor-
keakoulun tarpeellisista toimenpiteistä 
johtuvat kohtuulliset oikeudenkäynti-
kulut.

ASIA KOSKEE USEAMPIAKIN opettajia, 
joiden työsopimus on muutettu yli-
opettajasta lehtoriksi. Kaikki kantajat 
ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä 
päätökseen kaikilta osin, joten asia ete-
nee hovioikeuteen.

O
Ammattikorkeakouluista annetun lain 22 §:n 1 momentin mukaan am-
mattikorkeakoulussa on yliopettajia, lehtoreita ja muuta opetus- ja tutkimushenki-
löstöä. Laissa ei tarkemmin määritellä, mitä eri nimikkeellä toimivien opetushenki-
löiden työtehtäviin kuuluu.

Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista ei myöskään ole määritel-
ty tarkemmin eri opetushenkilöiden työtehtäviä. Ainoastaan asetuksen 17 §:ssä on 
säädetty opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista siten, että ammattikorkea-
koulun yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin 
tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Ammattikorkeakouluissa yliopettajan tehtävä on perinteisesti poikennut kel-
poisuusvaatimusten lisäksi lehtorin tehtävästä sisällöllisesti lähinnä siten, että yli-
opettajan tehtäviin on saattanut kuulua enemmän oman osaamisalueen koulutus-
ohjelman kehittämistyötä, ja yliopettajan työtehtävät ovat saattaneet painottua 
enemmän tutkimushankkeisiin.
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Valtuutetut laskeutuivat takaisin arkeen välittömästi Toolin 
ja Toolilaisen yhteisen 110-vuotisjuhlan jälkeen: syyskokous 
pidettiin seuraavana päivänä Metropolian kauniissa Bule-
vardin rakennuksessa, mutta kerrosta alempana juhlatilaa. 
Nuijaa paukutteli valtuuston puheenjohtaja Laila Uronen ja 
sihteerinä toimi liiton järjestösihteeri Heini Hietikko. 

 nsimmäisenä päätösasiana oli Toolin vaaliohje, joka on vanhentunut. Halli-
tuksella oli kaksi ehdotusta: joko ohjeesta luovutaan tai sitä päivitetään. 

ESA SALMIKANGAS esitti, että ohjetta päivitetään - muun muassa muutamia epä-
selviä kohtia tarkennetaan -  ja kevätkokouksessa valitaan uusi vaalivaliokunta. Vilk-
kaan keskustelun jälkeen päätettiin, että päivitys annetaan hallituksen tehtäväksi ja 

MIRKA AIRESVUO
SAMPSA KUPARI

Syysvaltuusto valitsi uusia toimijoita

Pasi Repo jatkaa puheenjohtajana

E

hallitus lähettää sen nelisen viikkoa en-
nen kevätkokousta valtuustolle tutus-
tuttavaksi. Kevätkokous sitten päättää, 
otetaanko päivitetty vaaliohje käyttöön.

Valittiin Repo, Varteva  
ja Manninen

TOOL JYVÄSKYLÄ OLI ESITTÄNYT toimi-
kaudelle 2017–2018 puheenjohtajaksi 
Pasi Repoa, eikä muita ehdotuksia ollut 
määräaikaan mennessä tullut. Pasi Repo 
valittiin jatkamaan puheenjohtajana.

TOOLin sääntöjä on muutettu niin, 
että aikaisemman yhden varapuheen-

Ääntenlaskija Hannu Räsänen keräsi äänestyslaput pipoon. Toisena ääntenlaskijana toimi Jari Halme. 
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Kim Rancken lahjoitti liiton puheenjohtajalle 
pullollisen stadin olutta sen kunniaksi, että 
Tekniska läroverket täytti tänä vuonna sata 
vuotta.

Uudet hallituksen jäsenet

EROVUOROSSA OLEVIEN hallituksen 
jäsenten Timo Junellin, Reijo Manni-
sen ja Harri Heikuran tilalle varsinaiseksi 
jäseneksi tuli vaalivaliokunnalle määrä-
aikaan mennessä vain yksi ehdotus, Ari 
Ekholm, Tool Porista, ja hänet valittiin. 

Kokouksessa varsinaisiksi jäseniksi 
ehdotettiin Olli Sankilampea Kuopion 
Toolista ja Timo Junellia Metropoliasta. 
Heidät valittiin varsinaisiksi jäseniksi.

Ekholmin varajäseneksi valittiin Tomi 
Hämäläinen, Sankilammen varajäse-
neksi Juuso Huhtiniemi ja Junellin va-
rajäseneksi Marjut Haimila.

Valintojen jälkeen hoksattiin, että Olli 
Sankilampihan nousee varasijalta jä-
seneksi joka tapauksessa, koska Jarno 
Vartevasta tuli 1. varapuheenjohtaja. 
Tämän jälkeen ehdotettiin varsinaiseksi 
jäseneksi Heikki Heiskasta Seinäjoelta, 
ja hänet myös valittiin.

TILINTARKASTAJAKSI valittiin Lauri Sil-
vast (KHT) ja hänen varamiehekseen 
Reijo Savolainen. Toiminnantarkastajak-
si valittiin Lauri Hietalahti ja hänen vara-
mieheksi Hannu Räsänen. 

Sijoitusvarallisuutta 
käytetään liiton 
toimintaan

LIITON TALOUSARVIOESITYS vuodelle 
2017 on nelisenkymmentä tuhatta eu-

roa alijäämäinen. Kuitenkin liiton talous 
on kunnossa, omaisuutta on ja sijoitus-
ten arvo on kasvanut. 

Vaikka liiton talous siis kestää ali-
jäämäisiä talousarvioita, alijäämäisen 
tuloksen suunnittelu ei ole viisasta ta-
loudenpitoa. Niinpä hallitus esitti, että 
liiton toiminnan rahoittamista tuetaan 
pääomasijoitusten vuosittaista arvon 
nousua realisoimalla, ja tämä hyväksyt-
tiin, vaikka lakkokassan syömistä käyt-
tötalouteen pidettiin hyvin huolestut-
tavana.

Talouden kehitykseen vaikuttaa 
muun muassa se, että eläköitymisen 
takia jäsenmäärä on laskenut ja siksi jä-
senmaksut ovat silti hieman laskeneet, 
vaikka uusiakin jäseniä on saatu. Vuo-
den 2016 alkaessa TOOLlissa oli 1056 
vaalikelpoista jäsentä.

Talouteen vaikuttaa tietysti myös jä-
senmaksupalautuksen pieneneminen: 
OAJ palauttaa TOOLille nykyisin vain 
10,5 prosenttia, kun palautus aikaisem-
min oli 40 prosenttia. Tässä kohtaa taas 
kerran ihmeteltiin, miksi näin, kun esi-
merkiksi FSL saa pitää tulonsa itse lähes 
kokonaan.

johtajan sijasta valitaan 1. ja 2. varapu-
heenjohtaja.

Kirsi Maasalo ehdotti ensimmäisek-
si varapuheenpuheenjohtajaksi Jarno 
Vartevaa ja toiseksi varapuheenjohta-
jaksi Sampsa Kuparia, jotka kumpikin 
ovat Metropoliasta. Lauri Hietalahti 
ehdotti ensimmäiseksi puheenjohta-
jaksi Jarno Vartevaa ja toiseksi Harri 
Heikuraa Varkaudesta. Eeva Jauhiai-
nen ehdotti ensimmäiseksi puheenjoh-
tajaksi Jarno Vartevaa ja toiseksi Reijo 
Mannista Tampereelta. Koska ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi oli vain yksi 
ehdokas, valittiin Jarno Varteva.  Sulje-
tun lippuäänestyksen jälkeen toiseksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin Reijo 
Manninen.

HALLITUKSEN ESITYS vuoden 2017 toi-
mintasuunnitelmaksi hyväksyttiin muu-
toksitta. Puheenjohtajien palkkioihin, 
tilitarkastajien palkkiokäytäntöön eikä 
matkustusohjeeseen tehty muutoksia. 

Kokouksen sihteeri Heini Hietikko, puheenjohtaja Laila Uronen sekä valtuutetut Robert Stolpe 
ja Timo Heikkinen. 
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O

Ammattikorkeakoulumme 
tehtävien suunnittelu on 
vuoden 2017 osalta loppu-
suoralla. Allekirjoittaneen 
tehtävänä on hyväksyä oma 
henkilökohtainen työaika-
suunnitelma, huolehtia lu-
kujärjestystoiveista sekä kir-
jata toteutussuunnitelmaan 
tarvittavat sisällöt. Viitisen 
vuotta sitten 3 op opintojak-
son toteuttamiseen oli varat-
tu 72 työtuntia, hetken aikaa 
vastaava luku on ollut 69 
tuntia ja nyt lukema näyttää 
olevan 60 tuntia. Leikkausta 
on tapahtunut 17 %.

 petuksen resursointi on monivi-
vahteinen juttu. Siihen kun tunnetusti 
vaikuttaa, mistä ammattikorkeakoulus-
ta ja sen koulutusohjelmasta on kyse, 
millaisesta opintojaksosta puhutaan, 

LAURI HIETALAHTI, TOOL Tampere ry

Maailman paras 
korkeakoululaitos

onko aiheelle rinnakkaisia toteutuksia 
ja voidaanko ryhmiä yhdistää, ovatko 
opiskelijat nuorisopuolelta, aikuisryh-
mäläisiä vai YAMK-tutkinnon suorittajia. 

Reunaehtoja on lukuisa määrä mui-
takin. Laskeva trendi on varmasti meillä 
kaikilla ollut yhteneväinen vaikka erivai-
heisesti ja -suuruisesti olemme valta-
kunnassa eri paikkakunnilla edenneet: 
ammattikorkeakoulujen rahoituksen 
leikkaantuminen vuodesta 2011 alkaen 
21 %:lla näkyy ja tuntuu päivätyössäm-
me. 

TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ yksittäisen leh-
torin kannalta varsin sekavalta. Kiky-so-
pimus lisää meidän vuosityöaikaamme, 
ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämi-
seen varattu aika supistuu, työ sirpaloi-
tuu entisestää, sählääminen lisääntyy, 
ruokatauolta piti mennä oppitunneille 
mutta tilalle tuleekin uuden hankkeen 
kehityspalaveri. Nautintaketjun alim-
malla portaalla säästäminen tuntuu, 
työn muoto muuttuu ja väkikin ympä-
rillä on vähentynyt.

Toisaalta on niin, että ammattikorkea-
kouluyhteisön – henkilöstön ja opiskeli-
joiden – hyvinvointi on sen tärkeimpiä 
menestystekijöitä. Voidaan sanoa, että 
ammattikorkeakoulu on sama kuin 

ammattikorkeakouluyhteisö. Nykyises-
sä tilanteessa ajamme itsemme umpi-
kujaan, jos henkilöstön hyvinvointi ja 
jaksaminen ovat jatkossakin vakavasti 
uhattuna.

Ajanhetken 
korkeakoulutuksen 
suomalaiset megatrendit

AMMATTIKORKEAKOULUJAMME ja mei-
tä sen tekijöitä ohjaa viisi megatrendiä. 

Ensinnäkin perusrahoituksen ele-
menttien muutokset ja rahoitustason 
lasku ovat johtaneet opetustoiminnan 
sopeuttamiseen ja volyymin supistami-
seen. Resurssien leikkaantumiseen jou-
dutaan ottamaan työyhteisöissä kantaa 
ja koulutukset ovat pakotettuja reagoi-
maan tähän halusivatpa ne sitä tai ei.

Toisena TKI- ja muun myytävän pal-
velutoiminnan volyymin nosto yleisesti 
ammattikorkeakouluissa 20 %:iin tu-
lorahoituksesta edellyttää tehtäväksi 
vastaavanlaisia muutoksia toiminnan 
organisoimisessa. On panostettava 
myyntiorganisaatioon, hankevalmiste-
luihin, otettava riskejä myös epäonnis-
tumisten varalta ja varauduttava kat-

Tässä on TOOLin puheenjohtajisto 2017–2018: Reijo Manninen, Pasi Repo ja Jarno Varteva.
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tamaan omarahoitusosuudet jostain 
budjettiluokasta.

Kolmantena rakennemuutospuhurin 
tuloksena valtakunnassa on syntynyt 
kirjava määrä erilaisia alliansseja, omis-
tajavaihdoksia, toimintojen sulauttami-
sia ja suuri määrä selvitystyön tekemis-
tä. Puhurin toteuttaminen vaatii myös 
omat toimijansa ja voimavaransa. Or-
ganisaatiouudistukset ja rahoitusleikka-
ukset yhdessä vievät virtaa ja varastavat 
helposti aikaa tärkeimmältä eli opetuk-
selta ja TKI-toiminnalta. 

Juuri nyt ilmassa on liikaa suunnitteil-
la olevia ja keskeneräisiä muutoshank-
keita ilman selkeitä päämääriä, liikaa 
avoimia kysymyksiä ilman vastauksia. 

Arenen esittämä Maailma parhaan 
korkeakoululaitoksen luominen edellyt-
tää, että kansallista korkeakoulukenttää 
tarkastellaan kokonaisuutena ja yhtei-
sen kansallisesti julkilausutun vision 
voimalla. Duaalimallin keskeisin vah-
vuus – erilainen korkeakouluosaaminen 
ja osaamiseen perustuva tutkintoraken-
ne – ohjaavat kokonaisuuden tarkaste-
lua huomioiden alueelliset ja kansalliset 
koulutustehtävät sekä tutkimustarpeet. 
Meneekö tämä näin vai olemmeko tuu-
liajolla?

Digitalisaation osuutta tulee, kuten 
hyvin tiedämme, kasvattaa ja sen mah-
dollisuuksia hyödyntää täysimääräisesti 
opetuksen järjestämisessä. Tällaisia toi-
mia ovat aineistojen sähköistäminen, 
etäopetuksen lisääminen tai opetuksen 
toteuttamisena yhdestä ammattikor-
keakoulusta toisten tarpeisiin. Aikai-

Toisen varapuheenjohtaja valittiin lippuäänestyksellä.

semmin fysiikan opetuksessa vannottiin 
luokassa toteutettavien demonstraati-
oiden ja havaintolaitteilla tehtävien ko-
keiden nimiin, nyt mennään youtube-
videot edellä. 

Viides ja vasta tulossa oleva trendi on 
mahdollisuus ulkoistaa opetuksen jär-
jestämistä. Korkeakoulujen velvoitetta 
järjestää itse kaikki tarjoamansa opetus 
on jo lievennetty kielten ja viestinnän 
opetuksen osalta. Virkamiesten valmis-
telussa on tämän mahdollisuuden laa-
jentaminen koskemaan kaikkea opetus-
ta. Tilanne, jossa ammattikorkeakoulu 
voi hankkia toiselta korkeakoululta ope-
tusta, jota opetusta antava korkeakoulu 
järjestää omille opiskelijoilleen, johtaa 
mahdollisuuteen ulkoistaa korkea-
koulun omaa toimintaa. Siis juurikin sen 
tekemisen, mikä tekee korkeakoulusta 
korkeakoulun. Voimmeko ajatella, että 
me korkeakoulussa muutumme ope-
tuksen osto-organisaatioiksi ja toteu-
tukset hankimme sieltä, mistä halvim-
malla sen saa? Tai että opiskelija liikkuu 
kaupungista toiseen sen mukaan, missä 
järjestävä vastuutaho on?

Edunvalvonnan 
mahdollisuudet

TOOLILAINEN EDUNVALVONTA tapah-
tuu tässä ristiaallokossa monella tasolla 
ja tavalla. Jokaisen on kohdaltaan ym-
märrettävä oman valvonnan ja työajan 
seurannan tärkeys työn jaksottamisen 
välineenä ja kuormituksen tasoittaja-

na. Työtapoja on myös syytä muuttaa. 
On jotenkin päästävä malliin, jossa 
muun muassa lehtoreiden tehtävänä 
on toteuttaa opetusta saatavilla olevil-
la välineillä ja materiaaleilla ilman, että 
olemme ikuisia oppimateriaalin tuotta-
jia ja sisältöjen muuttajia. Jos niin olisi, 
sisältöjen kehittämiseen tulisi osoittaa 
työaikaa ja -tilaa.

Järjestötyön kautta haastetaan pai-
kallisella ja valtakunnallisella tasolla 
työnantajatahoja kiinnittämään huomi-
ota käsillä olevaan tilanteeseen. Asioita 
on pidettävä hiilloksella ja työn tekemi-
seen tarvittavat realistiset edellytykset 
on otettava tosissaan. Silloin liikumme 
järjestötyössä edunvalvonnan ja poliit-
tisen päätöksenteon rajapinnassa. On 
käytettävä ääntä insinöörikoulutuksen 
puolesta yhä voimakkaammin muun 
muassa insinööriammattikorkeakou-
luehdotuksen välityksellä, sillä kukaan 
muu ei tee sitä meidän puolestamme. 

Terävä kärki edellä

HUOMAAN, ETTÄ valtakunnallinen yh-
distyksemme on suurten haasteiden 
edessä tehdessään meille tärkeää edun-
valvontatyötä. Valtuuston syyskokous 
on Helsingissä 70 vuotta juhlien yhtey-
dessä valinnut TOOLille uuden kolmen 
hengen puheenjohtajiston, jolle TOOL 
Tampere ry lahjoitti voittajajoukkueen 
tunnukset. Toivotan uutteruutta ja me-
nestystä joukkueemme ykköskentälle 
heidän vaativassa tehtävässään!
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Millaisia ovat luottamusmiehen tyy-
pillisimmät tehtävät, Kim Rancken 
Arcadasta?

YLEENSÄ SOPIMUSASIOIDEN selvittelyä 
ja OAJ-jäsenten kysymyksiin vastaamis-
ta. Lisäksi kouluttautuminen ja yhteis-
työ muiden alojen luottamusmiesten 
sekä työnantajan kanssa.

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

YT-NEUVOTTELUJA ON KÄYTY kahdesti. 
Vuosina 2003–2004 henkilöstöä pyrit-
tiin vähentämään yhteensä 30, joista 
olisi ollut 20 opettajia. Vuonna 2014 
käytiin samanlainen prosessi uudes-
taan ja se koski 10:tä henkilöä. Kum-
massakaan tapauksessa neuvottelujen 
aikana käydyistä keskusteluista ja rat-
kaisuehdotuksista ei luottamusmiesten 
mielipiteitä otettu huomioon lopullisia 
irtisanomisia ja osa-aikaistamisia pää-
tettäessä, joten käytännössä YT-neuvot-
telut olivat lähinnä pelkkää ajan haaska-
usta ja mitä ilmeisimmin ne toteutettiin 
lähinnä lakipykälien täyttämiseksi. 

Millaisin ratkaisuin erilaisia kiistati-
lanteita on hoidettu? Millaisiin esi-
tyksiin ei tule missään nimessä suos-
tua?

YLEENSÄ ASIOISTA ON KESKUSTELTU 
hyvässä yhteishengessä. Muutamassa 
tapauksessa on ollut aiheellisia varoi-
tuksia tai irtisanomisia mutta vain yh-
dessä tapauksessa sopimuserimielisyy-
destä on jouduttu viemään asia OAJ:n 
lakimiesten hoidettavaksi, mahdollises-
ti työtuomioistuimeen saakka. 

Työnantajan esitykset ovat yleensä 
asiallisia ja perusteltuja. Jos henkilös-
töllä on eriäviä mielipiteitä, niin va-
litettavasti työnantaja yleensä nojaa 
direktio-oikeuteensa, ja vain harvoissa 
tapauksissa henkilöstön vastalauseet 
on otettu huomioon. 

SAMPSA KUPARI

Toolilaisien luottamusmiesten/paikallisyhdistyksien 
puheenjohtajien haastattelusarja

Kim Rancken

DI, lehtori (lektor) Kim Rancken 
toimii Arcadan pääluottamus-
miehenä (huvudförtroende-
man) ja tekniikan opettajien 
luottamusmiehenä (förtroen-
deman).
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teiden ylläpitämiseksi ja nostamiseksi. AMK-kentällä hyvänä 
esimerkkinä on rahoitusmallien jatkuva muuttaminen ja vuo-
sittain lisääntyvät leikkaukset, jotka eivät huomioi kolmi- tai 
nelivuotisia koulutusohjelmia, vaan niitä joudutaan kesken 
toimintajakson karsimaan ja opetustavoitteista on tingittävä 
”matkan varrella”.

Paikallinen vai valtakunnallinen sopiminen?

KOSKA PAIKALLISPOLITIIKKA pitkälti sanelee toimintaa maan 
eri kolkissa, olisi valtakunnallisella koulutusjärjestelmällä olta-
va valtakunnalliset sopimukset. Jo kansalaisten tasa-arvoinen 
kohtelu olisi loogisesti ajatellen peruste tällaiselle menettelyl-
le. Tämä ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että täsmälleen samat 
ehdot pätisivät koko maassa paikkakunnasta riippumatta, 
koska kokonaisuutta pitäisi arvioida myös työllisyystilanteen, 
muuttoliikkeiden ja elinkustannusrakenteen mukaan.

Miten voisimme itse vaikuttaa tehokkaammin edunval-
vontaamme?

VAIKEA KYSYMYS. En usko näin pienen joukon pystyvän muu-
hun kuin näyttäytymään ja saamaan tukijoukkoja teollisuu-
den, elinkeinoelämän ja varsinkin poliitikoiden joukosta. 

OAJ:n hallitukseen on tietenkin myös oltava hyvät välit ja 
valtuustosta pitäisi saada tukea, mikä varmaan edellyttäisi 
vastavuoroisesti muiden alojen tukemista.

Miten mahdollisesti perustettava insinööriammattikor-
keakoulu voisi vaikuttaa edunvalvontaan?

AINAKIN SE HELPOTTAISI yleissopimusten ja palkkaussopi-
muksien tekoa. Käytännön toiminta (opetuksellinen aika ym.) 
olisi helpompi sovittaa todellisen insinöörielämän mukaan 
(esim. pitkät harjoittelujaksot) ja keskittyminen yhteen koulu-
tusalaan varmaan yksinkertaistaisi sekä rahoituksen että toi-
mintakäytäntöjen hallintaa.

Vapaa sana:
 

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA ON TÄRKEÄ osa työyhteisöä ja 
sen painoarvoa pitäisi mielestäni lisätä jopa lainsäädännölli-
sin keinoin, jotta henkilöstön aidot vaikuttamismahdollisuu-
det paranisivat. Luottamusmiehenä oppii tuntemaan paljon 
erilaisia ihmisiä sekä lainsäädäntöä, sopimuksia ja niiden 
tulkintoja ja edellyttää asiallista mutta ystävällistä käyttäy-
tymistä vaikeissakin tilanteissa. Haasteellista on esimerkiksi 
joutua osallistumaan työnantajan ja henkilöstön välisiin eri-
puraisuuksiin, joissa usein on pidettävä molempien puolia, 
ollen kuitenkin neutraali, jotta luottamus säilyy kumpaankin 
suuntaan. 

On myönnettävä, että 20 vuoden luottamusmiesuran aika-
na on kaikenlaisia, jopa melko eriskummallisiakin kokemuksia 
kertynyt ja kilometritolkulla sähköpostia, puhumattakaan lu-
kemattomista kokouksista ja keskusteluista.

Koetaanko opettajan opetustuntimäärät kohtuullisiksi? 
Miten työajan seuraaminen olisi järkevintä hoitaa?

OPETTAJILLA ON VARSIN VAIHTELEVIA opetustuntimääriä ja 
erot eri opetusjaksojen välillä voivat olla huomattavia. Asiaan 
vaikuttaa myös se, miten eri esimiehet soveltavat sopimus-
määräyksiä ja työnantajan ohjeistuksia. 

Eri alojen välillä on myös erilaisia käytänteitä, johtuen osin 
alakohtaisista erillismääräyksistä, osin perinteisistä työskente-
lytavoista. AMK-sopimuksen tekniikkaa ja liikennettä koske-
vat erilliset pöytäkirjamerkinnät aiheuttavat yleensä hieman 
kateutta muiden alojen opettajissa mutta koska työnantaja 
soveltaa kaikkiin samat aikaresurssoinnit, niin käytännössä 
kaikki ovat kuitenkin samalla lähtöviivalla. 

Jatkuvat resurssileikkaukset ovat tietenkin syöneet varsinai-
selta opetustyöltä aikaa, mutta tunnolliset opettajat pyrkivät 
siitä huolimatta toimimaan opiskelijoiden hyväksi, mikä on 
johtanut kasvaviin työpaineisiin ja stressiin. Tämä on huomat-
tu myös työterveyshuollon sairaustilastoissa.

Työajan seurantaa on käytännössä mahdotonta tehdä ko-
vin tarkasti työn luonteesta johtuen. Koska opetustyötä ei voi 
sitoa ”kellokortti”-mukaiseen päivittäiseen työaikaleimaami-
seen, sen on oltava ”urakkaluonteista”. 

Viisas työnantaja katsoo asiaa näin, ja useimmat esimiehet 
myös noudattavat tätä periaatetta, mutta poikkeuksiakin on. 

Mikäli tarkkaa työajan seurantaa halutaan noudattaa, hen-
kilöstön on kirjattava käyttämäänsä työaikaa jopa tunnin tark-
kuudella, ja sekin on luettava tehdyksi työksi ja syö osan koko-
naistyöajasta. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että tällainen 
menettely on lähes mahdoton ja varsin epäkäytännöllinen. 
Poikkeuksena ovat tietyt tutkimusprojektit, joiden rahoittajat 
vaativat työn raportointia.

 
Mitä TOOL voisi tehdä järjestäytymisasteen kohottami-
seksi? Miten TOOL voisi palvella paremmin jäseniään? Pa-
rantaako OAJ edunvalvontaamme?

JÄRJESTÄYTYMISASTEESEEN VAIKUTTAISI tehokkaimmin 
voimallinen edunvalvonta, joka tuottaisi näkyviä tuloksia pel-
kästään TOOLin jäsenille. Mutta niin kauan kuin henkilöstö 
voi nojata yksilölliseen yhteistyöhön esimiesten tai pääluot-
tamusmiehen kanssa, ei TOOL-jäsenyys ole monille kovin 
houkutteleva varsinkaan, kun jäsenmaksu vähentää käteen 
jäävää palkkaa. Yleinen trendi työmarkkinoilla on ylipäätään 
vähenevä järjestäytyminen ja solidaarisuus.

OAJ ON VASTA VIIME VUOSINA alkanut hieman paremmin no-
teerata eri alajärjestöjensä mielipiteitä, mutta työnantajajär-
jestöjä kohtaan ei ole oikein saatu voimia neuvotella opetus- 
ja kasvatusalan henkilöstölle parantuneita yleissopimuksia, ja 
koska Suomen koulutusjärjestelmä on riippuvainen kuntien 
ja valtion rahoituksesta, niin poliitikot sanelevat talousehdot. 

OAJ ei pysty vaikuttamaan päätöksentekoon pitkäjäntei-
sesti, mikä olisi välttämätöntä kansakunnan koulutustavoit-
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Tamkissa keväällä järjestet-
ty IoT-seminaari (Internet 
of Things) alkaa näkymään 
käytännön toimina. Semi-
naari keräsi lyhyellä ilmoit-
tautumisajalla runsaasti 
yrityksiä ja luennoitsijoita. 
Esiintyjiä eri luentotilaisuuk-
siin oli tarjolla enemmän 
kuin voitiin ottaa vastaan. 
Yrityksiä oli edustettuna yli 
100. Voikin sanoa, että IoT-
seminaari osui oikeaan ai-
kaan ja yhä edelleen IoT on 
kuuma puheenaihe. 

Kuinka TAMK vastasi IoT 
haasteeseen?

KARKEASTI VOISI SANOA, että kaikilla 
yrityksillä oli oma IoT-ratkaisu ja oma 

TAMKin IoT-seminaarin satoa
IoT-alusta. Tulevaisuuden IoT-koulutta-
jana TAMKin resurssit eivät kuitenkaan 
riitä kaikkien IoT-alustojen haltuunot-
toon, vaan täytyy miettiä sopivat ratkai-
sut, joiden pohjalta muidenkin alusto-
jen oppiminen työelämässä onnistuu. 

TAMK on päätynyt muutamaan alus-
taan, jotka edustavat erilaisia ekosys-
teemiä, niin paikallisella tasolla kuin 
globaalisesti. Paikallista tasoa edustaa 
Trelabin käyttämä järjestelmä, jonka ke-
hittämisessä TAMKin tieto- ja viestintä-
tekniikan koulutusohjelman opiskelijat 
ovat olleet erittäin vahvasti mukana jo 
useamman vuoden ajan. Voisi melkein 
sanoa, että alusta on suurelta osin TAM-
Kin opiskelijoiden kehittämä. 

Wapicen käyttämä IoT-alusta sai semi-
naarissa erittäin paljon kommentteja ja 
sitä pidettiin yhtenä kehittyneimmistä 
ratkaisuista. 

Kansainvälisen IoT-pelurina TAMKin 
IoT:ssa on mukana Texas Instruments 
(TI). TI:n nimikkolaboratorion käyttöön-
ottoa juhlistettiin lokakuussa. Maail-
manlaajuisesti merkittävän toimijan 
mukanaolo tuo mahdollisuuden käyt-
tää viimeisintä teknologiaa, mitä tällä 
sektorilla on tarjolla. 

Suuri kiitos niin Wapicen kuin TI:n 
mukanaoloon kuuluu ICT-koulutuksen 
yliopettajalle Mauri Inhalle. Hänen ver-
kostojensa kautta tämä saatiin mahdol-
liseksi. Lisäksi teemme IoT-yhteistyötä 
teleoperaatoreiden Elisan ja Telian kans-
sa sekä Nokia Netwoksin.

Mitä tapahtuu jatkossa

VAIKKA USEIN KUULEE eri keskusteluis-
sa, että IoT on jo itsessään ratkaisu, jolla 
ICT-alaa saadaan jälleen nousuun, ei se 
lopulta kuitenkaan ole se juttu. IoT tar-
joaa alustan erilaisille ratkaisuille, joita 
erilaiset API:t (Application Program In-
terface) hyödyntävät. 

TAMKissa aloitetaan vuoden vaihtees-
sa täysin uusi API-koulutus. Koulutus on 
ensivaiheessa kohdistettu ICT-alan kon-
kareille, jotka haluavat päivittää osaa-
misensa uudelle tasolle. Saatujen koke-
musten perusteella otamme koulutusta 
käyttöön asteittain myös nuorisopuo-
len ja YAMK-koulutuksiin. 

IoT-ekosysteemi tarjoaa huonosti 
toteutettuna täydellisen liityntäraja-
pinnan myös rikolliseen toimintaa. Lu-
emme lähes viikoittain erilaisista uhka-
kuvista, mitä voi syntyä siitä, kun kaikki 
laitteet liitetään Internettiin. Tietoturva-
ratkaisujen täytyykin olla alusta alkaen 
mukana IoT / API-ratkaisuissa. 

Tähän haasteeseen myös TAMKin 
tieto- ja viestintätekniikan koulutus 
on tarttunut. Konkreettisesti asia nä-
kyy vuodenvaihteen jälkeen alkavassa 
Kyber-koulutuksessa. Kouluttajiksi on 
saatu, ainakin Suomen mittakaavassa, 
alan parhaat asiantuntijat. Koulutuksen 
tulee avaamaan yksi kyberturvallisuu-
den kovimmista ammattilaisista, Aalto-
yliopiston professori Jarno Limnéll. 

ICT-alan osaajille on tarvetta yhä 
enenevässä määrin. TAMKin tieto- ja 
viestintätekniikan koulutus haluaa olla 
mukana kouluttamassa osaavia ammat-
tilaisia työelämän nopeasti muuttuvaan 
tarpeeseen.

Jarno Limnéllin nimitys vahvistaa TTY:n ky-
berturvallisuuden opetusta ja edistää yhteis-
työtä alan yritysten kanssa. Tietotekniikan 
laitokselle sijoittuva dosentuuri (1.7.2016–
30.6.2021) vahvistaa TTY:n kyber- ja tietotur-
vallisuuden opetusta sekä opetusyhteistyötä 
muiden suomalaisten yliopistojen kanssa. 
Lisäksi se edistää TTY:n ja alan yritysten 
yhteistyötä.

Työasemaesimerkki IOT-
oppimisympäristöstä.

IOT-seminaari ja IOT-labran avajaiset 
26.10.2016. Puhumassa Markku Mäkelä, 
Wapice Oy, ja oikealla Tristan de Brille Cande, 
Texas Instrument, University Project Coordi-
nator.

TEKSTI: ARI RANTALA, TAMK
KUVAT: MAURI INHA, TAMK
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T ill en början utbildades ingenjörer främst inom maskin-, ke-
misk och elteknik, men senare tillkom andra branscher som 
VVS, telekommunikations- och datateknik mm. Efter andra 
världskriget ökade efterfrågan på ingenjörer i Finland mar-
kant då samhället återuppbyggdes samtidigt som Sovjetu-
nionen hade ställt enorma krav på krigsskadestånd i form av 
industriprodukter. Då började Finland internationaliseras mer 
än förr och de svenskspråkiga ingenjörerna hade ofta lättare 
att kommunicera på andra europeiska språk än sina finsksprå-
kiga kolleger vilket gjorde dem eftertraktade inom exportin-
dustrin. ”Verkeiterna” fick god renommé inom hela Finlands 
näringsliv och bidrog i hög grad till de industriella framgång-
arna under 1900-talet.

INSTITUTSVERKSAMHETEN BYGGDE länge på terminsavgifter 
för de studerande vilket dels höjde utbildningens status, dels 
lockade till korta studietider. Man hade strama regler för stu-
dieframgång och klarade man inte dessa blev man utesluten 
ur läroinrättningen. Under 1980-talet införde staten avgiftsfria 
studier och tog över det ekonomiska ansvaret för institutens 
verksamhet. Då började man också luckra upp reglerna för 
studieframgång vilket ledde till att studietiderna tenderade 
att förlängas. Samtidigt började grundskolan införa allt större 
valfrihet och kursbundna studier vilket innebar att kunskaps-
nivån hos de potentiella ingenjörsstuderandena började rasa. 
Finlands industri blev också alltmer konjunkturkänslig, en-
kannerligen efter Sovjetunionens sönderfall då exporten dit 
inte mera kunde förlita sig på 5-årsplaner och -kontrakt. Detta 
återspeglades också inom ingenjörskåren, där man plötsligt 
stod inför ökande arbetslöshet inom vissa branscher. Detta 
drabbade även Verkets ingenjörer fast i mindre omfattning 
än landets genomsnitt, och började påverka utbildningsut-
budet.

KIM RANCKEN
f.d. ordförande, Tekniklärarföreningen Apollo rf.

Tekniska läroverket - 100 år eller ej?

INFÖRANDET AV YRKESHÖGSKOLESYSTEMET på 1990-talet 
innebar stora förändringar. ”Verket” sammanslogs 1996 med 
Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut och Svenska Handelslä-
roverket till en temporär och fr.o.m. 1998 permanent yrkes-
högskola. Den statliga styrningen av utbildningen frångicks, 
och varje yrkeshögskola fick självbestämmanderätt angå-
ende utbildningsutbudet. Detta ledde dels till att ”svaga” ut-
bildningar lades ner, t.ex. VVS-, kemi- och skeppsbyggnads-
teknik, dels till att man började starta upp och fokusera på 
”modeutbildningar” som IT och mediekultur. Men så fort nå-
gon bransch började bli svagare gällande söktrycket ville man 
också avpollettera dylik utbildning, vilket lett till konstant in-
stabilitet för ingenjörsutbildningen. Statsmakten har också 
varit opålitlig gällande lagstiftningen och den ekonomiska 
styrningen av yrkeshögskolorna vilket fått tråkiga konsekven-
ser både för de teknikstuderande och undervisningsperso-
nalen och lett till nedskärningar, uppsägningar och omstruk-
tureringar av verksamheten. Det forna ”Verket” har i denna 
situation drabbats relativt sett mer än de andra branscherna i 
den nuvarande yrkeshögskolan.

ÅR 1991 FIRADE VERKET 75-ÅRSjubileum och detta upp-
märksammades stort, t.o.m. ett eget jubileumsöl beställdes 
för tillfället ifråga. Efter fusionen med andra branscher till en 
gemensam yrkeshögskola under namnet Arcada har inga 
bemärkelsedagar mera uppmärksammats. Tekniklärarfören-
ingen Apollo rf. som är  lokal fackförening för Arcadas teknik-
lärare har dock 100-årsjubileumsåret i tankarna och hoppas 
att Verket-andan kan fortgå in på ett nytt sekel med samma 
framgång som föregick yrkeshögskolesystemets tid. Har man 
levt i hundra år och klarat sig igenom krig och andra kriser 
finns det kanske hopp om att fortleva ytterligare en tid.

Finlands ingenjörsutbildning har långa anor. På 
1800-talet insåg man att Finland behövde egen tek-
nisk utbildning då industrialiseringen började ta fart 
i landet och det var dyrt och besvärligt att bege sig 
utomlands för att studera. På 1870-talet grundades 
därför den första egentliga ingenjörsutbildningsenhe-
ten i form av en ”polyteknisk skola” (som 1908 blev 
en  teknisk högskola, senare Tekniska högskolan som 
numera ingår i Aalto-universitetet).  Då en betydan-
de del av industrins sakkännare på den tiden var 
svenskspråkiga ansåg man att det förelåg ett behov 
av teknisk utbildning även på svenska i Finland. År 
1916 beslöt man således grunda en sådan utbildning-
sanstalt i Helsingfors, och därmed grundades Tek-
niska läroverket i Helsingfors, senare i folkmun ofta 
kallat ”Verket”.
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Ammattikorkeakoulun labo-
ratorioympäristöt palvelevat 
opetustoimintaa, elinkei-
noelämää kehittävää TKI-
toimintaa sekä maksullista 
palveluliiketoimintaa. Labo-
ratorioissa kohtaavat ammat-
tikorkeakoulun asiantuntijat, 
opiskelijat sekä yritykset. 
Monipuoliset ja monialaiset 
laboratorioympäristöt ovat 
loistava mahdollisuus vah-
vistaa opiskelijoiden, yritys-
ten sekä ammattikorkeakou-
lun asiantuntijoiden välistä 
yhteistyötä – ja jopa luoda 
uutta.

    yväskylän – kuten monen muun-
kin –  ammattikorkeakoulun laborato-
rioympäristöt tarjoavat monipuolisia 
tutkimus-, tuotekehitys-, simulointi-, 
testaus-, mittaus-, laadunvalvonta- ja 
koulutusmahdollisuuksia. Laborato-
rioympäristöt mahdollistavat innova-
tiivisia kohtaamisia ja laajempien pro-
jektien, hankkeiden tai jopa uusien 
palvelutuotteiden syntymisen. 

Näiden mahdollisuuksien markki-
noinnilla ja esiintuomisella eri kohde-
ryhmille voidaan synnyttää mitä in-
novatiivisimpia ideoita. Ensiarvoisen 
tärkeää on tiedottaa opiskelijoille näistä 
mahdollisuuksista ja hyödyntämisen 
muodoista. Useat insinööriopiskelijam-
mehan siirtyvät opintojensa jälkeen 
työelämään kehittämään työnantajayri-
tystään ja sen tuotteita tai palveluita.

Ketterää palvelutoimintaa

OPISKELIJAT VOIVAT hyödyntää labo-
ratorioympäristöjämme eri tavoin, lä-
hinnä kuitenkin opintosuunnitelmaan 

MARKO LAURIKAINEN

Laboratorioympäristöt 
insinööriosaamisen näyteikkunana

J
kuuluvien erilaisten yrityksille tehtävien 
projektien ja opinnäytetöiden yhtey-
dessä. 

Yhtenä ongelmana yrityksille tehtä-
vissä opiskelijaprojekteissa on kuiten-
kin tunnistettu oppilaitoksen lukukau-
siaikataulun jäykkyys yritysten useasti 
hyvin pikaiseen tarpeeseen. Usein yri-
tykset lähestyvät ammattikorkeakou-
lua vaiheessa, jossa jokin sopiva pro-
jektiopintojakso on jo meneillään tai 
seuraava alkaa vasta usean kuukauden 
päästä. Täten seuraavan opintojakson 
odottaminen on yrityksille ajallisesti lii-
an kaukana.

Nonstop-toteutuksella 
ketteryyttä 
opiskelijaprojekteihin

ONGELMAN RATKAISEMISEKSI kehitel-
tiin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 
opiskelijoille vapaasti valittava opin-
tojakso eli laboratoriopalveluprojekti, 
jossa opiskelijat, laboratorioympäristöt 

sekä yritykset nivottiin ketterään yhteis-
työhön. Tämä opintojakso toteutetaan 
nonstop-periaatteella.

Toimeksiannon tullessa voidaan sil-
le etsiä sopivimmat tekijät ennakkoon 
ilmoittautuneista opiskelijoista ja näin 
tarjota yrityksille opiskelijat suoritta-
maan projektia niille parhaiten sopi-
vana aikana. Projektiaiheet voivat tulla 
yrityksiltä, yksittäisiltä keksijöiltä, kor-
keakoulun henkilökunnalta tai opiske-
lijoilta.

Tarkoituksena on tarjota opiskelijoille 
itsenäinen ja vapaampi muoto syven-
tää osaamistaan käytännön tekemisen 
kautta. Opintojakso on myös opiske-
lijalle hyvä väylä luoda tulevaisuuden 
kannalta tärkeitä suhteita yrityksiin. 
Projektien toteuttajaopiskelijat tarjoa-
vat yrityksille innovatiivisen ja tuoreen 
näkemyksen sekä edullisen työskente-
lyn. Korkeakoulun opetus- ja laborato-
riohenkilökunta tukee projektiryhmiä. 

Kukin projekti aloitetaan kartoit-
tamalla toimeksiannon vaatimusten 
mukaiset laboratorioympäristöjen tar-

Laboratorioinsinööri Marko Laurikainen (toinen oikealta) opastaa opiskelijaryhmää laborato-
rioprojektissa.
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joamat mahdollisuudet, opiskelijoiden 
osaaminen sekä ohjauksen tarve ja saa-
tavuus.

Ensimmäisiä kokemuksia 
uudesta kokeilusta

LABORATORIOPALVELUPROJEKTI otet-
tiin mukaan opintojaksotarjontaan 
syksyllä 2015, ja kokemukset siitä ovat 
olleet positiivisia. Projekti on tuonut toi-
vottua ketteryyttä palvelutoimintaan, 
ja opiskelijat ovat kokeneet projektin 
käytännönläheisenä sekä yrityskontak-
teja lisäävänä mahdollisuutena oppia ja 
osallistua palvelutoimintaamme.

Toki esiin on noussut myös kehitys-
kohteita, ja toteutusta pyritään muok-
kaamaan jatkuvasti, kuten laadukkaa-
seen palvelutoimintaan kuuluu. Syksyllä 
2016 muutamissa ryhmissä on mukana 
myös ulkomaisia vaihto-opiskelijoitam-
me.

Innovatiivinen yhteistyö on synnyt-
tänyt myös laajahkoja kokonaisuuksia, 
jotka opiskelija on toteuttanut yrityksel-
le opinnäytetyönään.

”Opiskelijoille kehitettiin vapaasti 
valittava opintojakso eli laboratori-
opalveluprojekti, jossa opiskelijat, 
laboratorioympäristöt sekä yrityk-
set nivottiin ketterään yhteistyö-
hön. Tämä opintojakso toteutetaan 
nonstop-periaatteella.”

Opiskelijaryhmä hanketta edistämässä.

Tavoitteena synnyttää 
elinikäisen oppimisen 
ja kehittämisen polku 
laboratorioympäristöissä

YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA etuna 
on myös se, että yritys saa tuntumaa 
opiskelijaan tai ryhmään useamman 
vuoden ajalta ja yrityksen tuote ja toi-
mintatavat tulevat opiskelijalle tutuiksi. 
Samalla syntyy vahva suhde oppilai-

toksen laboratorioympäristöihin ja asi-
antuntijoihin. Laboratorioympäristöjen 
palveluiden hyödyntäminen tuottaa 
yritykselle entistä enemmän lisäarvoa. 
Parhaimmassa tapauksessa opiskelija 
työllistyy yritykseen ja toimii vahvana 
linkkinä oppilaitoksen laboratorioym-
päristöjen ja yrityksen välillä myös jat-
kossa.

LISÄTIETOJA http://www.jamk.fi/fi/Pal-
velut/Testaus-ja-analysointi/

Tervetuloa 
TOOLin kesäpäiville 
Seinäjoen 
AMK:n Framille 
17.–18.5.2017. 

Tammikuun Toolilaisessa 
lisäinfoa – merkitse jo nyt 
ajankohta kalenteriisi!
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Juhlat 18.11.2016  - kuvien kertomaaJuhlat 18.11.2016  - kuvien kertomaa

Kuvassa vasemmalta SKO:n varapuheenjohtaja Arto Anetjärvi, TOOLin puheen-
johtaja Pasi Repo, SKO:n puheenjohtaja Tuija Salminen ja OAJ:n puheenjohtaja 
Olli Luukkainen.

Päiväjuhlassa esiintyi Hummeripojat. He olivat tehneet TOOLin 
koulutukselle oman laulun.

Jarno Varteva ja Kirsi Maasalo Metropoliasta. 
Jarno toimi juhlien isäntänä ja juontajana.

Pääministeri Juha Sipilä oli yksi juhlapuhujista.

Lauri Hietalahti toimi juhlien valokuvaajana. Sampsa Kupari toimi juhlien videokuvaajana.

Iltajuhlassa soitti Retuperän VBK.
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Järjestösihteeri Heini Hietikko ja Juhlajul-
kaisuun kattavan katsauksen ammatilli-
sesta opettajakoulutuksesta kirjoittanut 
Jukka Kurenniemi.

Tampereen toolilaisia: Juuso Huhtiniemi, Jarkko Lehtonen, Jukka Suominen, 
Kristiina Tillander, Reijo Manninen, Pekka Kaatiala ja Reijo Rasmus.

Toolilaisen entiset 
päätoimittajat Matti 
Komi ja Kauko Kallio 
keskustelivat juhlan 
alkua odotellessa.

Esko Pölläselle ja Reijo Mäkelälle 
myönnettiin liiton kunniajäsenyys.
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KUVAT:
HEINI HIETIKKO
LAURI HIETALAHTI
MIRKA AIRESVUO



26  4/2016 Toolilainen

H

Sähköturvallisuuslailla sää-
dellään nimensä mukaisesti 
ensisijaisesti sähkön käytön 
turvallisuudesta. Laissa mää-
ritellään sähköalan töiden 
vastuuhenkilöiden ja sähkö-
töitä tekevien pätevyys- ja 
ammattitaitovaatimukset, 
sähköasennusten kunnossa-
pitoa ja tarkastuksia koske-
vat vaatimukset sekä sähkö-
työturvallisuutta koskevat 
vaatimukset. Lisäksi laki 
määrittelee sekä sähkölait-
teiden että sähköasennusten 
olennaiset sähköturvallisuus- 
ja häiriösuojausta koskevat 
vaatimukset.

 allitus jätti esityksen uudesta 
sähköturvallisuuslaista eduskunnalle 
heinäkuussa 2016 ja eduskunta käsitteli 
esityksen tänä syksynä. Eduskuntakäsit-
tely ei olennaisesti muuttanut lakiehdo-
tuksen sisältöä. Voimaan tulessaan laki 
kumoaa vuodelta 1996 olevan aiem-
man lain. Lakimuutoksen taustalla on 
ensisijaisesti useamman EU:n sähkölait-
teita koskevan direktiivin saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta 
samassa yhteydessä on muutettu myös 
lain kansallisia vaatimuksia. Voimassa 
oleva perustuslaki edellyttää säädöshie-
rarkian muuttamista siten, että minis-
teriön päätökset jäävät historiaan. His-
siturvallisuutta koskevat asiat siirretään 
omaan lakiin. 

Laitedirektiivien 
voimaansaattaminen

SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN muutoksel-
la saatetaan voimaan uudistettu pien-
jännitedirektiivi ja EMC-direktiivi. Uudis-
tetun hissidirektiivien sisältö esitetään 
uudessa hissiturvallisuuslaissa. 

ESA TIAINEN

Sähköalan pelisääntöihin muutoks ia, sähköturvallisuuslaki uudistuu

Direktiivien velvoitteet kohdistuvat 
ensisijaisesti laitevalmistajiin ja maa-
hantuojiin sekä laitteiden markkinoille 
saattamiseen. Velvoitteet eivät olen-
naisesti muutu, kysymys on direktiivien 
yhtenäistämisestä NLF (New Legislative 
Framework) mukaiseksi.

Sähkölaitteistoluokitus 
yksinkertaistuu ja 
määräaikaistarkastusvälit 
muuttuvat

SÄHKÖLAITTEISTOT luokitellaan vaati-
vuuden mukaan jatkossakin kolmeen 
eri luokkaan. Suurin osa sähkölaitteis-

toista on luokituksen ulkopuolella. 
Sähkölaitteistoluokitusta käytetään 
varmennus- ja määräaikaistarkastuksia 
koskevien vaatimusten määrittämiseen.

Uudessa laissa laitteistoluokituksia 
yksinkertaistetaan siten, että erikoisti-
loista räjähdysvaarallisille tiloille ja lää-
kintätiloille ei ole omaa sähkölaitteis-
toluokkaa. Laitteiston koosta riippuen 
nämä kuuluvat kuitenkin yleensä luok-
kaan 1 tai luokkaan 2. 

LUOKKAAN 1 kuuluvat asuinrakennuk-
set, joissa on enemmän kuin 2 asuin-
huoneistoa. Lisäksi luokkaan 1 kuuluvat 
muut kuin asuinrakennusten sähkölait-
teistot, joiden suojalaiteena toimivan 
ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 A.

Maakaapelin asennus on edelleenkin sähkötyötä
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SÄHKÖLAITTEISTOLUOKKAAN 2 kuulu-
vat käytönjohtajaa edellyttävät sähkö-
laitteistot eli sähkölaitteistot, joihin kuu-
luun yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia 
tai enintään 1000 V sähkölaitteistot, joi-
den liittymisteho on yli 1600 kVA. Lait-
teet, joissa esiintyy yli 1000 V jännitteitä, 
mutta joita syötetään enintään 1000 
V sähkölaitteistosta, eivät kuitenkaan 
kuulu luokkaan 2. Aiemmin luokkaan 2 
kuuluivat myös sairaaloiden muut tilat 
kuin leikkaussalit ja vastaavat. Tämä luo-
kitteluperuste poistuu.

SÄHKÖLAITTEISTOLUOKKAAN 3 kuuluu 
jatkossa ainoastaan verkonhaltijan jake-
lu-, siirto- tai muu vastaava sähköverk-
ko. Aiemmin luokkaan 3 kuuluneet lu-
vanvaraiset räjähdysvaaralliset tilat sekä 
sairaaloiden leikkaussalit ja vastaavat 
eivät sisälly laitteistoluokkaan 3.

LAITTEISTOLUOKITUKSEN muutoksen 
lisäksi myös määräaikaistarkastusväli 
muuttuu laitteistoluokassa 1 nykyisestä 
15 vuodesta 10 vuoteen. Varmennus- ja 
määräaikaistarkastuksia kaikkiin lait-
teistoluokkiin voivat tehdä valtuutetut 
tarkastajat ja tarkastuslaitokset.

Urakoitsijan varmennusoikeus vaih-
toehtona varmennustarkastukselle jää 
pois.

Sähkölaitteiston haltijan 
roolia kunnossapidossa 
korostetaan

SÄHKÖLAITTEISTON HALTIJA on vas-
tuussa sähkölaitteiston kunnossapi-
dosta ja tätä haltijan velvollisuutta ko-
rostetaan aiempaa selkeämmin. Lain 

mukaan sähkölaitteiston haltija on 
vastuussa sähköturvallisuudesta, sen 
ylläpitämiseksi tarvittavasta kunnossa-
pidosta ja siitä, että laitteisto täyttää lain 
vaatimukset. 

Tarkastajan tulee määräaikaistarkas-
tuksessa varmistua siitä, että kunnos-
sapito on riittävää turvallisuuden yllä-
pitämiseksi. Laitteiston haltijan tulee 
säilyttää tarkastuspöytäkirjat vähintään 
10 vuotta ja osoitus pöytäkirjassa esitet-
tyjen puutteiden korjaamisesta vähin-
tään seuraavaan määräaikaistarkastuk-
seen saakka.

Poikkeuksia vaatimuksiin 
sähkötöiden johtajasta

PÄÄSÄÄNTÖ sähköasennustöissä on, 
että toiminnanharjoittajan palveluk-
sessa täytyy olla sähkötöiden johtaja. 
Tähän on ollut muutamia poikkeuksia 
ja muutaman toimintatavan osalta sää-
döksiä täsmennetään. 

MAAKAAPELIN ASENNUS on sähkötyö-
tä ja kokonaisuudesta vastaa jatkossa-
kin riittävät oikeudet omaava sähkö-
urakoitsija. Maakaapelin asentamiseen 
kuuluva kaapeliojan kaivun ja kaapelin 
asentamisen voi tehdä maarakennus-
urakoitsija, jolla on kahden vuoden 
työkokemus kyseistä töistä. Työ tulee 
tehdä sähköurakoitsijan valvomana ja 
vastuulla.

OPPILAITOKSISSA TEHTÄVÄ sähköasen-
nustöiden harjoittelu ei myöskään edel-
lytä sähkötöiden johtajaa, kunhan töitä 
valvoo sähköalan ammattihenkilö.

Myöskään sähköajoneuvojen sähkö-
laitteiden korjaustyöt eivät edellytä jat-
kossa sähkötöiden johtajaa.

Tarkastusrekisterit 
poistuvat

VALTUUTETUT TARKASTAJAT ja tarkas-
tuslaitokset ovat tehneet tekemistään 
varmennus- ja määräaikaistarkastuksis-
ta ilmoituksen jakeluverkon haltijalle tai 
turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKE-
Sille. Nyt tämä ilmoitusvelvollisuus pois-

Sähköturvallisuuslailla säädellään sähkö-
asennustyön turvallisuudesta

Lain mukaan sähkölaitteiston 
haltija on vastuussa sähkötur-
vallisuudesta, sen ylläpitämisek-
si tarvittavasta kunnossapidosta 
ja siitä, että laitteisto täyttää 
lain vaatimukset.

tuu. Jakeluverkon haltijan on kuitenkin 
pidettävä rekisteriä sähkölaitteistoista, 
jotka liittyvät jakeluverkkoon.

Tarkastajien tulee jatkossa kiinnittää 
tarkastamaansa laitteistoon tarkastus-
tarra pääkeskukseen tai muuhun sovel-
tuvaan paikkaan sähkölaitteistossa. 

Uusi säädöshierarkia

SÄHKÖTURVALLISUUSLAKI sisältää yk-
sityiskohtaisempia vaatimuksia. Aiem-
min yksityiskohtia oli esitetty ministe-
riön päätöksissä. Nyt nämä päätökset 
jäävät historiaan ja lakia täydennetään 
muutamalla valtioneuvoston asetuk-
sella. Säädösten sisältö vastaa suurelta 
osin aiempia edellä esitettyjä muutok-
sia lukuun ottamatta. Alan toimijoiden 
tulee omaksua muutokset ja myös säh-
kölaitteistojen haltijoiden tulee tunnis-
taa oman vastuunsa.

Sähköalan pelisääntöihin muutoks ia, sähköturvallisuuslaki uudistuu
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Päättötyö on oleellinen osa 
kaikkea insinöörikoulutusta. 
Yliopistokoulutuksessa teh-
dään alempaan tutkintoon 
liittyen kandidaatintyö ja 
ylempään tutkintoon johta-
vissa opinnoissa diplomityö. 
Ammattikorkeakoulujen 
tekniikan alan päättötyötä 
kutsutaan tavallisesti opin-
näytetyöksi, lopputyöksi tai 
insinöörityöksi.

 orkeakouluosaajat.fi-tietopal-
velun mukaan ammattikorkeakoulun 
lopputyö on työelämän kehittämistar-
peita palvelevaa ja opiskelijan ammat-
titaitoa vahvistavaa käytännönläheistä 
soveltavaa tutkimusta. Yliopisto-opin-
noissa lopputyöllä tavoitellaan tieteel-
lisen tiedonhaun sekä tiedon kriittisen 
arvioinnin, soveltamisen ja tuottamisen 
taitojen kehittymistä. Tekniikan alalla 
lopputyöt tehdään molemmilla sekto-
reilla tavallisesti tilaustyönä yritykselle 
tai yhteisölle.

LOPPUTÖIDEN VOIDAAN siis katsoa ole-
van luonteeltaan tutkimusta – ammat-
tikorkeakoulussa käytännönläheistä 
ja soveltavaa, yliopistossa tieteellistä. 
Erityisesti tilaustöinä tehtävät työt ovat 
samanaikaisesti usein myös insinööri-
maailmalle tyypillisiä suunnittelutöitä. 
Ovatko tutkimuksellisuuden ja/tai tie-
teellisyyden ja käytännöllisyyden vaa-
teet sovitettavissa yhteen ja miten opis-
kelijan lopputyöprosessia tulisi ohjata, 
että molempien puolien vaatimukset 
täyttyvät?

Opinnäytteet – tutkimusta 
vai ongelmanratkaisua?

TEKNIIKAN ALAN opinnäytteissä kul-
kee varsin tavallisesti rinnakkain kaksi 
prosessia: tekninen ongelmanratkaisu 
ja soveltava tai tieteellinen tutkimus. 

JOHANNA NAUKKARINEN

Tutkimus ja sen ohjaaminen osana insinöörikoulutusta 

Joskus prosessien yhteensovittaminen 
on mutkatonta. Näin on silloin, kun 
tutkimuksen ja ongelmanratkaisun ta-
voitteet ja menetelmät ovat yhtenevät, 
ja ongelman ratkaisu taipuu myös tut-
kimuksen tuloksiksi. Hieman enemmän 
päänvaivaa voivat tuottaa tutkimuspro-
sessin edellyttämä prosessin arviointi ja 
kontribuution kuvaaminen, joita tosin 
ei perustutkintojen opinnäytteiden ta-
soisissa töissä välttämättä edellytetä-
kään. Tällaista tapausta on havainnollis-
tettu kuvassa 1.

PROSESSIEN yhteensovittaminen vai-
keutuu ainakin silloin, jos tekniseen on-
gelmaan ei saadakaan ratkaisua, tai jos 
ongelmia tai ratkaisuja onkin useampia 
(vrt. kuvat 2 ja 3). Mitä tällaiset tilanteet 
tarkoittavat tutkimusprosessin näkö-
kulmasta? Uuden tiedon luomisen kan-
nalta ratkaisun löytymättömyys, useat 
ratkaisut tai uudet ongelmat voivat olla 
jopa kiinnostavampi löydös kuin paikal-
lisen teknisen ongelman tavanomainen 
ratkaisu. Lopputyön näkökulmasta asi-
an kuvaaminen ja raportointi voi kui-

Suora yhteys teknisen ongelmanratkaisun ja tutkimusprosessin välillä

 Haastavampi yhteys teknisen ongelmanratkaisun ja tutkimusprosessin välillä?
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tenkin osoittautua erittäin haastavaksi, 
mikäli teknisen ongelmanratkaisun ja 
uuden tiedon tuottamisen prosesseja ei 
pystytä erottamaan toisistaan.

Apua suunnittelutieteestä?

TEKNIIKAN ALALLA tutkimukseen liit-
tyviä filosofisia kysymyksiä, kuten tut-
kimuskäsitys, tutkimusmetodologia tai 
tutkimuksen laadun arviointi ei opiske-
lijoille juuri esitellä. Mikäli tarvetta tie-
teenfilosofiselle kehikolle tulee, käänny-
tään helposti luonnontieteellisen mallin 
puoleen. Siinä tutkimus perustuu hypo-
teesien asettamiselle ja niiden mahdol-
lisimman objektiiviselle testaamiselle. 
Tämä malli sopii valitettavan huonosti 
yhteen teknillistieteellisen tutkimuksen 
todellisuuden kanssa, jossa tavoitteena 
on pikemminkin suunnitella kuin selit-
tää ja jossa totuuden tai oikean vasta-
uksen sijaan yleensä etsitään riittävän 
hyvin toimivaa ratkaisua käsillä olevaan 
ongelmaan. 

YKSI RATKAISU HAASTEESEEN löytyy 
suunnittelutieteen (design science) 
käsitteestä. Ironista sinänsä, muiden 
alojen asiantuntijat viittaavat usein in-
sinööritieteisiin puhuessaan suunnitte-
lutieteestä ja sen periaatteista, mutta 
tekniikan alalla käsite tunnetaan varsin 
huonosti. Poikkeuksen tähän tekee tie-
totekniikka, jonka piirissä käsitettä on 
tutkittu, käytetty ja sovellettu jo useita 
vuosia. 

Vielä haastavampi yhteys teknisen 
ongelmanratkaisun ja tutkimus-
prosessin välillä?

SUUNNITTELUTIETEEN lähtökohdista 
käsin keskustelu tutkimuksen tavoit-
teista, menetelmistä, tuloksista, laa-
dusta ja kontribuutiosta on useissa 
tapauksissa helpompaa kuin luonnon-
tieteelliseen malliin perustuen. Asiasta 
keskusteleminen on myös aina parempi 
vaihtoehto kuin keskustelematta jättä-
minen, sillä tavallisesti opinnäytepro-
sessin raportointiin liittyvät ongelmat 
perustuvat juuri näihin perusasioihin ja 
niiden käsitteellistämisen vaikeuteen: 
mitä haluttiin saavuttaa, mitä tehtiin ja 
miksi, mitä tuli lopputulokseksi, oliko 
lopputulos hyvä, mitä hyötyä työstä on 
maailmalle.

Haastetta ohjaajille

TUTKIMISTA JA UUDEN tiedon luomis-
ta oppii parhaiten sitä tekemällä. Tästä 
syystä opinnäytetutkimuksen ohjaus 
on oleellinen osa insinöörikoulutusta 
ja asiantuntijaksi kasvattamista. Pys-
tyäkseen ohjaamaan opiskelijan tie-
donluomisen prosessia tulee ohjaajan 
tuntea siihen liittyvät asiat ja osattava 
puhua niistä opiskelijan kanssa. Alkajai-
siksi jokaisen ohjaajan on hyvä selvittää 
itselleen, miten ymmärtää tutkimuksen 
ja minkälaista tutkimusta näkee loppu-
töiden olevan. Seuraavaksi aihetta on 
hyvä pohtia kollegojen kanssa, jolloin 
tulee testattua myös se, pystyykö omat 
ajatukset sanallistamaan. Kolmanneksi 
asia tulisi ottaa puheeksi opiskelijoiden 
kanssa, mieluummin jo ennen kuin he 

aloittavat lopputöidensä tekemisen. 
Hyvä keino iskeä asiaan kiinni on kai-
vaa hyllystä oma lopputyö ja analysoida 
millaista tutkimusta se tavoitteineen, 
menetelmineen, tuloksineen ja johto-
päätöksineen edustaa.

TÄSSÄ TEKSTISSÄ on keskitytty tutki-
muksen tekemisen ohjaamiseen tie-
dontuottamisprosessin näkökulmasta. 
Unohtaa ei kuitenkaan sovi myöskään 
projektinhallintanäkökulmaa (eli opis-
kelijan työprosessin etenemiseen liitty-
vää ohjausta), sisällön erityiskysymyksiä 
(eli substanssiin liittyvää ohjausta) tai 
ammatillisen kasvun näkökulmaa (eli 
lopputyöhön liittyvää uraohjausta). 
Nämä ovat kaikki kuitenkin niin suuria 
asioita, jotka asettavat ohjaukselle aivan 
omanlaisiaan haasteita, että niitä on 
syytä käsitellä omissa kirjoituksissaan.

KIRJOITUS PERUSTUU kirjoittajan väi-
töskirjatyön ”What Engineering Scien-
tists Know and How They Know It. To-
wards Understanding the Philosophy of 
Engineering Science in Finland.” myötä 
syntyneisiin löydöksiin, kehittämiseh-
dotuksiin ja lisäkysymyksiin. Kiinnostu-
neet löytävät teoksen osoitteesta: 
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/hand-
le/123456789/23475

Tutkimus ja sen ohjaaminen osana insinöörikoulutusta 
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Lapin ammattikorkeakoulun 
Teollisuuden ja luonnon-
varojen osaamisala (TeLu) 
toteuttaa laajaa ja tasokasta 
TK-toimintaa. Vuonna 2014 
toiminnan ulkoinen rahoi-
tus oli 4,6 miljoonaa euroa, 
minkä lisäksi AMK panosti 
hankkeiden valmisteluun 
ja omarahoitukseen. Yritys-
laskutuksen ja yritysten ra-
hoitusosuuksien summa oli 
yli 1 miljoona euroa. Lapin 
AMK on ulkoisella rahoituk-
sella mitattuna Suomen am-
mattikorkeakouluista suurin 
T&K-toimija. TeLu muodos-
taa yli puolet volyymista.

 

   uonna 2014 Teollisuuden ja luon-
nonvarojen osaamisalan TKI-toiminnan 
palveluksessa oli keskimäärin noin 60 
päätoimista henkilöä, minkä lisäksi use-
at opettajat ovat mukana osa-aikaisesti. 
Opiskelijat tekevät tutkimusaiheisiin 
liittyvää täydentävää työtä oppimispro-
jekteissaan, päättötöissään ja harjoitte-
lijoina. 

Vuositasolla maksavia asiakkaita on 
ollut noin 80, joista noin 10 on suuryri-
tyksiä ja loput PK-yrityksiä. Julkisen ra-
hoituksen myöntäjiä ovat muun muas-
sa Lapin Liitto, TE-keskus, Tekes, Interreg 
IV Pohjoinen, Suomen Akatemia, 7. pui-
teohjelma, Horizon 2020 ja ECSEL-JTI. 

Yhteistyöverkosto kattaa 
kaikki naapurimaat

TOIMINNAN JUURET juontavat jo 
1980-luvulle, jolloin silloin vielä erilliset 

SEPPO SAARI

Kansainvälinen teollinen 
TKI-toimija
tekniset oppilaitokset käynnistivät sekä 
soveltavan tutkimustoiminnan että ke-
hittämistoiminnan yhteistyössä yritys-
ten kanssa. Itse asiassa Tekes myönsi 
tuolloin ensimmäisen tavoitetutkimus-
rahoituksen tekniselle oppilaitokselle. 

Ajan myötä sekä asiakas- että yhteis-
työverkostot ovat kehittyneet. Samal-
la toiminta-alue on laajentunut koko 
Suomen ja Pohjois-Ruotsin kattavaksi. 
Lisäksi osaamisala on lisääntyvässä 
määrin mukana Eurooppa-tason tutki-
mushankkeissa yhdessä suomalaisten 
yritysten kanssa.

LAPIN AMK:N TOIMINNAN perustana 
ovat Lappi ja sen strategiat. Lapin osal-
ta keskeinen on Lapin arktisen erikois-
tumisen ohjelma (Lapin Liitto 2013) ja 
erityisesti sen luonnonvarojen ja olo-
suhteiden hyödyntämiseen liittyvät lin-
jaukset, joita Lapin AMK tukee mm. va-
littuihin tekniikkoihin ja teknologioihin 
liittyvällä TKI-toiminnalla. 

Toinen merkittävä ohjaava tekijä on 
Lappi-sopimus, jossa on yhteisesti La-
pin liiton kanssa sovittu lähivuosien ke-
hittämisen painopisteistä. Molemmat 
tukeutuvat osaltaan Suomen ja Euroo-
pan tason ohjelmiin. 

Lähtökohta on auttaa 
pohjoisen alueen 
yritystoimintaa 

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN toi-
minta-ajatuksena on jalostaa muuttu-
van toimintaympäristömme vahvuuk-
sista ja mahdollisuuksista osaamista 
ja elinvoimaa pohjoisten toimijoiden 
tarpeisiin. Strategia painottuu arktiseen 
olosuhdeosaamiseen, johon pohjau-
tuen on määritetty neljä  painoalaa. 

Teollisuuden ja luonnonvarojen osaa-
misalan TKI-toiminnassa vahvimmin 
nousee esiin luonnonvarojen älykkään 
käytön edistäminen niin tekniikan kuin 
luonnonvara-alan osaltakin. Turvalli-
suusosaaminen eri merkityksissään on 
luontainen osa toimintaa. 

Erittäin vahva yhteistyö erityisesti 
Pohjois-Ruotsin, mutta myös Pohjois-
Norjan ja Venäjän lähialueiden kanssa 
tukee arktisen yhteistyön ja pohjoisen 
rajaosaamisen painotusta. Lisäksi laaja 
kotimaakunta yhdistettynä lähialueisiin 
nostaa etäisyyksien hallinnan merkitys-
tä niin toimintatavoissamme kuin tutki-
mus- ja kehittämishankkeissamme. 

Kaiken lähtökohtana on auttaa poh-
joisen alueen yritystoimintaa kehittä-
mään liiketoimintaansa ja synnyttä-
mään uutta samalla, kun tarjoamme 
opiskelijoille mahdollisuuden toimia 
yritysrajapinnassa ja tuomme uutta yri-
tyslähtöistä osaamista opetukseen. 

TKI-TOIMINNALLE ON laadittu tavoi-
tetila ja kehittämissuunnitelma, joka 
määrittää, miten tavoitetilaan päästään: 
Osaamisen kehittäminen, investoin-
nit, rekrytoinnit ja kansainvälisyyden 
kehittäminen. Kaikki ryhmät toimivat 
jo nyt kansallisella tasolla ja suurin osa 
kansainvälisesti vähintään pohjoisilla 
alueilla. 

Osaaminen siirretään 
suoraan yritysten 
henkilöille

KÄYNNISSÄ ON MYÖS eurooppalaisia 
hankkeita. Tavoitteena on, että jokaisen 
ryhmän kärkiosaaminen on vähintään 
kansallisella tasolla, jotta kykenemme 
tarjoamaan yrityksille uusia mahdolli-
suuksia sen lisäksi, että vastaamme nii-
den välittömiin tarpeisiin.

Toiminnan hyötyjinä ovat siis alue, 
asiakasyritykset ja opiskelijat. Kaiken 
lähtökohtana on osaamisen kehittämi-
nen ja siirto AMK:n ja yritysten välillä. 
Nuorten opetuksen tehtävänä on siirtää 
osaamista valmistuneiden mukana yri-
tyksiin ja muihin organisaatioihin. 

Aikuiskoulutuksen ja kurssituksen 
tavoitteena on siirtää osaamista yrityk-
sissä jo toimiville henkilöille. TKI-toimin-
nan tehtävänä on yhdessä asiakkaiden 
kanssa luoda ja soveltaa uutta osaamis-
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ta ja siirtää se osaksi yritysten toimintaa. 
Luonnollisesti tieto ja osaaminen liikku-
vat samalla myös AMK:n suuntaan, mikä 
varmistaa opetuksen ja TKI-toiminnan 
suuntaamisen ja ajantasaisuuden.

Sovellettua tutkimusta ja 
konkretiaa

TEOLLISUUDEN JA luonnonvarojen 
osaamisalan TKI-toiminnassa vahvim-
min nousee esiin luonnonvarojen älyk-
kään käytön edistäminen niin tekniikan 
kuin luonnonvara-alan osaltakin. Suu-
relta osin työ on teollisen toiminnan tu-
kemista teknologian keinoin. 

Tekniikan osalta materiaalitekniikassa 
on menossa muun muassa WeldArc-
hanke, jossa panostetaan muun muassa 
avolouhoksilla ja metsäkoneissakin tar-
vittavan kylmässä hitsaamisen tutkimi-
seen ja kehittämiseen. Tekemisessä kes-
keisenä resurssina on kylmälaboratorio, 
jossa talvi voidaan tuottaa hallitusti.

Mineralogiassa palvellaan alan yri-
tyksiä laboratoriopalveluilla. Kunnos-
sapidon ryhmä sekä tutkii ja kehittää 
menetelmiä, että toimii parhaillaankin 
alan yritysten konsulttina. Ryhmä on 
mukana sekä alueellisissa, kansallisissa 
että eurooppalaisissa hankkeissa. 

Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan TKI-toiminta on 
organisoitu erikoistuneisiin keskenään ja ulospäin yhteistyötä 
tekeviin TKI-ryhmiin:

• Arctic Power – olosuhteet ja ICT
• Arctis Civil Engineering – rakennustekniikka
• Arctic Steel & Mining – materiaali ja mineraalitekniikka
• ELMA – Elektroniikan ja materiaalitekniikan testaus
• Luonnonvara-ala
• Operation & Maintenance – käynnissäpito
• Optisen mittaustekniikan laboratorio
• pLab – ohjelmistotekniikan laboratorio

Kaivostoiminta on yksi Lapin AMK:n 
tekniikan TKI-toiminnan painopisteistä.

Optisen mittaustekniikan ryhmä ke-
hittää mittausmenetelmiä teollisiin 
tarpeisiin. Parhaillaan tehdään töitä 
kaivostoiminnan tarpeisiin. Ohjelmis-
totekniikan laboratoriolla on käynnissä 
hanke kaivossimulaatioympäristön ke-
hittämiseksi. 
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Työelämässä jatkuva oppimi-
nen ja työn näkeminen osaa-
misen kehittämisen maail-
mana korostuvat. Tiimityö- 
ja verkostoitumistaitojen 
lisäksi tarvitaan laajojen 
kokonaisuuksien hallintaa, 
uuden luomiskykyä ja kykyä 
irrottautua vakiintuneista 
toimintamalleista. Eri alojen 
osaamisen yhdistäminen työ-
elämässä on tärkeää uusien 
innovaatioiden ja ratkaisujen 
kehittämiseksi.

 ajaanin ammattikorkeakoulus-
sa (KAMK) on tehty jo pitkään yhteis-
työtä sairaan- ja terveydenhoidon sekä 
tietojärjestelmien osaamisalueiden vä-
lillä hyötypelien parissa. Opiskelijalle on 
tärkeää päästä soveltamaan opetukses-
sa saatua tietämystä aidoissa kehitysti-
lanteissa. Monialainen tiimityöskentely 
sekä opettajilla että opiskelijoilla oli 
avainasemassa, kun KAMK lähti kehit-

TANJA KORHONEN, FM, lehtori, tietojärjestelmien osaamisalue, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TEIJA RAVELIN, TTT, lehtori, sairaan- ja terveydenhoidon osaamisalue, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Monialaista tiimityöskentelyä 
hyötypelien parissa

tämään Game of My Life -peliä nuorten 
elämänhallinnan tukemiseen.

Hyötypelit ja terveyspelit

HYÖTYPELEISSÄ (Serious Games) peli-
teknologiaa hyödynnetään ja käytetään 
muussa kuin pelkästään viihteellisessä 
tarkoituksessa.  Terveyttä ja hyvinvointia 
edistävistä peleistä käytetään yhteisni-
mitystä terveyspelit. Pelien mekaniikka 
ja simulointikyky voi osallistuttaa ja ins-
piroida kohderyhmää enemmän kuin 

perinteiset menetelmät. Terveyspelien 
tavoitteena voi olla kehittää erilaisia 
toimintamalleja omahoitoon ja kun-
toutukseen, mikä tarjoaa uudenlaisen 
tavan huolehtia väestön hyvinvoinnista.

Hyvän terveyspelin kehittäminen 
vaatii monialaista osaamista toteutta-
jatiimiltä, ja terveysalan osaajat tulee 
ottaa mukaan pelikehitystyöhön. Eri 
alojen ammattilaisten yhdistäminen sa-
maan projektiin on haasteellinen tehtä-
vä. Tiimin pitää hallita pelisuunnittelun, 
-tuottamisen, -grafiikan ja -ohjelmoin-
nin sekä pelin substanssin osa-alueet. 
Pelialan markkina-alue on globaali, 
joten pelikehityksessä tulee ottaa huo-
mioon myös kansainväliset markkinat 
ja niiden vaatimukset toteutukselle. 
Tämän lisäksi tavoitteena on ottaa poti-
las- tai asiakasnäkökulma mukaan pelin 
suunnitteluun. 

Peliala Kajaanin 
ammattikorkeakoulussa

PELIALAN OPINNOT KAMK:ssa toteutu-
vat sekä tietojenkäsittelyn että tieto- ja 
viestintätekniikan koulutuksissa. Tieto-
jenkäsittelyn koulutuksessa korostuu 
koko tiimin kouluttaminen: opiskelija 

Game of My Life 
-peli on 16–19-vuo-
tiaille nuorille suun-
niteltu elämänhal-
lintaan liittyvä peli.

Kajaanin ammattikorkeakoulun VR First  -laboratoriossa voi kehittää pelejä ja sovelluksia uu-
simmille laitteille.
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voi erikoistua peligrafiikkaan, -ohjel-
mointiin tai -tuottamiseen. Tieto- ja 
viestintätekniikassa suuntautuminen 
on peliteknologiaan, mikä käytännössä 
on perinteisten insinööriopintojen li-
säksi peli- sekä pelimoottoriohjelmoin-
tia. Vahva ohjelmointiosaaminen antaa 
opiskelijoille valmiudet toimia myös 
monenlaisissa teollisuuden tehtävissä 
ja yritysten palaute opiskelijoiden osaa-
misesta on ollut 
positiivista – peli-
mekaniikkojen ym-
märrys ja ketteriin 
menetelmiin kou-
luttaminen on näh-
ty tuovan lisäarvoa 
myös perinteisen 
ohjelmistotuotan-
non puolelle. 

Hyötypelit ovat 
olleet osa tieto- ja 
viestintätekniikan 
koulutusta jo vuodesta 2012, ja niihin 
suunnatuilla opintojaksoilla on toteu-
tettu monenlaisia oppimiseen sekä 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä 
projekteja. Uusimpana mahdollistajana 
toimivat VR-ympäristöt (Virtual Reali-
ty), joita KAMK voi hyödyntää laajasti 
uuden VR First -ohjelman myötä synty-
neessä laboratoriossa. 

Ensi vuodesta alkaen hyötypelit 
löytyvät myös KAMK sairaan- ja terve-
ydenhoidon opetussuunnitelmasta. 
Tässä opintojaksossa painotetaan toi-
meksiantajan roolia ja opitaan perustie-
dot terveyspelin kehityksestä päästen 
myös viemään omaa ideaa eteenpäin. 
Näin tuotekehitysosaaminen kasvaa 
ja kehitetään valmiuksia toimia yhteis-
työssä monialaisesti.

Game of My Life -pelin 
kehitysprosessi

PELIN KEHITTÄMISPYYNTÖ tuli vuonna 
2011 Kainuun Soten nuorisopsykiatri-
asta mielenterveyshoitotyön koulutuk-
sen ja työelämän yhteistapaamisessa. 
Nuorisopsykiatriassa oli tarve löytää 
uusia välineitä nuorten elämänhallin-
nan tukemiseen. Hoitotyössä oli tehty 
havainto nuorten elämänhallinnan vai-
keuksien lisääntymisestä ja monimut-
kaistumisesta; elämänhallinnan tuke-
miseen ja asioiden käsittelyyn tarvittiin 
uusia välineitä ja näkökulmia. 

Elämänhallintaa tukevan Game of My 
Life -pelin kehitystyö alkoi vuonna 2011 
demoversion kehittämisellä. Kehittä-
mistyöhön osallistui toimeksiantajan 

edustajia nuorisopsykiatriasta, pelialan 
opiskelijoista koostuva pelitiimi (tuotta-
ja, graafikko ja ohjelmoija), kolme mie-
lenterveyshoitotyöhön suuntautuvaa 
sairaanhoitajaopiskelijaa sekä opettajat 
hoitotyön ja pelialan koulutuksesta. 

Työelämän edustajat toivat esille hoi-
totyössä esillä olevia tilanteita ja osallis-
tuivat käsikirjoituksen ja demoversion 
arviointiin. Sairaanhoitajaopiskelijat 

selvittivät opinnäy-
tetyössään nuorten 
toiveita ja odotuk-
sia elämänhallintaa 
tukevan pelin suh-
teen. Opettajat toi-
mivat opiskelijoi-
den työskentelyn 
ohjaajina. 

Pelin sisällön 
teoreettiseksi ke-
hykseksi valittiin 
Varsinais-Suomen 

lastensuojelukuntayhtymän kehittämä 
itsenäistyvän nuoren roolikartta, joka 
jäsentää monipuolisesti itsenäistyvän 
nuoren erilaisia rooleja ja auttaa peli-
hahmojen roolien käsikirjoittamisesta. 
Pelin tyyliksi valittiin visuaalinovelli-tyy-
li, joka perustuu vuorovaikutuksellisuu-
teen, tarinallisuuteen ja on rytmiltään 
rauhallinen. Peli perustuu valintojen ja 
päätösten tekemiseen – tutkimusten 
mukaan visuaalinovelli soveltuu tällai-
seen hyvin. 

Uusi pelialan opiskelijoista koottu 
tiimi – tuottaja-ohjelmoija, kaksi graa-
fikkoa ja suunnittelija- käsikirjoittaja 
– aloitti nuorten elämänhallintapelin 
uudelleensuunnittelun edellisten tie-
tojen pohjalta vuonna 2014. Pelitiimi 
toimi itseohjautuvasti toimeksiannon 
pohjalta ja uusi Game of My Lifen eng-
lanninkielinen versio valmistui vuonna 
2014 (pelattavissa www.elamanipeli.
com). Sivustolla kootaan pelaajilta pa-
lautetta, ja mielenterveyshoitotyöhön 
suuntautuva sairaanhoitajaopiskelija 
on tehnyt opinnäytetyön pelin pelaa-
miskokemuksista Kainuussa. Jatkossa 
tarkoituksena on ideoida ja suunnitella 
tarkemmin pelin hoitotyössä hyödyntä-
mistä.

Mitä monialainen yhteistyö 
antaa ja vaatii?

MONIALAINEN YHTEISTYÖ haastaa 
opiskelijat ja opettajat uusien roolien 
äärelle. Opiskelijoilta vaaditaan oman 
asiantuntijuuden näkemistä ja hyö-
dyntämistä yhteisen hyvän eteen sekä 

”Opettajan rooli on hyötypelipro-
jektissa monitahoinen: opettaja 
kehittää osaamistaan sekä toimii 
ohjaajana, toimeksiantajana ja asi-
antuntijana. Monialainen yhteistyö 
vaatii yhteistä aikaa, säännöllisiä 
palavereja ja suunnittelua.” 

toisen opiskelijan osaamisen hyödyntä-
mistä oman työn osana. Tämä ei välttä-
mättä ole helppoa. Yhteisen kielen löy-
täminen voi olla haastavaa ja odotukset 
toisen roolista epäselvät. Sama koskee 
myös opettajia ja työelämän edustajia. 

Opettajan rooli on hyötypeliprojek-
tissa monitahoinen: opettaja kehittää 
osaamistaan sekä toimii ohjaajana, toi-
meksiantajana ja asiantuntijana. Mo-
nialainen yhteistyö vaatii yhteistä aikaa, 
säännöllisiä palavereja ja suunnittelua.  
Eri alojen opettajat voivat hyvin toimia 
toimeksiantajana toisen alan projek-
titöille: opiskelijan näkökulmasta kat-
sottuna toisen alan opettaja vastaa ul-
kopuolista toimijaa ja toimeksianto on 
autenttinen. 

Game of My Life -projektissa huomat-
tiin, että opiskelijat eivät olleet tottu-
neet työskentelemään muiden alojen 
opiskelijoiden kanssa eivätkä kesken 
projektin mukaan tulleet opiskelijat 
päässeet niin hyvin toimimaan projek-
tissa kuin odotettiin. Monialainen opis-
kelijatiimi tulisi siis saada heti projektin 
alussa ryhmäytymään, ja ohjauksessa 
pitää painottaa kaikkien panoksen 
tärkeyttä projektin onnistumiseksi. 
Kokemus yhteistyöstä ja oman muka-
vuusalueen ulkopuolelle meneminen 
kehittää tärkeitä työelämätaitoja.

KAMK, OULUN ammattikorkeakoulu, 
Tampereen ammattikorkeakoulun Vir-
tuaaliAMK-verkosto ja Oulun yliopisto 
toteuttavat yhteistyönä Serious Games 
Platform for Business and Education - 
SeGaBu hankkeen ESR-rahoituksella, 
jossa päätoimenpiteenä toteutetaan 30 
op kokonaisuus hyötypeliopintoja ver-
kossa. Mikäli kiinnostuit oppimaan lisää 
hyötypeleistä, www.segabu.fi portaalis-
sa on avoinna KAMK toteuttama ilmai-
nen 5 op laajuinen pilottiopintojakso, 
Hyötypelien perusteet. Se sopii kaikille 
kiinnostuneille alasta riippumatta, par-
haiten niille, kellä ei ole ennestään pe-
lialan osaamista. Tervetuloa mukaan!
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Englannin kielen 
lähtötasotesti ensimmäistä 
kertaa sähköisenä

 ajaanin ammattikorkeakou-
lun suomenkielisen koulutuksen aloitti 
tänä syksynä yhteensä 446 opiskelijaa, 
joista 412 osallistui englannin kielen 
lähtötasotestiin, nyt ensimmäistä kertaa 
sähköisessä muodossa. Lähtötasotestin 
hyväksytysti suorittaneet opiskelijat jat-
kavat suoraan alakohtaisiin englannin 
opintoihin, muille tarjotaan englannin 
kielen kertauskurssi.   

KAISA ENTICKNAP-SEPPÄNEN
KIRSI KORKEALEHTO

Kajaanin ammattikorkeakoulun 
kieltenopettajat digiloikkaavat  

K
AMMATTIKORKEAKOULUN opiskelijan 
englannin kielitaidon tulisi olla euroop-
palaisen viitekehyksen mukaan taito-
tasolla B1–B2, jolloin hän osaa käyttää 
kieltä itsenäisesti kaikilla kielitaidon 
osa-alueilla omalla ammattialallaan 
sekä poikkialaisesti. Lähtötasotestin pe-
rusteella noin 20 % opiskelijoista ohjat-
tiin kertauskursseille. 

Tulos on samansuuntainen viime vuo-
teen verrattuna, jolloin testi tehtiin vielä 
kynällä ja paperilla. Testiä haluttiin uu-
distaa, jotta digitalisaation mukanaan 
tuomia mahdollisuuksia hyödynnet-
täisiin täysimääräisesti, mikä on Kajaa-
nin ammattikorkeakoulun KAMK´24-
strategian mukaista.  

Testi varmistaa kyvyn 
soveltaa kieltä

ENGLANNIN KIELEN lähtötasotestin 
laatiminen Moodle-verkko-oppimisym-
päristöön aloitettiin ammattikorkea-
koulussa jo keväällä 2016. Testi koostuu 
viidestä osa-alueesta: suullinen ja kirjal-
linen tuottaminen, kuullun ymmärtämi-
nen sekä sanasto- ja kielioppiosiot. 

Ainoastaan suullinen ja kirjallinen 
tuotos jäävät opettajien tarkastetta-
viksi, ohjelma tarkastaa muut osiot 
automaattisesti. Tällä tavalla voitiin var-
mistaa opiskelijoiden taidot soveltaa 
kieltä käytännössä kirjoittamalla ja pu-

• Englannin lähtötasotesti digitaalisena 
 ensimmäistä kertaa Kajaanin  
 ammattikorkeakoulussa
• 412 uutta opiskelijaa osallistui 
• 20 % opiskelijoista ohjataan 
 englannin kertauskurssille

Digioppimisessa hyödynnetään iPadejä.
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humalla. Lähtötasotestin tarkastuksissa 
huomattiin, että monivalintakielioppi-
tehtävässä onnistuminen ei välttämättä 
korreloinut soveltamistehtävien tuotos-
ten kanssa.  

Englannin puhuminen 
jännitti alussa

OPISKELIJOITA PYYDETTIIN antamaan 
palautetta tänä syksynä pilotoidusta 
testistä. He suhtautuivat 
positiivisesti nykyaikaiseen 
menetelmään arvioida kie-
litaitotasoa. ”Oli hyvä testi 
ja huomasin itse myös mis-
sä on kehitettävää ja missä 
olen parempi.”  

Suullinen tuotos jännitti 
osallistujia,  mutta he ymmärsivät leh-
toreiden työelämälähtöisen tarpeen ar-
vioida puhetta. ”Arkailin ensin puheen-
tuottamistehtävässä mutta kun pääsin 
vauhtiin niin ei jännittänyt enää niin 
kamalasti”. 

Kuullun ymmärtämisen osio oli hel-
pohko, sen voisikin sanoa voimaan-
nuttaneen opiskelijoita, koska he huo-
masivat hallitsevansa ainakin yhden 
osa-alueen.  

”Oli hyvä testi ja huo-
masin itse myös missä 
on kehitettävää ja 
missä olen parempi.”

Kielten lehtorit Kirsi Korkealehto ja Kaisa Enticknap-Seppänen.

Kirjoittamisen opiskelijat kokivat 
haastavaksi, varsinkin jos englanniksi 
kirjoittamisesta oli vierähtänyt vuosia. 
Etenkin verbien ja aikamuotojen hallit-
seminen oli osittain hieman ruosteessa.  

IPadit ja digitaalisuus 
kieltenopetuksessa 

KAJAANIN ammattikorkeakoulun kiel-
tenopettajat ovat ottaneet digiloikka-

tavoitteen tosissaan. Kou-
lu on hankkinut heidän 
yhteiseen käyttöönsä 25 
iPadia, jotka he voivat ot-
taa luokkaan opiskelijoita 
varten. Opiskelijat hyö-
dyntävät iPadeja muun 
muassa äänitykseen, sa-

naston harjoitteluun, miellekarttojen 
kokoamisen sekä esitysten, videoiden 
ja digitarinoiden tekemiseen. 

Digitaalisen materiaalin avulla kiel-
ten opintojaksoista pyritään kehittä-
mään pedagogisesti punnittuja, it-
sesäätöistä ja yhteisöllistä oppimista 
tukevia opintokokonaisuuksia. Samalla 
opiskelijat kehittävät 21. vuosisadan 
työelämässä tarvittavia digi-, vuorovai-
kutus- ja kansainvälisyystaitoja.   

Digitaalisuus on Kajaanin 
ammattikorkeakoulun 
strategian mukaista

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU jul-
kaisi tänä vuonna KAMK´24-strategian, 
”Suomen älykkäin korkeakoulu”. Stra-
tegian mukaan KAMK suuntaa toimin-
taansa yhden, läpileikkaavan profiilin 
– Älykkäät ratkaisut – avulla. Sillä tarkoi-
tetaan teknologisten sovellusten hyö-
dyntämisen lisäksi kykyä tehdä oikeita 
asioita oikein. 

Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjo-
aa koulutusta viidellä osaamisalueella: 
kone- ja kaivostekniikka, tietojärjestel-
mät, liiketoiminta ja innovaatiot, aktivi-
teettimatkailu sekä sairaan- ja tervey-
denhoito. 

Kirjoittajat ovat Kajaanin ammattikor-
keakoulun kielten lehtoreita.

Kielten lehtorit Kirsi Korkealehto ja Kaisa Enticknap-Seppänen.
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Suomessa testataan itsenäi-
sesti ajavia joukkoliiken-
neajoneuvoja osana muuta 
liikennettä. Kokemukset ovat 
rohkaisevia, mutta valmista 
konseptia joukkoliikenteen 
automatisaatioon ei vielä ole. 
Ilmeistä on, että ratkaisujen 
tulee olla paikallisesti räätä-
löityjä ja alueen asukkaiden 
tarpeisiin vastaavia. Se mikä 
toimii yhdessä paikassa, ei 
välttämättä ole hyvä ratkai-
su toisessa paikassa. 

   oukkoliikenteen automaatio on 
monimutkainen ilmiö. Siinä tarvi-
taan monialaista osaamista. Metro-
polia Ammattikorkeakoulu tutkii ja 
pilotoi kuskittoman joukkoliikenteen 
mahdollisuuksia Sohjoa-hankkeessa. 
Sohjoa-hanke on osa Suomen kuuden 
suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-
strategiaa, jossa kehitetään avoimem-
pia ja älykkäämpiä palveluita. 

Hanke tavoittelee suomalaisen tek-
nologiateollisuuden aktivointia tielii-
kenteen automatisaation murroksen 
kynnyksellä. Haluamme paitsi saada 
suomalaiset yritykset mukaan automa-
tisaation edellyttämään kehitykseen 
etunojassa myös päästä mukaan toi-
minnan mahdollistamiin liikkumispal-
veluinnovaatioihin. 

Tämän lisäksi hankkeen tavoitteena 
on saada yhteiskunnan eri tasot mu-
kaan liikenteen automatisaatioon kau-
punkikuvaa muokkaavana ilmiönä.

Tuomme kuskittomat ajoneuvot eri-
laisiin kokeiluympäristöihin. Haluamme 
selvittää tällä tavalla toteuttavien liiken-
nepalvelujen, toimintaympäristöjen ja 
ajoneuvojen kehittämistarpeita sekä 
antaa suomalaiselle teollisuudelle ja 
palvelujen tuottajille mahdollisuudet 

HARRI SANTAMALA, OLLI ALM, ARTO O. SALONEN, MARKKU HAIKONEN, KARI SALO 
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Äly tulee osaksi joukkoliikennettä

J

tulla mukaan kartoittamaan autono-
misten ajoneuvojen liiketoimintamah-
dollisuuksia. 

Keskeisinä tutkimuskysymyksinä 
ovat, miten matkustajat suhtautuvat 
uuteen teknologiaan, miten muut 
tienkäyttäjät kokevat kuskittomat lii-
kennesääntöjä noudattavat ajoneuvot 
liikenteessä, onko kaikkien mahdollista 
käyttää samaa liikenneinfrastruktuuria, 
millä nopeudella kuskittomien autojen 
pitäisi liikkua ja kuinka kulkuneuvon 
etäohjaus olisi mahdollista järjestää. 

Liikennettä 
joukkoistamalla kaikki 
voittavat? 

SUOMI PYRKII VÄHENTÄMÄÄN kas-
vihuonekaasupäästöjä 39 prosenttia 
vuoteen 2030. Vähennystarve kohdis-
tuu suurelta osin liikkumisratkaisuihin. 
Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt olivat 
vuonna 2013 noin 11 200 tonnia, mikä 
vastaa lähes neljännestä Suomen koko-
naispäästöistä. 

Sohjoa-hankkeen toiminta-alueiden 
– Uudenmaan ja Pirkanmaan – osuus 
päästöistä on merkittävä. Päästöjä on 
mahdollista vähentää vaikuttamalla 
liikkumistapoihin, kehittämällä liikku-
mismuotojen energiatehokkuutta ja 
siirtymällä puhtaisiin käyttövoimarat-
kaisuihin.

Kaupunkiympäristöjen viihtyvyy-
den näkökulmasta liikkumisratkaisujen 
pääpaino on kävelyssä, pyöräilyssä ja 
sujuvassa joukkoliikenteessä. Uusien 
liikennepalveluiden keskiössä ovat li-
säksi myös erilaiset joukkoistamispal-
velut, joiden keskiössä on hallittu, pal-
veluorientoitunut tapa lainata tai jakaa 
kyytejä tarveperustaisesti. 

Liikkumista joukkoistamalla saavu-
tetaan monia etuja. Ruuhkat ja päästöt 
vähenevät, ja yli 90 prosenttia ajasta 
seisovien autojemme parkkipaikat va-
pautuvat viheralueiksi. Liikkumisen 
joukkoistaminen on ajankohtaista myös 
siksi, että yhä useamman suomalaisen 

mielestä on oleellisempaa 
päästä liikkumaan sujuvasti 
kuin omistaa kulkuneuvoja. 
Omistamisen tuoma status on 
vähenemässä. Tilalle tulee huo-
letonta käyttöoikeutta ja saata-
vuutta.

Hyvin toimiva joukkoliikenne 
on sujuvuuden lisäksi luotettavaa 
ja kustannustehokasta. Digitalisaa-
tio mahdollistaa aiempaa paremmat 
käyttäjälähtöiset palvelut, joissa mat-
kaan käytetyt kulkuneuvot sovitetaan 
tilanteen ja käyttötarpeen mukaan, 
ketjuksi muodostuvana liikkumispalve-
luna (Mobility as a Service).  Oleellinen 
lenkki tällaisessa liikkumispalvelussa on 
niin kutsuttu last mile -liikennöinti. Sille 
on ominaista kysynnän suuri vaihtelu 
vuorokauden mukaan sekä tarve kun-
kin alueen ominaispiirteet huomioiville 
liikkumisratkaisuille. Kutsuplus-palvelu 
on jo tällaista joustavuutta tavoittava 
palvelu – tosin laajemmalla toiminta-
säteellä. Sen ongelmana ovat korkeat 
käyttökustannukset. Palkkakulujen 
osuus on tyypillisesti yli 50 prosenttia 
kokonaiskulurakenteesta. Tämän vuok-
si automaatioon perustuvat ratkaisut 
ovat houkuttelevia niiden suurehkoista 
alkuinvestointikuluista huolimatta.

Häikäisevä 
liiketoimintapotentiaali

ÄLYKKÄÄN, VÄHÄHIILISEN liikenteen 
liiketoimintapotentiaali on valtava. 
Älykaupunkeihin rakennettavassa inf-
rastruktuurissa avautuu Sitran arvion 
mukaan jo viiden vuoden päästä 1 500 
miljardin euron vuotuiset markkinat. 
Älykkäät liikennejärjestelmät ja itse-
ohjautuvat ajoneuvot tarjoavat jopa 3 
400 miljardin euron vuotuiset globaalit 
markkinat. Pelkästään energia- ja liiken-
nesektorilla Suomen puhtaiden tekno-
logioiden viennin arvon arvellaan kas-
vaa vuoteen 2030 mennessä noin viisi 
miljardia euroa vuodessa. Hiilineutraa-
lius tarjoaakin liiketoiminnalle huikeita 
mahdollisuuksia, ja hiljattain solmittu 
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Pariisin ilmastosopimus työntää tätä ke-
hitystä eteenpäin. 

Elinkeino- ja innovaatiopoliittinen tar-
ve älyliikenteen ratkaisuille on ilmeinen: 
tällä hetkellä autonomisten ajoneuvo-
jen pilotit tieverkossa ovat keskittyneet 
Keski-Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. 
Kuluttajamarkkinoilla on jo osin itse-
näiseen mutta kuljettajan valvomaan 
ajoon kykeneviä henkilöautoja, kuten 
esimerkiksi Tesla Model S. 

Ford on ilmoittanut tuovansa markki-
noille täysin itsenäisesti operoivan au-
tomaattisen ajoneuvon vuonna 2021. 
Suomella on lainsäädäntöetumatkan 
sekä aiempien kokemusten takia mah-
dollisuus profiloitua innovaatio- ja kehi-
tystoiminnan edelläkävijäksi erityisesti 
urbaanissa ympäristössä, jossa liikkumi-
sen joukkoistuminen on välttämättö-
myys ruuhkien välttämiseksi. 

Miten auto toimii 
turvallisesti ilman kuskia?

YKSI KESKEISIMMISTÄ haasteista lii-
kenteen automaatiossa on turvallisuus. 
Vaikka tulevaisuuden autot toimisivat 
ilman autossa istuvaa kuskia, sekä hen-

kilöautoilla että busseilla on oltava vas-
tuullinen henkilö, ”kuljettaja”, joka pys-
tyy tarvittaessa kontrolloimaan auton 
kulkua ja pysäyttämään sen. 

Sohjoa-hankkeen keskeinen tutki-
muskohde on robottiautojen etähal-
linta. Etähallinnalla tarkoitetaan niitä 
teknisiä ratkaisumalleja, joiden avulla 
ihminen pystyy seuraamaan ja kont-
rolloimaan välimatkan päästä auto-
nomisen kulkuneuvon toimintaa. Etä-
kontrollointi voi sisältää sekä suoria 
ohjaustoimintoja (kulkuneuvon pysäyt-
täminen ja ohjaus) tai hallinnollisia toi-
mintoja, kuten komentojen antamista 
bussin matkustajille. 

Etähallinnan- ja valvonnan problema-
tiikka voidaan jakaa kolmeen osa-aluee-
seen: 1) ajoneuvon toimintojen seuran-
taan, 2) tiedonsiirtoon ja 3) bussin tilan 
representointiin ja kontrolliin etäval-
vomossa. Suoraviivainen etähallinnan 
voisi tarkoittaa kuva- ja äänisignaalien 
välittämistä etävalvomoon. Sofistikoi-
tuneemmat menetelmät sisältävät sig-
naalien prosessointia ja tulkintaa, anta-
en esimerkiksi herätteitä etävalvojalle 
tulevasta haastavasta tilanteesta (ruuh-
ka, jalankulkijat, nopeasti lähestyvä kul-
kuneuvo). 

Robottibussit huris-
televat syksyisessä 
Otaniemessä.

Liikkumisen joukkoistaminen on ajan-
kohtaista myös siksi, että yhä useamman 
suomalaisen mielestä on oleellisempaa 
päästä liikkumaan sujuvasti kuin omistaa 
kulkuneuvoja. Omistamisen tuoma status 
on vähenemässä.

Tiedonsiirron osalta tutkimuksen 
osalta keskeiset haasteet ovat luotet-
tava, katkeamaton yhteys, joka toimii 
viiveettä. Tietoliikenteen osalta tehdään 
tutkimusta 4G- ja 5G-verkkojen reaaliai-
katiedonsiirron luotettavuuteen keskit-
tyen.

Etävalvomoon liittyvän tutkimuk-
sen tavoitteena on kehittää luotettavia 
teknologiaratkaisuja robottibussien 
hallintaan sekä samalla määrittää ne 
edellytykset, jotka mahdollistavat auto-
matisoidun joukkoliikenteen.

SOHJOA-HANKE TOTEUTUU yhdessä 
Helsingin, Espoon ja Tampereen kau-
pungin sekä valtiollisten toimijoiden 
(Liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi, 
Liikennevirasto) ja yritysten kanssa. 
Kumppaneina ovat Aalto-yliopisto, Fo-
rum Virium Helsinki, Maanmittauslaitos 
sekä Tampereen teknillinen yliopisto. 
Metropolian sisältä hankkeeseen osal-
listuvat ajoneuvotekniikan osaamisalu-
een lisäksi mediatekniikan, sosiaalisen 
hyvinvoinnin ja muotoilun osaamisalu-
eet.  
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Kotkan Tool eli Tekniikan 
alan opettajat ry teki kesä-
kuussa ekskursion Kööpen-
haminaan, josta käsin vie-
railtiin sekä Odensen yliopis-
tossa että Hohcsule Flens-
burgissa Saksan puolella.

SDN:n Odensen 
kansainvälinen kampus

     dense SDN, University of Southern 
Denmark, on varautunut hienosti ulko-
mailta tuleviin vaihto-opiskelijoihin: 30 
prosenttia tekniikan opiskelijoista on 

LEENA GRIINARI, MERJA MÄKELÄ, LASSI SALMINEN
KUVAT: SAMI NORRBACKA

Odense ja Flensburg – yhteistyö-
kuvioita etsimässä!

ulkomailta. Muun muassa kokonainen 
asuntola kampuksella on varattu vain 
ulkomaalaisopiskelijoille. Alueelle on 
hiljattain valmistunut myös uusi ope-
tus- ja tutkimuskäyttöön hienosti sovel-
tuva moderni lasipalatsi, joka on kaikin 
puoli viihtyisä oppimisympäristö. Täällä 
tutustuimme mm. rata-autoon, joka on 
rakennettu yliopistojen välisiin kilpailui-
hin.

YLIOPISTO TARJOAA koulutusta viidella 
kampuksella – Odensen lisäksi Koldin-
gissä, Esbjergissä, Sønderborgissa ja 
Slagelsessa. Englanninkielisiä koulu-
tusohjelmia on nelisenkymmentä, sekä 
bachelor- että master-tasolla. Vierailun 
isäntämme oli Henrik Johnsen Vindt, 
yliopiston kansainvälisistä suhteista 
vastaava professori.

O

 Tool-Kotkan matkaseurue Odensen yliopiston edessä. Vasemmalta Anna-Liisa Luova, 
Lassi Salminen, Leena Griinari, Mikko Koho, isäntämme professori Henrik Johnsen Vindt, 
Juhani Heikkinen ja Merja Mäkelä.

Leena Griinari ohjaa laivan satamaan 
Flensburg Hohcshulen merenkulun osaston 
simulaattorilla.
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Hohcsule Flensburg Saksan 
ja Tanskan rajalla

TOISENA PÄIVÄNÄ teimme kokopäi-
väretken Saksan puolelle Flensburgiin. 
Flensburgin korkeakoulu on noin 4000 
opiskelijan opinahjo Schleswig-Holstei-
nin osavaltiossa, lähellä Tanskan rajaa. 
Ammattikorkeakoulu sijaitsee samalla 
kampusalueella yliopiston kanssa ja 
käyttää yhteisiä ravintola-, urheilu- ja 
auditoriotiloja. 

FLENSBURGISSA ON lähes samanlaista 
tekniikan koulutustarjontaa kuin Kyam-
kissa: energia-, sähkö- ja 
automaatiotekniikkaa, 
logistiikkaa, merenkul-
kua ja tietotekniikkaa, 
tosin hiukan runsaimmin 
vaihtoehdoin. 

Emäntänä vierailul-
la toimi kansainvälisen 
osaston johtaja Ute Sa-
chau ja ruokailimme 
opiskelijaravintolassa 
professori Martin von Schillingin, pro-
fessori Jochen Wendiggensenin ja reh-
tori, professori Holger Watterin kanssa. 
Keskustelu oli leppoisaa, sillä Martin 
von Schillingin vaimo on suomalainen 
ja hänellä on paljon kokemusta suoma-
laisista ja suomalaisuudesta. 

FLENSBURGISSA OPISKELIJOITA riittää, 
vaikka koko ikäluokkaa ei kouluteta 
insinööreiksi. Jos opinnot eivät edisty, 
opinto-oikeus lakkaa. Pohjoismaiset 
vaikutteet näkyvät Flensburgissa muun 

Flensburgissa opiskeli-
joita riittää, vaikka koko 
ikäluokkaa ei kouluteta 
insinööreiksi. Jos opinnot 
eivät edisty, opinto-oikeus 
lakkaa.

 Majoituspaikkamme Urban 
Living studio ja isäntämme 
Jet esittelee paikkoja.

muassa saksalaisittain rennossa ilmapii-
rissä.

Englanninkielinen 
opintotarjonta lisääntyy

FLENSBURGIIN KYAMKILLA on ollutkin 
pitkä ja antoisa yhteistyösuhde, jota 
erityisesti yliopettaja Merja Mäke-
lä on vuosia vaalinut. Kyamkin ener-
giatekniikka ottaa vastaan vuosittain 1 
- 4 vaihto- ja Double Degree -opiskelijaa 
Flensburgista. Professorit Wendiggen-
sen ja Staben vierailevat vuosittain 

Kotkassa luennoimassa 
sähkö- ja automaatio-
tekniikasta sekä Saksan 
energia-alan suurista 
muutoksista. 

Opiskeli javaihdon 
Kotkasta Flensburgiin 
toivotaan nyt käynnis-
tyvän, kun englannin-
kielinen opintotarjonta 
on lisääntynyt.  

KYAMKIN MERENKULUN ylempi am-
mattikorkeakoulututkinto, logistiikan 
ja pelialan projektiyhteistyö nousivat 
tämänkertaisissa keskusteluissa flens-
burgilaisten erityisiksi kiinnostuksen 
kohteiksi. Tutkimus- ja kehitysosas-
ton tohtori Heike Bille toi esiin hyvät 
mahdollisuudet mm. Itämeri-tutkimus-
hankkeiden rahoitukseen. Osavaltio 
rahoittaa tutkimusprojekteja ilmeisen 
runsaskätisesti eikä paineita EU-projek-
tien käynnistämiseen juuri ole. 

FLENSBURGIN ammattikorkeakoulun 
vuosibudjetti on pienempi kuin vas-
taavankokoisten suomalaisten ammat-
tikorkeakoulujen. Jotakin siis tehdään 
Saksassa ilmeisesti tehokkaammin kuin 
Suomessa.

Boheemiasumista 
Kööpenhaminassa

KÖÖPENHAMINA OLI nelipäiväisen 
matkan tukikohta. Yövyimme Airbnb:n 
kautta varatussa eksoottisessa musiik-
kistudiossa bussimatkan päässä kes-
kustasta. Urban Living studio Bohemian 
Stay ylitti kyllä kaikki odotukset eikä 
ehkä aivan toivotulla tavalla: 209A Refs-
halevej Musikværftet oli yksi iso asunto 
ilman ovia ja kaikki vuoteet olivat sa-
massa tilassa.  

Sopeuduimme hurtilla huumorilla 
paikan erikoisuuksiin, joista ehkä eni-
ten totuttelua vaati WC:n ja kylpyhuo-
neen yhteiskäyttö: pieni yhdistetty 
WC- ja peseytymistila sijaitsi käytävällä 
parinkymmenen metrin päässä majoi-
tustilastamme. Toisaalta taas studion 
rock-henkinen ja erikoinen sisustus ää-
nitys- ja miksauslaitteineen toi mieleen 
mm. Beatles-yhtyeestä julkaistuja stu-
diosessiokuvia. 

Matkalle osallistui seitsemän Metso-
lan tekniikan ja kielten opettajaa.
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Talvi ei haittaa kaivostyötä.
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Kaikki mikä ei kasva, pitää 
kaivaa. Siinä vanha, tunnet-
tu kaivosalan slogan. Useat 
tahot eivät ihan tuota fak-
tana pidä vaan lisäävät sii-
hen, että kaivamisen sijasta 
raaka-aineita voi hankkia en-
tistä enemmän kierrätyksen 
kautta. Se vähentää merkit-
tävästi kaivamisen tarpeita.

 umpikin väite on totta omalta 
osaltaan, mutta uutta malmia on joka 
tapauksessa kaivettava, jotta nykyihmi-
sen haluamia tuotteita voidaan kysyn-
tää vastaavasti valmistaa ja uusiin inno-
vaatioihin vastata.

”Malmia etsii Suomesta moni, tilas-
ton mukaan kaikkiaan 42 yhtiötä viime 
vuoden aikana. Aktiivisia investointeja 
kaivostoimintaan on tehnyt niistä noin 
neljännes. Kaivoksen perustaminen on 
hyvin pääomasidonnaista ja osin siksi 
suomalaisessa kaivosteollisuudessa nä-
kyy nyt useita kansainvälisiä toimijoita, 
jotka kykenevät investoimaan voimak-
kaasti.” Näin kuvaili Pohjoinen Teollisuus 
-seminaarissa Kittilän kaivoksen johtaja 
Mikko Korteniemi tämän päivän kai-
vostoiminnan tilannetta ja toimijoita.

”KAIVOSTEOLLISUUTTA PAINAA tällä 
hetkellä metallien hintojen lasku. Po-
tentiaalia Suomessa on, mutta uusien 
kaivosten perustamisia ei ole nähty 
vähään aikaan. Uudet kaivoshankkeet 
etenevät nyt malminetsinnän vaihees-
ta eteenpäin hitaasti. Suomea pidetään 
houkuttelevana kaivosteollisuuden 
investointipaikkana”, jatkoi Korteniemi 
Suomeen suunniteltujen uusien kaivos-
hankkeiden vauhdista.

Kaivoksen kannattavuuteen vaikut-
tavista tekijöistä Korteniemi valotti 

KAUKO KALLIO

Kaivosalalla varovaista 
nousun ilmettä

oleellisimpia asioita näin: ”Jotta kaivos 
kannattaa, hyvä esiintymä on olennai-
nen lähtökohta. Kaivoksen kannatta-
vuuteen vaikuttavat sen lisäksi lukui-
sat muut asiat. Malmin nostaminen ja 
prosessoiminen metalliksi on kyettävä 
tekemään kilpailukykyisesti. Nämä ope-
ratiiviset toiminnat tarkoittavat esimer-
kiksi suunnittelua, teknologiaa, proses-
seja, henkilöstöä ja logistiikkaa.”

Uusiakin kaivoksia  
on tulossa

KORTENIEMEN TOTEAMUS, että Suo-
meen ei uusia kaivok-
sia juurikaan ole näky-
vissä, on ehkä turhan 
pessimistinen. Itse asi-
assa viime kuukausi-
na on valoa näkyvissä 
useammassakin koh-
teessa.

Sotkamo Silver näyt-
tää saaneen rahoitus-
asiat hyvään malliin 
ja jatkaa kaivoksen 
rakentamista. Avaami-
sen aikataulua ei ole vahvistettu, mutta 
toimitusjohtaja Timo Lindborgin mu-
kaan täyteen tuotantoon on tarkoitus 
päästä vuoden 2018 aikana.

MYÖS KAUSTISELLA mennään lievässä 
myötätuulessa. Toteutuessaan Keliber 
olisi Euroopan ensimmäinen litiumia 
jalostava kaivos. Kysyntää litiumilla on 
lähes rajattomasti. 

Tällä hetkellä kaivoksen toimintaa 
suunnitellaan siinä vaiheessa, että 
ympäristöarvioinnit ovat työn alla. 
Päänvaivaa aiheuttavat mm. läheinen 
suojelualue ja maakotkien ja viitasam-
makoiden reviirit.

TAIVALKOSKEN JA POSION rajamaas-
tossa sijaitsevan Mustavaaran kaivok-
sen uudelleen avaaminen toisi uuden 
aktiivisen pisteen Suomen kaivoskartal-

K ”Suomea pidetään 

houkuttelevana 

kaivosteollisuu-

den investointi-

paikkana.”

le. Vuosina 1976–1985 toiminut kaivos 
on hyvin lähellä uutta avaamista, kun 
Raaheen suunnitellun rikastamon lupa-
asiat näyttävät saavan vihreää valoa. Va-
nadiinin ohella malmista rikastettaneen 
rautaa ja titaania.

Kotimaisuus kortilla

KAIVOSTOIMINNAN vaikutukset ovat 
moninaiset. Valtiotaloutta se hyödyttää 
erilaisten verotuottojen kautta. Paikal-
lisesti se tuo luonnollisesti työllisyyttä 
niin suoraan kuin palvelujen lisätarpei-
den kautta välillisesti ja sitä kautta hy-

vinvointia alueelle. 
Esimerkiksi Kittilän 

kaivoksen vaikutuk-
sista johtaja Mikko 
Korteniemi totesi, että 
Kittilän kaivoksella on 
töissä noin 430 henki-
löä ja 330 urakoitsijaa 
joka päivä. Suuri osa 
kaivoksen käyttämis-
tä laitteista hankitaan 
suomalaisilta yrityksil-
tä.

LOGISTIIKKAYRITTÄJÄT hyötyvät valta-
vien kuljetustarpeiden kautta niin itse 
kaivoksella kuin jalosteiden kuljetuk-
sessa. Mutta riittävän logistiikkainfran 
varmistaminen aiheuttaa toisaalta kulu-
ja niin valtiolle kuin paikkakunnallekin. 
Aika näyttää, miten nykyhallituksen uu-
det logistiikkasuunnitelmat vaikuttavat 
näihin kustannuksiin.

PIENI HUOLEN AIHE on Suomen kai-
vosten omistuspohja. Suomalaisilta si-
joittajilta ei näytä rahaa löytyvän, joten 
kaivoksista Keminmaan ja Talvivaaran 
kaivoksia lukuun ottamatta kaikki ovat 
ulkomaalaisten omistuksessa.

Ympäristöasiat ovat sitten ihan oma 
juttunsa, mutta palataan niihin ehkä 
joskus toiste.



42  4/2016 Toolilainen

Jos hyvänkään innovaation 
pohjalle yksityisen henkilön 
tai pienen porukan perusta-
man yrityksen menestymi-
nen maailman markkinoilla 
on melkein lottovoittoon ver-
rattava onnistuminen, niin 
isonkaan yrityksen käynnis-
tämät yritykset eivät lähes-
kään aina pääse vuolemaan 
kultaa.
Näin vahvistaa jokunen 
vuosi sitten Rautaruukin 
kehitysjohtajan pallilta eläk-
keelle jäänyt TkT Veikko 
Heikkinen kirjassaan ”Ituja 
ja rönsyjä – uutta liiketoi-
mintaa teknologiasta”.

       eikkinen kuvaa seikkaperäisesti 
kahden Rautaruukki Oy:n siipien suo-
jissa toimineen liiketoimintayksikön – 
Rautaruukki New Technology ja Rauta-
ruukki Engineering – syntyä, elinkaarta 
ja lopulta kummankin alasajoa.

Sitä, mitä tapahtui kummankin yksi-
kön elinkaaren aikana, ei ole mielekästä 
tässä analyysissä paljastaa. Paljon mie-
lenkiintoisempi tapa saada niistä sel-
vyys, on tarttua kirjaan ja lukea se ihan 
omassa rauhassa. Itse onnistuin saa-
maan kyseisen kirjan käsiini vähän va-
hingossa – ja siitä olen enemmän kuin 
onnellinen.

KIRJAN LUKEMINEN VEI monen iltayön 
unesta useamman tunnin, niin mukaan-
sa tempaavasti Heikkinen on onnistu-
nut kuvaamaan yksiköitten toiminnan 
aikana toteutettujen projektien ja spin-
off-yritysten menestyksen – tai vähem-
män onnistuneen tarinan.

Moni hienokin innovaatio tukehtui 
eri syistä, mutta monta onnistumistakin 
kirjassa kuvataan. Arvelen, että ainakin 

KAUKO KALLIO

Veikko Heikkinen: Ituja ja rönsyjä

Oulun seudun moni lukija tunnistaa on-
nistuneista yrityksistä ainakin Idescon, 
Solitran, LK-Productsin, Conlogin, Trans-
techin, Etteplanin ja Noptelin.

”MIKÄ ON TOISAALTA yhteiskunnan 
infrastruktuurin ja tukitoimintojen vai-
kutus ja toisaalta yksittäisten ihmisten 
rooli kehityksen liikkeelle panevana voi-
mana”, Heikkinen pohtii kirjassaan eri 
yritysten elämänkaarta kuvatessaan. 

Omasta mielestäni yksi tärkeimpiä an-
teja Heikkisen kuvaamissa yritysprojek-

H

teissa oli huomata, että pelkkä teknolo-
gian huippuosaaminen ja ylivoimaisen 
idean keksiminen eivät tee yrityksestä 
menestyjää.

KIRJA ANTAA HIENON historiakoosteen 
lisäksi erinomaisia eväitä tämän päivän 
toimijoille ja  päätöksentekijöille sekä 
ennen muuta tekniikan ja talouden 
opiskelijoille rehellisen ja raadollisen 
näkemyksen siitä, mistä erilaiset suden-
kuopat löytyvät yritysmaailmassa.
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H uteralta tuntuu tämä nykyme-
no. Takavuosina kauhisteltiin, kun Ke-
minmaan Paavon sanottiin kääntäneen 
takkiaan yön yli nukuttua. Ja senhän 
meidän Paavo osasi, näyttää vieläkin 
osaavan.

NYT NUO KÄÄNNÖT tuntuvat lasten lei-
kiltä, kun katsotaan viimeisen vuoden 
aikaisia, isommissa ympyröissä tapah-
tuneita takin kääntöjä.

BRITIN ALOITTIVAT ISOT käännöt, kun 
ensin päättivät lähteä läiskimään Eu-
roopan porukoista. Ja muutaman päi-
vän jälkeen itkettiin laajoissa piireissä 
eroaikeita ja haluttiin uutta äänestystä 
ja palata ruotuun. Sitten yksi sanoi, että 
ei takuulla palata. Ja toinen siihen, että 
kysytään, päästäskö kuitenkin mukaan.

JENKEISSÄ PRESSAN VALINTA – eli Hil-
laryn siisti siirtäminen Obaman korvaa-
jaksi – piti olla läpihuutojuttu. No ei ol-
lut. Joku kiinteistökonna tuli ja valehteli 
korvat punaisina ja kansa uskoi – tai ei – 
mutta halusi olla uskovinaan. Huusivat 
hänet kansakunnan pomoksi.

KUN HUUTO OLI VAHVISTETTU, konna 
kelasi kumoon hurmoshenkisten pu-
heittensa uhmat yksi toisensa jälkeen. 
Ja kansa oli taas ihan uuden tilanteen 
edessä eikä kukaan enää edes osaa ar-
vata, mitä tehdään. Vai eletäänkö kuten 
tähänkin saakka.

Enpä tiiä …eiku joo…mittee työ

KOTOISESSA SUOMESSAKIN osataan 
pelata enpätiiä-peliä. Ensin kuulute-
taan, että teemmepä tässä hyvän tulo-
sopimuksen, jolla Suomi nousee uuteen 
kukoistukseen. Ja siihen sanoo toinen, 
että ei varmana tehdä. Se ei sovi meille, 
kituutellaan mieluummin. Sitten teh-
dään sopimus, jossa vähätkin villat ovat 
kortilla ja siitäkin huolimatta yksi jos toi-
nen lähtee litomaan sopimuksesta eri 
verukkeilla. 

OPETUSHOMMISSA sen sijaan meno on 
vakaata ilman sivustavetoja, raha vähe-
nee tasaisesti ja opettajan palkka pysyy 
vakaan varovaisena. Työmäärää onneksi 
osataan hivuttaa ylöspäin. Jokin siis ke-
hittyy tässäkin taloudessa.

JOS OPETTAJAN työtä tiivistetään ja 
kaikkia muita resursseja viilataan, niin 
valmista on kuitenkin tultava entistä 
enemmän. Muuten viilataan lisää.

SIISPÄ ARVON PEDAGOGIT! Arvostelut 
kohdalleen joulunalustenteissä. 

PERINTEISESTI ON JAELTU arvosanoja 
nollasta viiteen, nollia ei tosin ole suo-
siteltu annettavaksi edellä todetusta 
syystä. Tylsiä, mitään kertovia kylmiä 
numeroita arvosanat ovat kuitenkin. 
Voisiko asteikkoa värittää erään toisen 
maailman laatusanoilla vaikkapa näin: 
ykkösen lisäksi maininta ”kauhea”, kak-
koselle ” surkea”, kolmoselle ”kelvolli-

nen”, neloselle ”ylittää odotukset” ja vii-
toselle (jos joku näitä sattuisi saamaan) 
”mahtava”.

VAI PALATTAISKO vanhaan kiertokou-
lun arvosteluun parhaasta heikoimpaan 
lueteltuina: ”sangen hyvä”, ”hyvän hyvä”, 
”hyvä”, ”tyydyttävän hyvä”, ”sangen tyy-
dyttävä”, ”tyydyttävää parempi”, ”tyy-
dyttävä”, ”välttävän tyydyttävä”, ”sangen 
välttävä”, ”välttävää parempi”, ”välttävä”, 
”autettavan välttävä”, ”autettava”, ”heik-
koa parempi”, ”heikko”, ”heikon heikko”, 
”mitätöntä parempi”, ”mitätön”, ”oikein 
mitätön”, ”jo harjoittelee” ja hännän 
huippuna ”ei harjoittele”.

NÄIN JOULUN ALLA pitänee kai kään-
tyä sen perinteisen auttajan puoleen eli 
kirjoittaa Joulupukille ja pyytää hyviä 
arvosteluohjeita loppuvuoden kekke-
reihin ja toivoa päättäjille enemmän 
päättäväisyyttä. 

MUTTA MITEN SEN kirjeen toimittaa, 
kun postilaitos aikoo lähiaikoina lipsua 
postin jakelusta ainakin syrjäkylillä ja 
hakkerit sotkevat some-viestit? 

KAIKESTA EPÄVARMUUDESTA huoli-
matta: Oikein hyvää ja rauhallista jou-
lunaikaa kaikille insinöörikasvattajille ja 
muillekin lukijoille!

VELI PITKÄKORVA 
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Kun Toolilaisen 3/2016 liit-
teessä eli Juhlajulkaisussa 
kahlasin lehtemme 40-vuo-
tistaivalta, törmäsin 1980-lu-
vun lopun pimeään kahteen 
vuoteen, jolloin Toolilainen 
ei tipahtanut jäsenistön pos-
tilaatikkoon tai -luukkuun 
ollenkaan. Sen sijaan joku 
outo aviisi tupsahteli käsiin 
lähes kuukausittain.

KAUKO KALLIO

Toolilaisesta Mertec-lehteen – ja 
takaisin Toolilaiseen

V   ikaa ei ollut postilaitoksen kehnos-
sa jakelussa eikä toimiston viettämässä 
Ruususen unessa. Syy oli aivan toinen: 
silloin ei Toolilaista tehty ollenkaan. Il-
man jäsenlehteä ei toki jääty, sillä Too-
lilaisen sijaan väsättiin vuosina 1987–88 
kauppaopettajien (SKO) kanssa yhtei-
nen lehti nimeltä ”Mertec”.

Yhteistyö alkaa yhteisestä 
toimistosta…

TOOLIN HALLITUKSEN puheenjohtaja-
na 1970-luvulla alkupuolella toiminut 
Heikki Halme näki tarpeelliseksi leh-
den perustamisen syistä, joita ruodittiin 
Toolilaisen 40-vuotishistoriikissa (ks. 
Juhlajulkaisu 2016). Oman lehden tär-
keyden näki myös vasta valittu toimin-
nanjohtaja Lauri Korte.

Koska tekulaisten porukoista ei löyty-
nyt juurikaan lehtityön osaajia, katseet 
alkuosaamisen hankkimiseksi käännet-
tiin samassa toimistotilassa työskennel-
leiden kauppaopettajien suuntaan. 

Se oli luonnollinen suunta senkin 
vuoksi, että Korte oli myös kauppaopet-
tajien toiminnanjohtaja. 

Heiltä kysyttiin neuvoja ja lehdente-
ko-ohjeita. Näillä eväillä päätettiin ensin 
toteuttaa harjoitteluprojekti, joka oli 
siunattu syksyllä 1974 TOOLin hallituk-
sen päätöksellä.

Varsinainen lehtityö oli aluksi tarkoi-
tus hoitaa siten, että liitytään myös kus-
tannussyistä Kauppaopettajalehteen 
pari vuotta aikaisemmin tehdyn yhteis-
työsopimuksen perusteella. Kauppa-
opettajalehteä oli tuolloin toimitettu jo 
muutaman vuoden ajan.

ALUKSI PÄÄDYTTIIN KUITENKIN omaan 
lehteen ja näin syntyi Toolilaisen edel-
täjänä toiminut ”Tiedotuslehti”. Sen tar-
koituksena oli opetella lehden toimit-
tamista kolmella koenumerolla kevään 
1975 aikana.

Syksyn 1975 aikana harjoiteltiin vie-
lä kolmen uuden Tiedotuslehden nu-
meron kimpussa. Samalla neuvoteltiin 
kauppaopettajien kanssa yhteisen leh-
den toimittamisesta, mutta lopulta pää-
dyttiin jatkamaan ihan omalla lehdellä. 

YLI KYMMENEN VUOTTA elettiin Tooli-
laisen aikaa, mutta erilaisia yhteistyö-
kuvioita suunniteltiin mm. ammatillisen 
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koulutuksen järjestöjen kanssa. Varsin 
pitkällä olivat neuvottelut 1980-luvun 
jälkipuoliskolla liittymisestä ammatil-
listen oppilaitosten opettajien isoon 
leiriin – ja ehkä yhteiseen lehteen. Tämä 
hanke kuitenkin kariutui pelkoon, että 
tekulaiset jäisivät siellä pienenä joukko-
na ”mopen osille”. 

…sitten syntyy Mertec…

NIINPÄ KAIVETTIIN uudelleen esiin 
1970-luvun yhteissuunnitelmat kaup-
paopettajien kanssa. Yhteistä liittoa ei 
rakennettu, vaikka muuten toimittiinkin 
tiiviisti samoissa tiloissa ja osin samoilla 
resursseilla.

Konkreettinen tulos oli lehtien yhdis-
täminen, millä tavoiteltiin sekä kustan-
nussäästöjä että selkeästi suurempaa 
levikkiä. Näin oli lausuttu synnyinsanat 
yhteislehdelle, joka sai nimen ”Mertec”.

Yhteistä lehtityöskentelyä harjoitel-
tiin vielä vuoden 1986 aikana muuta-
malla yhteisellä numerolla (Toolilaiset 
3–4/1986). Sattumaa vai ei, mutta ky-
seisenä vuonna sekä tekniikan että kau-
pan opettajien yhdistykset täyttivät 40 
vuotta.

MERTEC ALKOI ILMESTYÄ vuoden 1987 
alussa. Päätoimittajina lehteä rakensivat 

Eero Puranen TOOLin osalta ja Seppo 
Ruokonen kaupan puolelta. 

Yhteisen lehden tavoitteita oli muita-
kin kuin pelkkä kustannusten jakami-
nen. Sillä uskottiin saatavan kummalle-
kin opettajajoukolle monipuolisempaa 
luettavaa ja nopea, lähes kuukausittain 
tuleva infopaketti ajankohtaisista kuu-
lumisista.

…ja kuopataan

YHTEISELOA KESTI KUITENKIN vain 
kaksi vuotta ja kuusitoista numeroa. 
Mertecin tekemisen loppu ei ollut mi-
kään riita-asia eikä tekijöiden vika. Syyt 
löytyivät ajan nopeista muutoksista am-
mattiyhdistysmaailmassa.

PIENTEN LIITTOJEN vaikutus työsopi-
musasioissa kävi vaikeaksi. Näin myös 
TOOL ja SKO hakivat liittoutumista ja 
päätyivät lopulta ison opettajajärjestön, 
OAJ:n suojiin. Samalla jouduttiin ratko-
maan myös lehtipolitiikkaa, koska OAJ-
liitoksen yksi ehto oli Opettaja-lehden 
”pakkotilaaminen” uusillekin jäsenille. 
Mertec oli näin ollen tehtävänsä tehnyt.

KAUPPAOPETTAJAT SOPIVAT liittymisen 
OAJ:in nopeasti. TOOL sen sijaan tutkai-
li pitempään muitakin vaihtoehtoja eli 

käytännössä liittymistä Tekniikan aka-
teemisiin. Samalla olisi toolilaisille tilat-
tu silloinen Insinööriuutiset (nykyinen 
Tekniikka&Talous).

Jäsenäänestyksessä OAJ kuitenkin 
veti pitemmän korren ja TOOL liittyi 
muiden opettajajoukkojen tapaan 
OAJ:hin. Samalla myös Opettaja-lehti 
laitettiin tulemaan tekulaisille, vaikka 
sitä jäsenkunta ei kovin laajasti koskaan 
ole ottanut omakseen.

SEKÄ SKO ETTÄ TOOL päättivät kuiten-
kin tehdä edelleen ihan omankin leh-
den jäsenistön omiin tarpeisiin, oman 
näköiseksi. Näin palattiin lähtöruutuun 
ja Toolilainen alkoi ilmestyä uudelleen 
kahden kanossavuoden jälkeen. 

Aikaisemmasta A5-koosta siirryttiin 
Mertecin aikaiseen A4-kokoon ja värien 
käyttöä lisättiin painotekniikan kehit-
tymisen myötä niin, että 2000-luvulle 
tultaessa lehti siirtyi kokonaan nelivä-
riseksi. Ensimmäisenä vuonna tehtiin 
kolme Toolilaista, mutta pian siirryttiin 
nykyiseen neljään numeroon. Tässä sap-
luunassa on tarkoitus pysyä toistaiseksi.
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Ammatillinen opettajakorkeakoulu

       yväskylän ammattikorkeakoulun ohjelmistotekniikan 
opiskelija Timo Jetsonen tutki opinnäytetyössään verkko-
peliominaisuuksien toteuttamista Unity-pelimoottorilla. 
Opinnäytetyötä varten kehitetyn peliprototyypin kautta 
hän havainnollistaa, kuinka kahta erilaista toteutustapaa 
hyödyntäen voidaan saada aikaan samankaltaiset toimin-
nallisuudet. 

Toteutustapoina toimivat Unity-pelimoottorin oma 
”Unity Networking”-järjestelmä sekä ”Photon Unity Net-
working”. Molemmat toteutustavat lisäävät pelimoottoriin 
tarvittavat työkalut vaadittavien toiminnollisuuksien to-
teuttamiseksi. 

Opinnäytetyön keskeisinä tuotoksina voidaan pitää kah-
den yhtäaikaisen pelaajan pelimekaniikkojen verkkoto-
teutusta sekä molemmilla toteutustavoilla aikaansaatuja 
aulajärjestelmiä, joiden kautta pelaajat voivat luoda peli-
huoneita sekä liittyä niihin. 

Vertailussa Jetsonen toteaa, että Unity Networking 

UNet vastaan Photon – Unityn 
verkkopeliominaisuuksien 

toteutustavat havainnollistettuna

osoittautuu intuitiivisemmaksi sekä ominaisuuksiltaan 
edistyneemmäksi, kun taas Photonin serverit ovat omalta 
osaltaan vakaampia sekä omaavat pienemmän viiveen. 
Photon-toteutus valittiin opinnäytetyössä peliprototyypin 
viimeiseen versioon.  

Opinnäytetyön aiheen laajuuden sekä käsittelytapojen 
ansiosta työn tuloksia on mahdollista käyttää lähdemate-
riaalina samankaltaisten ominaisuuksien toteuttamisessa 
muissa peliprojekteissa sekä myös esimerkiksi opetusma-
teriaalina niille, jotka jo omaavat perustiedot Unity-peli-
moottorista sekä ohjelmoinnista sen parissa. 

Jetsonen, T. 2016. Development of online game prototype 
with Unity engine. Opinnäytetyö. Tekniikan ja liikenteen ala, 
ohjelmistotekniikan koulutusohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu.
Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoit-
teessa https://publications.theseus.fi/ 
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