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Tämä on torni, jossa Huovinen oli nuoruudessaan kesällä palovartioinnissa. Artikkelin kirjoittaja muistelee Huovisen kertoneen kirjoittaneensa silloin vieraskirjaan Hitlerin nimissä kehut
maisemasta: ”Schön ist du Vokatti. Adolf Hitler,
reichskansler”. Joku oli myöhemmin korjannut
ist-verbin bist-muotoon.
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PÄÄKIRJOITUS

Palkkakehitys ei voi loppua
20 vuoden uraan

K

orkeakouluvisio 2030 julkaistiin lokakuun lopussa.
Ammattikorkeakoulujen kannalta pahin pelko liittyi yhteiseen korkeakoululakiin. Visiotyön loppuraportista ei onneksemme löydy ehdotusta yhden lain mukaisesta korkeakoulujärjestelmästä.
Jos tällainen laki tulisi, se mitä luultavimmin romuttaisi
amk-järjestelmän. Yhden lain alla esimerkiksi työehtosopimukset luultavasti menisivät kokonaan uusiksi. Olisimmeko
samassa sopimuksessa jonkinlaisena osana yliopisto-opettajien kanssa?
Duaalimalli on visiotyössäkin tunnustettu ja sellaisena sen
tulee säilyäkin.
SYKSY JA LOPPUVUOSI ON OLLUT kiivasta aikaa työehtosopimuksista neuvotteleville. Sopimuksia eri aloilla on syntynytkin, ja näin on saatu suuntaviivoja myös opetusalan
sopimuksiin. Esimerkkinä Ylempien Toimihenkilöiden ja
Teknologiateollisuus ry:n sopimukset tuovat yhteensä 3,2 %
suuruisen palkankorotuksen kaksivuotiskaudella. Optiona
on vielä kolmas vuosi, josta ratkaisu syntyy keväällä 2019.
Osa korotuksesta tulee yleiskorotuksena, osa taas paikallisesti sopien.

OPETUSALAN SOPIMUKSISTA EI tätä pääkirjoitusta kirjoitettaessa ole vielä tarkkaa tietoa. AMK-tason sopimuksista
neuvottelut alkavat ennen joulua ja sopuun päästäneen
tammikuun loppupuolella. Korotusten suuruuksista ei vielä ole arvioita, jotakin voi toki päätellä jo syntyneiden sopimusten tasosta.
TOOLin linja on, että korotusten tulee olla prosentuaalisia yleiskorotuksia. Työnantajan kanssa sovittavia paikallisia eriä tulee olla mahdollisimman vähän. Tämä viesti on
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myös viety OAJ:n sopimusneuvottelijoille, tässä meillä on
yhteinen tavoite. Paikallinen sopiminen kun ei välttämättä
takaa varsinkaan toolilaisen kannalta hyvää lopputulosta.
Työnantaja voi halutessaan kohdentaa korotukset miten
omalta kannaltaan parhaaksi näkee. Tästä löytyy valitettavia
esimerkkitapauksia.
TOOLILAISTEN JÄLKEENJÄÄNYTTÄ palkkakehitystä ei ole
korjattu edellisten sopimusneuvottelujen aikana, lupauksista huolimatta. Joko nyt olisi tämän aika?
TOOLin tavoitteet on kerrottu syksyn aikana useaan
kertaan pääneuvottelijoille. Tavoitteena on saada korjaus
palkkakehitykseen, ja helpoiten tämä onnistuu saatavuuskertoimia korottamalla. Tämä helpottaa pätevien opettajien
rekrytoimista ja takaa opetuksen laadun myös jatkossa.
Toisena tavoitteena on tuotu esille ikälisäkorotus myös 25
vuotta työssä olleille. Nyt palkkakehitys loppuu 20 vuoden
työhistoriaan. Tämä on linjassa myös nykyisen kehityksen
kanssa: eläkeiät nousevat ja työhistoriat pitenevät.
Tekniikan opettajille kuuluvista eduista, 35+5 vko ja
609/1015 h, ei olla valmiita edes neuvottelemaan ilman tuntuvaa hintalappua.
UUSI TYÖEHTOSOPIMUS SYNTYNEE tammikuussa. Tämän
sopimuksen sisällöstä tiedotetaan TOOLin nettisivuilla ja
Facebookissa. Tietoa saat myös oman luottamusmiehesi
kautta.
TOOL RY TOIVOTTAA KAIKILLE TOOLILAISILLE rauhallista ja
rentouttavaa joulua ja menestystä tulevan vuoden haasteisiin.
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LEDAREN

Löneutvecklingen kan inte
avstanna efter en 20 årig karriär

H

ögskolevisionen 2030 publicerades i slutet av oktober. Yrkeshögskolornas största hotbild var kopplad till den
gemensamma högskolelagen. Till all lycka hittas inget förslag om ett högskolesystem underlydande en enda lag i visionsarbetets slutrapport.
Om en sådan lag skulle stiftas, skulle den antagligen ta kål
på yrkeshögskolesystemet. Under en enda lag skulle t.ex.
arbetsvillkorsavtalen antagligen omarbetas totalt. Skulle vi
vara i samma avtal som någonslags del av universitetslärarna?
Dualmodellen har identifierats även i visionsarbetet och
bör så förbli.

HÖSTEN OCH ÅRETS SLUT HAR VARIT en hektisk tid för dem
som förhandlar om arbetsvillkorsavtalen. Det har gjorts upp
avtal för olika branscher, och på så vis har man fått riktlinjer även för avtalen inom undervisningsbranschen. Som
exempel må nämnas Högre tjänstemännens och Teknologiindustrin rf.:s avtal som ger ett 3,2% lönepåslag under en
tvåårsperiod. Som option finns ännu ett tredje år, om vilket
en lösning skall hittas våren 2019. En del av förhöjningen är
allmän, en del förhandlas lokalt.
VAD SOM SKER BETRÄFFANDE undervisningssektorns avtal
vet man inte med säkerhet då detta skrivs. YH-sektorns avtal
kommer till behandling före jul och man torde nå avtal i slutet av januari. Ännu finns inga bedömningar om höjningarnas storlek, men man kan dra vissa slutsatser av nivån inom
de avtal som redan slutits.
TOOLs linje är att förhöjningarna skall vara procentuella
allmänförhöjningar. Man bör minimera lokala avtal med
arbetsgivarna. Denna åsikt har man även framfört till OAJ:s
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avtalsförhandlare, i detta har vi en gemensam målsättning.
Lokala avtal gagnar sällan TOOL-medlemmarnas fördelar.
Arbetsgivaren kan i så fall fokusera förhöjningar enligt eget
förgottfinnande. Det finns tyvärr beklagliga exempel på
detta från tidigare.
MAN HAR INTE KORRIGERAT TOOL-medlemmarnas eftersläpande löneutveckling under de föregående avtalsförhandlingarna, trots många löften. Skulle tiden nu vara mogen för
detta?
TOOL:s målsättningar har framförts flera gånger under
hösten till huvudförhandlarna. Målsättningen är att få till
stånd en korrigering av löneutvecklingen, och enklast sker
detta genom att höja tillgänglighetskoefficienterna. Detta
underlättar rekryteringen av kompetenta lärare och garanterar undervisningens kvalitet även framdeles. Som ett
annat mål har man framfört ett ålderstillägg även för dem
som tjänstgjort över 25 år. Idag stagnerar löneutvecklingen
efter 20 års arbetskarriär. Detta vore även i linje med dagens
trend: pensionsåldern stiger och arbetskarriärerna förlängs.
Tekniklärarnas fördelar, 35+5 veckors arbetsperiod och
609/1015 h årsarbetstid, vill man inte ens diskutera utan en
kännbar prislapp.
ETT NYTT ARBETSVILLKORSAVTAL TORDE uppgöras i januari. Innehållet i detta publiceras på TOOL:s nätsidor och
Facebook. Information fås även av de egna förtroendemännen.
TOOL RY ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR en fridfull och avkopplande jul och framgång i det kommande årets utmaningar.
Finland behöver ingenjörer ytterligare 100 år framöver!
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O

tsikko ei ole vitsi! Jos käytät likinäköä korjaavia silmälaseja ja joudut
jatkuvasti vaihtamaan linssit vahvempiin, jatka lukemista.
Jos työskentelet paljon näyttöpäätteellä, tiedät varmaan niska- ja hartiajumin, mutta tiesitkö, että myös silmät
voivat mennä jumiin? Puhutaan akkommodaatiospasmista. Sellainen voi tulla
esimerkiksi opettajalle, joka tuijottaa
paljon tietokonetta ja muutenkin lukee
paljon. Tällainen työhän lisääntyy sitä
mukaa kun opetusta siirretään verkkoon.
JOTTA NÄKISIT ERI ETÄISYYKSILLE, silmiesi on kyettävä tarkentamaan eli
akkommodoimaan. Kun katsot kauas, silmä lepää, mutta lähietäisyydelle
tarkentaessaan silmä joutuu töihin.
Tarkennuksen tekee silmän sädelihas,
joka supistuu. Akkommodaatiospasmi
tarkoittaa silmän sädelihaksen pitkäkestoista supistumista. Tila aiheuttaa silmien valelikitaittoisuutta, koska mykiö siis
pysyy lähikatselutilassa.

TAVALLISIMPIA akkommodaatiospasmin oireita ovat kaukonäön hämärtyminen ja holtittomasti vaihteleva näöntarkkuus. Itse esimerkiksi huomasin,
etten näe auditoriossa istuvien opiskelijoiden kasvoja, vaikka silmälasit ovat aivan uudet. Bussille voin näyttää pysähtymismerkin vasta viime hetkellä, koska
en erota, onko bussin numero 2 vai 5.
Näöntarkkuusongelmien lisäksi voi
esiintyä silmien seudun kipua ja päänsärkyä. Jos likinäköinen opettaja näiden
oireiden perusteella uusii silmälasinsa
aina vain vahvempiin, se on väärin tehty. Oikea tapa on purkaa mukauttajalihaksen lihasjumi.
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TOIMITUKSEN SIHTEERI
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Ratakatu 41, 53100 Lappeenranta
0207 336 600
Toolilainen ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
ISSN 0355 -855x

KUN SILMÄLÄÄKÄRI TOTEAA, että taittovirheen määrä vaihtelee, hän määrää
hoidon, jolla pyritään rentouttamaan
silmän sädelihas. Niinpä sain määräyksen katsella kerran tunnissa viisi minuuttia kauas tai mieluiten pitää silmät
kiinni kerran tunnissa viiden minuutin
ajan. Lisäksi katselen joka ilta kymmenisen minuuttia talouspaperirullan läpi
optista harhaa, joka syntyy, kun vien
rullan toisen käden eteen, jolloin käteen näyttää muodostuvan reikä. Näitä
ohjeita saa käyttää!
Spasmista ei välttämättä päästä lopullisesti eroon vaan oireet saattavat
palata. Olisiko tässä yksi argumentti
kontaktiopetuksen puolesta?

MIRKA AIRESVUO
mirka.airesvuo@saimia.fi

http://www.tool.fi
TOOLin PUHEENJOHTAJA
Jarno Varteva
040 334 1591, jarno.varteva@metropolia.fi
JÄRJESTÖSIHTEERI
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040 960 9311, tool@tool.fi
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Aineistopäivä
Ilmestyy
Nro 1
9.2.
16.3.
Nro 2
20.4.
25.5.
Nro 3
7.9.
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Nro 4
9.11.
14.12.
Toimitus pidättää itsellään oikeuden
muutoksiin.
ETUKANNEN KUVA:
Heini Hietikko
Jarno Varteva ohjaa laivaa
TAKAKANNEN KUVA:
Mirka Airesvuo
Toolilaisia Aboa Maressa
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Puheenjohtajisto meni uusiksi
Syysvaltuusto kokoontui tänä vuonna Turussa. Aboa
Maressa on saman katon
alla kahden ylläpitäjän, ammattikorkeakoulu Novian ja
ammatti-instituutti Axxellin,
tarjoamaa merenkulkualan
koulutusta. Syysvaltuuston
tärkeimmät päätökset liittyivät henkilövalintoihin. Kokouksen ulkopuolella käytiin
kiinnostavia keskusteluja.

K

auden 2018 loppuun asti liiton
puheenjohtajaksi valittiin Pasi Revon
eron jälkeen vt. puheenjohtajana toiminut Jarno Varteva Metropoliasta. Valinta oli täysin yksimielinen ja Jarno sai
raikuvat aplodit.
”Lupaan tehdä parhaani sen eteen,
että TOOLilla menee jatkossakin hyvin”,
uusi puheenjohtaja vakuutti kiitospuheenvuorossaan.
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi kauden 2018 loppuun asti valittiin Reijo
Manninen Tampereelta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Leif Östman Vaasasta. Östman piti valintansa jälkeen
pikkupuheen, jossa hän toi esiin huolenaiheitaan:
”Edunvalvonta on tärkeää mutta kestää kauan ennen kuin tuloksia saadaan
aikaan – se on vähän kuin veitsellä puuta veistäisi, eli kauan saa veistää ennen
kuin tulos näkyy.”
”Myös koulutuspolitiikassa tapahtuu
paljon. Esimerkiksi digitaalisuuteen pitää olla valmis reagoimaan: Ei ole lainmukaista jakaa omaa digimateriaalia
kaikkien kanssa vaan tulee kirjallisesti
sopia esimerkiksi, että jaan tämän ma6

Kokousta johti napakasti Laila Uronen.

teriaalin tämän porukan kanssa vuoden
ajan”, uusi varapuheenjohtaja korosti.

mikangas ja jäseninä Tapani Järvenpää, Juhani Rouvali ja Timo Tommila.

Hallituksen jäsenet
kaudelle 2018–2019

AHO TOOLiin

jäsenestä
erovuorossa olivat Susanna Kujanpää
Oulusta, Olli Sankilampi Kuopiosta ja
Leif Östman Vaasasta.
Valtuusto päätti, että Kujanpää ja Sankilampi jatkavat. Kujanpään henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Riitta
Niemelä Vaasasta ja Sankilammen varajäseneksi Ari Tuomenlehto Kuopiosta.
Koska Leif Östman valittiin liiton toiseksi varapuheenjohtajaksi, hänen tilalleen hallitukseen valittiin Robert Stolpe Turusta. Stolpen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi valittiin Tommy Nyman,
samoin Turusta.
Lisäksi hallituksessa jatkavat liiton
puheenjohtajiston lisäksi Ari Ekholm
(Pori), Heikki Heiskanen (Seinäjoki), ja
Timo Junell (Helsinki).
Toolin vaalivaliokunnassa jatkavat
vuonna 2018 puheenjohtajana Esa SalKUUDESTA

HALLITUKSEN

Ammatillisen
opettajakorkeakoulun
opettajayhdistys AHO ry on hakenut
TOOLin jäsenyyttä 1.1.2018 alkaen.
Tämä johtuu siitä, että LEO lakkautetaan
tämän vuoden lopussa, ja sen jäsenten
on etsittävä uusi kotipesä.
Syysvaltuusto hyväksyi aholaiset
TOOLiin.

Liiton säännöt päivitettiin
SYYSVALTUUSTO HYVÄKSYI liiton uudet säännöt. Muutokset eivät ole suuria.
TOOL ry:stä käytetään uusissa säännöissä termiä ”liitto”. Virkaehtosopimustermi päivitettiin työehtosopimukseksi
ja markat euroiksi. Säännöistä poistettiin maininta ulkojäsenistä, koska liitolla
ei ole ulkojäseniä.
Säännöissä todetaan nyt, että liiton
jäseniksi voivat liittyä paitsi ammatti4/2017 Toolilainen

Laivasimulaattoriin tutustumassa Robert Stolpe, Tapio
Pilhjerta ja Esa Salmikangas.

korkeakoulujen tekniikan ja liikenteen
alalla toimivan opetus- tai tutkimushenkilöstön rekisteröidyt yhdistykset, myös
tutkimus-, opetus- ja kehitysinsinöörien
rekisteröidyt yhdistykset.
Kun ennen jäsenyhdistysten piti raportoida liitolle toiminnastaan vuosittain, nykyisin vain pyydettäessä.

Toimintasuunnitelma
ja talousarvio
TOIMINTASUUNNITELMA ja talousarvio

hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Tässä poimintoja liiton keskeisistä tavoitteista:
Suomeen on perustettava teknologiaan ja tuotteistamiseen erikoistunut itsenäinen insinööriammattikorkeakoulu
kuluvan hallituskauden aikana. Poliittisiin päättäjiin ja elinkeinoelämän edustajiin vaikutetaan aktiivisesti ja luodaan
konkreettinen insinööriammattikorkeakoulumalli.
Tekniikan opetushenkilöstön palkkatason täytyy olla kilpailukykyinen
opetusalan ulkopuolella tehtävän, koulutusta vastaavan työn palkkatasoon
verrattuna. Laboratorio- ja harjoitteluinsinöörien opetustyön palkkauksen
tulee vastata lehtorien palkkausta, ja
heidän työehtonsa ja palkkansa täytyy
määritellä opetushenkilöstön sopimuksessa.
Insinöörikoulutus halutaan säilyttää
nelivuotisena. Oppilaitosverkon on oltava tarkoituksenmukainen ja riittävän
kattava. TOOL vaikuttaa siihen, ettei
suomalaisesta
korkeakoulujärjestelmästä kehitetä epätasa-arvoista vaan
valmistuvat insinöörit ovat alueesta tai
maakunnasta riippumatta erinomaisella kansainvälisellä osaamisen tasolla.
4/2017 Toolilainen

Syyskokoukseen Turkuun oli saapunut valtuutettuja ympäri Suomen.

2. asteen ammatillisen reformin seuranta ja siihen vaikuttaminen on tärkeää opiskelijahaun ja -valintojen kannalta. Jatko-opintokelpoisuuden on oltava
aitoa.

TOOL suorittaa ja analysoi kyselyn,
jossa selvitetään jäsenten tehtäväkuvia.
Tuloksista kerrotaan ensi vuoden puolella Toolilaisessa.

Muista tärkeä päivämäärä 15.1.
Keväällä 2018 on OAJ-vaalit. TOOLin tavoitteena on kolme valtuustopaikkaa. Toolilaisten äänestysaktiivisuuden tulisi olla vähintään 60 prosenttia, jotta tavoitteeseen
päästään. Siksi jäsenhankinta on nyt tärkeää, jotta saadaan lisää toolilaisia äänestäjiä.
Muistutuksena paikallisyhdistyksille: ehdokasasettelua varten tarvitaan valitsijayhdistys. Sellaisen voi muodostaa vähintään kolme samaan vaalipiiriin kuuluvaa äänioikeutettua jäsentä. Valitsijayhdistyksen jäsenistä yksi nimetään asiamieheksi ja toinen
hänen varamiehekseen.
Ehdokkaaksi voi asettua jokainen vaaleissa äänioikeutettu OAJ:n jäsenyhdistyksen
henkilöjäsen. Kukin valitsijayhdistys voi asettaa vain yhden ehdokkaan.
Aikaa on 15.1.2018 asti. Viimeistään silloin pitää toimittaa valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja vaalipiirin sihteerille. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja löytyy
OAJ:n sivustolta.
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Keskustelua ja hiven huoltakin

V

arsinaisten kokousasioiden ulkopuolella käytiin mielenkiintoista keskustelua ajankohtaisista asioista.
Lauri Hietalahti loi katsauksen Tampere3:n tilanteeseen
ja toi esiin huolen esimerkiksi tukipalveluiden siirtämisestä omistajayliopistolle.
Saimaan ammattikorkeakoulussa tehdään juuri näin:
ammattikorkeakouluun jää opettajakunnan lisäksi vain
rehtori, vararehtori, kaksi tutkimuspäällikköä ja tekniikan
laboratorion henkilökunta, jossa on laboratorion esimies
ja kolme tai neljä työntekijää. Näin ollen ammattikorkeakoulu joutuu jatkossa ostamaan tukipalvelut yliopistolta.
Toisaalta LUT ostaa kieliopinnot Saimaan ammattikorkeakoululta.
Tampereen korkeakouluyhteisössä tullaan tukipalveluja, kuten kirjasto- ja tietopalveluja, yhdistämään samaan
organisaatioon säätiöyliopiston alaisuuteen. Kielikeskukset säilynevät erillisinä: ammattikorkeakoululle jää oma ja
yliopistolle oma kieltenopetus.

YKSI KÄYTÄNNÖN ONGELMA konserneissa on sekin, voiko
saman aihepiirin opintojakso olla erilainen. Tästä esimerkkinä mainittakoon, että Saimaan ammattikorkeakoulussa
ns. virkaruotsi on ollut 3 opintopistettä mutta LUT-ylipistossa vain 2. Jatkossa se on ammattikorkeakoulussakin
vain 2 pistettä, koska yliopisto ei halunnut muuttaa opintojakson laajuutta. Muutos vaikuttaa luonnollisesti suoraan opettajien työsuunnitelmiin. Virkaruotsin lisäksi uusi
yhteinen kielikeskus tarjoaa ruotsin kertauskurssia ja jatkokurssia. Tämä on yliopisto-opiskelijoille iloinen uutinen,
sillä etenkin kauppatieteilijät ovat jatkokurssia toivoneet
eikä sellaista yliopiston puolella ollut tarjolla.
”Konserneissa myös yamk-tutkinto menee harkintaan,
sillä mitähän omistajayliopisto siitä ajattelee. Tamk haluaa
sen säilyttää, koska jos meillä ei ole yamk-koulutusta, jossakin muualla on, ja opiskelijat menevät sinne”, Hietalahti
pohti.

OAJ:n korkeakouluasiamies Pasi Repo piipahti liiton
syyskokouksessa.

Lauri Hietalahti pohdiskeli konsernien mahdollisesti mukanaan tuomia ongelmia ja puolusti vahvasti duaalimallia.

Opetusministeriö on vahvistanut, että duaalimalli säilyy, mutta selvästi on olemassa voimia, jotka haluavat siirtyä yhteen malliin.
”Amk-tutkinto perustuu työelämälähtöisyyteen erotuksena tiedepohjaisiin yliopistotutkintoihin ja sillä duaalimallia pitää perustella”, Hietalahti totesi.
LIITON ENTINEN PUHEENJOHTAJA, nykyinen korkeakouluasiamies Pasi Repo toi terveisiä OAJ:n toimistolta.
Vuoden 2018 liittokierroksesta hän totesi, että tällä kertaa ei haeta kovin pitkää sopimuskautta, koska Suomen
talous on nousussa. Sopimuskausien pituus on 2 (+1) eli
1.11.2017–31.10.2019, kolmannesta optiovuodesta tehdään ratkaisu keväällä 2019.
”Ei ole varmuutta siitä, tuleeko muilla aloilla tehdyistä
korotuksista yleinen linja. Energia saattaa mennä olemassa olevien etujen puolustamiseen, mutta alaliittojen on
silti nyt tärkeää tuoda näkemyksensä esiin OAJ:ssa”, Repo
painotti.

Oikaisu:
Toolilaisen 3/2017 artikkelista ”MaFyKe-joukko pohjoisessa” puuttui valokuvaajan nimi. Kuvaaja on Veikko Keränen.
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SAMPSA KUPARI

Presidentinvaalit 2018
panostukset ovat olleet kärkipäässä valinnoissa.
Toki muutoksissa on aina myös
mahdollisuuden paikka. Teknologiateollisuuden ala voi olla myös suunnannäyttäjä uusien oppimistapojen ja
-ympäristöjen kehittämisessä. Sähköisyyttä ei kuitenkaan saa nähdä helppona oikotienä; edelleen on syytä vaatia
korkeaa tasoa, niin opetukselta kuin
oppijoiltakin.

Presidentinvaalit koittavat
seuraavan kerran vuoden
2018 alkupuolella eli paljoa aikaa niihin ei enää
ole. Presidentillä on hyvin
laaja skaala asioita hoidettavanaan. Meitä toolilaisia
kiinnostaa erityisesti, miten
tuleva presidentti suhtautuu
teknologian mahdollisuuksiin kansakunnan hyvinvoinnin lähteenä sekä tietysti
tekniikan opetukseen ja sen
resursointiin.

P

ositiivisena asiana on havaittavissa
hyvin myötämielinen suhtautuminen
tähän tärkeään yhteiskunnalliseen seikkaan. On miellyttävää huomata kaikkien ehdokkaiden varsin rakentava suhtautuminen tähän.
Hallitukset tuskin kävelevät Tasavallan presidentin mielipiteen ohi, joten
käännettä kohti paremmin resursoitua
opetusta oltaneen ottamassa.
Seuraavassa ehdokkaiden vastaukset
Toolilaisen kysymyksiin.

Sauli Niinistö
Millainen merkitys teknologiateollisuudella on Suomen hyvinvoinnin
kannalta?
TEKNOLOGIATEOLLISUUS on ollut jo pidempään yksi teollisuutemme tärkeimmistä sektoreista. On selvää, että sen
rooli Suomen hyvinvoinnin kannalta
on merkittävä. Etenkin vientivetoisena
maana olemme kovin riippuvaisia sektorin menestyksestä.
Teknologiateollisuudella on monia
mahdollisuuksia olla käänteentekijänä
tulevaisuudessa. Monet maailman väistämättömät kehityskulut ja isot trendit
osuvat teknologiateollisuuden saralle.
Ala itsearvoisesti kehittää uudenlaisia
4/2017 Toolilainen

Vapaa sana maan ammattikorkeakoulujen tekniikan henkilökunnalle.

Sauli Niinistö
(Kuva: Tasavallan presidentin kanslia)

innovaatioita ja on keskeisessä roolissa
vauhdittamassa digitalisaatiota ja esimerkiksi kestävää ympäristö- ja ilmastotyötä. Nämä luovat pohjaa uudelle
liiketoiminnalle ja avittavat osaltaan
Suomen kasvua.
Parissa vuosikymmenessä ammattikorkeakouluissa lähituntien määrä on laskenut puoleen. Onko tämä
hyvä suunta laadukkaan insinöörikunnan kouluttamiseksi ja miten tämän suhteen tulee tulevaisuudessa
menetellä?
KYSYMYS ON HIUKAN kaukainen presidenttiehdokkaalle ja presidentin toimintaan liittyen, kun kyse on suoraan
hallitukselle kuuluvasta asiasta.
Pidän kuitenkin selvänä, että korkea osaamistaso on ehdoton edellytys
Suomen tulevalle menestykselle, kuten
tuosta aiemmasta vastauksesta ilmenee maailman kehityksen osalta. On
ollut hyvä huomata, että kun taloustilanne on nyt hiukan helpottanut, niin
osaamiseen ja koulutukseen lisättävät

KANSAINVÄLISISSÄ tapaamisissa saan
usein kiitosta ja ihmettelyä siitä, kuinka
Suomessa arvostetaan opettajia ja kouluttajia. Tämä on tärkeä viesti, jota meidän olisi syytä aina miettiä itsekin. Asiat
kun eivät ole itsestäänselvyyksiä.
Uudet ideat eivät myöskään ilmesty tyhjästä, vaan ne edellyttävät kovaa
työtä ja uteliasta asennetta. Toivon, että
herätätte myös tulevaisuudessa opiskelijoillenne uteliaisuuden nälän, jotta
Suomi on jatkossakin tunnettu maailmanluokan osaamisestaan.

Tuula Haatainen
Millainen merkitys teknologiateollisuudella on Suomen hyvinvoinnin
kannalta?
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN merkitys
Suomen hyvinvoinnille on keskeinen.
Merkittävä osa Suomen viennistä muodostuu teknologiateollisuuden tuotteiden - koneiden ja laitteiden - sekä niihin
liittyvien palveluiden viennistä. Tämän
toiminnan kautta kertyvät verotulot
mahdollistavat hyvinvointipalveluiden
rahoittamisen.
Toisaalta Suomen koulutusjärjestelmä on kyennyt myös tarjoamaan teknologiateollisuudelle osaavaa työvoimaa.
Eräällä tavalla kyse on kehästä, jossa
korkea osaaminen ja Suomi toimivana
yritystoiminnan ympäristönä tarjoaa
teknologiateollisuudelle mahdollisuuden toimintansa kehittämiseen ja kasvuun.
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puvainen meidän kyvystämme kehittää
ja ottaa käyttöön teknologian meille
suomat mahdollisuudet. Mutta tämä ei
toteudu itsestään. Se edellyttää määrätietoista työtä, joka alkaa jo kouluissa.
Ei teknologiateollisuuskaan elä missään tyhjiössä. Ainoastaan silloin, kun
koulutus, teollisuus ja innovaatiokyky
astuvat jotakuinkin tasajalkaa, kuljemme kansainvälisessä kilpailussa eteenpäin.
Parissa vuosikymmenessä ammattikorkeakouluissa lähituntien määrä on laskenut puoleen. Onko tämä
hyvä suunta laadukkaan insinöörikunnan kouluttamiseksi ja miten tämän suhteen tulee tulevaisuudessa
menetellä?

(Kuva: Demarit)

Parissa vuosikymmenessä ammattikorkeakouluissa lähituntien määrä on laskenut puoleen. Onko tämä
hyvä suunta laadukkaan insinöörikunnan kouluttamiseksi ja miten tämän suhteen tulee tulevaisuudessa
menetellä?

Vapaa sana maan ammattikorkeakoulujen tekniikan henkilökunnalle.
TOIVOTAN PARASTA mahdollista me-

nestystä teille tärkeässä työssänne!
Laadukas insinöörikoulutus on myös
jatkossa Suomen menestyksen tae.

Nils Torvalds
Millainen merkitys teknologiateollisuudella on Suomen hyvinvoinnin
kannalta?
OLEN VARSIN VAKUUTTUNUT siitä, että
maamme kilpailukyky nyt ja varsinkin
tulevaisuudessa on ennen kaikkea riip10

ÄLKÄÄ ANTAKO PERIKSI tyhmille ja lyhytnäköisille poliittisille päätöksille! Se
koskee myös presidentinvaaleja!

Laura Huhtasaari
Millainen merkitys teknologiateollisuudella on Suomen hyvinvoinnin
kannalta?
ERITTÄIN TÄRKEÄ ja tulee olemaan sitä
myös tulevaisuudessa. On kerta kaikkiaan mahdotonta edes kuvitella Suomea
menestyvänä taloutena tai yhteiskuntana ilman korkeatasoista teknologiateollisuutta ja alan osaamista.

Parissa vuosikymmenessä ammattikorkeakouluissa lähituntien määrä on laskenut puoleen. Onko tämä
hyvä suunta laadukkaan insinöörikunnan kouluttamiseksi ja miten tämän suhteen tulee tulevaisuudessa
menetellä?

Tuula Haatainen

TÄMÄ EI KUULOSTA kehitykseltä, joka
parhaiten mahdollistaa laadukkaan
koulutuksen. Käytännössä kuitenkin
kyse on siitä, miten ammattikorkeakoulut autonomiansa nojalla rahoitusmallin mukaisen rahoituksensa käyttävät.
Koulutusleikkaukset ovat olleet lyhytnäköistä politiikkaa, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, miten paljon lähitunteja
opetukseen on käytettävissä.

Vapaa sana maan ammattikorkeakoulujen tekniikan henkilökunnalle.

SUOMEN KORKEAKOULUKENTÄLLÄ on
monia vahvuuksia, mutta yksi heikkous
on henkilökunnan niukkuus suhteessa
opiskelijoiden määrään, mikä heijastuu
lähiopetuksen sekä yleensäkin ohjauksen määrään ja laatuun.
Koulutuskentän
verkostoituminen
ja tiivis yhteistyö vahvuusalueiden
mukaan on suotavaa, samoin digitaalisten oppimisympäristön etuja tulee

Nils Torvalds
(Kuva: STP)

KYSYMYS ON JO MUOTOILTU tavalla,
joka ei anna mahdollisuuksia kuin yhdenlaiseen vastaukseen: ainoastaan
lähituntien puitteissa opettaja pystyy
antamaan sitä yksilöllistä tukea, jota kaikenlaisessa valmentamisessa tarvitaan.
Olin muutamia viikkoja sitten Susijengin valmentajan Henrik Dettmanin kanssa luennoimassa samassa
tilaisuudessa. Siinä väännettiin ihan
rautalangasta: valmentaja valmentaa
joukkueensa valmentamalla joukkueen
yksilöitä. Tämä koskee tietenkin myös
ammattikorkeakoulujen opettajia ja
opiskelijoita.

Laura Huhtasaari
(Kuva: Perussuomalaiset)
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hyödyntää. Silti lähtökohtana tulee
olla laadukas lähiopetus ja opiskelijan
kehittymisen kannalta tärkeä ohjaus.
Julkisten kanavien lisäksi myös muita
rahoituskanavia, alumnitoimintaa ja
elinkeinoyhteistyötä sekä ulkomaista
koulutusvientipotentiaalia ja yhteistyötä tulee kehittää ja etsiä parhaita käytäntöjä laadukkaan koulutusympäristön luomiseksi.
Vapaa sana maan ammattikorkeakoulujen tekniikan henkilökunnalle.
TYÖELÄMÄ JA KOULUTUS ovat suuressa
murroksessa ja osaamistarpeet uudistuvat ja kehittyvät nopeasti, usein ennakoimattomastikin. Tämä asettaa valtavia
haasteita niin opiskelijoille ja opettajille,
joilta yhä useammilta vaaditaan entistä vaativammin kehittymistä ja monipuolista oppimista koko työuran ajan.
Ammattikorkeakoulut ovat tässä kehityksessä erittäin tärkeässä asemassa ja
kokemukset ovat monessakin mielessä
olleet oikein myönteisiä haasteista huolimatta.

Merja Kyllönen
Millainen merkitys teknologiateollisuudella on Suomen hyvinvoinnin
kannalta?
SUOMI ELÄÄ VIENNISTÄ, ja viedä ei voi

ilman myyntikelpoisia ja ostamaan innostavia tuotteita. Teknologiateollisuus
on vuosien ajan ollut Suomelle yksi
tärkeä kivijalka, jonka kehittymisellä ja

edistämisellä on vaikutusta niin kansantalouteen kuin kansalaisten elämään.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
kaipaa fiksuja satsauksia, jotta myös
nuoret opiskelijat ja valmistuvat saisivat mahdollisuuksia viedä ideoitaan
eteenpäin. Elämän perusedellytysten
turvaamisessa ravinnossa, vedessä,
energiassa ja polttoaineissa voisi olla
Suomelle edemmänkin annettavaa, jos
vain uskaltaisimme nähdä maailman
tämän hetken suurimmat haasteet ja
vastaisimme niihin yhdessä myös teknologiateollisuuden osaamisen kautta.
Parissa vuosikymmenessä ammattikorkeakouluissa lähituntien määrä on laskenut puoleen. Onko tämä
hyvä suunta laadukkaan insinöörikunnan kouluttamiseksi ja miten tämän suhteen tulee tulevaisuudessa
menetellä?
LÄHITUNTIEN KATOAMINEN ei ole lainkaan hyvä suuntaus ja näen, että on tärkeää pitää huoli, etteivät koulutussäästöt johda tilanteeseen, jossa itsenäisestä
opiskelusta tulee pääsääntö. Itsenäinen
opiskelu on lisä, jolla vastuuta omasta
opiskelusta vahvistetaan, mutta ei ole
tarkoitus, että opiskelijat opiskelevat
kaiken yksin ilman ryhmän ja ohjaajan
tukea sekä kehittävää sekä kasvattavaa
vuorovaikutusta.

Vapaa sana maan ammattikorkeakoulujen tekniikan henkilökunnalle.
USKALTAKAA KATSOA rohkeasti ulospäin mitä maailmassa tapahtuu, keskustelkaa opiskelijoiden kanssa laajasti, antakaa ajatusten lentää. Taistelkaa
lähituntien puolesta yhdessä muiden
toimijoiden kanssa, koska pian olemme karanneet itsenäisen itsenäisyyden
tavoitteluun kaikessa tekemisessä ja yhteisöllisyys, ryhmän tuki sekä positiivinen yhteistyön paine kehittää uutta katoaa. Suomi on mahdollisuuksien maa,
josta löytyy kaikki eväät vastata maailman tulevaisuuden isoihin haasteisiin,
tartutaan niihin yhdessä nähden kauas,
mutta toimien lähellä.

Matti Vanhanen
Millainen merkitys teknologiateollisuudella on Suomen hyvinvoinnin
kannalta?

Merja Kyllönen
(Kuva: Vasemmisto)
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TEKNOLOGIATEOLLISUUDELLA
on
aivan olennainen merkitys, koska hyvinvointimme edellytys on maailmalla

Matti Vanhanen
(Kuva: Katri Hyväkkä, Keskusta)

kaupaksi käyvät vientituotteet. Teknologian kehitys ei pysähdy. Se vaatii sitä,
että niin suomalainen alan koulutus ja
tutkimus kuin yritystoiminta tuotannossa ja palveluissa ovat kehityksen keulapaikalla. Digitaalitekniikka ja robotiikka
vaativat käyttöönottamiseksi jatkuvasti
myös pääomaa. Laadukkaan koulutuksen lisäksi yritysten rahoitus ja verotus
on oltava kilpailukykyisellä tasolla, ja
niiden ennustettavuuden on oltava
hyvä yhtiömuodosta riippumatta.
Toiseksi on tärkeää, että Suomi on
jatkossakin mukana ratkaisemassa globaaleja ihmiskunnan haasteita myös
teknologian keinoin.
Parissa vuosikymmenessä ammattikorkeakouluissa lähituntien määrä on laskenut puoleen. Onko tämä
hyvä suunta laadukkaan insinöörikunnan kouluttamiseksi ja miten tämän suhteen tulee tulevaisuudessa
menetellä?
ALASTA RIIPPUEN lähiopetuksen määrän tärkeys vaihtelee. Yhdelle alalle sopii
paremmin joustavuus, verkkokurssit ja
projektityöt kuin toiselle. Asiassa paras
asiantuntemus on opettajilla ja opiskelijoilla. Tiedän, että tekniikan opettajakunnassa on näkemystä, jonka mukaan
lähitunteja pitäisi lisätä opiskelijoiden
korkeatasoisen osaamisen parantamiseksi. Se on pitkälti resurssikysymys.
Suhtaudun avoimesti esimerkiksi ammattikorkeakoulujen rahoituksen kriteerien muuttamiseen, jos sillä tavoin
voidaan lisätä aidosti koulutuksenjärjestäjän mahdollisuuksia tarjota tarkoituk11

senmukaiseksi katsomansa muotoista
opetusta ja parantaa koulutuksen tasoa.

ja työnteosta nauttia ja saada työnkin
kautta arvokkaita elementtejä elämäänsä.
Kontaktiopetus on syytä säilyttää
osana insinöörikoulutusta, sillä kontaktiopetuksella voidaan tukea sekä opiskelijoiden ajattelun kehittymistä että
oppimista. Lisäksi se voi auttaa ryhmäytymään ja integroitumaan osaksi muuta
opiskelijajoukkoa.
Lähituntien osuus opetuksessa pitäisi
pystyä määrittämään juuri opetuksen
laatukriteerien kautta. Säästösyyt eivät
ole oikea syy opetustuntien karsimiselle.

Vapaa sana maan ammattikorkeakoulujen tekniikan henkilökunnalle.
ALANNE ELÄÄ JATKUVASSA kehityksessä ja muutoksessa. Se luo paineita,
mutta toisaalta olette varmasti hakeutuneet työhönne juuri siksi, että olette
innostuneita kehittämisestä ja uuden
oppimisesta. Suomen menestyksen ja
suomalaisten hyvinvoinnin kannalta on
olennaisen tärkeää, että pystymme vastaamaan teknologian kehittämishaasteisiin ja uuden soveltamiseen yrityksissä. Siinä roolinne on merkittävä.
Toivon menestystä ja innovatiivisuutta työssänne tarjota laadukasta tekniikan perusosaamista, tarkoituksenmukaista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä
yhteistyömahdollisuuksia opiskelijoille
työelämän kanssa.sekä yhteistyömahdollisuuksia opiskelijoille työelämän
kanssa.

Vapaa sana maan ammattikorkeakoulujen tekniikan henkilökunnalle.

Pekka Haavisto
(Kuva: Vihreät)

Pekka Haavisto
Millainen merkitys teknologiateollisuudella on Suomen hyvinvoinnin
kannalta?
VALTAVAN SUURI merkitys. Teknologiateollisuus antaa työtä ja toimeentuloa
sadoille tuhansille suomalaisille. Se kattaa yksin noin puolet Suomen viennistä ja tuo valtiolle huomattavan määrän
verotuloja, joilla hyvinvointimme rahoitetaan.
Teknologinen kehitys muuttaa koko
maailmaa. Robotisaation ja digitalisaation aikakaudella myös työmarkkinat ja
työtehtävien nimikkeet ovat suuressa
murroksessa.
Uudet innovaatiot merkitsevät parhaimmillaan myös uusia ympäristöteknologisia ratkaisuja, jotka perustuvat
energian ja raaka-aineiden säästöön
sekä pienentävät luonnon kuormitusta
ja päästöjä. Kasvihuoneilmiön torjumisen kannalta ennen kaikkea hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on keskeistä.
Suomen kilpailukyvyn säilyttäminen
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kautta on tulevaisuudellemme tärkeää. Samoin on pidettävä huolta, että
kolutuksemme tuottaa alalle oikeanlaisia osaajia. Myös elinikäiseen koulutukseen on panostettava.
Suomessa haasteena on suotuisan
ympäristön luominen innovatiivisille
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kasvuyrityksille sekä investointien houkuttelu Suomeen. Investointiratkaisuissa on tärkeänä osana pätevän työvoiman saanti sekä ne sosiaaliset ja elämän
laatuun liittyvät puitteet, joita työntekijöille voidaan tarjota.
Parissa vuosikymmenessä ammattikorkeakouluissa lähituntien määrä on laskenut puoleen. Onko tämä
hyvä suunta laadukkaan insinöörikunnan kouluttamiseksi ja miten tämän suhteen tulee tulevaisuudessa
menetellä?

OLEN HUOLESTUNEENA seurannut hallituksen koulutusleikkauksia, jotka ovat
osuneet rajusti myös ammattikorkeakouluihin ja insinöörikoulutukseen.
Leikkaukset näkyvät ja ovat näkyneet
jo kauan oppilaitoksissa hyvinvoinnin
vähenemisenä, kiireenä ja YT-neuvotteluina. Olen huolissani opettajien ja
muun henkilökunnan sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista. Korkeakouluissa
tehdään arvokasta työtä, jota ei saisi
romuttaa leikkauspolitiikalla, sillä vaihtoehtojakin on.
Suomi on aina ollut tunnettu korkealuokkaisesta koulutuksestaan. Pidetään
siitä kiinni!

PRESIDENTTIEHDOKAS Paavo Väyrysen
vastaukset puuttuvat, koska hän ei ollut
saanut kerätyksi riittävää määrää kannattajakortteja haastattelujen ajankohtaan mennessä.

MYÖS KOULUTUKSESSA on meneillään
suuri murros. Opiskelu muuttuu yhä vähemmän aikaan ja paikkaan sidotuksi,
ja työelämä edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Etäopiskelulle ja
oppimista tukevalle verkkopedagogiikalle on tarve, sillä myös opiskelijoiden
elämäntilanteet ovat yhä monimuotoisempia.
Pelkkä etäopiskelu ei kuitenkaan riitä
eikä kehitä tarvittavia sosiaalisia ja ammatillisia taitoja. Opiskelijat tarvitsevat
myös henkilökohtaista ohjausta ja sparrausta sekä keskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa.
Myös opettajien persoona ja henkilökohtainen sitoutuminen työhönsä
antaa opiskelijoille arvokkaan esimerkin siitä, miten työhön voi motivoitua
4/2017 Toolilainen

Merkitse jo nyt kalenteriisi:
Toolin koulutuspäivä 12.4.2018.
Kevätvaltuusto 4.–5.5.2018.
Lisätietoa maaliskuun Toolilaisessa!

KOULUTUSTA
OPETTAJILLE!
AMMATILLINEN
OPETTAJANKOULUTUS

AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS

AMMATILLINEN OPINTOOHJAAJAN KOULUTUS

antaa opettajan pedagogisen kelpoisuuden ammatillisen koulutuksen ja
ammattikorkeakoulujen lisäksi myös
muiden oppilaitosten opettajille.
Tampereen lisäksi koulutus järjestetään Lappeenrannassa, Porissa ja Seinäjoella sekä verkko-opintoina.
Yksi Tampereen ryhmistä on suunnattu
erityisesti ammattikorkeakoulussa tai
ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville opettajille.
Tarjolla on myös verkkopainotteinen
englanninkielinen opiskeluryhmä.

antaa pätevyyden erityisopetuksen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa.
Koulutus toteutetaan Tampereella.

antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana ammatillisen koulutuksen lisäksi myös peruskoulussa ja lukiossa.
Koulutus toteutetaan Tampereella.

HAKUAIKA
8
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/taok

www.tamk.fi

Lisätietoa koulutuksista:
taok@tamk.fi
puh. 03 245 2054
www.tamk.fi/taok

Ammatillinen opettajakorkeakoulu
4/2017 Toolilainen
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MIRKA AIRESVUO

Insinöörikouluttajat
irtisanottiin laittomasti
SAMK lomautti ja irtisanoi
säästösyistä tekniikan ja liikenteen opettajia. Opettajat
voittivat oikeudessa ensimmäisen erän.

S

atakunnan käräjäoikeus tuomitsi Satakunnan ammattikorkeakoulun maksamaan kolmelle tekniikan ja liikenteen alan opettajalle vuoden palkat
ja kahdelle heistä myös korvaukset laittomasta lomautuksesta. Kun SAMKille
tämän lisäksi lankeavat omat sekä opettajien oikeudenkäyntikulut, ”säästön”
loppusumma on noin 270 000 euroa
miinusmerkkinen. Samk on valittanut
päätöksestä hovioikeuteen, jossa asiaa
käsitellään noin vuoden kuluttua. Vasta
silloin tiedetään, joutuuko Samk maksamaan korvauksia ja kuinka paljon.
KOLMESTA OPETTAJASTA Petteri Reunamo suostui haastatteluun omalla
nimellään. Hän on työskennellyt SAMKin ja sen edeltäjien palveluksessa vuodesta 1995. Hän on kone- ja tuotantotekniikan insinööri (AMK), tutkinto on
automaatio-, anturitekniikka- ja ohjelmistopainotteinen. Lisäksi SAMK oli
kouluttanut hänestä konelaboratorioiden ja erityisesti hitsauslaboratorioiden
osaajan eli korkeamman tason hitsausinsinöörin (IWE).
Reunamo on opettanut ohjelmointia,
konetekniikkaa,
tietokoneavusteista
suunnittelua ja elektroniikkaa. Vuodesta 2006 hänellä on ollut vakinainen työsuhde, johon kuului edelleen opetusta.
Hän on siis ollut vakinaisessa työsuhteessa käytännössä opettajana, vaikka
on ollut epäpätevä. Siksi hänet määrättiin vuonna 2013 suorittamaan ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot,
ja tähän koulutukseen hänet myös hyväksyttiin. Tästä huolimatta hänet lomautettiin 1.5.2014 alkaen. Lomautuk-
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sen arvioidun keston ilmoitettiin olevan
30.4.2015 asti, jolloin myös hänen työsuhteensa irtisanomisilmoituksen mukaan päättyy.
Mitä sinulle nyt kuuluu?
”Olen vakituisessa työsuhteessa Power
Instruments Oy:ssä, joka on Porissa
toimiva automaatio-alan yritys. Työtehtäväni ovat vastaavia automaatioja konetekniikan tehtäviä, joita tein
SAMK:ssa opetus- ja projektitehtävissä.”
Mitä ajattelit, kun sait tietää työsuhteen irtisanomisesta?
”Lomautus ja irtisanominen kuntaliitokseen liittyvän irtisanomissuojan aikana
tuli täytenä yllätyksenä.
Yllätyksenä tuli myös irtisanomisten
laajuus. Samoin irtisanomisten kohdentaminen järkytti. Esimerkiksi pitkän
työuran tehneitä henkilöitä irtisanottiin
eläkkeen kynnyksellä. Töitä olisi varmasti ollut SAMK:n uuteen kampukseen ja
sen käyttöönottoon liittyen.”
Mitä liitto teki hyväksesi?
”OAJ on lupautunut maksamaan minulle käräjäoikeudessa syntyneet oikeudenkäyntikulut myös siltä osin, kun ne
menevät myönnetyn oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärän yli.”
TOINEN OPETTAJISTA on työskennellyt
SAMKin palveluksessa yhtäjaksoisesti
vuodesta 1999. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri, mutta hänellä
on myös insinöörin, teknikon ja sähköasentajan koulutus. Hänen pääasiallisia
opetusaloja ovat olleet ICT-tekniikka ja
sähkötekniikka. SAMK lomautti hänet
toistaiseksi ja kokoaikaisesti 1.5.2014
alkaen. Lomautuksen arvioidun keston
ilmoitettiin olevan 30.6.2015 asti, jolloin
myös hänen työsuhteensa irtisanomisilmoituksen mukaan päättyy.
Kolmas opettaja on työskennellyt
SAMKin ja sen edeltäjien palveluksessa
yhtäjaksoisesti vuodesta 1994. Hän on

koulutukseltaan diplomi-insinööri ja
tekniikan lisensiaatti. Hän on opettanut
SAMKissa laajasti sähköteknisiä aineita
sekä ohjannut opinnäytetöitä ja tehnyt
tutkimustoimintaa. Hänen työsuhteensa sanottiin päättymään 1.1.2015 alkaen kuuden kuukauden irtisanomisajan
jälkeen eli 30.6.2015.

Irtisanomissuojaa
kierrettiin
SAMK SAI ALKUVUONNA 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ennusteen
rahoituksen vähenemisestä siten, että
säästötarve on ollut noin 25 % vuoden
2018 alkuun mennessä. Säästötarve sinänsä on riidaton. Oikeus katsoi, ettei
säästämisen tarpeesta kuitenkaan automaattisesti seuraa, että näihin SAMKin tekemiin irtisanomispäätöksiin olisi
olemassa työsopimuslain mukaiset perusteet.
Oikeus katsoi, että kun SAMK on irtisanonut ja lomauttanut opettajat toistaiseksi työsuhteen päättymiseen asti,
tämä toiminta on ollut selvästi erityisen
irtisanomissuojan kiertämistä ja kiellettyä. Vaikutus on ollut työntekijälle sama
kuin jos työsuhde olisi irtisanottu päättymään
1.5.2014. SAMKilla ei siis ollut oikeutta
lomauttaa opettajia.

Irtisanomisille ei ollut
perusteita
TYÖSOPIMUSTA EI SAA irtisanoa, jos
työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun
työnantaja on joko ennen irtisanomista
tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin.
SAMK palkkasi uusiksi työntekijöiksi
katsottavia henkilöitä tehtäviin, jotka
ovat olleet samankaltaisia kuin irtisa4/2017 Toolilainen

nottujen opettajien työtehtävät olivat.
Irtisanotut olisi voinut sijoittaa vapaana
olleisiin tehtäviin ilman erityistä koulutusta. SAMK:lla ei siis ollut työsopimuslain mukaista asiallista ja painavaa syytä
irtisanoa kenenkään näiden kolmen
tekniikan ja liikenteen alan opettajan
työsopimuksia.
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Takaisinottovelvollisuutta
rikottiin
SAMK RIKKOI MYÖS takaisinottovelvollisuutta, koska opettajan tehtäviin on
palkattu uusia henkilöitä. Takaisinottovelvoitteen mukaan työnantajan on
tarjottava työtä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanomalleen,
työvoimatoimistosta työtä hakevalle
entiselle työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä yhdeksän
kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin
tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli
tehnyt.
Samoilla tehtävillä tarkoitetaan lain
mukaan niitä töitä, joita työntekijä aikaisemman työsopimuksensa mukaan oli
velvollinen tekemään. Samankaltaisilla
tehtävillä tarkoitetaan lähinnä edellä

mainittua vastaavaa työtä (kuten muuta opetus- ja projektityötä) sekä sellaista
muuta työntekijän aikaisempaa työtä
muistuttavaa työtä, joka vastaa hänen
koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan.

Spekulointia
KOSKA KAIKILLA IRTISANOTTUJEN tilalle palkatuilla henkilöillä ei ole edes
ylempää korkeakoulututkintoa tai
opettajanpätevyyttä, ei ole ihme, että
spekulaatiot käyvät kuumana siitä, että
tekniikan ja liikenteen alan pitkäaikaiset
ja pätevät opettajat irtisanottiin siksi,
että heidän palkkansa oli hyvä. Mutta
syntyykö todella säästöä, jos yhden tilalle palkataan jopa viisi uutta, kuten oikeudenpäätösten perusteella vaikuttaa
tapahtuneen?
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REIJO MANNINEN
Kuviot: Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle. Taustamuistio
korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visiotyölle.

Korkeakouluvisio 2030
linjaa tulevaa
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti

kehittyvät maat ovat valinsä ja matematiikassa, jotka ovat
keväällä
2017 visiotyön,innovaatiokyvykkyyden
jonka tavoitteesstrategiakseen
osaamiseen
kannalta
hyvinvoinnin,
keskeisiä aloja,
on huolestuttava
nakansainvälisen
on linjata korkeakoulutuksen
ja tutkivuorovaikutuksen mahdollikehityssuunta. Muiden kuin kormuksen tavoitetila vuoteen
2030. Työtä on
evat. Samalla kiristyy kilpailu
keasti koulutettujen työllisyys on
tehty kuluvan
yhteistyössä
a lahjakkuusvarantojen
hyö- vuoden aikana
Suomessakin
heikentynyt kiihtyvässä eri
tahdissa
2000-luvulla, erityisesti
korkeakouluyhteisöjen ja
sidosryhmien
perusasteen koulutuksen varassa
kesken. Visiotyön tuloksia
julkistettiin opeolevilla. Työelämän nopeat muutusministeri Sanni Grahn-Laasosen
johdolla
tokset ja korkean
osaamistason
sen
tehtävien lisääntyminen edellyttän
24.10.2017.
vät, että koko väestön osaamispääminen
oma kasvaa.
amispohjassa on huolesrenemia. Sosiaalistammattikorkeakoulujen
koheekannalta suuri uhkakuva
isuutta haastaa
arvojen ja
liittyi korkeakoulujen
yhteiseen lainsäädäntöön. Ministeriön
n muuttuminen.
tahtotila Nuorten
yhdestä korkeakoululaista tuli esille useaan otteeuus sekä lasku
seenoppimistulokeri puheenvuoroissa. Tämä herätti huolta korkeakouluja
mismyönteisissä
asenteissa
edustavissa
liitoissa.
yhteiskunnan
erilaistumis-erillisten lainsäädäntöjen puolesta näyttää
Kannanotoilla
stumista. Tyttöjen
ja poikien Visiotyön raportista ei löydy mainintaa yholleen vaikutusta.
ovat kasvaneet.
on ei ole mainintaan myöskään siitä, että lateisestäSuomi
laista. Tosin
ikulttuurisempi.
kien tulee olla jatkossakin erilliset.
an jatkuvan Nähtäväksi
uudistumiskyjää miten lainsäädäntö nousee esille visiotyön
innovaatiotoiminnan
edeljatkotoimenpiteissä.
Selvää on, että TOOL ja OAJ vastustavat
alta on huolestuttavaa,
yhteistä lakia.että
enettänyt 1990-luvun kärkiinvälisissä VIELÄ
koulutustasover1990-LUVULLA Suomi oli kärkipaikoilla kansainvälisissä
vaisuuden osaamistarpeisiin
koulutustasovertailuissa. Nykyään tilanne on toinen, osaamistarvitaan pohja
lisää on
osaajia
ja
merkittävästi
heikentynyt. Moni maa on ajanut Suota korkeakoulutusta,
tutkimen ohi vertailuissa.
vaatiotoimintaa
sekä vahvaa
Visiotyön
perusteella tähän tulee vastata lisäämällä kormuualla tuotettuun
uuteen
keakoulututkinnon
suorittavien määrää. Tavoite on, että
men kannalta
relevanteissa
vuoteen
2030 mennessä vähintään 50 % nuorista aikuisista
a ja kehittyvissä
talouksis- suorittaa korkeakoulututkinnon. Tällä het(25–34-vuotiaat)
so on jatkuvassa
nousussa.
kellä osuus
on 41 %.
yhmissä Suomi
on merkittäTämän
lisäksi tulee lisätä joustavia ja yksilöllisiä opintopolmaailman kärjestä;
sijoitum- tulisi olla avointa eri käyttäjäryhmille. Elinkuja, ja opetuksen
otiaiden korkeakoulutettujen
käistä oppimista tulee lisätä.
le OECD-maiden keskiarvon
ISO
KYSYMYS ON, miten nämä toteutetaan? Mistä saadaan
oulutettujen
osuudellamme.
opiskelijamassojen kouluttamiseen ja
en nuortenresurssit
laskuunsuurempien
käänmistuloksetohjaamiseen?
luonnontieteis-

Korkea-asteen
tutkinnon suorittaneita
25–34 -vuotiaiden
ikäluokassa 2016

A

Suurin syy osaamistason murenemiseen on helposti löydettävissä: jatkuvat leikkaukset koulutuksesta kaikilla asteilla.
Tässä nykyhallitus on erityisesti ”onnistunut”. Tarvitaan merkittävä muutos rahoitukseen, jos osaamista aiotaan lisätä korkeasti koulutettujen määriä kasvattamalla.
16

lähde: OECD

13

4/2017 Toolilainen

an
n.
arta
on
oio-

äaiija
nin
nsä
oroue.
on
an
an
sailna
tialo-

aa
Yli
us
sa
tä
sta

maalisessa käytössä. Suomi käyttää

tutkinnon suorittaneiden osaamisen päivittämisen koulutustarjonta näyttäytyy
riittämättömänä, sillä osaamista päivitetään ja täydennetään mittavasti korkeakoulujen
tutkintokoulutuksessa.
KorTulevaisuuden
kannalta viisainta
olisi
keakoulujen
opiskelupaikat
kasaantuvat
taata riittävä
rahoitus
jo tämän päivän
ja tutkinnot
kumuloituvat.kouluttamiseen.
Yliopistoissa
opiskelijamassojen
opiskelupaikan vastaanottaneista 28 %
on joko korkeakoulututkinto tai opinVISIO LUPAA MERKITTÄVÄÄ korjausta
to-oikeus korkeakoulussa. AmmattikorTKI-rahoitukseen. Vuonna 2015 korkeakeakouluissa vastaava osuus on 25 %.
koulujen TKI-rahoituksen osuus oli 2,9 %
Tutkintokoulutuksen
opintoprosessien
bruttokansantuotteesta. Vuoteen 2030
kehittämisen lisäksi tarvitaan uudenlaista,
mennessä
TKI-rahoituksen
osuus nousee
joustavaa
koulutustarjontaa,
joka mahdol4
%:iin.
Tämä
vaatii
lisäpanostusta
listaa paitsi tutkinto-opiskelijoille, myös rahoitukseen
julkiselta
ja yksityiseltä
työelämässä
oleville,
joustavat
osaamisenpuolelta.
Vision
tavoitteena on, että Suomeen
kehittämisen
polut.
syntyy kansainvälisesti vetovoimaisia
ja
Korkeakouluopiskelijoiden
tutkintoajat ovat
pitkiä toimijoita
kaikilla tutkintotasoilla.
erialojen
yhdistäviä tutkimusTohtorintutkinnon
suorittaminen kestää
ja innovaatiokeskittymiä.
Suomessa noin kaksi kertaa kauemmin
kuin keskeisissä
tohto- korkeaVISIOSTA verrokkimaissa
LÖYTYY MYÖSjamainita
rintutkinnon
suorittaneiden
siirtyminen
kouluverkoston harventamisesta. Visiossa
yliopiston
ulkopuoliseen
työelämään
ei oteta
kantaa siihen,
mitenon
tämä tehriittämätöntä.
dään ja montako yliopistoa ja ammattiKorkeakoulutus ja tutkimus on hakorkeakoulua on vuonna 2030.
jautunut moniin yksiköihin. Opetus- ja
Nykysuuntaus, jossa yliopistot haalivat
kulttuuriministeriön hallinnonalalla on 14
ammattikorkeakouluja
omistukseensa,
yliopistoa ja 23 ammattikorkeakoulua.
on
vähintäänkin
huolestuttava.
Korkeakoulujen määrä on vähentynyt vii- Tuntuu
siltä, että
ammattikorkeakoulut
ovat yleisme vuosina
merkittävästi
yhdistymisten
tä
kauppatavaraa,
kaupan
hinnalla
myötä. Korkeakoulujen yhdistymisellä on ja seurauksilla
ei ole saatu
väliä. parannettua
Omistajuus vaihtuu
Suomessa
ja muualla
jopa vastikkeetta.
koulutuksen
ja tutkimuksen laadun vahvistumista jaEntä
kansainvälistä
kasjos tilannekilpailukykyä
olisikin toisin
päin – salvattamalla
kriittistäammattikorkeakoulun
massaa. Keskittämällä omistaa
littaisiinko
resursseja
on vahvistettu
yliopisto
ja käyttääkorkeakoulujen
omistajan määräysvaltoimintaedellytyksiä,
taa? Tuskin. kansainvälistä veto-

Julkinen rahoitus
korkeakoulutukseen, osuus BKT:sta 2015

Viimeaikaiset selvitykset Suomen
tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän
tilasta ovat osoittaneet huolestuttavaa kehityssuuntaa. Suomen suhteellinen asema tutkimuksessa on heikentynyt
verrokkimaihin nähden. Merkittävistä panostuksista huolimatta Suomen tieteen
taso nousee hitaasti ja huippuja syntyy
vaatimattomasti. Suomalaisten julkaisujen
osuus maailman viitatuimpien julkaisujen
joukossa ei ole moneen vuoteen kasva-

VISIOSSA OTETAAN kantaa myös henki-

löstön ja opiskelijoiden jaksamiseen ja
työssä viihtymiseen. Tavoitteena linjataan, että vuoteen 2030 mennessä korkeakoulut olisivat Suomen parhaita ja
haluttuja työpaikkoja. Tavoitteena erinomaisen hyvä.
Miten tämä toteutetaan? Rahoituksen
määrään ja rahoitusmalliin tarvitaan merkittävä korjaus, jotta jatkuvat yt-kierrokset
ja säästöt saadaan loppumaan. Tarvitaan
työrauha ja aikaa kouluttamiseen, tutkimuksen kehittämiseen sekä opiskelijoiden kohtaamiseen. Tämä takaa myös laadun ja osaamistason nousun, jota visiossa
niin voimakkaasti vaaditaan.

nut. Ero kärkeen on kasvanut ja monet
verrokkimaat ovat menneet Suomen ohi.
Tutkimustulosten hyödyntäminen vaatii
lisää huomiota. Korkeakoulujärjestelmää
ja tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää
koskevien kansainvälisten arviointien
mukaan Suomen korkeakoulujärjestelmä
OECD
on edelleenkin hajanainen, lähde:
yksiköt
pieniä ja erikoistuminen vähäistä. Kriittisen
massan vahvistamisen tarve on ilmeinen.
Suomalaisten korkeakoulujen kansain-

Tutkimus- ja kehittämismenojen
osuus BKT:sta 2015
Israel
Korea
Sveitsi
Japani
Ruotsi
Itävalta
Tanska
Saksa
Suomi
Yhdysvallat
Belgia
OECD yhteensä
Ranska
Slovenia
Islanti
Alankomaat
Tsekki
Norja
Kanada
Iso-Britania
Viro
Unkari
Italia
Luxemburg
Uusi-Seelanti
Portugali
Espanja
Slovaki
Puola
Kreikka
Turkki
Latvia
Meksiko
Chile

VISIOTYÖ KONKRETISOITUU tiekarttaan,
jonka valmistelu on jo alkanut. Tämän kartan sisältöön myös TOOL yhdessä OAJ:n
kanssa pyrkii vaikuttamaan. Tässä työssä
täytyy myös jokaisen toolilaisen olla aktiivisesti mukana, kun omassa työyhteisössä tehdään kyselyjä ja valmistellaan
työryhmiä tulevaisuuden korkeakoulutukseen liittyen.

lähde: OECD
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JUKKA SÄKKINEN
Koulutus- ja TKI-johtaja, konetekniikka
Oulun ammattikorkeakoulu

Konetekniikan kehitys rokkaa
Oulun ammattikorkeakoulun
konetekniikan hanketoiminta on viime vuoden aikana
noussut ennätystasolle. Alle
vuoden sisällä on käynnistynyt kolme uutta kehityshanketta, joiden kokonaisvolyymi on lähes 2.000.000 euroa.

K

ehityshankkeista
suurimmat
tehdään yhteistyössä yritysten kanssa:
Tuottavuutta joustavalla automaatiolla – TEHOJA sekä Uutta liiketoimintaa
järjestelmätason innovatiivisista tuoteratkaisuista – ULTRA. Näihin hankkeisiin
Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt 70 % EARK-rahoitusta, loput rahoitusosuudet jakaantuvat kutakuinkin tasan 10 %:n osuuksilla alueen yritysten,
Oulun kaupungin sekä Oulun ammattikorkeakoulun kesken.
ULTRA- ja TEHOJA-hankkeet ovat kestoltaan kolmivuotisia ja tavoitteet ovat
alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn
ja työllisyyden parantaminen. Hankkeiden avulla saadaan kehitettyä myös
Oamkin opetusympäristöjä ja osaamista.

ULTRA kasvattaa yritysten
jalostusarvoa PohjoisPohjanmaalla
ULTRA-HANKKEEN tavoitteena on parantaa Pohjois-Suomen tuotannollisten
yritysten sekä näitä palvelevien suunnittelijoiden ja TKI-toimijoiden kykyä
suunnitella ja valmistaa järjestelmätason tuotteita yhteistyönä yksittäisten
komponenttien sijaan.
Alueella on jo merkittävää raaka-aineiden, komponenttien ja yksittäisten
toimilaitteiden valmistusta, mutta näi18

Projekti-insinööri Lassi Kaivosoja ohjelmoi yhteistoiminnallista robottia.

den pohjalta ei ole syntynyt varsinaisesti järjestelmätason tuote- tai palvelukokonaisuuksia.
Järjestelmätason tuotteella tarkoitetaan tässä suurempaa toiminnallista
kokonaisuutta, esimerkiksi hybridivoimanlähdettä ohjaus- ja säätöjärjestel-

mineen yksittäisen toimilaitteen, kuten
sähkömoottorin, sijaan.
Keskeistä tämän järjestelmätuotteen
osalta on poikkitieteellisyys, tarvittava
yhteistyö järjestelmätason tuotteen
kehittämiseksi ja valmistamiseksi sekä
jalostusarvon kasvattaminen.
4/2017 Toolilainen

ULTRA on kokeellinen
tutkimushanke
HANKKEESSA KESKITYTÄÄN kokeellisena tutkimus- sekä testausympäristönä
toimivan liikkuvan laitteen toteutuksessa tarvittaviin tekniikan osa-alueisiin:
1. Kestävien ja keveiden rakenteiden suunnittelu ja valmistus
erikoislujien terästen hyödyntämiseksi rakenteissa runkomateriaalina
2. Polttomoottoritekniikka,
sähkökäytöt ja energian varastointi
sekä näiden muodostaman hybridivoimanlähdejärjestelmän
ohjaus ja säätäminen
3. Reaaliaikainen langaton tiedonkeruu sekä kerätyn tiedon analysointi ja hyödyntäminen uusien
tuotteiden sekä palveluiden kehitysalustana.
HANKETOIMIJAT YHDESSÄ suunnittelevat, rakentavat ja testaavat ajoneuvon.
Ajoneuvo on nelipyöräinen, nelivetoinen maalla kulkeva laite, jonka voimanlähteenä on hybridivoimanlähde
ja runkorakenteena erikoislujat ohuet
teräslevykennorakenteet.
Ajoneuvo
varustetaan tarvittavalla anturoinnilla
muun muassa siihen kohdistuvien voimien mittaamiseksi sekä kuljettajan toiminnan ja ajotavan seuraamiseksi.
Kerättävä seurantatieto siirretään
langattomana reaaliaikaisesti pilvitietokantaan. Järjestelmätuotteiden suunnittelusta, testauksesta ja valmistusmenetelmistä hankitaan tietoa kokeellisen
tutkimuksen avulla.

TEHOJA – tuottavuutta
joustavalla automaatiolla
TEHOJA-HANKKEEN tavoitteena on
parantaa alueen elinkeinoelämän ja
tutkimuslaitosten kykyä hyödyntää ja
soveltaa joustavaa automaatiota omassa toiminnassaan. Valmistava teollisuus
on siirtynyt ja siirtymässä alhaisemman
työvoimakustannusten maihin. Edellytyksenä kannattavalle valmistukselle
Suomessa on kustannustehokas automaation käyttö.
Automaattiset järjestelmät ovat tyypillisesti jäykkiä, suunniteltu kapealle
tuotealueelle ja soveltuvat taloudellisesti valmistamaan vain yksittäisiä lopputuotteita, suuria valmistusmääriä.
Pienessä ja keskisuuressa sarjavalmistuksessa automaation käyttö ei ole ollut
vielä kannattavaa. Uusimmat robotit on
4/2017 Toolilainen

varustettu tuntoaistilla, jonka ansiosta
ne voivat toimia ihmisten rinnalla ’apupoikina, apurobotteina’, ilman perinteistä turva-aluetta.
Tämä
yhteistoimintamahdollisuus
ihmisten kanssa avaa uusia käyttömahdollisuuksia hyödyntää robotiikkaa
joustavasti ja kustannustehokkaasti
myös pienessä ja keskisuuressa sarjavalmistuksessa. Yhdistettynä avoimen
lähdekoodin alustoihin on mahdollista
kehittää ja käyttöönottaa kustannustehokkaita ja joustavia automaatiokokonaisuuksia myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
Hankkeessa tutkitaan edellytyksiä
kustannustehokkaan
tuotantoautomaation soveltamiseksi alueen elinkeinoelämässä selvittämällä uusimmille
roboteille soveltuvia käyttökohteita.

TEHOJA on jo liikkeellä
yrityksissä
HANKE KÄYNNISTYI 2016 syksyllä, ja
ensimmäisessä vaiheessa on tehty selvityksiä, suunnittelua ja demonstraatioita
kaikkiaan 8 eri yrityksessä yhteistoiminnallisten robottien hyödyntämismahdollisuuksista. Hankkeessa selvitetään,

mihin käyttökohteisiin uusimman teknologian mukaiset ratkaisut soveltuvat ja mitä kustannustehokas käyttö
edellyttää yrityksiltä ja demonstraatiokohteilta. Selvitysvaihetta seuraa suunnittelu- ja testausvaihe todellisissa olosuhteissa.
Suunnitteluvaiheessa määritellään
demonstraation toteuttamiseksi tarvittava ympäristö, siinä tarvittavat laitteet
ja niiden keskinäinen toiminnallisuus.
Suunnitteluvaihe käynnistyy kohteen/
työpisteen työprosessin tarkennetulla
analyysillä, jonka pohjalta suunnitellaan
toteutus joustavalla automaatiolla, kuten
• tarvittavien robottien lukumäärä
ja sijoitus työpisteeseen (layoutsuunnittelu)
• layoutsuunnittelun todentaminen
simuloinnin avulla
• tartuntamenetelmän ja tarttujien
valinta roboteille
• työkappaleen tai osien tunnistustarpeen selvitys ja tunnistusmenetelmän sekä tarvittavan -laitteiston valinta
• työkappaleiden/osien kuljetusmenetelmän ja -laitteiston valinta
(työpisteeseen/työpisteessä/työpisteestä)
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Lehtori Janne Ilomäki ja Ultra-hankkeen
esiproton pyöränripustus.

Projekti-insinöörit Juho Liljamo ja Lassi Kaivosoja testaavat konenäöllä varustetun yhteistoiminnallisen robotin toimintaa.

• ohjauksen/toiminnallisuuden
suunnittelu (miten vaaditut laitteet saadaan toimimaan itsenäisesti ja keskenään oikea aikaisesti)
ja tämän toteutuksessa tarvittavien lisälaitteiden valinta sekä ohjelmointi.
YKSITTÄISEN demonstraatioympäristön rakentamisessa tarvittava laitteisto
kerätään Oamk:lla sekä soveltuvin osin
jo kasataan sekä testataan Oamk:n tiloissa. Toimitusvalmiina se siirretään
kohteeseen. Kasausvaihetta seuraa järjestelmän lopullinen testaus.
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Onnistunutta testausvaihetta seuraa
demonstraatio. Demonstraatiossa toteutetun ympäristön toiminta todennetaan normaalissa tuotantoympäristössä, yhteistyössä yrityksen kanssa,
noin kahden viikon mittaisella seurantajaksolla. Seurantajakson lopuksi ympäristö puretaan, laitteisto pakataan ja
toimitetaan Oamk:lle tai soveltuvin osin
suoraan seuraavaan demonstraatioympäristöön.
Demonstraatiot todellisissa olosuhteissa mahdollistavat osaamisen ja
kokemuksen siirtymisen Oulun ammattikorkeakoulun ja yritysten välillä.

Hankkeessa analysoidaan, suunnitellaan ja rakennetaan sekä testataan vuositasolla 5–20 eri käytännön demonstraatioympäristöä joustavan robotiikan
käyttöönotolle. Demonstraatiot toteutetaan Oulun ammattikorkeakoululle
rakennetavalla siirrettävällä, automaatiotekniikan koulutukseen soveltuvalla
tuotantoautomaation testaus- ja opetusympäristöllä.
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ERLAND NYROTH
Arcada, laboratorioinsinööri

Tutkimusta
materiaalitekniikan alalla
vat mahdollisuuden suunnitella muovikappaleen ja kappaleelle muovimuotin.
Kaikkien opiskelijoiden suhteen tätä
tavoitetta ei valitettavasti aina pystytä
saavuttamaan.
Vastikään syntyi kuitenkin mahdollisuus yhden opiskelijan lopputyössä
suunnitella jo olemassa olevalle alipainesuulakkeelle parannettu malli. Tavoite oli keventää suulake ja laajentaa sen
käyttö useammille letkuhalkaisijoille.
Nykyinen kaupallinen versio oli suunniteltu vain yhdelle letkuhalkaisijalle.
Projekti eteni suunnittelusta materiaalivalintaan, mallintamiseen ja testiversioiden valmistukseen ennen lopullisen ratkaisun toteutusta.
Artikkelin kirjoittaja Erland Nyroth
toimii laboratorioinsinöörinä Arcada-ammattikorkeakoulussa.

Projekti ”Muovinen
alipainesuulake”

E

ntinen Plastteknik-koulutusala
(Muovitekniikka) muuttui Opetus- ja
kulttuuriministeriön puututtua ammattikorkeakoulujen koulutusnimikkeistöön nimeksi ”Materialteknik”. Opetuksen lisäksi alalla tehdään suunnittelu- ja
tutkimustyötä, josta seuraavassa kerrotaan esimerkki. Artikkeli esittelee myös,
miten opetus- ja tutkimustyötä yhdistetään käytännön maailmassa. Tämä
projekti on melko tyypillinen esimerkki
siitä, miten ammattikorkeakoulussa voidaan kehittää tuotteita jotka soveltuvat
useammalle käyttäjälle sekä mitkä vaiheet tuotekehityksessä tyypillisesti ovat
hankalimpia.

Kappaleen suunnittelu
KYSEESSÄ OLI KARTIOMAINEN pyöreä
alipainesuutinkappale, joka voidaan
valmistaa metallista tai muovista. Tässä
tapauksessa raaka-aineena oli tarkoitus käyttää muovia. Aluksi suunniteltiin
materiaali ja mitoitus sekä tarvittavat
valmistusosat käytettävissä olevan valmistuslaitteiston sopeuttamiseksi kyseisen kappaleen valmistukseen.

Lopullinen suunnitelma toteutettiin
monien testien jälkeen. Alipainesuulakkeella pystyy käyttämään letkukokoja
12 mm:stä 20 mm:iin saakka. Seinämäpaksuus on 1,5 mm ja kappaleen paino
6 g.
Raaka-aineeksi valittiin polypropeeni.
Arcadan materiaalitekniikan laboratoriossa on erilaisia materiaalintyöstökoneita ja -laitteistoja. Projektissa tarvittiin ensisijaisesti suunnittelutyökaluja
sekä muovimateriaalien työstöön kehitettyjä laitteistoja. joista seuraavassa
tarkemmin.

Ruiskuvalukone
RUISKUVALUKONE KOOSTUU periaatteessa kahdesta osasta: ruiskutusyksiköstä, johon muoviraaka-aine johdetaan ja jossa se plastisoidaan, sekä
sulkuyksiköstä, johon muotin molemmat puoliskot on kiinnitetty. Sulkuyksikön avulla muottia avataan ja suljetaan.
Lisäksi koneessa on ohjausyksikkö, jonka käyttöpaneelin kautta itse ruiskuvaluprosessin ajoarvot syötetään (kuvassa
oikealla).

Muovimuotin suunnittelu
ja valmistus
OLEN MAHDOLLISUUKSIEN mukaan
pyrkinyt siihen, että jokaisella muottisuunnittelukurssillani opiskelijat saisi4/2017 Toolilainen

Ruiskuvalukone.
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RUISKUTUSYKSIKKÖ KOOSTUU suppilosta tai raaka-aineen
syöttölaitteesta lämmitysvastuksilla lämmitettävän sulatussylinterin alkupäässä. Sulatussylinterin sisällä on plastisointiruuvi, joka pyörii ja annostelee muoviraaka-ainetta ja liikkuu
lineaarisesti ja toimii männän tavoin työntäen muoviraakaaineen muottiin.
Ruuvin kärki on varustettu palautussululla, jonka tehtävänä
on estää materiaalia virtaamasta takaisin ruiskutuksen aikana.
Sylinterin päässä on suutin, joka on painettu muottia vasten.
Ruiskutuksen aikana materiaali virtaa plastisointisylinteristä
suuttimen kautta muottiin.

miten sula muovi täyttää tuotteen, miten ilma poistuu muottipesästä ja jääkö tuotteeseen sisäisiä jännityksiä.
Ruiskutusvalutavoista yleisimpiä ovat tappi-, tunneli- ja
kuumasuutinvalu. Kuumasuutinvalu on kalliimpi ratkaisu
muotin konstruktion kannalta, mutta ajossa se on taloudellisempi, koska siinä ei synny ylimääräistä valutappia tai jöötiä.
Kappaleemme soveltuu tappivaluna, koska yksipesäisenä
ruiskutuskohta on kappaleen keskellä. Jotta syöttö olisi mahdollista tehdä kappaleen keskellä, muutetiin kappale niin,
että reiän tilalle tulee seinämä, jolloin ruiskutusvalutappi jää
kappaleeseen kiinni. Ruiskutusvalutappijälki työstetään myöhemmin leikkaamalla suulakkeen päätypohja ja valutappi
pois.

Muovimuotin suunnittelu

Ruiskuvalumenetelmät

MUOTIN SUUNNITTELUN lähtökohtana on tuotteen 3D-tiedosto, tiedot käytettävästä raaka-aineesta, pintavaatimukset
ja arvioitu valmistusmäärä. Tämä on tärkeä tietää, jotta voidaan laskea taloudellisesti järkevin pesäluku eli kuinka monta
kappaletta valmistuu yhdellä iskulla. Tässä kohtaa on tietysti
huomioitava myös käytössä oleva konekanta. Arcadalla on
käytössä 50 t ENGEL. Isompi pesäluku vaatii helposti isomman annostelun, kiinnityspöydän ja sulkuvoiman omaavan
koneen.
Koska nyt valmistettava muovimuotti on oppilastyönä
suunniteltu ja valmistettu ja konekantamme on opetukseen
tarkoitettu pieni CNC-jyrsinkone ja sen työstökapasiteetti on
rajallinen, päätimme että muotti valmistetaan Alumec 89
-alumiinista.

RUISKUVALUMUOTTI PYRITÄÄN suunnittelemaan täysin automaattiseen tuotantoon. Tuotteen ulostyönnön muotista on tapahduttava mahdollisimman tasaisesti ja riittävän pitkälle, jotta
tuote saadaan muotista ehjänä ulos. Tuote voidaan joko tiputtaa hihnalle tai robotti voi ottaa sen muotista ja laskea hihnalle tai lavalle jatkokuljetusta varten.
Ulostyöntö tapahtuu useimmiten ulostyöntötappien avulla.
Ulostyöntötappien sijoittelussa joudutaan hyvin usein tekemään kompromisseja jäähdytyskanaviston sijoittelun kanssa.
Koska kappale on symmetrinen ja laipallinen ja seinämävahvuus on ohut, noin 1,5 mm, rengasulostyöntäjä on soveliain vaihtoehto, jotta taataan, että kappale saadaan suorana
pois muotista. Kuvassa on käynnissä prototyypin valmistus,
jossa testataan, että suuttimen muoto on oikea.

Muovityökalun jakotaso

Muovimuotin jäähdytys

ENSIMMÄISIÄ TEHTÄVIÄ muovimuotteja suunniteltaessa on

MUOTTIIN ON RAKENNETTU jäähdytyskanavisto, jotta sula
muovi saadaan jäähtymään mahdollisimman tasaisesti ja nopeasti. Koska jäähdytysaika muodostaa tuotteen jaksoajasta
yleensä suurimman osuuden, on sen taloudellinen merkitys
suuri. Mutta kuten edellä jo tuli mainittua, joudutaan usein
kompromisseihin ulostyönnön sijoittelun kanssa.
Muottivalmistus päättyy siihen, kun valmis ruiskuvalumuotti koeajetaan. Koeajetut kappaleet tarkastetaan ja tarvittaessa
tehdään muottiin muutokset. Tehtävät muutokset liittyvät
yleensä ilmanpoistokanaviin, ruiskutussuuttimeen, ruiskutuskanaviin, jäähdytyskanaviin, kosmeettisiin muutoksiin ja tuotteen poistoon muovimuotista.

Ruiskutusyksikkö

jakotason määrittäminen sekä mahdollisten vastapäästöjen
selvittäminen. Jakotasosta jää tuotteen pintaan näkymään
hiussauma tai terävä kulma, jos se on tuotteen särmässä. Vastapäästöt vaativat muottiin liikkuvilla osilla tehtäviä ratkaisuja, jotta tuote saadaan muotista ehjänä ulos.

Ruiskutuskohta
RUISKUTUSPAIKAN VALINNALLA on suuri merkitys ruiskuvalettavalle tuotteelle. Ruiskutuspaikkaan jää visuaalinen jälki,
yleensä pieni piste. Ruiskutuskohta vaikuttaa myös siihen,

Prototyyppi.
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Valmis suutin.
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Muottiin tehtiin lisää poistoilmakanavia, jotta tuotteesta
saadaan palojäljet pois.
Kun koeajo on suoritettu, on muotti valmis tuotantoajoon.
Lopullinen hienosäätö jaksoajan, lämpöjen, ruiskutuspaineen
ja jäähdytyksen määrittämiseksi tehdään tuotteen ensimmäisen ajon yhteydessä. Ajon jälkeen muotti irrotetaan koneesta,
huolletaan, suojataan ja varastoidaan.
MUOTTISUUNNITTELU ja muottivalmistus ovat keskeisiä asioita ruiskuvalutuotteen suunnittelussa. Muottisuunnittelu
alkaa aina lähtökohtien selvittämisellä. Tuotteen lopullinen
käyttötarkoitus ja mekaaniset vaatimukset sekä ympäristön
asettamat vaatimukset on selvitettävä ennen kuin muottivalmistus voidaan aloittaa. Raaka-aineen valinnalla on vaikutusta muotin mitoitukseen ja myös tuotteen lopulliseen mitoitukseen, ulkonäköön ja taloudellisiin tekijöihin. Tästä syystä
muottisuunnittelu ja muottivalmistus ovat keskeisiä tekijöitä
onnistuneessa lopputuloksessa.
Yhteistyön merkitys toimittajan ja asiakkaan välillä jo projektin aikaisessa vaiheessa säästää monelta virheeltä ja nopeuttaa projektin etenemistä.
Tuotteesta tehdään 3D-piirros, jolla voidaan tuotetta tarkastella eri kulmista ja suunnitella eri pintamalleja. Piirroksen
avulla muottivalmistaja valmistaa 3D-muottimallinteen. Mallinuksella voidaan tarkastella mm. raaka-ainekanavien paikka,
jotta sula raaka-aine valuisi muottiin mahdollisimman symmetrisesti. Samalla voidaan tarkastella poistoilman ohjausta.
3D-MALLINTAMINEN on työvaihe, jonka avulla muottisuun-

nittelu sujuu nopeasti, eikä ylimääräisiä koepainoksia tarvita.
Muotin raaka-aineen valintaan vaikuttavat muoviraaka-aine,
vuotuinen tarve, tuotteen teknisyys jne. Käytettyjä muottiraaka-aineita ovat työkaluteräs ja alumiini. Käytetyin materiaali muotin valmistuksessa on työkaluteräs. Alumiinimuotteja
käytetään enimmäkseen termoplastisten (TPE) tuotteiden
valmistamiseen mm. kenkäteollisuudessa. Muottivalmistus ja
muottisuunnittelu toteutetaan niin, että lopputulos soveltuu
täysin automaattiseen tuotantoon.

Suuttimen koestus hartsinlevityssovelluksessa.

Alipainesuulakeen koetestaus
ALIPAINESÄKITYKSESSÄ kappale valmistetaan avoimella
muotilla. Toinen muottipinta korvataan alipainesäkillä tai
joustavalla muottipuoliskolla. Perusmenetelmässä hartsi imetään lujitteisiin alipaineen avulla. Kuvan etureunassa suulake
toimii hartsin syöttösuulakkeena ja taaempana suulake on
kytketty alipaineletkuun. Hartsin virtausta voidaan edistää
erillisillä hartsinjohtokerroksilla, erikoislujitteilla ja kerroslevyrakenteissa myös ydinaineen urituksilla. Hartsinjohtokerroksina käytetään erilaisia verkkoja.

Lopputuloksena monikäyttöinen suutin
KOSKA ALIPAINESUUTTIMEN muoto soveltuu erikokoisille
letkuille ilman muutoksia, sitä voidaan markkinoida lukuisille yrityksille, joilla on käytössään erikokoisia letkuja. Muoto
mahdollistaa myös saman suuttimen käytön, jos letkua vaihdetaan erikokoiseen esimerkiksi muun tuotantolaitteiston
modernisoinnin yhteydessä. Suutin on myös toteutettu mahdollisimman vähällä materiaalimenekillä, jolloin sen yksikkökustannus on saatu minimoitua.

Alumec 89

Piirustus
kappaleesta
jossa näkyy
päämitat ja
muodot.

Poistoilman ilmataskuja
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Toimitustila: lämpökäsitelty 146–180 HB kovuuteen.
Seuraavien ominaisuuksiensa ansiosta Alumec 89 soveltuu
moniin erityyppisiin työvälineisiin, etenkin muovimuotteihin:
• Erinomainen lastuttavuus; suuret lastuamisnopeudet, lyhyemmät
koneistusajat, alhaisemmat työvälinekustannukset, nopeammat
muottitoimitukset.
• Keveys; Alumec 89 painaa ainoastaan 1/3 teräksen painosta.
Työvälineen käsittely on helpompaa.
• Hyvä lämmönjohtavuus; lyhentää jaksoaikoja ja yksinkertaistaa
jäähdytysjärjestelmää.
• Hyvä mitanpitävyys; erityinen jännitystenpoistomenetelmä takaa
vähäiset muodonmuutokset työstössä ja sen jälkeen.
• Hyvä korroosionkestävyys; kestää kaikkia yleisesti käytettyjä
muovimateriaaleja.
• Pintakäsittely; voidaan anodisoida, kromata tai nikkelipinnoittaa
suuremman pintakovuuden ja paremman kulumisen- ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi.
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JUHA MÄNNISTÖ

EMO 2017
Digitalisointi apuna
piensarjatuotannossa
Hannoverin EMO 2017 -messujen erityisenä teemana oli
metalliteollisuuden digisointi, kuten Industry 4.0, Big
Data ja 3D-metallitulostimet.
Luonnollisesti konepajateollisuuden hovihankkijat
olivat paikalla ja messujen
onnistumista kertoo uusien
kauppojen määrä: niitä solmittiin messujen aikana yli
8 000 M€:n edestä.

K

ehittyneen mittaustekniikan ja
uusien 3D-metallitulostimien ansiosta
perinteisten konepajasalien rinnalle on
syntynyt uuteen tekniikkaan perustuva
metallisten tuotteiden valmistustapa:
3D-metallitulostaminen. Sinänsä 3Dtulostamalla tehtyjä muovi- ja metallituotteita on ollut saatavilla jo 1980-luvulta saakka, mutta etenkin metallisten
tulosteiden ongelmana on ollut osien
huokoisuus.
Tekniikan kehittymisen myötä metallituotteista on saatu tiiviimpiä ja
näitä voidaan tulostaa huomattavasti
nopeammin kuin aiemmin. 3D-metallitulostaminen – virallisemmin materiaalia lisäävä valmista-minen, metallin
kohdalla englanniksi Metal Additive
Manufacturing – on jo merkittävää liiketoimintaa erityisesti energia- ja ilmailuteollisuuden osavalmistuksessa.
Ennen tulostamista tarvitaan mallitiedosto, joka ohjaa tulostusta. Useissa
tapauksissa tähän riittää perinteiden
CAD-kuvatiedosto useissa eri tiedostomuodoissa. Jos tulostettavana on kopio
jo olemassa olevasta tuotteesta, voidaan CAD-kuvatiedosto tehdä alkuperäisestä osasta tehdystä mittauspisteistä.
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Kädessä pidettävä 3D-skanneri (AIPWorks).

Tällä tavoin tapahtuva valmistaminen
voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: haaveista totta eli CAD-kuvasta tuotteeksi,
uusi varaosa lähtien vanhasta osasta
sekä parannettu uusi tuote lähtien alkuperäisestä osasta. Näistä kahta jälkimmäistä tapaa nimitetään käänteiseksi
suunnitteluksi eli Reverse Engineering.

Lähtökohtana vanha tuote
OLIPA TARKOITUKSENA Tehdä varaosa
rikkoutuneen tilalle tai tehdä parannettu versio vanhasta tuotteesta, on
valmistamisen lähtökohtana fyysinen
kappale, joka aluksi mitataan. Mitattava
kappale voi olla valmistettu puusta, vahasta, kipsistä, muovista. Tai sitten se on
alkuperäinen metalliosa.
Osan mittaamisessa käytetään kolmiulotteista mittauslaitetta joko kos-

kettavalla tai kosketuksettomalla anturoinnilla. Haluttaessa todella tarkkoja
mittaustuloksia käytetään molempien
yhdistelmää. Mittauslaite voi olla perinteinen koordinaattimittauslaite, erillisellä jalustalla oleva mittauslaite tai mittauslaite, jota voidaan pitää kädessä tai
robotin käsivarressa.
Kosketuksettomia mittalaitteita sanotaan yleisesti 3D-skannereiksi, ja näiden
mittaustarkkuus on parhaimmillaan
tuhannesosamillimetrejä. Mittauksen
tuloksena saadaan mittauspilvi sisältäen miljoonia pisteitä. Nämä pisteet
käsitellään suodattamalla, ja tuloksena
saadaan CAD-kuvatiedosto, joka on
perusta niin työstökoneen koneistusohjelmien suunnittelulle kuin kappaleiden
mallintamiselle 3D-tulostimilla.
Usein mittauskoneesta saadaan
tietoa suoraan STL-formaatissa (STLtiedosto tilavuusmallintamista varten),
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alle 10 000 €:lla mutta teollisuuden
enemmän käyttämät jalustalliset 3Dskannerit maksavat 50 000–80 000 €.
Halvimmillaan metallitulostimen saa
alle 50 000 €:lla, kun taas tehokkaammat ainetta lisäävät laitteet maksavat yli
kymmenen kertaa enemmän. Laitteistojen yhteensopivuuden kannalta tarpeelliset ohjelmistot maksavat muutamista tuhansista kymmeniin tuhansiin.
Toisaalta useissa 3D-skannereissa on jo
valmiina perusohjelmistot, joilla pääsee
alkuun.

Digitalisoinnin edut

3D-hitsattu potkuri.

3D-SKANNAAMINEN ON tehokas kei-

joten mittaustulos voi ohjata suoraan
3D-tulostinta. Toisin sanoen olemasta
olevasta tuotteesta voidaan suoraan
”monistaa” uusi (lähes) vastaava kappale. Tätä tekniikkaa käytetään esimerkiksi tulostettaessa muovisia 3D-malleja
vaikka kasvonpiirteistä.
Kun tavoitteena on parantaa tai muuttaa vanhaa tuotetta, tuotettu CAD-kuva
otetaan esille ja tähän kuvaan tehdään
suoraan tarvittavat muutokset. Muutokset tallennetaan ja tuloksena on nyt
uusi versio vanhasta tuotteesta.

Laserin rinnalla uutena
tulostustekniikkana
hitsaus
VARSINAINEN 3D-TULOSTAMINEN tapahtuu tunnetuimmin kerrostamalla lasersulatustekniikalla. Ideana on syöttää
ohjauspöydälle ohut kerros metallijauhetta, joka sulatetaan lasersäteen avulla
haluttuun muotoon. Osa kasvaa kerros
kerrokselta ylöspäin kunnes lopullinen
kolmiulotteinen muoto on valmis.
Prosessi tapahtuu suojakaasun ympäröimänä (tyypillisesti argon tai typpi)
ja yhden kerroksen vahvuus on 10–80
mikrometriä. Käytetyt metallit ovat
yleensä titaania, työkaluteräksiä, superlujia teräksiä, kupariseoksia, alumiiniseoksia tai jalometalleja. Osien käyttökohteina on yleisimmin lääke-, ilmailu- tai
energiateollisuus.
Toinen laseriin perustuva valmistustekniikka on syöttää metallijauhetta
suuttimesta suoraan valmistuspöydälle
ja samalla sulattaa syötetty materiaali
saman suuttimen avulla. Tekniikka on
ollut käytössä jo 2000-luvun alussa lähinnä kulutuspintojen korjauksessa,
mutta tällä tekniikalla on mahdollista
valmistaa tuotteita myös ilman runkoa.
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Usein laserpinnoituslaite on sijoitettuna työstökoneeseen työkalun tilalle,
joten samalla koneella voidaan sekä
valmistaa että koneistaa kappale. Tällöin laitetta voidaan kutsua hybridityöstökoneeksi.
Uusin ja ehkä kunnossapitoteollisuuden kannalta merkityksellisin tekniikka
on tulostaa osat hitsaamalla. Ideana on
käyttää MIG-, MAG-, TIG- tai plasmahitsauslaitetta yhdistettynä numeeriseen
ohjaukseen. Yksinkertaistaen periaatteena on sijoittaa hitsauspää työstökoneeseen työkalun tilalle.
Luonnollisesti prosessi vaatii tarkkaa
lämpötilan seurantaa ja hallintaa sekä
kappaleen välimittauksen ja loppukoneistuksen. Jauheisiin verrattuna raakaaine maksaa huomattavasti vähemmän
ja raakaainevalikoima on huomattavasti
laajempi - käytännössä lähes kaikki saatavilla olevat hitsauslangat kuten titaani, inconel, alumiini, eri teräslaadut sekä
kupari- ja alumiinisekoitukset.

Laitteiston laaja
hintahaitari
KUTEN METALLIEN TYÖSTÖKONEILLA

myös mittalaitteiden ja ainetta lisäävien laitteiden hinnat vaihtelevat suuresti; halvimmillaan käsiskannerin saa

no tuottaa korkealaatuisia 3D-kuvia
tuotteen valmistamista tai uudelleen
suunnittelua varten. Tuotteen 3D-suunnitteluun menevä aika on murtoosa
verrattuna erilliseen mittaamiseen ja
3D-kuvantamiseen. Skannaamalla vähennetään myös virheiden mahdollisuuksia; mitattavassa osassa voi olla
muotoja, joita ihmissilmä ei havaitse.
3D-tulostaminen ei nykyisellä tekniikalla ole kilpailukykyinen perinteisen
valmistustekniikan kanssa. Haasteena
hitaan valmistuksen lisäksi on raaka-aineiden korkeampi hinta erityisesti jauhemaisessa muodossa.
Erikoissovellutuksissa 3D-tulostaminen on kuitenkin ylivertainen tarkkuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta
verrattuna muihin valmistustekniikkoihin. Tällaisia kohteita ovat erilaiset implantit lääketieteessä, avaruus- ja ilmailuteollisuuden tarvitsemat komponentit
sekä mittaustekniikkaan ja elektro-niikkaan liittyvät osat. Erityisen tärkeä ominaisuus näissä on eri materiaalien yhdistelymahdollisuus samaan tuotteeseen.
Kunnossapitoteollisuudessa uusi valmistustekniikka tarjoaa lukemattomia
mahdollisuuksia osien ja laitteiden korjaamiseksi; myös niissä tapauksissa, joissa laitteen elinkaari on ohi.

Periaate eri suunnittelumenetelmistä (Creaform).
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Yrittäjyyden tuottaminen
Yrittäjyys on nostettu selviytymisen ja menestymisen
strategiaksi, jota tarvitaan
globalisaation, informaation,
automatisaation ja digitalisaation lisääntymisen aiheuttamassa myllerryksessä.

T

apahtunut muutos on aiheuttanut paljon seuraamuksia. Tutkijat ovat
esimerkiksi jo aikaa sitten havainneet
siirtymän hyvinvointivaltiosta postmoderniin kilpailuvaltioon (Miller & Rose
1989), suunnittelua korostavasta yhteiskunnasta kilpailukykyä vaativaan
yhteiskuntaan (Alasuutari 2004) sekä
yhteiskunnan vakaudesta ja ennustettavuudesta riskiyhteiskuntaan (Beck
2008). Nykyisessä yhteiskunnassamme
jokainen kohtaa monitahoisen kilpailun, kilpailukyvyn vaatimuksen ja riskien ongelmat tavalla, joka aikaisemmin
on tapahtunut vain yritystoiminnassa.
TAPAHTUNUT yhteiskunnallinen muutos on nostanut esiin monia vaatimuksia, joiden mukaan jokainen ihminen on
itse vastuussa oman elämänsä toteuttamisesta ja siinä tarvitsemansa kilpailukyvyn hankinnasta ja ylläpidosta (Fenwick 2002). Vaatimus korostaa yksilön
henkilökohtaista vastuullisuutta sekä
jatkuvaa itsensä rakentamista ja tuotteistamista (Peters 2005). Nykyisin jokaisen ihmisen vaaditaankin noudattavan
suhtautumisen, toiminnan ja ajattelun
malleja, joita aikaisemmin on yhdistetty
pelkästään yrittäjyyteen. Kilpailukykyä
ja yrittäjyyttä korostavat puheet ovat
Suomessakin olleet todellisuutta jo ainakin 20 vuoden ajan. Erityisen vahvasti
ne ovat nousseet esiin kuluvan vuosikymmenen aikana, jolloin on ratkottu
kestävyysvajeen ongelmaa.
TAMPEREEN
ammattikorkeakoulun
(TAMK) piirissä suoritettiin vuosina
2009–2016 tutkimus, jonka aiheena
on yrittäjyyden tuottaminen (Stenlund
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2017). Siinä tuottaminen sisältää oppimisen, jossa tärkein yrittäjyyden tuottaja on tuottamisen kohde itse. Tutkimuskohteena oli TAMKin yrittäjyyden
koulutusohjelma Proakatemia sidosryhmineen ja yhteistyökumppaneineen.
Aineistot kerättiin havainnoimalla toimintaa tutkimuskohteessa ja haastattelemalla henkilöitä siellä. Suuri ja laaja
tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen
aineistolähtöistä ja jatkuvaan vertailuun
perustuvaa menetelmää. Tavoitteena
oli löytää yrittäjyyden tuottamisen kysymyksiin vastauksia, joista olisi hyötyä suunniteltaessa ja toteutettaessa
yrittäjyyttä tuottavaa pedagogiikkaa ja
ympäristöjä. Analyysi yhdisti yrittäjyyden tuottamisen yhtäältä tietynlaiseen
kyvykkyyden oppimiseen sekä toisaalta
koulutuksen, työelämän ja yrittäjyyden
välisen integraation kiinteyteen.
TUTKIMUSTULOSTEN MUKAAN yrittäjyys viittaa kilpailuun, jossa menestytään tuottamalla aikaisempia tai muita
parempia ratkaisuja ja hyötyjä. Yrittäjyyden tuottamisen ytimeksi paljastui
kyvykkyys, jota kilpailu edellyttää, osaaminen rakentaa ja itsenäisyys ilmentää. Yrittäjyyteen yhdistyvä kyvykkyys
määrittyy siis kilpailun praktiikoiden,
kilpailukykyyn viittaavan osaamisen
ja itsenäisyyden päämäärän kautta. Se
rinnastuu dynaamisen kyvykkyyden käsitteeseen (Teece 2007), jolla kauppatie-

teilijät viittaavat yhtäältä mahdollisuuksien havaitsemiseen ja hyödyntämiseen
sekä toisaalta voimavaroja optimoivan
ja hyötyjä maksimoivan kilpailuedun
lähteeseen. Yleisesti kyvykkyys voidaan
käsittää asenteiden, toiminnan ja ajattelun muodostama kokonaisuudeksi, joka
antaa ihmiselle kyvyn toimia tarkoituksenmukaisesti käytännön tilanteissa
(Laamanen & Tinnilä 2009) ja mihin liittyy ihmisen kokemus oman osaamisen
ja aikaansaamisen riittävyydestä (Martela & Jarenko 2014).
KYVYKKYYTTÄ RAKENTAVAN toiminnan ja substanssin alueiksi tutkimus
paljastaa itsensä johtamisen, yhteisön
hyödyntämisen, tuottamalla oppimisen
ja kontekstin hallinnan. Itsensä johtamisella optimoidaan yksilöllisiä voimavaroja ja maksimoidaan subjektiivisiksi
koettuja hyötyjä kilpailussa. Yhteisön
hyödyntäminen taas viittaa yhteisön
voimavarojen hyödyntämiseen kilpailussa ja myös yhteisölliseen oppimiseen
osaamisen hankinnassa. Tuottamalla
oppiminen puolestaan synnyttää kilpailussa tarvittavaa osaamista ja vahvistaa
itsenäisen toimijan asemaa. Tuottamalla oppiminen tarkoittaa osaamisen
hankintaa, joka tapahtuu artefakteja ja
ratkaisuja tuottavissa autenttisissa prosesseissa. Kontekstin hallinta sen sijaan
kiinnittyy itsenäisyyden tavoitteluun,
vapauteen ja riippumattomuuteen.
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Itsenäinen asema saavutetaan tuottamalla parhaita ratkaisuja muutoksen
paljastamiin mahdollisuuksiin sekä
ottamalla tästä hyöty ja vastuu. Yrittäjyyttä määrittelevä kyvykkyyden alue
ja kyvykkyyttä tuottava toiminnan alue
jäsentyivät tutkimuksessa suoritetun
empiirisen ja teoreettisen analyysin
myötä viereisessä kuviossa esitettyyn
muotoon.
ANALYYSI PALJASTI KOLME erityistä ja
paikallista kontekstia. Ensinnäkin erottui opetussuunnitelmaan perustuvan
koulutuksen konteksti, jossa teoriaa
ja käytäntöä yhdistämällä hankitaan
oppimisen kokemuksiin perustuvat
toimintavalmiudet ja potentiaalinen
tieto. Toiseksi paljastui ammatillisen kehittymisen konteksti, jonka työn praktiikoissa koulutuksessa hankittuja kokemuksia syvennetään ammattilaisen
osaamiseksi ja hiljaiseksi tiedoksi. Kolmanneksi paljastui yrittäjyyteen yhdistyvän kyvykkyyden tuottamisen
konteksti, jonka kilpailun praktiikoissa
osaamista ja tietoa syvennettiin itsenäisyyttä ilmentäviksi toimintavalmiuksiksi
ja kontekstuaaliseksi tiedoksi. Erityiset
ja paikalliset kontekstit on kuvattu kolmioilla yrittäjyyden tuottamisen viitekehyksessä (kuviossa sivulla 26).
YRITTÄJYYDEN TUOTTAMISEN tarkastelussa tutkimus nosti esiin edellä
mainitun kolmen erityisen ja paikallisen kontekstin integraatio. Kuviossa 2
kontekstien integraatiota on kuvattu
kaariviivoin. Analyysi paljasti integraation kolme erilaista syvyyttä: kontekstit
voivat olla toisistaan eristetyt, peräkkäin
ketjutetut tai toiminnallisesti yhdistetyt.
Integraation syventyessä kontekstin
välinen vuorovaikutus ja rajattomuus
lisääntyvät, mikä puolestaan vaikuttaa
niiden lävitse kulkevien oppimisen ja
kehittymisen prosessien esteettömään
ja paremman toteuttamiseen.
TOISISTAAN ERISTETTYJEN kontekstien
välillä ei ole juuri mitään yhteyksiä tai
vuorovaikutusta, jolloin niiden puuttumisesta syntyneet ongelmat jäivät
opiskelijoiden itsensä paikattaviksi.
Ongelmaksi koettiin erityisesti koulutuksen eristäminen työelämästä, yrittäjyydestä ja muusta maailmasta. Ketjutetut kontekstit puolestaan ymmärrettiin
ketjuksi, jossa edellisen kontekstin tulisi
tuottaa seuraavassa tarvittavia valmiuksia. Kontekstien välinen vuorovaikutus
oli luonteeltaan myöhempiin tarpeisiin
reagoivaa ja sopeutuvaa. Oletuksena on
4/2017 Toolilainen

Yrittäjyyteen yhdistyvä kyvykkyys ja sen tuottamisen alueet

yksilön kehittyminen niin, että koulutus
rakensi ensin työelämävalmiudet, joita valmistumisen jälkeen syvennettiin
työelämässä ammattilaisuudeksi ja työkokemuksen karttuessa työelämässä
hankittiin valmiudet yrittäjyyteen.
YRITTÄJYYDEN TUOTTAMISEN viitekehyksessä esitetyt erityiset ja paikalliset
kontekstit yhdistetään tai integroidaan Proakatemiassa toiminnallisesti.
Merkittävä osa opinnoista suoritetaan
opiskelijoiden itsensä markkinoilta

hankkimissa työelämäprojekteissa, joita
opiskelijoiden perustamat osuuskunnat
tarjoavat, suunnittelevat ja toteuttavat
todellisten asiakkaitten todellisiin tarpeisiin. Proakatemian opiskelijat toimivat siis opiskelijan työn ohessa myös
ammattilaisten ja yrittäjien tehtävissä.
Heidän tavoitteenaan on saavuttaa jo
opiskeluaikanaan ammattilaisen työelämävalmiudet ja yrittäjyyteen yhdistyvä kyvykkyys. Työelämän edustajilta
saadut palautteet vahvistavat tämän
toteutuneen.

Lähteet:
Alasuutari, P. 2004. Suunnittelutaloudesta kilpailutalouteen. Miten muutos oli
ideologisesti mahdollinen? Yhteiskuntapolitiikka 69 (2004):1.
Beck, U. 2008. Weltrisikogesellschaft. Auf den Verlorenen Sicherheit. Frankfurt am
Main: Suhrkamp.
Fenwick, T.J. 2002. Transgressive desires: New enterprising selves in the new capitalism. Work, Employment and Society, Vol. 16, 703–723.
Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet: Terms and concepts
in business process management. Helsinki: Teknologiateollisuus.
Martela, F. & Jarenko, K. 2014. Sisäinen motivaatio. Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014.
Helsinki: Eduskunta.
Miller, P. & Rose, N. 1989. Poliittiset rationalisaatiot ja hallintatekniikat. Politiikka
31:3, 145–158.
Peters, M.A. 2005. The new prudentalism in education: Actuarial rationality and the
entrepreneurial self. Educational Theory 55:2, 123–137.
Stenlund, A. 2017. Yrittäjyyden tuottaminen. Tavoitteena kyvykkyys, jota kilpailu
edellyttää, osaaminen rakentaa ja itsenäisyys ilmentää. Akateeminen väitöskirja
Acta Universitatis Lapponiensis 343. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Teece, D. 2007. Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance. Strategic Management Journal 28
(2007), 1319–1350.
Tutkimusraportti on saatavissa osoitteesta: http://lauda.ulapland.fi/
bitstream/handle/10024/62734/Stenlund_Antero_ActaE_211pdfA.
pdf?sequence=2&isAllowed=y
27

ANNE RANTAKAULIO, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa tekniikan alalla, OSA 2

Miten minä opin?
Tämä artikkeli jatkaa kolmen artikkelin sarjaa teemalla ”Opiskelijana ammattikorkeakoulussa tekniikan
alalla”. Ensimmäinen osa
”Teknologiaopiskelijaksi
ammattikorkeakouluun”
käsitteli opiskelijoiden pohjakoulutusta, lähtötaitoja,
opiskelijavalintaa ja pääsykokeita (Toolilainen 2/2017).
Tämän toisen osan aiheena
ovat opiskelijalle luonteenomaiset oppimistyylit, ja
olen nimennyt sen otsikolla
”Miten minä opin?” Kolmas
osa ”Insinöörikoulutuksen
monet muodot” käsittelee
erilaisia koulutustoteutuksia
ja matematiikassa käytettyjä
tukitoimia.

KAIKEN KAIKKIAAN näyttää siltä, että
opiskelijan lähtötaso korreloi vain
hiukan opintomenestykseen. Hyvin
heikoillakin lähtöpisteillä voi yltää parhaaseen arvosanaan 5. Viidellätoista
pisteellä liikkeelle lähtenyt on voinut
saada melkein minkä arvosanan vain,
vaikkakin hylätty on epätodennäköisin.
Kukaan 20 pistettä tai enemmän pääsykokeesta saanut ei saanut kurssista hylättyä. Pääsykoepistemäärä ei tuota siis
automaattisesti tietynlaisia arvosanoja.

Miksi samalla
pääsykoepistemäärällä
joku saa hylätyn ja toinen
viitosen? Olisiko kyse
Pääsykoepistemäärä  yli  20
Hyväksytty  arvosana
Hylätty  arvosana
uinka hyvin pääsykoe ennustaa erilaisista tavoista oppia?

K

58
0,3068783
insinööriopiskelijan
opintomenestystä? Selvitin pääsykoepisteiden ja ma189
tematiikan arvosanan välistä korrelaa-

170 0,8994709

19 0,1005291

SYKSYLLÄ 2016 toteutin verkkopeda-

gogiikkasuunnittelija Tarja Moilasen

kanssa Webropol-kyselyn siitä, millä
tavoin teollisuustekniikan opintonsa
aloittaneet insinööriopiskelijat kokevat
oppivansa. Kyselyyn vastasi 177 opiskelijaa. Opiskelija valitsi kunkin väittämän
kohdalla, kuinka luonteenomaista kyseinen toiminta hänen kohdallaan on.
Kaikki väittämät olivat opiskelijoiden
suusta vuosikymmenten aikana kuultuja. Opiskelija sai kunkin vaihtoehdon
kohdalla valita vaihtoehtojen ”Erittäin
todennäköisesti” ja ”En lainkaan todennäköisesti” välillä kymmenportaisella
asteikolla, jossa vasemmassa ääripäässä
oli erittäin hymyilevät kasvot ja oikealla
ääripäässä suupielet olivat alaspäin.
KUVAAJAT VÄITTÄMILLE ”Opin parhaiten, kun opettaja selostaa”, ”Opin asian
yleensä samalla, kun puhun siitä toiselle” ja ”Opin parhaiten kuuntelemalla
toista opiskelijaa” olivat hyvin samankaltaisia.
Tämän perusteella teknologian opintojaksojen toteutuksessa kannattaa
suosia menetelmiä, joissa opiskelijat
voivat selittää asioita toisilleen tai opettajalle (ryhmätyöt, videoselostukset),
kuitenkaan unohtamatta opettajien selostuksia (kontaktitunnit luokassa, kontaktit verkossa, videot).
SYKSYLLÄ 2015 otimme JAMKin teknologiayksikössä avuksi toisen vuoden
opiskelijat, jotka olivat suoriutuneet en-

Pääsykoepistemäärän  ja  ensimmäisen  matemaBikan  kurssin  arvosanan  välinen  riippuvuus  
MatemaBikan  ensimmäisen  kurssin  
arvosana  

2
1
3
1
1
1
5
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

tiota vuoden 2015 syksyllä Jyväskylän
ammattikorkeakoulun
opiskelijoiksi
valittujen 189 opiskelijan tietojen avulla. Oheisessa kuvassa kunkin pallon
halkaisija on suoraan verrannollinen
opiskelijamäärään. Minimipistemäärä
pääsykokeessa oli 10 pistettä. Pääsykoepistemäärän keskiarvo oli 17,9 ja arvosanojen keskiarvo oli 2,5. Tässä opiskelijajoukossa hylätyn arvosanan sai 10
% opiskelijoista.
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simmäisen vuoden matematiikan opinnoista erinomaisesti.
Kunkin tutkinto-ohjelman haastavammalle ryhmälle oli tarjolla normaalien matematiikan tuntien lisäksi assistenttiohjausta tunti viikossa kotitehtävissä, ja lisäksi assistenttiohjausta
Opin  parhaiten  lukemalla.  
sai WhatsAppin avulla.
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VOISIMMEKO LUOPUA KOKEISTA? Usein erilaisista kokeista
ja testeistä kuuluu monenlaista nurinaa, mutta tekemämme
kyselyn mukaan se on hämäystä. Opiskelijat kokevat testaamisen tukevan oppimista (7,1).
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SATU HUUSARI, HEIKKI SALKINOJA, JUHO NURMI, ARAM KINNUNEN
TOMI NOLVI, MATTI LESKINEN

Excursiomatka Düsseldorfiin
Savonia ammattikorkeakoulun Varkauden yksiköstä
on jo vuosia tehty noin joka
toinen vuosi opintoretki ulkomaille. Tämänvuotinen
opintomatka suuntautui
maailman suurimmille hitsaus- ja koneistusalan messuille Düsseldorfiin Saksaan.

M

atkalle osallistui 37 opiskelijaa
ja kaksi opettajaa energiatekniikan ja
konetekniikan opintolinjoilta Savonian
eri kampuksilta Varkaudesta, Kuopiosta
ja Iisalmesta. Matkan varrella vierailtiin
ilmavoimien museossa Ruotsissa ja tuulivoimalavalmistaja Vestaksen kolmessa
toimipisteessä Tanskassa. Saksaan saavuttaessa kävimme tehdaskierroksella
Hobbyn matkailuajoneuvoja valmistavassa yrityksessä ja Claasin maatalouskoneita tuottavalla tehtaalla.

Flygvapenmuseumin
ilmailukokoelmat
RUOTSIN ILMAVOIMIEN ilmailumuseo
Flygvapenmuseum sijaitsee Linköpingissä, Etelä-Ruotsissa. Museon kokoelmat ovat maailman suurimpia, ja se
lainaa koneitaan muille museoille ympäri maailman. Museon omaan näyttelyyn kuuluu noin 60 lentokonetta, joita
Ruotsin ilmavoimat on käyttänyt sadan
viime vuoden aikana.
Useassa näyttelyhallissa koneet sekä
muu tekniikka on aseteltu siististi, ja
niitä pääsee tutkimaan läheltä. Museon
ilmailutekniikkaan keskittyvissä opintopisteissä pääsee muun muassa lentämään erilaisilla simulaattoreilla.
Ruotsin perinteikkäillä ilmavoimilla
on ollut koneita jo ilmailun alkuajoista
lähtien, joten näyttelyssä saa erittäin
hyvän läpileikkauksen ilmailun kehityk30

sestä nykypäivään saakka, vaikka siviiliilmailukoneita museossa ei olekaan. Koneiden teknisen kehityksen ja vuosien
saatossa tehtyjen uusien innovaatioiden tutkiminen opetti tekniikan opiskelijoille niin materiaalien, konetekniikan
kuin erilaisten teknisten ratkaisujen
monimuotoisuudesta.

Vestaksen tuulivoimalat
1898 PERUSTETTU Vestas aloitti valmistamalla maatalouskoneita mutta
on vuodesta 1979 saakka tehnyt tuuliturbiineja. Nykyään Vestas on yksi
merkittävimmistä kansainvälisistä tuulivoimaloita valmistavista yrityksistä.
Uusiutuvien energiamuotojen käytön
kasvaessa nopeasti Euroopassa rakennetaan tuulivoimaloita kiihtyvällä tahdilla.
Yritysvierailulla meille esiteltiin voimaloiden kehitys- ja testitoimintaa,
valtavien siipien korjausta sekä nasellin
eli tuuliturbiinin konehuoneen kokoonpanotehdas. Tuulivoimalatekniikassa
on vielä paljon kehitettävää ja Vestaskin pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteidensa kestävyyttä ja kapasiteettia.
Vierailukohteena yritys oli hyvä, koska
tuotannon lisäksi vierailimme testikeskuksessa ja meille kerrottiin sekä huoltotoiminnasta että suunnittelusta, mikä
antoi laajemman näkökulman tuulivoimalatekniikkaan.

Hobbyn matkailuvaunut
ja -autot
HOBBY ON 50-VUOTIAS matkailuvaunuihin ja -autoihin keskittynyt perheyritys, joka on toiminut koko historiansa
samalla paikkakunnalla, jossa yrityksen
perustaja autotallissaan valmisti ensimmäisen asuntovaununsa. Nykyään
yrityksessä työskentelee noin 1000
työntekijää ja se valmistaa noin 12 000
asuntovaunua ja 2000 matkailuautoa
vuosittain. Tulevaisuudessa yritys aikoo

lisätä asuntoautojen osuutta kokonaistuotannossa.
Hobby pyrkii valmistamaan suuren
osan komponenteista itse, ja yritys kouluttaa omat työntekijänsä. Muun muassa tulevat puusepät käyvät läpi vuoden
koulutuksen ennen kuin he pääsevät
töihin tuotantoon. Vaunu- ja automalleja tehdään sarjoissa, kunnes tuotanto
tietyin väliajoin vaihdetaan seuraavaan
malliin.
Linjalla tuotantopisteissä valmistuvat
tuotteet olivat mielenkiintoinen näky ja
perehdyttivät valmistuksen eri vaiheisiin. Alkuperäisiä varaosia Hobby pitää
varastossaan vähintään kymmenen
vuotta ja tuotannossa näkyivät vielä
perheyrityksen arvot.

Schweissen & Schneiden
-messut
OPINTOMATKAN PÄÄKOHDE Schweissen & Schneiden -messut järjestetään
joka neljäs vuosi. Hitsausalan suurin
tapahtuma kesti viikon, ja se täytti kahdeksan hallia Düsseldorfin messukeskuksesta. Messuilla esiteltiin uusimpia
trendejä ja yritykset pyrkivät sekä markkinoimaan tuotteitaan että luomaan
kontakteja asiakkaisiin.
Automaatio, robotiikka sekä virtuaalitekniikka ovat lisääntyneet ja yhä useammin poltinta liikuttaa joku muu kuin
ihminen, mutta perinteinen hitsaustekniikka sekä laitteet pitävät pintansa
varmasti vielä pitkään ja valmistajia oli
esillä paljon. Useammankin yrityksen
esittelemä virtuaalinen hitsauskoulutus
antoi mahdollisuuden kokeilla itse eri
hitsaustapoja mahdollistaen välittömän
palautteen. Suurilla toimijoilla osastot
olivat massiivisia ja näyttivät suuntaa
tulevaan, mutta esillä oli myös suuri
joukko pienempiä yrityksiä innovaatioineen. Yhteensä messuilla oli 1035
näytteilleasettajaa ja viikon aikana tarjontaan tutustui 50 000 henkeä.
Kiersimme halleja kahden messupäivän ajan; askeleita tuli lukematon mää4/2017 Toolilainen

rä, mutta näimme varmasti alan viimeisimmän kehityksen ja uusimmat ideat.
Seuraavat vastaavat messut Düsseldorfissa ovat 13.9.–17.9.2021.

Claasin maatalouskoneet
VIIMEINEN VIERAILUKOHTEEMME oli
vuonna 1913 perustettu maatalouskoneita ja laitteita tuottava Claas. Vierailukohteessamme Harsewinkelin tehtaalla
valmistetaan leikkuupuimureita, ajosilppureita ja suurtehotraktori XERIONia. Claas on perheyritys, jonka perustaja August Claas on monen yrityksen
alkuaikojen patenttien ja innovaatioiden takana.
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Pääsimme kiertämään oppaan kanssa valtavissa tuotantohalleissa ja näkemään valmistuslinjat. Näimme myös
esituotantopisteet, joissa valmistettiin
tarvittavia komponentteja näihin massiivisiin koneisiin. Linjoilta valmistuu
noin 20–30 puimuria ja ajosilppuria
sekä pari suurtehotraktoria päivässä.
Yrityksellä on 11000 työntekijää, joista
jokainen vastaa omalta osaltaan korkeasta laadusta, esimerkiksi työpisteiden
siisteys vaikuttaa palkkaukseen.
Vierailu oli laadukkaasti järjestetty ja
museo sekä näyttelytilan esittelykoneisiin tutustuminen oli kattava kokonaisuus. Tehdaskierros opetti paljon modernin tuotantolaitoksen toiminnasta
sekä niistä monista työvaiheista, joita
tarvitaan ennen kuin metallilevystä on

päästy pyörillään olevaan monimutkaiseen koneeseen, joka on valmis toimitettavaksi asiakkaalle.
VIERAILUKOHTEIDEMME
perusteella voimme todeta, että saksalaisessa
yrityskulttuurissa työntekijät otetaan
hyvin huomioon ja yrityksiä on helppo
lähestyä. Saimme kaikkialla ystävällisen
vastaanoton, meille esiteltiin avoimesti
yritysten toimintaa ja tuotteista oltiin
positiivisella tavalla ylpeitä.
Yleensä opiskeluajoilta muistetaan
parhaiten juuri kiinnostavimmat opintomatkat, ja tämä oli juuri sellainen.
Tällaisella reissulla oppii tuntemaan
parhaiten muun muassa paikallista yrityskulttuuria, tapoja ja ammatillisesti
viimeisimpiä uutuuksia.
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AARO MYLLYNEVA
eläkeläinen, Oulun AMK

Valeinsinöörin seikkailut
Keski-Suomesta soitettiin.
Pienehkön insinööritoimiston johtaja ilmoitti heidän
insinöörinsä tulevan tutustumaan myymäämme automaatiojärjestelmään. Sen oli
heidän asiakkaansa määrännyt ostettavaksi ja asennettavaksi tehtaalleen erääseen
merkittävään tehtävään.

A

ikanaan luokseni saapui hyvännäköinen ja hillitty noin nelikymppinen mies. Hän katseli esille laittamaani
laitteistoa ja hipaisi sitä sormellaan. Hän
kertoi suorittavansa jatko-opintoja Oulun Yliopistossa. Kysyi, tunnenko sen ja
sen nimistä professoria. Sanoin etten
tunne. Ajattelin vain, että onpa siinä ahkera kaveri. Annoin tarvittavat tekniset
tiedot miehelle ja hän poistui. Tapaamisesta päällimmäiseksi mieleeni jäi miehen vähäinen innostus ammattimme
asioihin.
Kului aikaa pari viikkoa ja sain uuden
soiton tuolta insinööritoimiston johtajalta. Hän kertoi, ettei suunnittelu etene
ja näyttääpä, että ei siitä mitään tule.
Nyt on kuule pakko sinun tulla tänne
paikan päälle katsomaan tilanne. Minä
menin ja tarkastin kyseisen henkilön
työhuoneen. En mitään järkevää suunnittelua nähnyt. Johtaja pyysi minua tekemään tarvittavan suunnittelun. Tein
suunnittelun ihan kunnollista korvausta
vastaan.
Aloin kiinnostua insinöörin persoonasta. Kuulostelin ammattikunnan tapaamisissa, mitä miehestä tiedetään.
Kuulin, että mies oli ollut ehdolla espoolaisen yrityksen toimitusjohtajaksi.
Hän oli myös työskennellyt Outokumpu
Oy:n elektroniikkayksikössä.
Eräs Insinööritoimisto Ekonon (nyt
osa Jaakko Pöyryä) insinööri kertoi
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matkustaneensa kyseisen insinöörin
kanssa autolla käynnistämään erään
voimalaitoksen automaatiota. Matkakeskustelussa ei matkakaveri osoittanut
minkäänlaista ammattialamme tuntemusta, ja hän ehti jo ihan kauhistua,
miten siinä tulevassa käynnistystyössä
käy.
Miehestä ei sen koommin kuultu Espoossa. Isot yritykset eivät kehdanneet
julkistaa huolimattomuuttaan henkilövalinnoissa.
Aikanaan keskustelin asiasta Mattiveljeni kanssa, joka oli Tampellan Heinolan Kartonkitehtaan automaatio- ja
sähkökorjaamon päällikkö. Hän sanoi
antamani kuvauksen perusteella miehen tuntuvan tutulta. Heidän tehtaalla
oli menossa uudistustöitä, ja pääkonttorista Tampereelta oli tullut asentajia ja
asiantuntijoita. Joukossa oli automaation päällikkötason insinööri. Hänellä ei
tuntunut ala olevan ihan ajan tasalla, joten hän sai hydrauliikkatöiden vastuun.
Mies katosi puhumatta työmaalta.
Ei mennyt kauan, kun veljeni ilmoitti
pääkonttorista tulleen sähkeen, jossa
ilmoitettiin, ettei kyseinen insinööri ole
enää yhtiön palveluksessa. Syyksi kerrottiin epäselvyydet opinnoissa. Tuolloin Tampella oli merkittävä yritys,
mutta nyt kartongin tuotanto
on UPM:n ja energia Valmetin
omistuksessa. Ammattikunnan juoruissa kerrottiin miehen kopiokonetekniikalla
vaihtaneen nimensä veljensä insinöörikirjaan.
Nyt tietoon jo valui puheita, että mies olikin valeinsinööri, joka oli väärentänyt
taitavasti insinööritodistuksen.
Edelleenkään kukaan ei tehnyt
asiasta julkista. Yksikään työnantaja ei kehdannut tunnustaa tulleensa
huijatuksi.

Tarinalle tuli päätös aivan muulta
taholta. Valeinsinööri meni pankinjohtajan puheille ja näytti talonrakennussuunnitelmansa. Hän esiintyi hyvin uskottavasti. Sen hän osasi ja kokemusta
siihen hänellä riitti. Hän pyysi suuren
talonrakennuslainan ja sai.
Aikaa kului ja pankinjohtaja alkoi huolestua. Hän halusi nähdä tuon lainan
takuuksi tulevan uuden talon. Valeinsinööri valitsi sopivan esiteltävän talon ja
sitä mentiin katsomaan. Pankinjohtaja
näki talon, mutta sai kovat sydämentykytykset ja verenpaine kohosi. Talo oli
pankinjohtaja tutun kaverin talo. Jatkossa tarinat kertoivat, että pankki vei
tapauksen oikeuteen ja valeinsinööri sai
vankilatuomion petoksesta.
Ennen ei kehdattu penkoa henkilön
taustoja ja uskottiin papereita ja sanaa.
Poikkeuksen tekivät eräät maamme
suurimmat yritykset. Etenkin kommunismin uhka koettiin pahana.
Erään kerran hain työntekijöitä osastolleni isossa yhtiössä ja hämmästyin.
Esitin hakijoista valitsemani miehet palkattavaksi. Näistä henkilöstöosasto hylkäsi yhden parhaista. Hylkäämisperuste
oli, että miehen isän veli oli marssinut
vappukulkueessa. Järki voitti ja sain
miehen taloon. Hän oli
työssään erinomainen.
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Älyaamu

P

rrrrrrr!!!
Ho-hoijaa, joko on noustava. Jospa vielä
hetkisen loikoilisin.
Älä yritäkään vetkutella, unta on vedetty
nyt palloon minuutilleen sinun ikäisellesi
ja kokoisellesi ohjelmoitu määrä. Ylös ja
sassiin venkula!
Helkkari, että minä hermostun aamutuimaan tuohon direktiivisäätäjään. Kai se
on sitten noustava.
Ja heti kahvi tippumaan, että saan silmät auki. Tuosta vettä keittimeen – laitanpa peräti kuusi kupillista tänä aamuna, että saan silmät auki.
Halloo herra! Liikaa vettä keittimessä! Aamukahville on säädetty kaksi kupillista.
Poista liika vesi!
Jassoo älymylly, otetaan osa pois. Nyt
on kaksi kupillista. Sitten pöönät suodattimeen - noin.
Oikein toimittu! Suosittelen kyllä vaihtamaan luomukahviin ja tummempaan
paahtoon. Ovat ympäristölle ja oikuttelevalle vatsallesi ystävällisempi valinta.
Joopa joo. Katotaan seuraavalla kauppakerralla.
Sitten muutama viipale pekonia pannuun - ja parit munat paistumaan –
tuosta pannu liedelle ja pekonia jääkaapista. Missä se paketti on? Ahaa tuolla
alahyllyllä, pitää vähän kurottaa.
Näpit irti siitä pekonista! Teit eilen koko
viikon pekoniannoksen – kolesterolisi on
noussut huolestuttavasti. Valitse rasvattomampi vaihtoehto.
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Voihan palsternakka tuota vahtikoiraa.
Onneksi jemmasin eilen paistetuista
pekoneista osan alakaappiin. Haa, sieltä
mikroon ja pari paistettua munaa kaveriksi.
Älä luulekaan, että pystyt huijaamaan,
huomattiin kyllä eilen venkoilusi. Laita se
nyssäkkä heti pois! Porkkanaa ja palsternakkaa tilalle. Eikä muniakaan paistella,
kiintiön olet jo loppuviikoksi mussuttanut.
Voi saaplari. Pakko kai tyytyä ruohoaamupalaan ja laihaan kahvin litkuun.
Onneksi työpaikalla on kunnon sumpit
tiedossa. Mennään sitten näillä – hörps!
Sen pituinen se. Sitten ryysyt niskaan,
Hyrysysy käyntiin ja menoksi kohti kelvollista aamupalaa – poikkean menomatkalla poimimassa muutaman lihiksen aamupalalle duuniin.
Räpylät irti siitä auton avaimesta! Aamupaino oli 236 grammaa sovittua korkeammalla, siitä vaan fillarin selkään ja
kalorit kuihtumaan. Itse asiassa Hyrysysyn virtapiiri on lukittu tuollaista ohariyritystä ajatellen. Maksuvälineilläsi et
muuten onnistu lihiksiä etkä muutakaan
sopimuksen vastaista ostelemaan – että
silleen...porkkana ja palsternakka ovat
hyvä vaihtoehto.
Voi ketku! Vielä tämäkin – ja ulkona sataa räntää. Kai tämäkin on kestettävä.
Ei ku otan taksin kulman takaa, ei se
kovasti kirpaise eikä vahtikoira pääse
louskuttamaan.

Luulet vain, et taida muistaa, että älyketjuun sisällytettiin viime viikolla sopimuksesta poikkeavien ajatusten lukumoodi.
Taksille meni juuri viesti, että kyytiä ei teikäläiselle tänään tipu.
Voi vainaja! Mennään sitten näillä eväillä. Muta tämä jäi viimeiseksi kerraksi,
kun näin simputetaan. Pökkään heti
töistä viestin älykoomikkopelle-firmalle, että sopimuksemme raukeaa välittömästi.
Luulet vain, että onnistuu. Irtisanomisaika on viisi vuotta ja sekin jatkuu, jos hölmöilysi jatkuu tämän aamun tapaisena.
Siispä koreasti jalalla ja Helkama rullaamaan. Tilulilulei!
Prrrrr!!!
Aaa- huh heijaa, joko se on aamu. Mikä
karmea uni! Kiitos ihana perusvekkari
aivan tavallisesta herätyksestä ja kiitos
ihan tyhmä vanha keittiö kunnon aamiaisesta! Siispä pekonit ja munat pannuun!
Äly-IoT-keittiön painajaisten
pelossa myös
VELI PITKÄKORVA
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HARRI KUKKONEN
Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammattipedagoginen TKI

Hyvän opiskelukokemuksen jäljillä
TAMKissa on mahdollisuus vaikuttaa
opetukseen ja opettajat huomioivat
aikaisemman osaamisen. Opiskelu on
muuttanut elämismaailmani – näkökenttäni on pidemmällä. Olen kasvanut ihmisenä, olen nyt rohkeampi ja saanut uusia
näkökulmia asioihin ja elämään.
VAIKKA OPISKELUN tavoitteena on ammatillisen pätevyyden hankkiminen,
ammatilliseen kasvuun sisällytettiin
myös kasvaminen ihmisenä ja uusien
näkökulmien syntyminen itseen. Tämä
tukee tietoista sitoutumista opiskeluun
ja vastuun ottamista oppimisen tuloksista.

Ohjauksellisuus
Korkeakouluissa on alettu
kiinnittää entistä enemmän
huomiota opiskelijoiden kokemuksiin opiskelusta.

V

aikka kiinnostus opiskelijakokemukseen yhdistetään usein käsitykseen
opiskelijasta asiakkaana, on tärkeää
nähdä sen yhteys myös muuttuneisiin
käsityksiin oppimisesta ja opetussuunnitelmasta. Opintoihin kiinnittymisen ja
loppuunsaattamisen kannalta on tärkeää, että opiskelijan omien tavoitteiden
ja odotusten ja korkeakoulun käytänteiden ja toimintaodotusten välillä ei ole
suurta ristiriitaa. Kokemus opiskelusta
ei ole sama asia kuin oppimiskokemus,
vaikka kokemukset oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta ovatkin keskeinen osa sitä. Koko ammattikorkeakoulun henkilökunta, tehtävistä ja asemasta
riippumatta, on osallisena opiskelukokemuksen muotoutumisessa.
ammattikorkeakoulussa
(TAMK) tutkittiin, mistä koostuu hyvä
opiskelukokemus. Yli 120 opiskelijaa ja
TAMPEREEN
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yli 500 henkilöstön edustajaa, joista yli
puolet oli opettajia, visioivat, minkälainen olisi ammattikorkeakoulu, jossa on mahdollista saada oppimisen ja
osaamisen kehittymisen kannalta hyviä
kokemuksia. Hyvä kokemus ei tarkoita, että kaikki olisi jatkuvasti helppoa
ja miellyttävää, vaan se viittaa asioihin,
tilanteisiin ja tapahtumiin, jotka ovat
tärkeitä oppimisen ja opintoihin kiinnittymisen kannalta.
Tutkimusaineistosta identifioitiin viisi
periaatetta hyvälle opiskelukokemukselle: henkilökohtaisuus, ohjauksellisuus, autenttisuus, yhteistoiminnallisuus ja muovautuvuus. Näistä käytetään
nimitystä hyvän opiskelukokemuksen
peruskivet. Ne eivät ole toisistaan irrallisia, vaan sillä tavalla päällekkäisiä ja toisiaan täydentäviä, että muutos yhdessä
niistä resonoi myös muihin.

Henkilökohtaisuus
HENKILÖKOHTAISUUTEEN yhdistettiin
kaikki sellainen toiminta, joka antaa aikaa, tilaa ja mahdollisuuden opiskelijan
omille valinnoille.

OHJAUKSELLISUUDEN
lähtökohtana
pidettiin opiskelijan kunnioittamista,
hänen kokemuksensa arvostamista ja
opiskelun tavoitteiden tarkastelua yhdessä.

Opettajat ja henkilökunta ovat olleet helposti lähestyttäviä, ystävällisiä ja inhimillisiä – ei mitään robotteja. Opiskelijasta ja
hänen tulevaisuudestaan ollaan aidosti
kiinnostuneita, tuli sellainen fiilis, että
porukka on siellä ihan oikeasti meitä varten. Tuntuu turvalliselta, kun opiskelijaa
arvostetaan, ja tiedän saavani apua aina
kun tarvitsen.
OHJAUKSELLISUUS ei tarkoita pelkästään henkilökohtaisia kohtaamisia
opiskelijan kanssa, vaan se voidaan ymmärtää yhteisölliseksi toimintaotteeksi.
Opettaja tai kuka tahansa muun henkilökuntaryhmän jäsen voi olla on henkilö, joka tukee opiskelijan osallisuuden
kokemusta ja opintoihin kiinnittymistä.

Autenttisuus
AUTENTTISUUS YHDISTETTIIN siihen,
että opiskelun tulisi vastata työelämän
käytänteitä ja tulevan ammattialan si4/2017 Toolilainen

sältöjä tai, että opiskelun tulisi tapahtua
työelämässä.
On keissejä, joissa osallistutaan moniilmeisiin produktioihin ja kehitetään oikeita asioita oikeiden asiakkaiden kanssa.
ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ OPISKELIJAT oppivat sellaisia ajattelu- ja menettelytapoja
sekä malleja, joiden kautta ammattilaiset tunnistavat ja ratkovat ongelmia.
Tällainen kognitiivinen autenttisuus
saattaa olla jopa tärkeämpää kuin pelkkä fyysisen ympäristön autenttisuus.

Yhteistoiminnallisuus
YHTEISTOIMINNALLISUUTEEN yhdistettiin kaikki toiminta, joka tapahtuu yhteistyössä tai opiskelijan kanssa ja häntä
varten.

Pienryhmäopiskelua, työelämäyhteistyötä ja projektiopintoja talon ulkopuolisten
tahojen kanssa on paljon. Opinto-ohjaus
on helposti lähestyttävää ja opiskelijajärjestö toimii aktiivisesti ja haluaa koko
ajan kehittyä. Viimeisintä teknologiaa
käytetään niin opetuksessa, tiimityössä
kuin alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten partnerien kanssa.
ohjaukselliset
kohtaamiset laajenivat pienryhmä- tai
tiimikeskusteluihin, edelleen koulutusalat, -yksiköt ja palvelut ylittäviin kohtaamisiin ja työelämäkumppanuuksiin
ja lopulta verkostoitumiseen osaksi
paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia
ja kansainvälisiä toimijaverkostoja. Digitalisaation, sosiaalisen median ja mobiiliteknologian nähtiin avaavan uusia
mahdollisuuksia yhteistoiminnalle..
HENKILÖKOHTAISET

Muovautuvuus
MUOVAUTUVUUS KOOSTUI sekä yksilöiden että organisaation tavasta reagoida
ja toimia ennakoimattomissa ja yllättäen eteen tulevissa tilanteissa.

Olen muuttanut käsitystäni opiskelemisesta ja oppinut arvostamaan jatkuvaa
oppimista. Suunnitelmat ovat joustavia,
ja niitä voidaan tarpeen mukaan muuttaa. Byrokratia on ollut pientä ja hallintoasiatkin ovat sujuneet.
MUOVAUTUVUUS NÄKYI yksilön joustavana ajattelutapana eli valmiutena
kohdata uusia haasteita, arvioida suunnitelmia ja työskennellä monenlaisissa
4/2017 Toolilainen

uusissa ja muuttuvissakin tilanteissa.
Organisaation tasolla se yhdistettiin
valmiuteen muokata suunnitelmia, tehtäviä, opetussuunnitelmia ja rakenteita
vastaamaan erilaisiin tilanteisiin ja toimijoiden tarpeisiin.

Yhteenveto
HYVÄN OPISKELUKOKEMUKSEN peruskivet eivät ole oppiaine-, koulutusala-,
ammattiala- tai tieteenalakohtaisia eivätkä ne rajaudu pelkästään pedagogiseen toimintaan. Näin tätä yhteisesti
tuotettua kehystä on kaikkien koulutusten, yksiköiden ja palvelujen mahdollista käyttää kehitettäessä opintoihin kiinnittymistä tukevia käytänteitä. Tietenkin
oman erityislaatunsa ja tehtävänsä perusteella ja mukaisesti. Peruskivet tarjoavat yhteiset periaatteet opiskelijoiden
kanssa toimimiselle, joten niiden avulla
voidaan edistää myös korkeakoulun eri
ryhmien välistä yhteistyötä.
Hyvän opiskelukokemuksen peruskivet voisivat antaa perustaa myös
osallistavalle toimintakulttuurille, jossa
opiskelijat kokevat voivansa vaikuttaa
opiskelunsa suunnitteluun ja toteutukseen sekä osallistua päätöksentekoon
ja yhteiseen toiminnan kehittämiseen.

Näin myöskään heidän odotustensa ja
kokemustensa välillä ei olisi suurta ristiriitaa.

Lisää aiheesta
Kukkonen, H. 2016. Imagined future –
elements of a good first-year student
experience. EAPRIL 26.11.2016. https://
uasjournal.fi/in-english/imagined-future-elements-of-a-good-first-year-student-experience/
Kukkonen, H. 2017. Hyvän opiskelukokemuksen peruskivet – yhteisesti
tuotettu kehys opintoihin kiinnittymiselle. Teoksessa V. Korhonen, J. Annala &
P, Kulju (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat. Näkökulmia koulutukseen ja
kasvatukseen. Tampere: Tampere University Press. 111-130. http://tampub.
uta.fi/bitstream/handle/10024/101818/
Korhonen_ym_Kehittamisen_palat_yhteisojen_salat.pdf?sequence=1
Kukkonen, H. & Marttila, L. 2017.
Kuviteltua todellisuutta - ammattikorkeakoulu oppimisen ja opiskelun ympäristönä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Tutkimuksia
19. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/A/20-Kuviteltua-todellisuutta.
pdf
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EERO SOININEN

Sotkamon kultakaivos
Sotkamosta saadaan talkkia, nikkeliä, sinkkiä sekä
monia muita tärkeitä kaivostuotteita. Hopeakaivos
on käynnistymässä. Kaivokset ovat tärkeitä maakunnan kannalta. Ne tarjoavat työtä, eikä niitä voi siirtää
Helsinkiin. Sotkamossa toimi myös kultakaivos vuosikymmenien ajan. Siellä tuotettiin ekologisesti kestävin menetelmin materiaaleja, jotka säilyvät pysyvästi
suomalaisten ilona.

Sotkamolaista talvimaisemaa, jossa näkyy
323 m korkea masto.
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irjailija Veikko Huovisen työtä
voi verrata kultakaivokseen. Hän harjoitti mielen ja tiedon louhintaa keskellä
Sotkamoa. Hän keräsi materiaalia lapsuudestaan saakka ja työsti sitä ajatusprosessinsa avulla tekstijalosteiksi. Ne
ovat erilaisia jalokiviä ja parhaimmillaan
puhdasta kultaa.
TUOTANTOVÄLINEISTÖNÄ toimi aluksi

kynä ja paperi. Myöhemmin tapahtui
teknologinen hyppy kirjoituskoneeseen. Aikanaan kone sähköistettiin.
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Koneen avulla ajatusjalosteet niitattiin
kielellisinä merkkeinä paperialustalle.
Päästöt olivat vähäisiä. Savua saattoi
tuprahdella piipusta, mutta luontoa ei
turmeltu. Jopa energiantuotanto oli
ajoittain lähes omavaraista kalastuksen
ja metsästyksen ansiosta.
TUOTTEET SIIRTYIVÄT kaupalliseksi
massatuotannoksi kustantamossa. Sen
ansiosta suomalaiset saivat hankkia
uusia arvoesineitä. Ostamisen vaihtoehtona on järjestelmä, jonka avulla aar-

teista voi nauttia käsin kosketeltavassa
muodossa ilman maksua. Järjestelmää
kutsutaan kirjastoksi.
Kirjaksi tuotettu ajatusmateriaali
siirtyy silmien tai korvien kautta vastaanottajan tajuntaan. Siellä kielellisen
analyysin pohjalta syntyy tulkinta. Näin
saadaan aineksia, joista Suomessa on
suurin pula: uusia ajatuksia. Materiaali
kiertää loputtomiin, niin kauan kuin on
ymmärrystä ja suomen kieltä.
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Veikko Huovinen kotonaan.

HUOVISEN TUOTANNOSTA erottuu kauempaa katsoen iloinen
välke. Tarinat ovat usein hauskoja. Esimerkiksi Havukka-ahon
ajattelija, Hamsterit sekä mittava joukko erilaisia lyhyitä kertomuksia, littlejuttuja, ovat enimmältään hyväntuulisia teoksia.
Huumorin lisäksi on myös tummia sävyjä. Kuten toinen
mestari, Pentti Haanpää, Huovinen porautui ihmismielen
mustimpiin uumeniin ja näytti, ettei siellä ole pelkästään kaunista. Tästä eivät kaikki pitäneet. Osa suvaitsevasta älymystöstä ei suvainnut eikä älynnyt. Onneksi nurisijat ovat vaienneet.
VEIKKO HUOVISEN teoksiin on tallentunut muun ohessa kuva
maaseudun ihmisistä. Lisäksi Kainuun maisemat ovat kirjoissa
usein keskeisessä osassa. Nämä seikat muistuttavat tällaisten
asioiden merkityksestä suomalaisessa kulttuurissa. Kaikkea ei
voi eikä pidä keskittää.
Satavuotiaan Suomen kunniaksi on tallennettu maisemia
helikopterikuvauksilla. Ne ovat arvokas dokumentti tämän
ajan Suomesta. Toisaalta materiaali on ohut, kuin postikortti,
jossa ei ole monikerroksisia ulottuvuuksia. Kainuuta siinä ei
näy.
KUN NOUSEE KATSOMAAN Vuokatinvaaran maisemia, Huo-

visen tuotantoon perehtyneille todellisuus, kuvittelu ja aika
sekoittuvat, jokaiselle tavallaan. Vaikutelma on nimenomaan
monikerroksinen. Tällaista ei tavoita hienoinkaan kopterikuvaus.
Lännessä saattaa erottua tumma hahmo nojailemassa polkupyöräänsä: Pentti Haanpää. Pohjoisessa reipas nainen on
matkalla oravanmetsästäjä V. Hunterin sihteeriksi: Else-Maj
Pontoppidan. Kirkolla näkyy kirjailija itse valmistautuvan talviverkoille.
Kuhmon suunnalla maanviljelijä Pessi on keittämässä pontikkaa. Siitä pitäisi kuulemma olla hiljaa. Metsätyömies Pylk38

Nina Ternon tekemä monumentti ”Havukka-ahon ajattelija”
vuodelta 1989.

känen on matkalla Pessin luokse. Pekka vajoaa Kiimasjärveen.
Varis nimeltä Leevi Sytky lentää kohti Kajaania.
Takana on yli kolmesataa metriä korkea masto. Miltei koko
mitaltaan sinne lähetetään maaseudun ihmisille sanomaa
suuresta Helsingistä. Silti ylimpänä vilkkuu kirkas valo ja iskee
silmää: Aikansa kutakin aatetta. Ihminen. Viihy. Elä turhauvu.
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Yhteys- ja jäsentietojen muutosilmoitus
Voit ilmoittaa tällä lomakkeella muutokset TOOLin toimistoon tai sähköpostitse jasenrek@tool.fi
-

-

nimen ja yhteystietojen muutokset
uuden työnantajan ilmoittaminen
palkattoman jakson ilmoittaminen (äitiysloma-, isyys- tai vanhempainloma, hoitovapaa,
kesäkeskeytys, opintovapaa, työttömyys, virkavapaa, vuorotteluvapaa)
pysyvä eläkepäätös
jäsenyyden päättäminen

Yhdistys

___________________________________________________________

Henkilötunnus____________________________________________________________
Suku- ja etunimi___________________________________________________________
Lähiosoite________________________________________________________________
Postinumero __________________

Postitoimipaikka_______________________

Puhelin kotiin___________________

toimeen ______________________________

Matkapuhelin _____________________________________________________________
Sähköposti________________________________________________________________

Työnantaja________________________________________________________________
Työpaikka__________________________________________________________________
Tehtävänimike______________________________

vakinainen________ määräaikainen______

Pääaine opetuksessa _________________________

Muut aineet _________________________

Täysi jäsenmaksu (1 % palkasta) Työantaja perii_________________

Maksan itse____________

Alennettu jäsenmaksu (8,50 euroa/kk)

päättyy________________

alkaa ________________

Syy __________________________________________________________________________

Eroan TOOLista ja Opettajien Työttömyyskassasta _______________________________
Siirryn eläkkeelle ja eroan TOOL ry:stä pvm
Siirryn eläkkeelle ja haluan olla eläkeläisjäsen

Päiväys ________________

__________________________________
20 €/vuosi ________________________

Allekirjoitus _____________________________________

TOOL
RAUTATIELÄISENKATU 6
00520 HELSINKI

Toolilainen toivottaa lukijoilleen hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta!
Muista käyttää myös sähköisiä palveluitamme: www.tool.fi

