AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI

4/2019

Toolilainen

Valtuusto päätti: TOOLin ja OAJ:n tukirahastot yhdistyvät, s. 6
Vierailuvuorossa Insinööriliiton Samu Salo, s. 16
Opettajalla on tekijänoikeus, s. 18
Konetekniikan opetuksen 125-vuotisjuhlissa, s. 20

s. 6
Pääkirjoitus.................................................................................... 3
Ledaren .......................................................................................... 4
Päätoimittajalta............................................................................ 5
Liiton syysvaltuusto kokoontui tänä vuonna Jyväskylässä. Lähes kaikista jäsenyhdistyksistä oli paikalle saapunut edustaja.

Syysvaltuuston kokouksessa äänestettiin
OAJ:n tukirahastoon liittymisen puolesta.......................... 6
Insinööriliiton ja insinöörien ammattikunnan
historia yksiin kansiin...............................................................10
Vedetään hatusta - nyhjästään tyhjästä............................11
Tulevaisuuden opettajuus.....................................................15
Suomalaisten insinöörien tilanteen monet kasvot.......16

s. 26

Opettajalla on tekijänoikeus oppimateriaaleihinsa......18
Konetekniikan opetusta Oulussa 125 vuotta..................20
Jättiläinen oopperalavalla......................................................22
TOOL Seinäjoki yrityskäynnillä Finn-Power Oy:llä.........24
Tarinat kertovat – opintoihin kiinnittymisen
lähteet ammattikorkeakoulussa..........................................26
Ilmastoareenassa – hinkua hyvään ilmastoon................28
Rakennusmestareiden muuntokoulutuspilotti
menestyksellä maaliin.............................................................30
Miten tieliikennettä voidaan parantaa? ...........................32
Mittaamisen ja raportoinnin
perusteiden opiskelua verkossa...........................................34
Tynnyrivarasto on vuoden 2019 betonijulkisivu............36
Erään opiskelijan tarina...........................................................37
KiVAKO-hanke opettajien digipedagogisen
kompetenssin kehittäjänä......................................................38

Oulun tytöt Hanna Sarkkinen ja Tytti Tuppurainen muistivat pitää pohjoisen asioita
esillä ilmasto- ja ympäristöpuheissaan

2

Forsknings och Utvecklingsprojektet
IRM-Tool inom Yrkeshögskolan vid
Åbo Akademi/Novia Aboa Mare..........................................40
Veroasiaa......................................................................................42

4/2019 Toolilainen

PÄÄKIRJOITUS

Tavoitteena järkevät
työntekemisen ehdot ja
kilpailukykyinen palkka

V

iileähkö työmarkkinasyksy on tätä kirjoittaessa kääntymässä hyytävän kylmäksi TES-talveksi. Postikantajien lakko
saattaa vaikuttaa tämänkin lehden saapumiseen tai sitten
ei. Lakko on työehtosopimusneuvotteluissa yksi työntekijäpuolen vaikuttamiskeinoista. Kun puhe ja sana ei riitä
vakuuttamaan toista neuvotteluosapuolta, on oltava muita
keinoja vaikuttaa toiseen osapuoleen. Lakko on yksi järeimmistä ja tehokkaimmista keinoista. Voisiko ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan opettajakunta joutua
tilanteeseen tulevissa työehtoneuvotteluissa, jossa perusteltu, asiallinen, faktapohjainen puhe ja neuvottelu eivät
johdakaan molempia neuvotteluosapuolia tyydyttävään
sopimukseen?
OPETUSPUOLEN JA MYÖS ammattikorkeakoulujen työehtosopimukset ovat katkolla ensi keväänä, ja neuvotteluihin valmistautuminen ja tavoiteasetanta ovat parhaillaan
meneillään. Syksyn aikana käytävien ja mahdollisesti myös
päättyvien muitten alojen TES-neuvottelujen tulokset vaikuttavat ihan varmasti myös kevään julkisen puolen ja
opetusalan neuvotteluihin. KIKY-sopimuksen 24 tuntia on
asia, joka on noussut esille neuvottelupöytiin ja on varmasti
myös kevään neuvotteluissa.
MIKÄ ON TOOLIN ROOLI tulevissa TES-neuvotteluissa? Onko
roolimme olla vaatimaton sivustaseuraaja, ja ottaa vastaan
nöyränä se hyvä tai paha, mitä jotkut isot pojat ja tytöt työmarkkinaosapuolten salongeissa sopivat? Meitä toolilaisia
jäseniä neuvotteluissa edustaa OAJ. OAJ on opetusalan virallinen neuvottelu- ja allekirjoittajaosapuoli lähes kaikissa
opetusalan työehtosopimuksissa. Niin myös ammattikorkeakoulujen kahdessa työehtosopimuksessa eli Avaintan
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ja Sivistan työehtosopimuksissa. TOOLin rooli on edistää ja
vaikuttaa OAJ:n kautta siihen, että ammattikorkeakoulujen
työehtosopimukset olisivat sellaiset, että ne mahdollistavat
opettajakunnalle järkevät työntekemisen ehdot ja kilpailukykyiset palkat. Opetustyön työehtojen tulisi olla sellaiset,
että ne luovat tosiasialliset ja järkevät edellytykset meidän
toolilaisten opettajien opettaa ja ohjata laadukkaasti tulevia
tekniikan ja liikenteen alan ammattilaisia suomalaisen teollisuuden ja yrityselämän tarpeisiin.
AMMATTIKORKEAKOULUJEN ja erityisesti tekniikan ja liikenteen alan opettajien palkkojen pitää olla myös kilpailukykyiset teollisuuden palkkoihin nähden, jotta vaativaan opetustyöhön saadaan hyviä, osaavia ja motivoituneita tekijöitä.
Tekniikan ja liikenteen alan opetustyö ei voi eikä saa olla mikään halpatyömarkkina, jossa ostetaan sieltä missä halvimmalta saadaan. Ammattilaiselle pitää maksaa ammattilaisen
palkka. Mutta ymmärretäänkö työmarkkinasalongeissa
kristallikruunujen alla, mistä ammattiryhmistä ja ammattilaisten keskuudesta tekniikan ja liikenteen alan opettajat
rekrytoidaan? Hyville, osaaville, innostuneille korkeasti koulutetuille osaajille on kysyntää myös teollisuudessa, ja siellä
ammattilaisille myös maksetaan työn vaativuuden ja vastuun mukaan. Itse kukin meistä toolilaista tekee työtä joka
päivä suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen hyväksi. Teemme opetustyötämme ammattitaitoisesti, epäitsekkäästi
sekä korkealla moraalilla. Voimme olla ylpeitä työmme tuloksista nyt ja toivottavasti myös huomenna. Meille toolilaisille tekniikan ja liikenteen alan saatavuuslisä on asia, josta
ei luovuta. Jos sana ja puhe eivät luo riittävää ymmärrystä
asiallisen työehtosopimuksen aikaan saamiseksi, oletko sinä
toolilainen valmis puolustamaan sitä muillakin keinoilla?
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LEDAREN

Som målsättning förnuftiga
arbetsvillkor och
konkurrenskraftig lön

D

en svala arbetsmarknadshösten håller på att förbytas
i en svinkall arbetsavtalsvinter då detta skrivs. Postiljonstrejken kan inverka ocskå på distributionen av denna tidning
eller så inte. En strejk är en påverkningsmöjlighet för arbetstagarsidan i arbetsavtalsförhandlingarna. Då prat och ordväxling inte övertygar motparten måste man kunna påverka den med andra medel. Strejk är en av de kraftigaste och
mest effektiva metoderna. Månne teknik- och kommunikationssektorns undervisningspersonal i yrkeshögskolorna
kunde råka i en sådan situation i de kommande arbetsavtalsförhandlingarna där en faktabaserad, saklig och välgrundad diskussion inte räcker till för att leda till ett slutresultat
som accepteras av vardera förhandlingsparterna?
UNDERVISNINGSSEKTORNS ÄVENSOM yrkeshögskolornas
kollektivavtal upphör nästa vår, och nu förbereder man sig
för förhandlingarna och ställer upp målsättningarna. De
förhandlingar som förs denna höst och möjligen övriga
branschers arbetsvillkorsavtal som upphör kommer säkert
att inverka på förhandlingarna inom den offentliga och undervisningssektorn i vår. KIKY-avtalets extra 24 timmar är en
sak som kommit upp vid förhandlingsborden, och finns säkert med i vårens förhandlingar.

VILKEN ÄR TOOLS ROLL i de kommande arbetsavtalsförhandlingarna? Är vår roll att vara en obetydlig åskådare
och ödmjukt ta emot det goda eller onda som några stora
pojkar och flickor kommer överens om i salongerna? OAJ
representerar oss TOOL-medlemmar i förhandlingarna, och
är den officiellla förhandlings- och undertecknarparten för
nästan alla undervisningssektorns kollektivavtal. Detta gäller även yrkeshögskolornas båda kollektivavtal, dvs både
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med Avainta och Sivista. TOOLs roll är att främja och via OAJ
verka för att yrkeshögskolornas kollektivavtal skulle vara
sådana att de möjliggör förnuftiga arbetsvillkor för lärarpersonalen och konkurrenskraftiga löner. Arbetsvillkoren
för undervisning borde vara sådana att de skapar realistiska
och förnuftiga förutsättningar för oss TOOL-medlemmar att
undervisa och handleda framtidens teknik- och kommunikationsexperter med hög kvalitet för den finländska industrin och företagssektorn.
YRKESHÖGSKOLORNAS OCH SÄRSKILT teknik- och kommunikationsbranschens lärarlöner måste också vara konkurrenskraftiga gentemot industrins löner, så att man får
duktiga, kunniga och motiverade personer till det krävande
undervisningsarbetet. Branschens utbildningsarbete varken kan elller får vara en låglönearbetsmarknad, där man
köper från billigaste möjliga håll. En yrkesmänniska skall få
en yrkesmänniskas lön. Men förstår man under arbetsmarknadssalongernas kristallkronor från vilka yrkesgrupper och
expertiser man rekryterar lärare till denna bransch? Goda,
kunniga, motiverade och högutbildade experter efterfrågas
också i industrin, och där betalas också åt yrkesfolk enligt
arbetets kravnivå och ansvar. Var och en av oss TOOL-medlemmar arbetar varje dag för samhällets och Finlands bästa.
Vi utför vårt undervisningsarbete yrkeskunnigt, osjälviskt
och med hög moral. Vi kan nu vara stolta över våra arbetsresultat och hoppeligen ännu i morgon. För oss i TOOL är teknik- och kommunikationsbranschens tillgänglighetstillägg
en sak vi inte avstår ifrån. Om ord och diskussion inte skapar
tillräckligt stor förståelse för åstadkommande av ett sakligt
kollektivavtal, är du som TOOL-medlem redo att försvara det
också med andra metoder?
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T

ervetuloa arvoisat tekniikan opettajat Pedagogiikka 2050 -koulutustilaisuuteen! Tänään tutustutte opetusmenetelmään nimeltä lähiopetus. Jos
isovanhempanne ovat kertoneet omista opiskeluajoistaan, he ovat saattaneet
käyttää tästä myös nimitystä kontaktiopetus tai oppitunnit. Menetelmä ajettiin alas 2020-luvulla, kun opettajille
annettiin niin vähän resursseja kurssien
pitoon, että lopulta koko insinööritutkinto suoritettiin verkossa.
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se perustuu vuorovaikutukseen. Ai mitä
se on? Vuorovaikutuksen idea on, että
kun katselet ja kuuntelet toisia tässä tilassa olevia ihmisiä ja opettajaa, mielessäsi herää ajatuksia, kysymyksiä ja ideoita, jotka sinä puolestaan tuot mukaan
keskusteluun, ja näin opitte toisiltanne
tällä ns. oppitunnilla. Tällaisia keskusteluun perustuvia vuorovaikutustilanteita on erilaisia, ja niistä voidaan käyttää
esimerkiksi termejä jutustelu, palaveri,
neuvottelu, ideariihi, ryhmätyö, väittely
ja niin edelleen.

MONI VARMAAN IHMETTELI, miksi tei-

dän piti saapua tänne paikan päälle sen
sijaan, että istuisimme itse kukin kotona
omilla tietokoneillamme. No, siitä lähiopetuksessa juuri on kyse: ihmiset kokoontuvat samaan aikaan johonkin samaan paikkaan, yleensä oppilaitokseen.
Eikö olekin mielenkiintoista ja mullistavaa! Nyt näette toisenne ja saatte tietää,
kuka oikea ihminen on nimimerkkien
kossu4me ja hotboy35 takana!
KUULINKO NÄPPÄIMISTÖN nakuttelua?
Kirjoittiko joku kysymyksen chattiin?
Tsot tsot, läppärit ja puhelimet pitää nyt
laittaa pois. Kysymykset ja ajatukset pitää tänään esittää puhumalla, ei kirjoittamalla. Näen kauhistuneita ilmeitä, ja
ymmärrän kyllä, että puhuminen saattaa olla vaikeaa, koska olette tottuneet
juttelemaan naputtelemalla tekstiä.
Voimme tehdä tänään muutamia äänenavausharjoituksia, niin kyllä se siitä
sitten lähtee.
JOKU TAISI KÄHISTÄ että miksi? No näin
tämä metodi nimeltä lähiopetus toimii:
4/2019 Toolilainen

TÄMÄN SEMINAARIN hintaan sisältyy
vihko ja kynä, jotka jaan nyt teille, niin
voitte tehdä muistiinpanoja. Esimerkiksi
Princetonin ja Kalifornian yliopistojen
tutkimusten ja muutamien suomalaistenkin aivotutkijoiden mukaan käsin
kirjoittaminen johtaa parhaaseen oppimiseen. Käsin kirjoittaminen on melko
hidasta, ja hitaus pakottaa valitsemaan
tarkemmin, mitä kirjoitat, ja tällainen
sisällön pohtiminen ja jäsentäminen
edistää oppimista.
ALOITETAAN ENSIMMÄISELLÄ harjoi-

tuksella: kätelkää toisianne, katsokaa
silmiin ja esitelkää itsenne selkeästi artikuloiden. Myös hymy – siis ei hymiö –
on sallittu. Katse, kosketus, ilmeet, eleet,
vartalon asento ja äänen sointiväri ovat
nonverbaalista viestintää, josta lisää
seuraavalla kerralla.
MIRKA AIRESVUO
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HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

Syysvaltuuston kokouksessa
äänestettiin OAJ:n tukirahastoon
liittymisen puolesta
TOOLin syysvaltuuston kokous pidettiin 22.–23.11. Jyväskylässä. Lähes kaikista jäsenyhdistyksistä oli saapunut paikalle
valtuutettu. Korkeaa osallistujamäärää selittää todennäköisesti esityslistalla päätösasiana ollut erityisen kiinnostava
kohta, hallituksen esitys TOOLin liittymisestä OAJ:n tukirahastoon. Valtuusto äänesti asiasta suljetulla lippuäänestyksellä ja enemmistö kannatti liittymistä (äänten jakauma 24–
7, yksi tyhjä ääni). Liittymisen hintalappu oli OAJ:n johdon
kanssa neuvoteltu 850.000 euron suuruiseksi.

H

Leif Östman kertoi liiton sijoitusasioista.
Kuva: Heini Hietikko.
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allituksen tärkein syy puoltaa
liittymistä oli nykyinen työmarkkinatilanne ja käynnistymässä oleva vaativa
sopimusneuvottelukierros. Työtaistelutilanteessa TOOL puolustaa sopimusjärjestelmää koko omaisuudellaan, josta
sen oman tukirahaston osuus oli hiukan
ennen syysvaltuuston kokousta 1 011
997 euroa. Lakkotilanteessa tämä summa riittäisi noin kuukaudeksi, minkä
jälkeen olisi ollut välttämätöntä koskea
liiton muihin varoihin, kuten toimintarahastoon.
Liittymisellä OAJ:n tukirahastoon
päästiin tilanteeseen, jossa OAJ vastaa
täysimääräisesti mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden kustannuksista. Tämä
mahdollistaa rohkeamman, jäsenistön
etua vakaammin tukevan edunvalvonnan.
Sivista vaati jo viime sopimusneuvottelukierroksella aggressiiviseen tyyliin
tekniikan ja liikenteen alan sopimusten
erityismääräyksistä luopumista. TOOL
puolusti sopimuskirjauksia eikä niihin
tullut heikennyksiä, mutta valtakunnansovittelijan aloitteesta erityismääräysten poistamiseksi perustettiin työryhmä, joka on nyt alkanut kokoontua.
TOOLilla on joitain ehdottomia edellytyksiä tulevalle työehtosopimukselle,

Tommy Nyman ja Jarkko Lehtonen laskevat
ääniä. Kuva. Heini Hietikko.

tärkeimpänä niistä saatavuuslisän säilyttäminen. Muiden alojen sopimusneuvottelut ovat tänä syksynä piirtäneet
huolestuttavaa kuvaa siitä, että työnantajapuoli mieluummin antaa tilanteen
luisua lakkoon kuin tekee myönnytyksiä
omiin tavoitteisiinsa.
AIVAN HELPPOA päätöksenteko ei ollut,
vaikka äänestystulos lopulta varsin selkeä olikin. Ennen äänestystä asiasta käytiin laaja keskustelu, jonka aikana kuultiin runsaasti myös kritiikkiä. TOOL on
aiemmin ollut ainoa OAJ:n jäsenliitto,
jolla on ollut oma tukirahasto työtaistelutilanteita varten. Tämän seikan ympärille keskittyi valtuustosalissa kuullun
kritiikin ydin. Osa valtuutetuista yhdisti
omasta tukirahastosta luopumisen kiinteästi itsenäisyyden menettämiseen,
”viimeisenkin oman asian” luovuttamiseen OAJ:lle.
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Syysvaltuustosalissa. Kuva: Heini Hietikko

Entinen puheenjohtaja Pasi Repo ja nykyinen puheenjohtaja Jarno
Varteva. Kuva: Heikki Heiskanen.

Liittymisellä OAJ:n tukirahastoon päästiin tilanteeseen,
jossa OAJ vastaa täysimääräisesti mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden kustannuksista.
Tämä mahdollistaa rohkeamman, jäsenistön etua vakaammin tukevan edunvalvonnan.
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Korkeakouluasiamies Pasi Repo ja valtuuston puheenjohtaja Laila
Uronen kättelevät. Taustalla Jarno Varteva. Kuva: Heikki Heiskanen.

Lisäksi kuultiin huolestuneita kommentteja siitä, että liittymispäätös
heikentää mahdollisuutta toisin järjestäytymiseen. Tämä on totta siinä mielessä, että tukirahastoon liittymiseen
käytettävät rahat jäävät joka tapauksessa OAJ:lle. Kuitenkin TOOLin toimintarahastoon ja muihin rahastoihin jää
edelleen varallisuutta ja TOOL pitää
vastaisuudessakin omaa jäsenrekisteriä:
OAJ:sta irrottautuminen ei siis ole tässä
mielessä mahdottomuus. Ajankohtaista
se ei kuitenkaan ole, koska neuvotteluoikeudet ammattikorkeakoulujen sopimuksiin on ainoastaan OAJ:lla.

Opetusalan sopimusneuvottelutilanteesta
kertomassa OAJ:n
korkeakouluasiamies
Pasi Repo
KOKOUKSEEN OSALLISTUJAT saivat
myös kiinnostavan päivityksen opetusalan sopimusneuvotteljen vaiheesta.
TOOLin entinen puheenjohtaja, OAJ:n
nykyinen korkeakouluasiamies Pasi
Repo vieraili kokouksessa puhumassa
aiheesta. Hän osallistuu AMK-sopimusten neuvotteluihin aktiivisesti ja kuuluu
7

Sivistalle on tärkeää poistaa saatavuuslisä ja kasvattaa sidottujen
työviikkojen lukumäärää. Sivistan
näkemys myös on, että sidotun ja
sitomattoman työajan suhteen säilyttäminen ennallaan on perusteeton
etu verrattuna muihin palkansaajiin.
OAJ:n lähtökohta taas on, että minkään opettajaryhmän sopimuksiin ei
tehdä heikennyksiä ainakaan siten,
että jotain positiivista ei vastineeksi
tulisi tilalle.
Valtuuston puheenjohtaja Laila Uronen ja järjestösihteeri Heini Hietikko valmistautuvat
äänestykseen.

Äänestyksen valmistelua. Kuva: Heikki Heiskanen.

työryhmään, joka viime sopimusneuvottelujen yhteydessä valtakunnansovittelijan esityksestä perustettiin ja
jonka tarkoituksena on tekniikan ja liikenteen alan opettajien erityismääräysten poistaminen.
Sivistalle oli viime sopimuskaudella ja
on edelleen tärkeää poistaa saatavuuslisä opettajien tasa-arvon nimissä. Tärkeä
tavoite sille on myös kasvattaa sidottujen työviikkojen lukumäärää (tällä hetkellä 35 viikkoa). Sivistan näkemys myös
on, että sidotun ja sitomattoman työajan suhteen säilyttäminen ennallaan
on perusteeton etu verrattuna muihin
palkansaajiin (tällä hetkellä 1015 sidot8

Ammattikoulujen johto käyttää
TKI-henkilöstöä opetustehtäviin
enenevässä määrin. TKI-henkilöstöltä ei vaadita samoja pätevyyksiä
kuin opettajilta. Vaarana on siis
paitsi opettajien työn valuminen
TKI-henkilöstön hoidettavaksi, myös
annettavan koulutuksen laadun
heikentyminen.

tua ja 609 sitomatonta työtuntia kikykaudella).
OAJ:n lähtökohta taas on, että minkään opettajaryhmän sopimuksiin ei
tehdä heikennyksiä ainakaan siten, että
jotain positiivista ei vastineeksi tulisi tilalle. Ryhmän perustamisen tavoite on
kuitenkin alusta asti ollut nimenomaan
erityismääräysten poistaminen tai poistamisen tavasta sopiminen, mikä ei tee
tilanteesta helppoa. Toistaiseksi OAJ
ei ole esittänyt Sivistalle keinoja, joilla
erityismääräyksiä tulisi poistaa, eikä se
myöskään sitä tee ilman TOOLin suostumusta.
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Sivistan kanssa käytävät neuvottelut
ovat tärkeät siksikin, että yhä suurempi osa ammattikorkeakouluista kuuluu
sen piiriin. Sivista-sopimuksen piirissä
tulee siten jatkossa olemaan yhä merkittävämpi osa TOOLin jäsenistä. Työnantajalle sopimus on pitkällä aikavälillä
Avainta-sopimusta edullisempi, vaikka
muutosta ei välittömästi siirtymäaikojen vuoksi huomaisikaan.
Repo nosti puheessaan esiin yhtenä
edunvalvonnan näkökulmasta vaarallisena tendenssinä sen, että ammattikoulujen johto käyttää TKI-henkilöstöä
opetustehtäviin enenevässä määrin.
Tämä on tehty työnantajalle helpoksi,
koska poliittinen ohjaus puoltaa TKI-toiminnan laajentamista. TKI-henkilöstöltä
ei kuitenkaan vaadita samoja pätevyyksiä kuin opettajilta. Vaarana on siis paitsi
opettajien työn valuminen TKI-henkilöstön hoidettavaksi, myös annettavan
koulutuksen laadun heikentyminen.

Syysvaltuustossa
äänestettiin sekä
hallituksen jäsenten että
hallituksen varajäsenten
paikoista

Puhujavieras Teemu Näykki Finntesting-yrityksestä, Toolin puheenjohtaja Jarno Varteva ja
valtuuston puheenjohtaja Laila Uronen. Kuva: Heikki Heiskanen.

OAJ:n korkeakouluasiamies, TOOLin entinen puheenjohtaja Pasi Repo kertoi valtuutetuille
sopimusneuvottelujen vaiheista. Kuva: Heini Hietikko.
4/2019 Toolilainen

VALTUUSTOSSA TEHTIIN henkilövalintoja, ja sekä hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi että varajäseniksi kaudelle
2020–2021 oli enemmän ehdokkaita
kuin paikkoja. Mielenkiintoa hallitustyöskentelyä kohtaan pidetään erittäin
positiivisena asiana.
Henkilövalinnat suoritettiin TOOLin
sääntöjen mukaisesti suljetulla lippuäänestyksellä. Hallituksen jäseniksi
erovuoroisten tilalle valittiin Robert
Stolpe, Alla Lemechkova-Toivonen ja
Timo Savallampi. Hallituksen varajäseniksi valittiin Päivi Honka, Ville Salmi,
Tommy Nyman ja Riitta Niemelä (yhden vuoden kaudelle). Lisäksi hallituksessa jatkavat alkavalla kaudella Heikki
Heiskanen, Ari Ekholm, Lasse Hillman
sekä puheenjohtajisto eli Jarno Varteva, Esa Salmikangas ja Leif Östman.
Kokouksessa käsiteltiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka
tärkeällä tavalla ohjaavat yhdistyksen
toimintaa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin muutoksin ja lopullinen
versio on vapaasti luettavissa TOOLin
nettisivujen kohdassa ”hallitus”. Myös
talousarvio hyväksyttiin sillä muutoksella, että jäsenyhdistysten vuosittaista
tukea päätettiin nostaa 25 % vuonna
2020.
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INSINÖÖRILIITTO IL RY

Insinööriliiton ja insinöörien
ammattikunnan historia
yksiin kansiin

Satavuotisjuhliaan viettävä
Insinööriliitto on julkaissut
tutkimuksen insinööreistä,
heidän järjestöstään sekä
suomalaisen yhteiskunnan
teknistymiskehityksestä
1920-luvulta 2010-luvun loppupuolelle.

T

akamailta tekniikan kehityksen kärkeen – Insinööriliitto yhteiskunnallisena
vaikuttajana -kirjan kirjoittaja, tutkija
Sampsa Kaataja sanoo kirjan poikkeavan tyypillisistä järjestön historiikeista.
Teoksen näkökulma on tuntuvasti järjestön sisäisiin tapahtumiin keskittyvää
historiikkia laajempi.
– Insinööriliitto päätti teettää juhlavuotensa kunniaksi tutkimuksen, jossa
liiton tarina sidotaan osaksi ammattikunnan historiaa ja suomalaisen yhteiskunnan teknistymiskehitystä sadan
vuoden ajalla. Ratkaisu oli hieno paitsi
minun myös suomalaisen tekniikan historian tutkimuksen kannalta, Kaataja
sanoo.

TUTKIMUSPROJEKTI KESTI kaikkiaan
noin kaksi ja puoli vuotta. Tutkijan mukaan kirja on läpileikkaus noin sadan
vuoden ajanjaksosta, jolloin tekniikan
10

Historian tutkija Sampsa Kaataja kirjoitti Insinööriliiton ja insinöörien ammattikunnan historiateoksen. Kuvaaja: Janne Luotola /Insinööriliitto

merkitys on sekä tuntuvasti kasvanut
että tunkeutunut lähes kaikille arkisen
elämän osa-alueille.
– Puhumme sitten energiasta, liikenteestä, terveydenhuollosta tai vaikka
tiedonvälityksestä, teknologinen muutos ja kehitys on ollut valtaisa. Muutoksen moottoreina ovat olleet insinöörit
ja heidän ammatillis-aatteellisena yhdistyksenä syntynyt Insinööriliitto, joka
sekin on sadassa vuodessa kokenut
melkoisen muodonmuutoksen, Kaataja
kuvaa.
Hänen mielestään on paradoksaalista, että tekniikan ja insinöörityön merkityksen kasvaessa ammattikunta on
keskiluokkaistunut.
– 1920-luvulla insinööri oli koulutettu,
hyvin palkattu, ja hänen työmarkkinaasemansa oli vahva. Viimeisten neljän
vuosikymmenen aikana insinööreistä
on tullut tekniikan asiantuntijoita, joille

työttömyyskin on tullut tutuksi ja palkkakehitys on valunut lähemmäs keskiluokkaa, Kaataja kertoo.
TUTKIJAN MUKAAN insinöörien tekemä
työ on myös muuttunut näkymättömämmäksi kuin aikaisemmin. Teknisten
vempaimien ja teknologian nopean
kehityksen keskellä ihminen ei enää
huomaa ammattikunnan kädenjälkeä
samalla tavalla kuin vuosikymmeniä aikaisemmin.
– Insinöörien työ on arkipäiväistynyt,
mutta tämä ei tarkoita, että sen merkitys olisi vähentynyt. Insinöörien työ on
ja pysyy. On helppo väittää, että insinööreillä on merkittävä rooli ratkottaessa ihmiskunnan tämän hetken suurinta
huolenaihetta eli ilmastonmuutosta,
Kaataja sanoo.
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LAURI HIETALAHTI

Vedetään hatusta nyhjästään tyhjästä
Koulutuksesta esitetään monia ajatuksia. Insinööriliiton
mukaan meidän tulisi vähentää insinöörikoulutusta
(AMK) Suomessa. Yhteiskunta puolestaan haluaa lisätä
koulutusta perustaen näkemyksen tulevaa osaamisvajeeseen, ja samoin ajattelee
TEK:n Jari Jokinen, jonka
mukaan DI-koulutusta tulisi
lisätä. Muutama vuosi sitten
ammattikorkeakoulutusta
leikattiin ja toteutettiin uudelleen kohdennuksia. Nyt
olemme matkalla uuteen
suuntaan. Mitä pienen lehtorin pitäisi tästä kaikesta
ajatella?

O

petus- ja kulttuuriministeriön
kansliapäällikkö Anita Lehikoisen mukaan koulutus- ja osaamistason tulee
yleisesti nousta. Tulevaisuuden uusista työpaikoista yli puolet ovat sellaisia,
joissa vaaditaan korkea-asteen osaamista. Hyvä niin, se lienee Suomen voittava
strategia, jolla pärjäämme maailmassa.
Toisaalta koulutus- ja osaamistason
nousu voidaan ymmärtää kahdella
tavalla. Onko kyse määrän ja läpäisyn
kautta tapahtuvasta tason ostosta? Eli
mitä suurempi joukko kansalaisista on
korkeakoulutuksen piirissä, sitä korkeampi koulutustaso? Toinen vaihtoehto
on, että koulutuksen suorittaneiden
osaaminen – tiedot, taidot ja asenteet –
nousee suhteessa muun muassa kilpailumaihin ja osaaminen on relevanttia ja
korkeatasoista.

JOS KESKUSTELLAAN VAIN määristä
varsinkin ilman vastaavaa lisäpanostamista, lyö se korvalle osaamistasovaatimuksia. Vastaavaa pohti kanslia4/2019 Toolilainen

Opetusministeri Li Andersson sai kassillisen suoria ja selkeitä terveisiä meiltä toolilaisilta OAJ:n
valtuustokokouksen yhteydessä 13.11.2019.

päällikkö Lehikoinen lokakuun lopussa on ollut jopa sata henkilötyövuotta. Ja
OAJ:n tilaisuudessa. Hänen mukaansa toisaalta: kohdentaako ammattikorkeanyt luvattu rahoituskehyksen nousu ei koulu palautuvan rahoituksen opetusmillään riitä noin 5000 uuden korkea- työn tekemiseen?
kouluopiskelijan valmistumiseen vuositasolla.
Valtiovarainministeriön budjettiesi- Pieni lehtori
tyksessä ammattikorkeakoulujen rahoitukseen esitetty kahdenkymmenen mil- PIENEN LEHTORIN KANNALTA viime
joonan euron korotus tarkoittaa noin vuosina noudatettu koulutuspolitiik880 000 euroa keskikokoiselle ammatti- ka on ollut kuluttavaa ja näköalatonta.
korkeakoululle. Se on noin 2,4 prosentin Olemme todistaneet resurssien katoakorotus yli 20 prosentin rahoitusleikka- misen, jonka tuloksena vastuulla oleviusten jälkeen. Summalla voi palkata en opintojaksojen määrä on vuodessa
kasvanut, opiskelijakohesimerkiksi 16 opettataamiset lisääntyneet,
jaa, mikä tarkoittaisi 3,2 Ammatillisella edunvalmahdollisuudet kehittää
prosentin lisäystä 500
omaa työtä ja osaamista
vonnalla
on
tärkeä
rooli,
työntekijän ammattikorvähentyneet ja silmäkeakoulussa. Monessa jotta joku roti työmailla
pussit kasvaneet.
ammattikorkeakoulusAlan uusin mantra
säilyisi.
sa henkilöstövähennys
11

Kuljetuspalvelut
Turvallisuuspalvelut
Henkilökohtaiset palvelut
Hyvinvointi
Terveys
Metsätalous
Maatalous
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Materiaali- ja prosessitekniikka
Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
Matematiikka ja tilastotiede
Fysikaaliset tieteet,kemia ja geotieteet
Ympäristöalat
Biologia ja biotieteet
Oikeustieteet
Kauppa ja hallinto
Viestintä ja informaatiotieteet
Yhteiskuntatieteet
Kielet
Humanistiset alat (paitsi kielet)
Taidealat
Kas vatus alat

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

Kuvassa on arvio suoritettujen tutkintojen määrä (ka. 2015–2018) suhteesta vuositason tarpeeseen (ka. 2017–2035).
Negatiivinen on vajausta, positiivinen ylimääräistä. Lähde: OKM 30.10.2019.

ovat nollalistojen keräilyt ja siihen syyllisten opettajien sormella osoittaminen.
Keskinäinen kilpailutilanne ja talousohjaus ajavat ammattikorkeakouluja
vakaasti kohti määrällisiä tuloksia. Valoa
tunnelin päässä ei ole näköpiirissä.
SAMAAN AIKAAN ammattikorkeakoulut
juoksevat pikajuoksijoiden tavoin hanke-eurojen perässä supistaen, karsien
ja pienentäen koulutukseen suunnattua energiaa ja panoksia. Sen tuloksena
opetusväki on valmiiksi maitohapoilla
ja mahdottoman edessä ottamaan vastaan lisäopiskelijoita, jos vastaavia panoksia ei työhön osoiteta.
Valmistuvien määrän kasvu ilman
vastaavaa lisäpanostusta kasvattaisi
edellä kuvattua kierrettä. Epäterve tilanne vain pahenisi, joten pienen lehtorin johtopäätös on: en kannata määrien
kasvatusta!

saan vuosien 2021– 2024 sopimusneuvotteluihin jopa ylittäneet ministeriön
asettamat kasvuluvut. Tämä kuvaa tilannetta karulla tavalla, sillä yhden määrään perustuva menestys keskinäisessä
rahanjaossa on toisen tappio. Sekä voittavan että tappiolle jäävän ammattikorkeakoulun vastuulla voivat olla ihan
samat koulutusvastuut. Kuka tässä on
silloin voittaja, kuka häviäjä?

Päivän tilanne

TOISAALTA MINISTERIÖSTÄ päin voisi
ajatella, että vapautetaan lukumäärät
ja annetaan ammattikorkeakoulujen
kisailla loputtomilla määrälupauksillaan
toisensa kumoon. Todennäköisesti voittajina olisivat ne koulut, joissa on paljon
hakijoita ja häviäjinä ne, joilla on vaikeuksia saada houkuteltua opiskelijoita
ohjelmiinsa.
Parasta kaikessa on, että järjestelmä
ei maksa veronmaksajille ylimääräistä.
Ja huonointa se, että opetuksen tekeminen vaikeutuisi entisestään ja valmistuvien osaamistaso laskisi.

AMMATTIKORKEAKOULUT OVAT keskinäisellä kilpalaulannalla valmistautues-

KORJAAVA TOIMENPIDE OLISI, että
ammattikorkeakoulun rehtorit kokoon-
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tuisivat niin pitkäksi viikonlopuksi kuin
tarvitaan sopimaan keskenään kunnon
kartellista ja nykyistä alemmat koulutuksen tuotantotavoitteet. Vain siten
yksikköhinta voi nousta ja pienen lehtorin työelämä parantua. Toisaalta todennäköisesti luottamusta ei löytyisi asiassa
riittävästä, jokainen rehtori taklaisi toisia
ja palaisimme lähtöruutuun.

Tulevaisuus
VAIKUTTAA SILTÄ, että 2010-luvulla eurojen määrä ja ammattikorkeakoulun
tehtävät irrotettiin toisistaan. Aikaisemmin niiden välillä oli side, ei enää. Näköpiirissä ei ole muutosta tähän, joten
varautukaamme taloudellisesti laihoihin ja tehtävien osalta kasvaviin vuosiin.
Ammatillisella edunvalvonnalla on tällöin tärkeä rooli, jotta joku roti työmailla
säilyisi.
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Piirrokset: Taru Kurenniemi

Lisää väkeä, lisää väkeä –
vaikka ruokakuppi on jo tyhjä.

4/2019 Toolilainen
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Terveisiä

LEIF ÖSTMAN

hallitukselta

Olen toiminut opettajana
insinöörikoulutuksessa
noin 25 vuotta. Ajatuksissani on aina ollut, että
ehkä minun pitäisi siirtyä takaisin konsulttitehtäviin, mutta työn ohella
olen tehnyt väitöskirjan,
kasvattanut lapsia ja
peruskorjannut taloa. Joten täällä minä nyt olen
edelleenkin, vaikka näen,
että työtaakka on kasvanut paljon ja että aidan
takana saattaa olla vehreämpää. Samalla palkalla pitää nykyään tehdä
paljon enemmän töitä ja
valmistautumiseen jää
erittäin vähän aikaa, mikä vähentää työn iloa.
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Tulevaisuuden opettajuus

O

len viimeiset noin 7 vuotta voinut TOOLin hallituksessa seurata läheltä
edunvalvontaamme. Pitäisi ehkä sanoa,
että olen ollut vastuussa käytännön
työstä ja huonolla menestyksellä. Tilanne on ollut lähinnä puolustustaistelua
koko ajan, ja rahoitusmallin tukemana
ministeriö ja työnantajat voivat vaatia
opettajalta lisää suorituksia.

OLEN MUUTAMAN VUODEN ajan kehittänyt digitaalista osaamistani. Olen luonut videoita, ruvennut yhä enemmän
käyttämään Moodlea ja viime aikoina
myös verkko-opetusta. En usko, että
on paluuta vanhaan malliin. Minusta
on kyllä edelleenkin helpompaa opettaa luokassa. Silloin tapaa opiskelijoita.
Siellä on vuorovaikutusta ja siellä voi
nopeasti korjata virheitä, jos tekee tai
sanoo jotain väärin. Kun katson taaksepäin, muistan, miten olen tehnyt aikaisemmin: välillä hölmösti, välillä onnistuneesti. Varsinainen palkinto on siinä,
kun huomaan, että opiskelijat oppivat
sellaista, mitä he kokevat arvokkaaksi.
Tekniikan opettajana en ole sisäistänyt
mitään vahvaa opettajan roolia vaan
olen edelleenkin arkkitehti. Tiedostan
kuitenkin, että työssäni opettajuus
on osa arkea. Kysymys onkin, mistä se
koostuu ja mikä on sen tulevaisuus, kun
moni asia muuttuu.
ILMENNEESTÄ SYYSTÄ päätettiin järjestää epävirallinen seminaari tulevaisuuden opettajuudesta Tampereella
2.11.2019. Sinne oli kutsuttu muutama
opettaja, joilla on enemmän kokemusta
verkkokursseista ja digitaalisen aineiston käytöstä. Keskusteluihin tuli myös
Alla Lemechkova-Toivonen HAMKin
ammatillisesta opettajankoulutuksesta
ja Annukka Tapani TAMKin opettajankoulutuksesta. Seminaarin olettamuksena oli, että opettajan arki muuttuu.
Viime viikolla täällä Novian tekniikan
opettajien kahvipöydän äärellä pohdittiin, milloin taskulaskimet tulivat käyttöön. Ehdin käyttää laskutikkua keskikoulussa mutta lukiossa sitä ei enää
ollut. Paluuta laskutikkuihin ei enää ole,
vaikka niilläkin oli omat etunsa. Kysymys kuuluu, miten muutokset tulevat
4/2019 Toolilainen

vaikuttamaan edunvalvontaan, tai mihin meidän pitää varautua jatkossa, kun
neuvotellaan opettajan työstä, työajasta ja resurssien käytöstä? Rahoitus pienenee, opiskelijamäärät kasvavat. Digitekniikan kelvollisuus paranee mutta
heikoimpien edellytykset oppimiseen
heikkenevät vielä lisää. Mikä on opettajuuden asema tässä asetelmassa ja tulevaisuudessa? Mitkä ovat uuden median
mahdollisuudet? Miten opiskelijat suhtautuvat siihen? Millä tavalla se vaikuttaa opettajan arkeen? Mikä on tärkeää
edunvalvonnassa?
KESKUSTELUISSA KUVA opettajan tilanteesta ja tulevaisuudesta selkeni. Yksi
keskeinen johtopäätös oli, että opettajan tehtävä ei häviä minnekään. Uudet
keinot edellyttävät opettajan ohjausta.
Laatu ja tutkinnon arvo ovat tärkeitä
opettajan vastuualueita. Oppimisstrategian ja keinovalikoiman laadinnassa
kannattaa olla tarkka. Digimateriaali ja
etäyhteydet avaavat opiskelijoille lisää
mahdollisuuksia opiskella, mutta opetuksessa kannattaa keskittyä olennaiseen ja luoda käytäntöjä, jotka tukevat
aktiivista ja tehokasta oppimista. Opettaja vastaa siitä, että ryhmä saavuttaa
toivottua osaamistasoa. Se ei ole kiinni
siitä, että hän selittää kaiken, mutta niin
ei ollut ennenkään. Se on oppija, joka
oppii.
Professioon kouluttautuminen edellyttää sosialisointia tekniikan ajatusmaailmaan. Saaristolaispoikana saksalaisessa teknillisessä korkeakoulussa
Aachenissa 80-luvulla tämä sosialisointi
oli erittäin mullistavaa, mutta oma koulutusvaihe on edelleenkin osa omaa

ammatti-identiteettiäni. Ryhmäytyminen ja ryhmissä oppiminen on tärkeää
niille, joille oppiminen on hidasta tai
vaikeaa.
TEKNIIKKA PARANEE jatkossakin, ja
”verkon kautta”-oppimista tulee vääjäämättä lisää. Etevät opiskelijat voivat
pärjätä omin neuvoin, mutta on-line
sinänsä ei korvaa opetusta, korkeintaan täydentää sitä. Toisaalta opettajan
monimuotoinen työ saattaa hämärtää
kuvaa opettajuudesta, ja se aiheuttaa
epävarmuutta työajan suhteen. Mikä
on sidottu työaika, ja mikä on sitomaton
työaika? Siihen tarvitaan selkeämmät
säännöt. Sama pätee tekijänoikeuksiin.
Palkkio tekijänoikeudesta on varmaan
vaatimaton kuten ennenkin, mutta tehdystä työstä ei voida luopua pelkästään
hyvän asian puolesta, eikä varmaan
niin, että resurssit pienenevät sitä mukaan, kun opettaja luo jakelukelpoista
materiaalia.
VANHEMPANA OLEN huomannut, että
ura-ambitiot ovat hävinneet. Ei kannata
enää suunnitella nousujohteista uraa,
kun ympäristö aina välillä tiedustelee,
joko olet eläkkeellä. Nykyään koen, että
on tärkeämpää tehdä hyvää työtä, jolla
on merkitystä muille ja itselleni. Minusta on miellyttävää, että saan olla mukana tekemässä ja kehittämässä uusia asioita. Opettajuuden tulevaisuudessa on
luultavasti niin paljon uutta, että minun
loppu-urani ei riitä sen hoitamiseksi,
vaan tarvitaan lisää nuoria voimia tähän
työhön.
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vierailuvuorossa

Samu Salo

puheenjohtaja, Insinööriliitto IL ry

Suomalaisten insinöörien
tilanteen monet kasvot

V

altakunnan medioita lukiessa saa
yritysten ja työnantajien viestimänä
väistämättä sellaisen kuvan, että Suomessa on huutava pula insinööreistä.
Jos arvioidaan tätä näkökulmaa, niin
itselleni tulee mieleen muutamia asioita asian korjaamiseksi. Tuntuu siltä, että
yritykset ovat yhä haluttomampia kouluttamaan yksilöitä. Ei ole mahdollista
veronmaksajien maksamalla koulutuksella tuottaa yksilötasoista koulutusta
juuri jonkun tietyn yrityksen tarpeisiin.
Toivoisinkin, että yritykset keskittyisivät
palkkaamaan omasta näkökulmastaan
potentiaalisimmat henkilöt ja kouluttamaan heitä yrityksen tehtävien vaatimaan erityisosaamiseen.

TOINEN MERKITTÄVÄ korjauskeino on
koulutuksen läpäisyn selkeä parantaminen eli kuinka moni insinöörikoulutuksen aloittavista sen suorittaa loppuun.
Nykyisin vuosittain insinöörikoulutuksen aloituspaikan ottaa vastaan ja opinnot aloittaa reilut 7500 opiskelijaa. Heistä valmistuu noin 5000. Juurikaan yli
5000 opiskelijaa ei ole valmistunut insinöörikoulutuksen ”kultavuosinakaan”,
jolloin koulutuksen aloitti yli 10 000
opiskelijaa vuodessa. Insinööriliitto haluaisi, että opiskelijan motivaatio koulutuksen suorittamiseen selvitettäisiin
ennen kuin hänet hyväksytään koulutukseen. Näin saisimme läpäisyastetta
selvästi korkeammaksi. Tällä on myös
vaikutusta opintojen laatuun, kun opetus voidaan suorittaa riittävän korkealla
tasolla. Toistaiseksi suomalaisten insinöörien osaaminen on hyvin korkealla
tasolla, tästä olisi syytä pitää kiinni myös
tulevaisuudessa.
16
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KOLMANTENA KEINONA niille, joilla on
rekrytointivaikeuksia, suosittelen palkkauksen tason tarkistamista. Insinöörien palkat Suomessa ovat varsin alhaiset
verrattuna kansainvälisesti. Palkkojahan
tulee verrata muiden maiden insinööreihin eikä esimerkiksi johonkin toiseen
ammattiin tai työntekijäryhmään Suomessa.

kyinen yhteiskunta tarvitsee valmistuvia insinöörejä noin 4000 vuodessa. Laskelmissa olemme huomioineet muun
muassa seuraavat seikat: insinöörien ja
teknikoiden eläköityminen, ammattien
muutos, bkt:n kehitys ja muu yhteiskunnan teknistyminen. Nykyisinkin vuosittain noin 1000 insinööriä hakeutuu töihin täysin insinöörialojen ulkopuolelle.

INSINÖÖRILIITON MIELESTÄ tilanne
tarvittavien insinöörien määrän osalta
on kuitenkin varsin päinvastainen kuin
edellä kirjoitin. Meillä on ollut Suomessa vähintään 3000 työtöntä insinööriä
vuodesta 1992 alkaen yhtäjaksoisesti.
Tekemiemme laskelmien mukaan ny-

VARMASTI TULEVAISUUDESSA, kuten
2030-luvulla insinöörien tarve kasvaa,
mutta sillä varjolla ei pitäisi määrällisesti
ylikouluttaa nyt. Insinööriliitto haluaisi
muutosta insinöörien koulutukseen.
Nykyisen OKM:n asettaman rahoitukseen perustuvan tutkintokaton, joka on

nyt 6000 insinööritutkintoa vuodessa,
haluaisimme tiputtaa 4000:een. Erotuksesta säästyvät rahat tulisi OKM:n
käyttää omalta budjettimomentilta
insinöörien jatkuvaan oppimiseen ja
osaamisen päivittämiseen. Se, onko
koulutus tutkintoon johtavaa vai lyhyempiä jaksoja, tulee päättää yksilöllisesti tilanteen mukaan. Rahat jaettaisiin
ammattikorkeakoulujen ja yritysten tekemien hakemusten perusteella sinne,
missä voidaan osoittaa olevan työpaikkoja ja työvoiman tarvetta. Samalla turvattaisiin myös ammattikorkeakoulujen
rahoitus, kun kokonaispotti ei pienenisi.
Näin saisimme parhaan hyödyn irti kotimaisista huippuluokan asiantuntijoista!

CAS-laskin, graafinen laskin vai funktiolaskin?
Casiolta saat laskimen ja vastaavan laskinohjelman koneellesi kaikille kursseille.
Symbolinen
CAS-laskin
fx-CP400

Graafinen värinäytöllinen
fx-CG50
Helppokäyttäinen
CAS-laskin isolla
kosketusnäytöllä.
Derivaatat, integraalit, raja-arvot,
kuvaajat, Fourier
ja LaPlace -muunnokset, yhtälön
ratkaisut, vektorit
ja matriisit - kaikki
mitä tarvitset.

Monipuolinen
funktiolaskin
fx-991EX
Graafinen laskin,
jossa on kaikki.
Uusi 3D-sovellus,
nSolve-toiminto,
Physium-sovellus,
mittayksiköiden
muunnokset, nopea suoritusteho ja
runsaasti sovelluksia kursseille, joilla
symbolinen laskenta ei ole sallittu.

Todellinen tehopaketti pienessä
koossa. Yhtälönratkaisin, QR-koodi
kuvaajien tulkintaan, taulukkolaskenta, yhtälönratkaisin, jakaumat,
vektorit, matriisit,
yksiköiden muunnokset ja kompleksiluvut.

Kaikille malleille löytyy runsas tukimateriaali videoituine esimerkkeineen ja opaskirjoineen.
Tukisivustomme linkit ja tuotetiedot palvelevat aina osoitteessa

https://www.casio-laskimet.fi
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MIRKA AIRESVUO

Opettajalla on tekijänoikeus
oppimateriaaleihinsa
Opettajan tekijänoikeudet
koskevat esimerkiksi opettajan tekemää verkkomateriaalia ja opettajan pitämän
luennon tallennusta sekä
joissain tapauksissa myös
lopputöitä, joita opettaja on
ohjannut.

O

pettajat ovat maailman sivu tehneet oppimateriaaleja oman opetuksen
tueksi omille opintojaksoilleen. Verkkoopetuksen myötä työnantaja saattaa
nykyisin ehdottaa materiaalin luovuttamista yleiseen käyttöön eli tekijänoikeuksien siirtämistä työnantajalle.
Opetusalalle vakiintuneen periaatteen mukaan työnantajalle ei opettajan palvelussuhteen perusteella siirry
mitään käyttöoikeuksia opettajan tekemään materiaaliin. Opettajan perustehtäviin kuuluu opettaminen, ei materiaalin teko. Jos opettaja kuitenkin tekee
oppimateriaalia oppilaitoksen käyttöön, siitä pitää sopia erikseen.
”Vaikka työaikasuunnitelmaan kirjattaisiin oppimateriaalin tekoa, ei tämä
tarkoita, että työnantajalle syntyisi materiaaliin pelkästään palvelussuhteen
perusteella käyttöoikeus. Myös tällöin
tekijänoikeuksien luovuttamisesta on
sovittava työnantajan kanssa erillisellä
sopimuksella”, lakimies Janniina Heinonen muistuttaa.
”Sovi aina korvauksesta, älä luovu
ilman korvausta. Korvauksen arvo ei
ole sama kuin materiaalin tekemiseen
käytetty aika vaan se voi olla suurempi”,
korkeakouluasiamies Pasi Repo tarkentaa.
Opinnäytetöiden osalta ei ole itsestään selvää, että opettajalla olisi ohjaamaansa työhön tekijänoikeudet, vaan
se on mahdollista. Opinnäytetöissä
opettajan osuus on useimmiten vain
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ohjaava. Tällöin tekijänoikeus syntyy
yksin oppilaalle. Mikäli opettajan osuus
taas näkyy valmiissa teoksessa luovana ja omaperäisenä panoksena, teosta
voidaan pitää yhteisteoksena, jolloin
opettajan oma osuuskin olisi myös tekijänoikeudellisesti suojattu. Pelkkä työn
ohjaaminen ei siis riitä tekijänoikeuden
synnyttämiseen.

Sovi tapauskohtaisesti
KORKEAKOULUASIAMIES Pasi Repo kehottaa kääntymään luottamusmiehen
puoleen, mikäli opettajalle tarjotaan so-

pimusta, jonka sisältöä hän ei ymmärrä.
”Käyttöoikeussopimukset pitää aina
laatia kirjallisesti ja tapauskohtaisesti,
rajattuun käyttötarkoitukseen. Rajattu
käyttötarkoitus tarkoittaa esimerkiksi
tietyn opintojakson opiskelijoita, tietyn
kurssin ajan.”
Suositus on, että tekijänoikeuksia ei
luovuteta yksinomaisesti, vaan tehdään
rinnakkainen luovutus esimerkiksi käyttöoikeuksien osalta. Kysymys on silloin
nimensä mukaisesti vain käyttöoikeudesta, joten kollega ei saa muuttaa tai
päivittää materiaalia. Jos myös oikeus
päivittää luovutetaan, asia on kirjattava
sopimukseen.

Lakimies Janniina Heinonen tuntee opettajien tekijänoikeudet. Hän
piti aiheesta webinaarin, jota seurasi suuri joukko opettajia, myös
toolilaisia.
4/2019 Toolilainen

”Rinnakkaiskäyttöoikeuden luovuttaminen kollegalle on
ihan ok, kunhan korvauksesta sovitaan. Korvauksetta muun
muassa pelkän käyttöoikeuden luovuttaminen on minusta jokaisen oma asia ja riippuu aina materiaalin arvosta. En lähtisi
suosittelemaan sellaista käytäntöä, että kollegat luovuttavat
toisilleen materiaalit ilmaiseksi”, Repo pohtii.

Millainen on hyvä sopimus?
JOS OPPILAITOKSESSA on olemassa tekijänoikeuksien luovutussopimuspohja, se tulee olla käsitelty YT-menettelyssä,
esimerkiksi YT-toimikunnassa. OAJ on laatinut mallisopimuspohjan, jossa on yksityiskohtaisesti kirjattu esimerkiksi mitä
materiaalia sopimus koskee, mitkä ovat työnantajalle siirrettävät oikeudet, kuinka kauan oikeudet ovat voimassa sekä mikä
on euromäärinen korvaus opettajalle.
Tärkeää on huolehtia myös siitä, että sopimuksessa todetaan mahdollisuus sopimuksen muuttamiseen ja irtisanomiseen sekä miten mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan.
Suositus on, että opettaja ei suostuisi takautuvaan sopimukseen nimeään laittamaan ja ettei työnantaja tällaisia papereita laatisi.

Millainen on
kohtuuton sopimus?
KOHTUUTON SOPIMUS on sellainen, jolla kaikki tekijänoikeudet siirretään korvauksetta työnantajalle. Tällaista sopimusta
saatetaan tarjota allekirjoitettavaksi esimerkiksi siinä tilanteessa, kun uusi työntekijä on tekemässä työsopimusta.
Korkeakouluasiamies Pasi Repo neuvoo suoraan: ”Älä allekirjoita. Jos allekirjoitat, kirjaa sopimukseen itse käsin esimerkiksi näin: Katson, että sopimusehdot ovat kohtuuttomat tekijänoikeuksien osalta.” Kohtuuttomaan sopimukseen voidaan
aina palata ja sovitella, mutta tuollainen kirjaus on silti jatkoa
ajatellen hyvä tehdä. Jos olet jo kirjoittanut tuollaisen sopimuksen, ilmaise työnantajalle, että sopimus on kohtuuton ja
yritä neuvotella se paremmaksi luottamusmiehen avulla.
”Täytyy myös muistaa, että sellaisista käyttötavoista ei voi
pätevästi sopiakaan, joita ei ole tiedossa sopimuksen solmimisen hetkellä. Näin ollen luovutussopimus, joka on tehty
aikana ennen verkko-opetusta, ei todennäköisesti ole pätevä
verkko-opetuksen osalta”, lakimies Heinonen huomauttaa.
VOIT OLLA YHTEYDESSÄ Kopiostoon, jos tekijänoikeuskysymys askarruttaa. Jos koet, että opettajan tekijänoikeutta loukataan työpaikallasi, ota yhteyttä OAJ:hin.
Janniina Heinosen ja Pasi Revon pitämän webinaarin tallenteen pääset katsomaan kirjautumalla OAJ:n verkkosivuille:
Tekijänoikeudet ja opettajan työ. Webinaaritallenteen yhteydessä on myös täytettävä ja muokattava malli tekijänoikeuksista sopimiseen.
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Älä allekirjoita sopimusta, jolla luovutat työnantajalle kaikki tekijänoikeudet korvauksetta, korkeakouluasiamies Pasi Repo opastaa.

Tekijä:
Teos:

esimerkiksi opettaja
omaperäinen ja itsenäinen, esimerkiksi
kirjallinen tai suullinen esitys
Teoskynnys: ylittyy, kun teos on itsenäinen ja
omaperäinen
Tekijänoikeus: suojaa teoksen muotoa ja ilmiasua, mutta
ei esimerkiksi ideaa, joten samaa aihetta
saa käyttää mutta omalla tavalla
Tekijänoikeusneuvostolta voi kysyä, onko oppimateriaali
teos.
Tekijä voi päättää, saavatko muut käyttää teosta, miten he
saavat sitä käyttää ja missä tilanteissa. Käytön voi kieltää.
Työnantajalla on yleensä käyttöoikeus työntekijän tekemään
teokseen, mutta oppimateriaali on tästä poikkeus.
Tekijänoikeuslaki 404/1961
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MIRA KEKKONEN
KUVAT: SAARA HOLAPPA

Konetekniikan opetusta Oulussa

125 vuotta

31.8.1894 oululaisessa Kaiku-nimisessä päivälehdessä julkaistiin ilmoitus, jossa tiedotettiin Oulun koulujen alkamisesta. Koulujen listauksessa oli mukana myös täysin uusi
koululaitos, jonka rehtori etsi koulullensa oppilaita mekaaniselle ja teknillisen kemian osastoille. Aikaa ilmoittautua oppilaaksi tähän Oulun Alempaan teknilliseen kouluun oli yksi
päivä, tai viimeistään 3.9. mennessä rehtorille.

T

arve koulutetuille konetekniikan
oululaiselle osaamiselle alkoi kehittyä erityisesti Åströmin nahkatehtaan
tarpeista tehostaa ja laajentaa toimintaansa. Tätä tehtaan toiminnan tehostamistarvetta tuki entisestään rautatieyhteyden saaminen Ouluun vuonna 1886.
Rautatie mullisti suomalaisten elämän, kun pohjoiseen tervakaupunkiin
pääsi liikkumaan helposti ja nopeasti
maata pitkin, mikä edisti myös hyödykkeiden kaupankäyntiä teollistuvassa
maassa.
Kehittyvässä ja uudistusmielisessä ilmapiirissä kesäkuussa 1887 Oulun kau-
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pungin valtuuston kokous päätti teollisuuskoulun perustamisesta kasvavaan
kaupunkiin. Valtiolta ei kuitenkaan tullut hankkeelle tarpeeksi pikaista apua,
minkä seurauksena tehtaanomistaja H.
Åström kustansikin itse koneenkäyttäjäkurssin Oulun ylhäisemmässä käsityökoulussa lukuvuotena 1888–1889.
Monien hankalien vaiheiden jälkeen
3. marraskuuta vuonna 1892 Aleksander III, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen
suuri ruhtinas ym. allekirjoitti keisarillisen käskykirjeen, jossa säädettiin alemman teknillisen koulun perustaminen

Ouluun. Lopulta 3.9.1894 ensimmäinen
vuosikurssi aloitti opintonsa.
Konetekniikan ammatillista opetusta
on jatkettu Oulussa siitä lähtien tähän
päivään asti, mikä tekee tästä ammatillisesta koulutuksesta kaupungin vanhimman yhtäjaksoisesti rauhan aikana
järjestetyn koulutuksen.

Terveysoppia,
moottoritekniikkaa –
ja naisetkin oppilaiksi
VUOTEEN 1910 ASTI teknillinen koulu
toimi Torikadulla. Tuona aikana koulun
nimi muuttui Teollisuuskouluksi ja koulutus pidentyi kaksivuotiseksi. Tämän
jälkeen Teollisuuskoulu sai uudet tilat
Kauppurienkatu 13:sta, nk. Postitalosta.
Teknillistä koulutusta uudistettiin
vuonna 1911, jolloin teknillinen koulutus määriteltiin modernisti ”eteenpäin
pyrkiville nuorille työntekijöille”. Uudistuksen myötä aloitettiin uusi oppiaine
terveysoppi. Lisäksi Yleinen koneoppi
-kurssilla alettiin huomioida turvalli4/2019 Toolilainen

suustekijöitä. Kurssilla opiskeltiin asetuksia ja määräyksiä, jotka koskivat
”yleisiä tarkastuksia ja varolaitteita”.
Myös nopeasti kehittyvät teknologiat
loivat uusia ammattiaineita sähkötekniikasta, koneenrakennusopista ja polttomoottoritekniikasta, jossa käsiteltiin
myös auto- ja dieselmoottoreita. Kouluuudistuksen myötä myös hyvämaineiset naiset otettiin edistyksellisesti huomioon mahdollisina oppilaina.
Oppilaitokselle valmistui rakennus
Albertinkadulle vuonna 1940. Tuolloin
koulussa toimi myös Viipurin teknillinen
koulu, joka oli keväällä tapahtuneen
evakon vuoksi joutunut siirtämään toimipaikkansa Ouluun. Opetuskäytössä
uusi rakennus ehti olla vain puoli vuotta
ennen kuin koulu jouduttiin ottamaan
sotilaskäyttöön. Seuraavan kerran Albertinkadulla opetusta tapahtui vasta
syksyllä 1945.
Opetus kärsi pitkään opetusvälineiden puutteesta, sillä oppikirjoja ei
juurikaan ollut. Lisäksi laboratorioiden
toimintaa haittasi laitteiden puute: konetekniikan laboratoriossa oli vain yksi
voimakone laitteineen.
Siksi käytännön tietoutta kehittääkseen oppilaat tekivät opintomatkoja
Ouluun, lähiseuduille ja myöhemmin
myös ulkomaille. Ulkomaankauppa vapautui vuonna 1950, joten kielten opiskeluakin tehostettiin. Myös autotekniikan koulutusohjelma aloitettiin vuonna
1961.

Oppilaitoksen
muuttaminen
nykyiseen osoitteeseen
KOULUTUSTA ALETTIIN järjestää laajemmin myös muilla tekniikan aloilla.
Albertinkadun rakennus alkoi käydä
pieneksi, joten Oulun kaupunki lahjoitti
vuonna 1963 Kaukovainiolta Oulun teknilliselle oppilaitokselle tontin.
Vuonna 1968 valmistui uusi koulurakennus Kotkantielle, jossa on PohjoisSuomen suurin insinöörien koulutuslaitos vielä tänä päivänäkin. Kotkantiellä
oppilaitos pääsi vihdoin keskittymään
laboratoriotilojen kehittämiseen ja
palkkasi ensimmäistä kertaa henkilökuntaa sitä hoitamaan.
Esimerkkinä konetekniikan laboratorioon hankittiin Suomen ensimmäinen
pikamallinnuslaite. Vielä nykyäänkin
konetekniikan laboratorioihin investoidaan runsaasti, esimerkkinä Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) autolaboratorio, joka on Suomen monipuolisin.
4/2019 Toolilainen

Kiitos siitä, että konetekniikkaa on
opetettu näin pitkään yhtäjaksoisesti,
kuuluu Oulun alueen elinkeinoelämälle.
Ilman kasvavia yrityksiä ja vireää elinkeinoelämää ei uusien konetekniikan
asiantuntijoiden kouluttaminen olisi
minkään arvoista.

Nyt oli juhlan aika
OAMKIN KONETEKNIIKAN osasto järjesti 10.10.2019 juhlaseminaarin 125
vuoden taipaleensa kunniaksi Hotelli
Lasaretissa, johon kutsuttuna oli niin
nykyistä kuin jo eläkkeelle siirtynyttä
henkilökuntaa sekä tietenkin myös valmistuneita opiskelijoita.
Vanhimmat konetekniikan alumnit
olivat valmistuneet vuonna 1969. Juhlan kunniavieraana olivat koneosaston
yhteistyöyritykset, jotka ovat tukeneet
koneosastoa monissa EU-rahoitteisissa

kehityshankkeissa ja saaneet työvoimakseen monia valmistuneita konetekniikan insinöörejä.
Hyvän ruoan ja seuran lisäksi tapahtumassa juhlakansaa viihdyttivät kamarineuvos Markus H. Korhonen ja pitkän
linjan kouluttajat Kauko Kallio ja Mauri
Haataja. Juhlaväki sai nauttia vuoden
2018 kultaisen harmonikan voittajan
Janina Suihkolan upeasta musiikista.
Loppu illasta tunnelmaa tiivistivät
muusikko Markus Pätsi kitarallansa
sekä konetekniikan uusin teknologia:
collaboratiivinen käsivarsirobotti, joka
tarjoili vieraan toiveen mukaisia juomia.
Ensi syksynä konetekniikan koulutus
on valmistautumassa historiansa neljänteen muuttoon Linnanmaalle. Pitkiin
perinteisiinsä nojautuen ja tulevaisuuteen katsoen Oamkin konetekniikan
osasto uskoo muutoksen eteenpäin vievään voimaan.

Collaboratiivinen käsivarsirobotti tarjoili juhlavieraiden toiveiden mukaisia juomia.
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KAUKO KALLIO

K

Jättiläinen oopperalavalla

ainuulainen Daniel Cajanus
(1703–1749) oli yksi kaikkien aikojen
pisimpiä suomalaisia ja mahdollisesti aikansa pisin mies maailmassa. Cajanuksen pituus on yleisimmin arvioitu 247
senttimetriksi.
Hänet tunnettiin läpi Euroopan, ja
Hollannissa ja erityisesti Haarlemissa
hän oli eräänlainen kulttipersoona. Hollantilaiset tekivät hänestä oopperan,
jonka ensi esitys oli vuonna 2017 Haarlemissa.
Kesällä 2019 esitys saatiin kajaanilaisten ja hollantilaisten yhteistyön tuloksena myös Suomeen. Oopperaa esitettiin
heinäkuussa Paltaniemen kulttuurimaisemassa täysille katsomoille sitä varten
raakalaudoista rakennetuissa lavasteissa. Flaamilainen libretto ei tuottanut
ongelmia suomalaisille solisteille eikä
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Kajaanin keskuskoulun lapsikuorolle:
lauluosuudet kuulostivat melkein äidinkielisiltä suorituksilta..
Daniel Andersinpoika Cajanus syntyi
Paltamossa Cajanusten pappis- ja virkamiessukuun, joka oli tuolloin merkittävä
vaikuttaja Kainuussa, etenkin Paltamossa. Isoviha heitteli Danielin perhettä
paikasta toiseen ja 20-vuotiaana Daniel
lähti Ouluun, missä hän oli joissakin
hanttihommissa.
Oulun pölyt hän puhdisti saappaistaan, kun sai rukkaset rakastamansa
neidon vanhempien toimesta. Lemmensairas jättiläinen matkusti Tukholmaan ja sitä kautta pitkin ja poikin Eurooppaa, kunnes päätyi Hollantiin.
Oopperan libretto keskittyi kuvaamaan jättiläisen viimeisiä vuosia Haarlemissa, missä hän vietti elämästään sekä

onnellisimmat että katkerimmatkin
hetket esiinnyttyään sitä ennen useissa
Euroopan hoveissa ja teattereissa.
Ahneet sirkusmiehet käyttivät häntä
kuitenkin säälittä hyväkseen ja muitakin
huijareita kertyi hyvänuskoisen jättiläisen kintereille. Kirjava elämä antoi kuitenkin menestystä niin, että viimeiset
sairasvuotensa Daniel vietti varakkaana
miehenä täyshoitolassa.
Cajanuksen arvostusta kuvastaa se,
että hänet haudattiin omien toiveittensa mukaan turvalliseen paikkaan
eli Pyhän Bavon kirkon kuoriin. Arkku
kuitenkin avattiin 1780-luvulla ruumiin
tutkimuksia varten ja luurankoa tutkittiin eri museoissa niin, että nyt siitä on
tiettävästi jäljellä enää yksi reisiluu.
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HEIKKI HEISKANEN, lehtori

TAPIO HELLMAN, laboratorioinsinööri

TOOL Seinäjoki yrityskäynnillä
Finn-Power Oy:llä
TOOL Seinäjoki ry järjesti
jäsenilleen yritysvierailun
ja piti syyskokouksen FinnPowerilla. Isäntinä toimivat
myyntiassistentti Johanna
Harju ja myynnin tuen päällikkö Antti Rintaniemi.

T

änä vuonna 50 vuotta täyttänyt
Finn-Power Oy muutti Kauhavalta uusiin tiloihin Seinäjoelle syksyllä 2018.
Rakennuksen kokonaispinta-ala on 20
665 m2, josta tuotannossa on 13 530
neliötä, toimisto-, edustus- ja ruokailutiloissa 5 590 neliötä sekä teknologiakeskuksessa 1 550 neliötä. Tilat on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen
Oy, rakennuttajana toimi Seinäjoen
Yrityskiinteistöt Oy ja pääurakoitsijana
Lujatalot Oy. Erittäin hulppeat tilat valmistuivat etuajassa ja siellä työskentelee noin 400 henkilöä.
Finn-Power Oy on yksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun avainkumppaneista
ja Seinäjoen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja. Finn-Powerin liikevaihto vuonna 2018 oli 161 M€ ja se on osa
italialaista Prima Industrie -konsernia,
jonka liikevaihto oli 467 M€. Yrityksen
brändi Prima Power on Milanon pörssissä noteeratun Prima Industrie S.p.A:n
työstökonedivisioona.

PRIMA INDUSTRIE ON laser- ja levyntyöstöteknologian johtava yritys maailmassa. Prima Power -tuotevalikoima
kattaa laserleikkauksen, lävistyksen,
kulmaleikkuun ja taivutuksen kaikilla
automaatiotasoilla työstökoneista jous24

Antti Rintaniemi esittelee levytyökeskuksen sydäntä, lävistyssylinteriä
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taviin valmistusjärjestelmiin. Asiakkaita
on yli 70 maassa ja yritys on toimittanut kaiken kaikkiaan yli 10 000 konetta
ja järjestelmää. Tuotantoyksiköitä on
Suomessa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja
Kiinassa.
Yrityksellä on sähköservotekniset
ratkaisut lävistykseen, taivutukseen
ja integroituihin prosesseihin, ja niitä
markkinoidaan sloganilla “Energy in
Efficient Use”. Prima Powerin laajaa valikoimaa tehokkaita, korkean suorituskyvyn koneita käytetään monilla eri aloilla
ympäri maailman. Referenssiluettelo on
pitkä. Erityisvahvuus ovat koneiden ja
solujen automatisointi halutulle tasolle
sekä pitkälle kehitetyt palvelut.
YRITYKSEN KESKEINEN toimintafilosofia on saanut nimen Green Means®. Ratkaisu tarjoaa käyttäjilleen sekä korkeaa
tuottavuutta että kestävän kehityksen
periaatteiden mukaista tekniikkaa.
Tämä on huomioitu myös uusissa toimitiloissa. Siellä on tehokkaat lämmön
talteenottojärjestelmät, matalaenergiaikkunat, aurinkopaneeleita sekä älykäs
led-valojärjestelmä. Näillä toimenpiteillä energian kulutusta on voitu vähentää

40 % aikaisempaan kiinteistöön verrattuna.
Finn-Powerilla on erittäin edustava teknologiakeskus Seinäjoella, jossa asiakkaat voivat nähdä tuotantokäytössä muun muassa Night Train
-varastoratkaisun ja PSBB-linjan. Linjastoilla voidaan valmistaa tuotteita
myös asiakkaan piirustusten mukaan.
Finn-Powerilla edustustilat saunoineen
ylimmässä kerroksessa on myös mainitsemisen arvoinen.
YRITYSESITTELYN

JA

-KIERROKSEN

jälkeen pidettiin TOOL Seinäjoki ry:n
sääntömääräinen vuosikokous. Sääntömääräisten asioiden lisäksi oli henkilövalintoja. Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
valittiin uudestaan Heikki Heiskanen.
Ensi vuoden hallituksen kokoonpano
on Veli Autio, Tapio Hellman, Jyri Lehto, Ilkka Loukola, Paula Pihlaja, Arto
Saariaho ja Ismo Tupamäki. TOOL ry:n
valtuustoon valittiin varsinaisiksi jäseniksi Arto Saariaho ja Jouni Björkman
sekä varalle Ismo Tupamäki ja Heikki
Heiskanen.

Myyntiassistentti Johanna Harju suunnittelemansa messupöydän ääressä.

TOOL Seinäjoki vierailulla Finn-Powerilla.
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HARRI KUKKONEN
yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, ammattipedagoginen TKI

Tarinat kertovat – opintoihin
kiinnittymisen lähteet
ammattikorkeakoulussa
Opiskelijoiden opintoihin
kiinnittyminen tulisi hyväksyä yhdeksi oppimista,
opiskelua ja opetusta yhdistäväksi perusajatukseksi,
jonka eteen on tehtävä töitä
heti opintojen alusta alkaen.

S

ekä opiskelijoiden kanssa että
henkilökunnan kesken kannattaa käyttää aikaa yhteisen ymmärryksen muodostamiseen siitä, mitä ollaan tekemässä, miksi juuri tietyllä tavalla ja mitä se
edellyttää osallistujilta.

Narratiivinen
lähestymistapa opintoihin
kiinnittymisen tukemisessa
OPINTOIHIN KIINNITTYMISEEN vaikuttavat sekä opiskelijan yksilölliset
ominaisuudet ja aktiivisuus oman oppimisen edistämiseksi että hänen elämäntilanteensa ja opiskeluyhteisönsä
luomat kiinnittymisen edellytykset (Mäkinen & Annala 2011).
Narratiivinen lähestymistapa perustuu käsitykselle, että ihmisellä on psyykkinen taipumus jäsentää elämäänsä
ja kokemuksiaan ajalliseen muotoon,
jolloin niistä muodostuu tarinoita tai
kertomuksia. Niiden avulla selitetään
sitä, mitä tapahtuu nykyhetkessä, liitetään sitä menneeseen ja hahmotellaan
tulevaa. Tällöin tulevat esille ihmisen
26

Harri Kukkosen tutkimuksen mukaan päämäärätietoinen opiskelu onnistuu, kun opiskelijan omat intressit, kokemukset ja tulevaisuusodotukset sekä ammattikorkeakoulun
tarjoamat opiskelun tavoitteet, edellytykset
ja toimintatavat tukevat toisiaan.

kokemukset, käsitykset, uskomukset,
toiveet, epäilyt ja tunteet. (Bruner 1986;
Polkinghorne 1995.)
Tampereen
ammattikorkeakoulun
liiketalouden Degree Programme in
International Business –koulutuksen
ensimmäisen vuoden opiskelijat (n=
53) kirjoittivat kokemuksistaan ensimmäisen lukukauden lopussa. Tästä aineistosta rakennettiin kaksi opintoihin
kiinnittymistä kuvaavaa kertomusta:

etääntymiskertomus ja kiinnittymiskertomus.
Etääntymiskertomus koostui opiskelijan omaan elämään, itseen ja opiskeluyhteisöön liittyvistä hankaluuksista,
pettymyksistä ja vastoinkäymisistä.
Erityisesti motivaation puuttuminen,
ristiriitaiset kokemukset itsestä, epätyydyttävät opiskelukokemukset ja
pessimistinen tulevaisuuskuva korostuivat. Kokemukset opiskelusta olivat
heikentäneet myönteisten odotusten
syntymistä ja vähentäneet uskoa omien
päämäärien saavuttamiseen.
Kiinnittymiskertomus rakentui merkityksellisille oppimis- ja opiskelukokemuksille sekä myönteiselle käsitykselle omasta potentiaalista. Opiskelu oli
avannut uusia mahdollisuuksia ja tuottanut uusia tarkoituksenmukaisia toimintamalleja opiskelun lisäksi elämään
yleensä. Siinä korostuivat usko itseen
ja omiin kykyihin, optimistinen tulevaisuuskuva, tunne mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteen ja kyky sitoutua
suunnitelmiin.

Opiskelun
toiminnalliset vastinparit
ETÄÄNTYMIS- JA kiinnittymiskertomuksista identifioitiin neljä ulottuvuutta,
jotka ovat keskeisiä opintoihin kiinnittymisessä. Ne on syytä tuoda esille
heti opintojen alussa, keskustella niistä
opiskelijoiden kanssa ja palata niihin
säännöllisesti. Nämä opiskelun toiminnalliset vastinparit liittyvät toiminnan
tarkoitukseen, näkökulmiin, vastuisiin ja
toimintatapoihin.
4/2019 Toolilainen

a) Tarkoitus: substanssia ja ammatillista kasvua
Oppimisen kannalta on tärkeää, että opiskelijoilla on selkeä käsitys siitä, mikä on erilaisten tehtävien, projektien ja harjoitusten tarkoitus eli
miksi tehdään sitä, mitä tehdään ja siten kuin tehdään. Itsestään selvänä tavoitteena oleva työelämässä tarvittavan osaamisen hankkiminen
ei vielä riitä. Tarvitaan toimintaa, jonka tarkoituksen on substanssin oppiminen mutta myös toimintaa, jonka tarkoituksena on ammatillinen
kasvu. Keskeinen osa ammatillista kasvua ovat metakognitiiviset ja reflektiiviset tiedot ja taidot (Tynjälä 1998). Tämä tarkoittaa sitä, että tuetaan reflektointia, opiskelijan identiteettityötä sekä omaan ajatteluun,
oppimiseen ja toimintaan liittyvien tietojen ja taitojen kehittymistä.
b) Näkökulmat: käytäntöä ja teoriaa
Asiantuntijuuden kehittymisessä tarvitaan sekä käytännöllisyyttä
(konkreettisuus) että teoreettisuutta (käsitteellisyys). Tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että jo opiskelun aikana opiskelija harjaantuu perustelemaan teoreettisen tiedon ja käytännöllisen tiedon välisiä yhteyksiä. Teoreettista tietoa muunnetaan niin, että sitä voidaan hyödyntää
käytännön tilanteissa ja ongelmien ratkaisemisessa. Käytännön toiminnan kautta syntyvää tietoa puolestaan käsitteellistetään niin, että
ymmärrys omaan alaan ja työhön kuuluvista ilmiöistä ja niiden välisistä suhteista lisääntyy ja syvenee. (Kukkonen 2016.)
c) Vastuut: opettajajohtoisuutta ja opiskelijajohtoisuutta
Opiskeluun liittyvät vastuut liittyvät siihen, että opiskelijat ja opettajat
tuovat oppimisen ja opiskelun prosessien eri vaiheisiin erilaista osaamista ja asiantuntemusta. Vastuun, kontrollin ja päätöksenteon määrään vaikuttaa opintojen vaihe, opiskelijoiden ja opettajien osaamisen
taso, opiskelijoiden ja opettajien asenteet, käsiteltävä aihe sekä tavoitteet (Bovill 2013, 464).
d) Opiskelutapa: yksilötyöskentelyä ja yhdessä työskentelyä
Yhteistoiminnallisuutta painottavilla opiskelun tavoilla pyritään siihen,
että opiskelijat oppivat tarkkailemaan, arvioimaan ja säätelemään
omaa oppimistaan riippumatta siitä, onko opettaja paikalla fyysisesti
tai virtuaalisesti (Nicol & Macfarlane-Dick 2006).

OPINTOIHIN KIINNITTYMISEN tukemisessa on tärkeää, että koko yhteisön
tasolla keskustellaan siitä, miten opiskelijaa autetaan ymmärtämään metakognitiivisten taitojen sekä teoreettisen ja
käytännöllisen aineksen merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä. Yhtä lailla
on tärkeää, miten opiskelijalle tulee näkyväksi opettajan ja opiskelijan toiminnan ja vastuiden sekä yksilötyöskentelyn ja yhteisen työskentelyn toisiaan
täydentävyys.

Yhteenveto
OPISKELIJAN KÄSITYKSET opettajan ja
opiskelijan tehtävistä opiskeluprosessin
eri vaiheissa saattavat olla oman elämän- ja opiskeluhistorian perusteella
sellaisia, että niissä painottuvat yksilötyöskentely, opettajajohtoisuus, oppiaineiden substanssiin keskittyminen ja
konkreettisuus. Tällaisen ajatellaan vie4/2019 Toolilainen

Kun opiskelija ymmärtää, mikä on
erilaisten tehtävien, raporttien, harjoitusten, opintojaksojen jne. tarkoitus ja
miksi asioita tehdään juuri tietyllä tavalla, hän alkaa ymmärtää toiminnan ja tavoitteen välisen yhteyden. Tämä tukee
opintoihin kiinnittymistä.
TÄMÄN TUTKIMUKSEN tulokset ohjaavat tasapainottamaan yksilöllisyyttä ja
yhteisöllisyyttä, sisältöjen oppimista
ja henkilökohtaista kasvua, teoreettisuutta ja käytännönläheisyyttä sekä
opettajajohtoisuutta ja opiskelijajohtoisuutta. Päämäärätietoinen ammattikorkeakouluopiskelu on mahdollista, kun
opiskelijan omat intressit, kokemukset
ja tulevaisuusodotukset sekä ammattikorkeakoulun tarjoamat opiskelun
tavoitteet, edellytykset ja toimintatavat
tukevat toisiaan.

Lisää aiheesta
Kukkonen, H. (2018). Tarinat kertovat - opintoihin kiinnittymisen
lähteet ammattikorkeakoulussa.
Tampereen ammattikorkeakoulun
julkaisuja. Sarja A. Tutkimuksia 27.
https://www.tamk.fi/-/tarinat-kertovat-opintoihin-kiinnittymisenlahteet-ammattikorkeakoulussa
P.S. Joko olet liittynyt korkeakouluopettajan FB-ryhmään!

vän oppimista eteenpäin ja tuottavan
tarvittavaa osaamista.
Tiimi- tai muun yhteisen työskentelyn
korostuminen, vaatimus vastuunottamisesta omasta toiminnasta ja valinnoista, kasvuun liittyvät reflektoinnit ja
abstraktien asioiden pohtiminen saattavat hämmentää ja tuntua jopa turhalta
lisätyöltä.
Opiskelun toiminnallisissa vastinpareissa on kyse siitä, että niiden avulla
voidaan tukea opintoihin kiinnittymistä
auttamalla opiskelijaa orientoitumaan
toimintaan. Niiden avulla voidaan
vahvistaa näkökulmia, aiheita ja kokemuksia, jotka auttavat ylläpitämään
kiinnittymiskertomusta ja tuoda uusia
positiivisia näkökulmia ja aiheita puheeseen, joka sisältää etääntymiskertomuksen aineksia.
Opiskelun toiminnalliset vastinparit
ovat kuin kolikko. Sen kruuna- ja klaavapuoli ovat erilaisia mutta molempia
tarvitaan, jotta kyseessä olisi kolikko.
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Puoluejohtajat olivat vielä kesäterässä, koska ilmastoväittely oli
kovin yksituumaista

KAUKO KALLIO

Ilmastoareenassa – hinkua
hyvään ilmastoon
Lehdet, uutispalvelut, sosiaaliset mediat ja yleensäkin kaikki foorumit pursuavat ilmastohysteriaa ja paniikinomaisia
kannanottoja. Puhetta ja kauhistelua riittää enemmän kuin
hiihtoliitto hyväksyy. Onneksi maasta löytyy ihmisiä ja tahoja, jotka keskittyvät analysoimaan ilmaston tilaa realistisemmilta pohjilta ja tekevät parempaa ilmaa ilman vouhotusta.
Panikoitumisesta – tai paremminkin antipaniikista – keskusteltiin laajasti loppukesällä Iissä valtakunnan tason ilmastotapahtumassa.

I

in kunta on Suomen mittakaavassa eräs edelläkävijä ilmaston laadun parantamisessa ja hiilivapaan ympäristön
kehittämisessä. Pari vuotta sitten kunta
liittyi Suomen HINKU-kuntien verkostoon. Lyhenne tarkoittaa hiilineutraalia
kuntaa.
Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän
edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa
yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat
yritykset sekä energia- ja ilmastoalan
asiantuntijat.
Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytän28

nöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä
luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.
Hinku-verkosto syntyi Suomen ympäristökeskuksen vetämässä hankkeessa
Kohti hiilineutraalia kuntaa. Hinku-verkosto jatkaa hankkeessa käynnistettyä
työtä kuntien ilmastopäästöjen vähentämiseksi, paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.
Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä
vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät
vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja

Esko Valtaoja osaa tuoda sanomansa kuulijoille melkein profetiaalisesti

parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Iin porukka otti kopin
II ON SATSANNUT VUOSIA useisiin hiilijalanjälkeä vähentäviin projekteihin.
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Valtaoja ja Myrskyvaroitus-tiimi saivat yleisön pysymään tarkkaavaisina

Kunnan henkilöstö ajaa HINKU tarkoittaa hiilipaikalle maamme poliittivirka-ajonsa sähköautoilsen kerman ja joukon etula, sähköpaneelit korista- neutraalia kuntaa.
rivin tutkijoita.
vat kunnan rakennusten
Yli
kolmekymmentä
lisäksi useiden yritysten
kärkipään
vaikuttajaa,
ja omakotitalojen kattoja ja ympäristö- politiikan keskiöstä, eri järjestöistä ja
metsissä pyörii kymmeniä tuulivoima- yrityksistä vaihtoi mielipiteitä, kiisteli
loita.
oikeista menettelytavoista ja paalutti
Satakunta uutta potkurimyllyä lisää omat totuutensa kansan pureksittaviksi.
on suunnitelmissa kunnan maisemiin.
Myös maalämmön käyttöä ja kaikkea
kierrätykseen liittyvää tuetaan ja niihin Areenalla väriä
kannustetaan.
ja putken pärinää
Viimeisin päätös vähentää kuntalaisten liikennepäästöjä tehtiin marraskuun TAPAHTUMAN YKSI odotetuimmista
alussa. Kunnan sähköautot ovat nyt ohjelmanumeroista oli puoluejohtakaikkien kuntalaisten käytettävissä vii- jien paneeli. Tämä raati oli kyllä kovin
konloppuisin, jolloin virkakunta ei niitä yksimielinen päälinjoista ilmaston suhtarvitse. Kymmenen euron tuntihintaan teen. Ne peruserot siellä tuotiin julki,
sisältyy auton kaikki kustannukset lata- jotka olemme kuulleet heti kesälomien
ussähköä myöten riippumatta ajokilo- jälkeen käydyissä haastatteluissa ja temetreistä ja henkilöiden lukumäärästä. levision paneeleissa. Ei haluttu revitellä
Iin kunnassa on enemmän latauspistei- mihinkään suuntaan. Ehkä erottuvimtä kuin missään muussa Suomen kun- mat erot olivat totutusti keskustan ja
nassa.
vihreiden välillä siitä, mitä on oikea vihEi siis mikään ihme, että kunta lähti reä politiikka.
laajamittaiseen ilmastoprojektiin. Se
Enemmän väriä saatiin kuuluviin, kun
toteutti viime kesänä kaksipäiväisen populistiseenkin suuntaan ajoittain kulilmastoareena-tapahtuman ja haastoi keutunut tähtimestari Esko Valtaoja

pääsi vauhtiin. Nyt hän pysyi tiukasti keräämiensä tutkimustulosten ja tilastollisten faktojen parissa. Energian käytön
muutoksista hän tyrmäsi sen, mitä eräät
tahot tuputtavat tulevaisuuden faktaksi. Siis energian käytön pakonomaisen
vähentämisen.
Hän kaiveli esiin läpi tunnetun globaalin historian tapahtuneen energian
käytön tilastot ja kehityksen kulut, jotka
vääjäämättä kertovat suunnan olevan
aivan toinen. Energiaa on käytetty teollistuvassa maailmassa kiihtyvästi enemmän ja enemmän. Käyrä ei ole edes
tasaisesti nouseva vaan ekspotentiaalisesti kasvava. Käyrän kääntyminen toiseen suuntaan ja siihen uskominen on
itsepetosta.
Valtaojan vankkumaton näkemys oli,
että ainoa pelastava tie on teknologia ja
sen avulla uusien ratkaisujen kehittäminen. Mikään säästämiseen pakottaminen tai muu temppulogia ei maailmaa
pelasta. Tämä kuulosti insinöörikouluttajan korvissa mainiolta kehityspolulta.
NÄKYYKÖ TUNNELIN PÄÄSSÄ valoa ja
parempaa ilmastomaailmaa, on jokaisen henkilökohtaisesti arvioitava. Areenan keskustelut loivat siihen toivoa,
mutta Iin kunnan näyttämä suunta ja
toiveitten virittämät keskustelut on kyettävä viemään miljooona kertaa suuremmille areenoille.
Oman energian kulutuksen ja ilmastohuolen huutoa kuultiin illan päätteeksi oululaisen mieskuoro Huutajien
esityksessä. He olivat siirtyneet kuoroesityksen soitinvalikoimassa kierrätyslinjalle, sillä instrumentteina toimivat
erilaiset rakennuksilta yli jääneet vesi-,
viemäri- ja ilmastointiputkien pätkät.

Mieskuoro Huutajat tuuppasivat esityksiään torven täydeltä
4/2019 Toolilainen
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KIRSI TAIVALANTTI
Saimaan ammattikorkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu on kouluttanut rakennusmestareita monimuotokoulutuksena vuodesta 2007
saakka. Toteutusmalliksi on
muodostunut kahdeksan
kahden lähipäivän viikonloppua ja yksi intensiiviviikko lukukaudessa. Vuodesta
2017 toteutusta on kehitetty
entuudestaan selkeämmäksi
ja modulaarisemmaksi, jotta
lähiopetuksen ja verkkooppimisen kombinaatio on
työssä käyville ammattilaisille ja yrittäjille mahdollisimman selkeä, ja opinnot
arjessa helposti toteutettavissa sekä opiskelijan että työnantajan kannalta.
30

Rakennusmestareiden
muuntokoulutuspilotti
menestyksellä maaliin

V

almiiksi rakennetulta ja käytännössä testatulta pohjalta pystyimme
toteuttamaan
rakennusmestarien
2-vuotisen muuntokoulutuspilotin Helsingissä. Vastaava koulutus käynnistyi
marraskuussa 2017 sekä Pirkanmaalla
Tampereen ammattikorkeakoulun että
Uudellamaalla Saimaan ammattikorkeakoulun toteuttamana. Tilat Helsingissä vuokrattiin Diakonia-ammattikorkeakoululta ja opiskelijoille hankittiin
kannettavat tietokoneet ohjelmistoineen ammattikorkeakoulun puolesta.
Opinnot painottuivat vahvasti työssä-

oppimiseen. Palkalliset työssäoppimispaikat olivat tiedossa alusta saakka.
Yrityksiä koulutuksen päättyessä on
mukana 8. Työssäoppiminen alkoi maaliskuussa 2018 ja on jatkunut yhtäjaksoisesti koulutuksen loppuun.
NYT YHTEINEN URAKKA on saatu päätökseen, ja 22 uutta rakennusmestaria
on saanut todistuksensa 1.11.2019 sekä
jatkaa työtä alalla tutkinnon kera. Kaikki
ovat työllistyneet alalle työssäoppimissopimuksen päätyttyä. Valmistuvissa on
4 diplomi-insinööriä, 8 amk-insinööriä
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voinut olettaa olevan opiskelijoiden
lähtötietona, vaan pohjatiedon rakentaminen tuli aloittaa alusta. Tämä
vaikutti merkittävästi myös toteutuneisiin ahotointeihin eli aiemmin
opittujen asioiden tunnistamiseen ja
hyväksymiseen osaksi opintoja. Pilotin ohjausryhmän kommentoinnin
perusteella ahotoinnin olisi ilmeisesti
toivottu olevan laajempia kuin mitä
voitiin toteuttaa. Tutkinnon suorittaminen on rakennusalalla melko raskas rupeama kelpoisuuksien varmistamisen vuoksi, vaikka alla olisikin jo
aiempi korkeakoulututkinto. Muuntokoulutuksen kannalta rakennusala
testialustana palveli toisaalta hyvin
juuri tästä syystä – muilla aloilla päästään todennäköisesti kevyemmillä
rakenteilla ja voidaan aiemmin hankittua osaamista hyödyntää ja ahotoida aiempia opintoja ja osaamista
laajemmin.

Opetus ja odotukset
Kaikki rakennusmestareiksi valmistuneet diplomi-insinöörit, insinöörit ja tradenomit ovat
työllistyneet. Marraskuussa juhlittiin valmistujaisia Helsingissä.

ja 1 opistoinsinööri sekä 4 tradenomia.
Lisäksi 5:llä on yksittäisiä eri alojen amktai yliopistotutkintoja. Opiskelijavalinnassa sekä työssäoppimispaikkojen
yrityksillä että kouluttajalla painoivat
eniten hakijan asenne ja työhistoria.
KOULUTUKSEN AJAN on tehty tiivistä
yhteistyötä sekä molempien kouluttajien kesken että mukana olleiden yritysten kanssa. Pilotit on toteutettu työ- ja
elinkeinoministeriön rahoituksella työvoimakoulutuksena, toisin kuin myöhemmät aloitetut muuntokoulutukset,
joissa rahoitus on ohjautunut opetus- ja
kulttuuriministeriön kautta. Koulutusten pilottiluonne on edellyttänyt myös
kehittämisehdotusten laatimista tulevia
koulutuksia ajatellen. Perusoletuksena
alussa oli, että korkeakoulututkinnon
suorittaneiden osaamisen hyödyntäminen sekä uudella toimialalla työssä että
korkeakouluopinnoissa voi olla merkittävä mahdollisuus työmarkkinoiden
kannalta, mutta edellyttää kouluttajalta
ja työnantajalta erityistä huomiointia ja
toimenpiteitä. Tämä oletus myös vahvistui pilotin aikana.
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Muuntokoulutuksesta
opittua
ALAA TUNTEMATTOMIEN mutta koulutettujen henkilöiden perehtyminen
rakennustyömaihin ja alan käytänteisiin vaatii erillistä panostusta. Niin
kutsuttu haalariharjoittelu-malli, jota
opintojen alkuvaiheessa usein sovelletaan, ei toiminut sellaisenaan. Parhaat
kokemukset saatiin työmailta, missä oli
suoraan annettu suurempia haasteita
opiskelijoiden ratkaistavaksi tai pystytty osoittamaan tehtäviä kokeneen
työntekijän mukana. Mahdollisuus olla
”varjostamassa” kokeneen työntekijän
työskentelyssä on toimiva malli. Kouluttajan ja työmaan välinen yhteydenpito
nousi keskeiseen rooliin, joskin ei kovin helposti ratkaistavaksi arjen kiireen
keskellä. Kouluttajan tulisi laatia selkeä
malli tai muistilista keskeisistä asioista
erityisesti yritysten käyttöön.
OPETUSSUUNNITELMAN ja sisältöjen
osalta todettiin varsin nopeasti, että
vaikka kohderyhmä oli korkeakoulutettua, mitään alakohtaista perusasiaa ei

OPETUSHENKILÖSTÖN
kannalta
ryhmä on ollut motivoiva. Aktiivisia
kysymyksiä, keskustelua sekä silminnähden viikko viikolta kasvavaa osaamista oli ilo seurata. Ryhmähenki
opiskelijoilla on ollut vahva. Toisaalta
kaikki ennakko-odotukset eivät toteutuneet. Ryhmän keskimääräinen
opintomenestys ei poikennut merkittävästi ammattimiestaustaisista
ryhmistä. Opiskelijat kokivat opinnot huomattavan työläiksi. Samaan
aikaan kokonaan uudessa ympäristössä työskentely, eli aktiivinen oppimisprosessi kahdella rintamalla,
sekä työssä että teoreettisemmissa
opinnoissa, luultavasti selittää tämän. Tämä siitäkin huolimatta, että
työn ja teoriaopintojen rajapintaa
on opetussuunnitelmassa integroitu
merkittävästi.
VALMISTUMISJUHLIEN
tunnelmat
1.11.2019 olivat riehakkaan helpottuneet. Urakka oli haastava sekä opiskelijoille, opettajille että hallinnoinnille,
mutta projektista saatu kokemus
oli erittäin arvokas ja palkitseva. Tuloksiin olemme erittäin tyytyväisiä.
Rakennusmestareiden muuntokoulutus jatkuu Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2020.
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ANNE RANTAKAULIO (haastattelija)

Miten tieliikennettä
voidaan parantaa?
Miten voidaan kustannustehokkaimmin varmistaa,
ovatko ajoratamaalaukset
kunnossa? Heijasteleeko liikennemerkki niin, että sen
tarkoituksesta ei saa selvää?
Ohjaavatko liikennemerkit
tienkäyttäjiä valitsemaan
sellaisia reittejä, että liikenne on mahdollisimman sujuvaa?

E

simerkiksi yllä mainittuja asioita
on tutkittu Kroatiassa Zagrebissa toimivassa yliopistossa, Faculty of Transport
and Traffic Sciences.
Pitkällinen yhteistyö Jyväskylän
ammattikorkeakoulun lehtorin Mik-

ko Keskisen kanssa johti yhteistyöhankkeeseen Implementation of RFID
Technology in Traffic Signs Database
Inventory, joka huomiotiin hyvin korkealla tasolla. The International Road
Federation palkitsi 2018 kaikkiaan 11 innovatiivista hanketta, joista tämä hanke
voitti Quality Management -sarjan.
Kyseessä on siis maailman paras tieliikenteen laadunhallintahanke vuodelta
2018.
HANKKEESSA RFID-teknologia (Radio
Frequency IDentification eli etätunnistus eli tägit) on viety liikennemerkkeihin niin, että tägien avulla merkkejä voidaan lukea normaalissa liikennevirrassa
kulkevasta autosta. Näin liikennemerkki
voidaan identifioida, ja korjausmääräykset saadaan saman tien kunnossapitoon
selkeällä paikka- ja toimenpidetiedolla.
Tämä nopeuttaa koko prosessia ja
automatisoi sen. Laskelmien mukaan
kunnossapitovalvonnan kustannukset
tippuvat kymmenesosaan.

Mitä haasteita kohdattiin?
TEKNISIÄ ONGELMIA TUOTTI alkuun se,
että käytettävissä olleiden tägien luentaetäisyydet olivat liian lyhyet, ja luentanopeudet olivat liian hitaita. Lämpötilat
liikennemerkkien pinnalla vaihtelevat
pakkasesta kovaan helteeseen. Kosteus
ja ultraviolettisäteily tuottavat omat ongelmansa.
Vaikeudet on tehty voitettaviksi, ja
hyvät verkostot osoittautuivat jälleen
kullanarvoisiksi: Jyväskyläläisen Aksulitin Asko Puoliväli kehitti tägin, jolla
saavutettiin pidempi luentaetäisyys ja
riittävä lukunopeus.
JAMKissa mallinnettiin tarvittavat kotelot ja testattiin tägejä ja sopivia muovilaatuja.
Tarvittavan järjestelmäarkkitehtuurin
tiedonsiirto-ohjelmille suunnitteli Mikko Keskinen, mobiilikoodaukset tehtiin
Aksulitissa ja muuta koodausta Kroatiassa.

Kun liikennemerkkejä ja niiden
avulla liikennevirtoja voidaan
lukea sähköisesti, liikennettä
voidaan ohjata etänä.

Yhteistyössä apulaisprofessori Darko Babić
Zagrebin yliopistosta ja Mikko Keskinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.
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Mittausauto maantiellä
Kroatiassa.

Jyväskylän koulutusyhtymältä Gradialta saatiin sopiva auto testiajoihin.

Mitä projektille
kuuluu nyt?
KEHITTÄMINEN JATKUU. Pilottivaihe
päättyy vuodenvaihteessa. Siihen mennessä olosuhdetestaukset on raportoitava Kroatiaan.
Haasteet ovat kasvattaneet kaikkien
osapuolten osaamista. JAMKin opiskelijat ovat tehneet opinnäytetöitä Kroatiassa. Kroatian yliopiston opiskelijat
ovat tehneet aiheeseen liittyviä väitöskirjoja. Suomalainen yritys on saanut
rakennettua vientituotteen, jonka tulevaisuus näyttää hyvin lupaavalta.
Lisätietoa tästä aiheesta löydät osoitteesta https://www.youtube.com/
watch?time_continue=4&v=a16Wu_
V0Sr0&feature=emb_logo
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Mitä tämä innovaatio
mahdollistaa?
KUN LIIKENNEMERKKEJÄ ja niiden avulla liikennevirtoja voidaan lukea sähköisesti, liikennettä voidaan ohjata etänä.
Ruuhka- ja kelitieto saadaan reaaliaikaisesti, ja liikennettä voidaan kanavoida
tarvittaessa toisin.
Liikennemerkin merkitys voidaan
tuoda auton automatiikkaan esimerkiksi vakionopeuden säätimen kautta.
Liikenneturvallisuus lisääntyy.
Jos myös tien varressa oleviin heijastintolppiin lisätään tägit, ajoneuvon paikka tiedetään tarkemmin kuin
gps:llä. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia
automaattiohjautuvien autojen kehittämisessä. Silloin sähköinen pistenauha
ohjaa auton kulkua.
Kun kuormaliikenteen kuormissa on
sähköiset tunnisteet, ajoneuvossa olevien lukijalaitteiden avulla voidaan lukea

sekä auton kuormatilassa olevat sähköiset tunnisteet että liikennemerkkien tägit. Tavaran paikkatiedosta tulee tarkka
eli saadaan aikaan älykäs materiaalivirta. Tavaravirtojen ohjaus mahdollistuu
aivan uudella tavalla.

Mitä tästä opimme?
MIKKO KESKINEN: ”Suomessa on huippuosaamista. Ei kannata suostua heti
siihen, että jokin ei juuri nyt ole mahdollista. Lähdetään kehittämään asiaa niin,
että siitä tulisi mahdollista.”
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Mittaamisen ja raportoinnin
perusteiden opiskelua verkossa
Mittaaminen, tulosten merkittävyyden arviointi ja
tulosten raportointi ovat keskeistä insinööriosaamista.
Ammattikorkeakouluissa nämä ovat jo vuosikymmeniä
kuuluneet insinööriopiskelijan osaamistavoitteisiin.

T

AMKissa tämä osaaminen rakentuu
kurssissa ”Mittaamisen ja raportoinnin perusteet”. Kyseessä ei ole aivan
tavanomainen laboratoriokurssi, sillä
opintojaksolla on neljä opettajaa: kaksi
fyysikkoa, matemaatikko ja viestinnän
opettaja. Lisäksi opintojakso etenee
työpajojen avulla: Ensin opiskelijat
suorittavat mittaukset fysiikan opettajien ohjaamana. Seuraavalla viikolla on
vuorossa laskentapaja, jota vetää matematiikan opettaja. Ja taas tästä viikon
kuluttua on raportointipaja, jossa viestinnän opettaja ohjaa toimintaa.
Tällä tavalla opiskelija saa tarvitsemansa tiedot ja oppii taidot juuri silloin
kuin niitä tarvitaan. Kurssin tarkempi
kuvaus ja sen tuloksia löytyy muun muassa SEFI-konferenssien proceedingsjulkaisuista.
VIIME KEVÄÄNÄ TÄMÄ kurssi päätettiin
tarjota myös kokonaan verkossa. Verkkototeutuksen osaamistavoitteet olivat
samat kuin lähiopetuksessakin: mittaaminen, mittauspöytäkirjan laatiminen, mittausepävarmuuden laskutavat
(myös kokonaisdifferentiaalimenetelmällä) sekä raporttien laatiminen TAMKin opinnäytetyöohjeen vaatimuksien
mukaisesti hyvää suomen kieltä käyttäen.
Mittaamisen täytyi tässä toteutuksessa onnistua kultakin opiskelijalta kotoa
löytyvillä välineillä tai helposti/halvalla
saatavilla välineillä. Tämä asetti kurssin
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Kurssi oli Moodlessa. Sen materiaalit muodostuivat ohjevideoista sekä mittaustehtävien kirjallisista oheista. Ohjaus toteutetiin ZOOMin avulla.

suunnittelijoiden luovuuden koville.
Lopulta ”laboratoriotöiksi” valittiin tiheysmittaus vapaavalintaisesta omasta
kappaleesta, kuminauhan jousivakion

mittaus ja putoamiskiihtyvyyden mittaus.
Ensimmäisessä työssä osaamistavoitteina olivat asianmukaisen mittaus4/2019 Toolilainen

käynnistää ja pysäyttää kellon äänisignaalin kuultuaan. Työssä pudotettiin
jokin kappale eri korkeuksilta hyllyn
reunalta. Lähtökolahduksen ja lattiaan
osumisen aiheuttaman kolahduksen
avulla saatiin putoamisaika. Jälleen pisteparvikuvaajan ja sovitesuoran avulla
saatiin putoamiskiihtyvyys. Tässä työssä
osaamistavoitteita oli edellisten lisäksi
kaksi uutta: verrata yksittäisistä mittauspisteistä saatavia tuloksia ja virheitä
kokonaisen mittaussarjan antamaan tulokseen ja virheeseen sekä oppia laskemaan mittausepävarmuus kokonaisdifferentiaalimenetelmällä.
VERKKOTOTEUTUKSELLA ON tietysti
omat pedagogiset haasteensa verrattuna lähiopetukseen. Miten varmistetaan,
että mittaukset ovat oikein ja järkevät
ennen kuin opiskelija etenee pidemmälle laskuissa ja raportoinnissa? Miten
toteutetaan opiskelijoiden ohjaus ja
vuorovaikutus? Miten annetaan palaute? Näitä kysymyksiä pyrimme ratkaisemaan seuraavin keinoin:

Opintojakson mittauksissa tarvittavien
välineiden täytyi olla helposti saatavia ja
halpoja.

pöytäkirjan laatiminen sekä mittausepävarmuuden laskeminen virhekaavoja
käyttäen. Kappaleeksi kehotettiin valitsemaan jokin säännöllisen muotoinen,
homogeeninen, kappale (esimerkiksi
puinen pelinappula tai rakennuspalikka)
– tai hätätapauksessa vaikka avaamaton kahvipaketti. Dimensioiden mittaaminen onnistuu viivoittimella, punnitus
taas kotoa löytyvällä keittiövaa’alla tai
lähikaupan vihannesvaa’alla.
Toisessa työssä kuminauha kiinnitettiin joustamattomien narujen avulla
ämpäriin ja laitettiin roikkumaan. Kuormittavana massana toimi vesi. Roikkuvan ämpärin korkeusasema mitattiin
rullamitalla eri kuormilla. Tästä saatiin
kuormitus-venymäpiirros, johon lineaarisen regression avulla saadaan sovitesuora virhearvoineen ja -palkkeineen.
Kolmannessa työssä käytettiin älypuhelimen mikrofonia ja sovellusta, joka
4/2019 Toolilainen

1) Opiskelijoiden tuli palauttaa mittauspöytäkirjansa Moodleen heti
mittausten jälkeen. Näin he saivat
palautetta fysiikan opettajilta mittauksistaan.
2) Verkossa tapahtuville ohjauskeskusteluille oli varattu aika jokaisen
työn yhteyteen kustakin aihealueesta, yhteensä 9 verkko-ohjauskertaa. Viestimenä käytettiin Zoomia, jossa voidaan esitysoikeuksia
jakaa opiskelijoille hyvin jouhevasti ja jossa valkotauluun voi
jokainen piirtää ja kirjoittaa. Tällä
pyrittiin varmistamaan ohjaustilanteiden vuorovaikutuksellisuus.
3) Moodlen ”Edistymisen seuranta”
oli käytössä opintojaksolla, joten
sekä opiskelijat itse että opettajat
pystyivät seuraamaan kurssilaisten etenemistä.
4) Verkkotapaamisten lisäksi opiskelijoilla oli käytettävissään anonyymi FAQ-palsta, johon he pystyivät kirjoittamaan kysymyksensä.
Kysymykset ja vastaukset näkyivät kaikille. Tällä pyrittiin vahvistamaan ja lisäämään opettajan
läsnäoloa verkossa varsinaisten
ohjauksellisten verkkotapaamisaikojen ulkopuolelle.
5) Vaikka arviointivastuu oli jaettu opettajien kesken, niin kaikki
opettajat pyrkivät aktiivisesti antamaan palautetta kaikista tuotoksista.

TAMKIN INSINÖÖRIFYSIIKAN ns. teoriakurssit ovat olleet verkossa tarjolla jo vuosia. Tämän ensimmäisen laboratoriokurssin kokemukset olivat
samansuuntaiset kuin mitä aiemmista
verkkototeutuksista on saatu. Osa opiskelijoista on vahvasti itseohjautuvia
ja motivoituneita opiskeluun. He suoriutuivat erinomaisesti tälläkin verkkokurssilla. Toisaalta verkkokursseilla
on tyypillisesti suuri joukko niitä, jotka
ilmoittautuvat ja käyvät katsomassa
kurssia, mutta eivät sitten etene loppuun asti. Ilman ryhmän painetta ja tukea opiskelu kysyy kovaa itsekuria. Työn
ja verkkokurssilla opiskelun yhteensovittaminen voi osoittautua haastavaksi.
TÄMÄN TOTEUTUKSEN saama opiskelijapalaute oli positiivista ja sen perusteella toteutus oli oikean suuntainen
(kehittämisvaraa on toki aina). Tässä
muutama poiminta palautteesta:
”Erittäin mielenkiintoinen kurssi ja vähintäänkin kiitettävästi toteutettu kokonaisuus. Sivustolla tehtävät ja ohjeet selkeästi esillä ja omaa edistymistä helppo
seurata palkista. MRP Kysymyspalsta on
hyvä idea ja varmasti myös se verkkopäivystys.”
”Kurssin opettajiin sai helposti yhteyden
ja se on kiitoksen arvoinen paikka! Kurssi
oli mukavaa vaihtelua toteutustavaltaan
verrattuna muihin kevään aikana suorittamiini opintoihin.”

Näistä QR-koodeista pääset katsomaan kurssin esittelyvideot.
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MIRKA AIRESVUO

Tynnyrivarasto on vuoden

V

2019 betonijulkisivu

uoden 2019 Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinnon voitti Avanto Arkkitehdit Oy:n suunnittelema Kyrö Distillery Companyn tynnyrivarasto. Rakennus
on suorakaiteen muotoinen, kokonaan
betoninen elementtiratkaisu. Runko
on toteutettu pilari–palkkirakenteena.
Osastoivat väliseinät on tehty varaston
korkuisista betonielementeistä ja ulkoseinät 6–4,5 m x 3 m kokoisista sandwich-elementeistä. Sokkeli- ja sandwich-elementtien ulkokuoret on valettu
mustasta väribetonista.
BETONITEOLLISUUS RY:N järjestämän

arkkitehtuuripalkintokilpailun tarkoituksena on tuoda esiin toteutettuja

onnistuneita
betonijulkisivukohteita
ja niiden suunnittelijoita. Tärkeimpinä
arvosteluperusteina ovat julkisivun arkkitehtoninen kokonaisuus, yksityiskohtien suunnittelu, betonin ominaisuuksien laadukas hyödyntäminen, uuden
kehittäminen ja kohteen soveltuminen
ympäristöön.
VUODEN BETONIRAKENNE 2019 -kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi
arkkitehti SAFA Tuomo Hahl ja jäseninä arkkitehti SAFA Sasu Marila sekä
arkkitehti SAFA, päätoimittaja Maritta
Koivisto. Tuomariston sihteerinä toimi
diplomi-insinööri, jaospäällikkö Janne
Kihula Betoniteollisuus ry:stä.

Tynnyrivarastossa on selkeä massoittelu,
yksilaivainen symmetrinen perusratkaisu
ja yksiaineinen julkisivumateriaali. Tuomariston mukaan julkisivut tukevat hienosti
tislaamon liiketoimintakonseptia ja sopeutuvat mittakaavaltaan, tekstuuriltaan ja
väritykseltään hyvin Kyrön kylämaisemaan.
Kuva: Kuvio Oy

Arkkitehtisuunnittelu:
Avanto Arkkitehdit Oy
Valmistumisvuosi: 2019
Rakennuttaja: Kyrö Distillery Company
Elementtitoimittaja:
Oy Tara-Element Ab
Erikoismuotit: Finn-Form Oy

Julkisivuelementtien muotit tehtiin tislaamon yhden omistajan anopin vanhan
ladon laudoista hartsimuottitekniikalla.
Kehitetty tekniikka toistaa vanhojen lautojen pienimmätkin yksityiskohdat valmiissa
betonijulkisivussa. Kuva: Kuvio Oy
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ZAKI ISSA

Erään opiskelijan tarina

Tulin Suomeen toukokuussa
2008. Minut sijoitettiin Ouluun, Heikinharjun vastaanottokeskukseen.

asioita tai tehtävänantoja. Jotkut opettajat varmasti epäilivät, olisiko minusta
tähän. Epäilin usein itsekin, mutta en
koskaan pitänyt koulun keskeyttämistä
vaihtoehtona.

O

KUN TYTTÄRENI OLI 1-vuotias, jäin
hetkeksi syrjään opiskelusta. Palasin
opintoihin syksyllä 2017. Kolmantena opiskeluvuonna aloin pikkuhiljaa
huomata ymmärtäväni enemmän ja
enemmän. Asiat ja yhteydet selkenivät
päässäni. Pääsin opiskeluun ihan uudella tavalla sisälle ja suorituksia tippui.
Seuraavan lukuvuoden aikana sain suoritettua lähes kaikki logistiikan koulutusohjelmaan kuuluvat opintojaksot ja
aloin miettiä opinnäytetyötä.

lin alaikäinen, joten minut laitettiin kouluun, maahanmuuttajien kymppiluokalle. Tarkoituksena oli saada meille suomalaista peruskoulua vastaava
pohjatieto ja päästötodistus, jotta pääsisimme jatko-opintoihin. Luonnollisesti opiskelimme perusaineiden lisäksi
suomea. Pärjäsin opinnoissa kiitettävästi, olivathan asiat paljolti ennestään tuttuja ja kotipuolessa olin ollut hyvä koulussa. Sain vuoden päätteeksi stipendin.
Halusin päästä yliopistoon, joten minun
oli käytävä lukio. Aloitin lukiossa syksyllä 2010.

LUKIO-OPISKELU OLI vaikeaa. En voi
sanoa osanneeni suomea tuolloin. Lukuaineet olivat pahimpia, kotiläksyjen
tekoon upposi valtavasti aikaa kääntäessäni historian kirjan kappaleita ensin
englanniksi ja sitten yrittäen opetella
asioita ulkoa, jotta läpäisisin kokeet.
Hain kerran englanninkieliseen lukioon
Oulussa. En päässyt. Kyseisen lukion
rehtori neuvoi jatkamaan suomen kielellä opiskelua. Pärjäsin matemaattisissa
aineissa, kaavathan eivät muutu miksikään, oli kieli mikä hyvänsä. Sanalliset
tehtävät tuottivat aina päänvaivaa; osasin laskea, mutten ymmärtänyt kysymyksiä. Vaikeuksista huolimatta valmistuin ylioppilaaksi.
VIIMEISENÄ LUKIOVUONNA suomenkielenopettajani kertoi Alkio-opistosta,
jossa suunniteltiin maahanmuuttajien korkeakouluun valmentavaa linjaa.
Ajattelin siitä olevan minulle hyötyä
ja muutin Jyväskylään. Tein töitä, luin
viimeisiin kirjoituksiin ja kuljin Korpi4/2019 Toolilainen

lahdella kevään 2014. Samana keväänä
päätin myös haluavani opiskella logistiikkaa. Hain kouluun, mutten päässyt
sisään. Seuraavana syksynä aloitin opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa.
PIAN OPISKELUT aloitettuani sain kuulla, että ne avoimessa opiskelevat, jotka
suorittaisivat ensimmäisenä vuonna
60 opintopistettä, pääsisivät suoraan
sisään ilman pääsykoetta. Se kuulosti
mahtavalta tilaisuudelta. Ensimmäisenä
vuonna opinnot tuntuivat kohtuullisilta: perusasioita matematiikasta ja fysiikasta. Sinä lukuvuonna suoritin töiden
ohessa 70 opintopistettä ja pääsin opiskelijaksi.
TOISENA OPISKELUVUONNA todellisuus iski. Opinnot tuntuivat liian vaikeilta ja kenties ajatuksenikin olivat muissa
asioissa. Ensimmäinen tyttäreni syntyi
helmikuussa 2016. Suomi oli edelleen
vaikeaa, en ymmärtänyt opetettavia

VAIKKA OLIN KÄYNYT suomenkielisen
lukion ja ammattikorkeakoulun, halusin
kirjoittaa opinnäytetyön englanniksi,
vaikkei sekään tietenkään ole äidinkieleni tai toinen kieleni. Sain apua opinnäytetyön toimeksiannossa ja aloin
työstää sitä syksyllä 2018. Alkuperäinen
suunnitelma oli saada työ valmiiksi tammikuussa 2019. Toisen tyttäreni syntymä piti olla deadline. Aihe kuitenkin
laajeni ja syveni toimeksiantajan suunnalta. Tein opinnäytetyötä koko kevään.
Sain arvosanaksi 4 ja minut palkattiin
määräaikaisesti toimeksiantajayritykseen. Silloin tunsin, että taistelu opiskelun kanssa oli kaiken arvoista. Olin päässyt kivestä läpi.
Opiskeluissa onnistumisessa on auttanut se, että ympärilläni on aina ollut
heitä, jotka ovat uskoneet minuun. Kiitos opettajilleni, jotka ovat tukeneet ja
tsempanneet kaikkina niinä hetkinä,
kun motivaationi on laskenut ja opiskelu tuntunut ylivoimaisen vaikealta.
Suomen kieli on ollut koetinkiveni koko
opiskeluni ajan. Minua kuitenkin sekä
auttoi, että ajoi eteenpäin ajatus siitä,
ettei kielitaito ole yhtä kuin tieto. Olen
etsinyt tietoa muista paikoista ja löytänyt omia keinoja ymmärtää asioita.
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MAARIT OHINEN-SALVÉN, lehtori, FL,
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KiVAKO-hanke opettajien
digipedagogisen kompetenssin
kehittäjänä
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa KiVAKO-kärkihankkeessa pyritään vahvistamaan ja monipuolistamaan suomalaisten
korkeakoulujen kielivarantoa vieraiden kielten opetuksen digitaalisuutta kehittämällä.

T

avoitteena on varmistaa vieraiden kielten monipuoliset
opiskelumahdollisuudet Suomessa myös tulevaisuudessa.
Hanke käynnistyi syksyllä 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Kaiken kaikkiaan 84 kieltenopettajaa 18 ammattikorkeakoulusta ja kahdeksasta yliopistosta kehittää harvinaisempien vieraiden kielten opintopolkutarjontaa A1-tasolta aina
C1-tasolle saakka uutta materiaalia luoden sekä osittain jo
olemassa olevia materiaaleja hyödyntäen. Tämä työ tapahtuu
digipedagogisin menetelmin. Siten hanke toimii oivana oman
osaamisen ja oman työn kehittämisen keinona mukana oleville kieltenopettajille. Samalla rakennetaan niin valtakunnallisia
kuin alueellisiakin yhteistyöverkostoja ja luodaan uudenlaisia
yhteistyön muotoja korkeakoulujen välille.

TARVE TÄLLAISELLE HANKKEELLE on ilmeinen. Kuten Turun
yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö totesi KiVAKO-hankkeen
väliseminaarissa syyskuussa 2019 pitämässään esityksessä,
kansainvälinen yhteistyö ja työelämä vaativat muidenkin kielten kuin englannin osaamista. Samaan aikaan vapaavalintaisten kieliopintojen kysyntä on usein tarjontaa suurempi, mikä
luo tarvetta digitaalisille materiaaleille ja virtuaalisille, oppilaitosrajat ylittäville opintojaksoille. Kielten opiskelu kartuttaa myös kulttuurienvälistä osaamista, joten kielitaito on osa
ammattitaitoa. Lisäksi kielivarantoa on myös yleinen valmius
oppia kieliä, ei vain yhden yksittäisen kielen osaaminen.
KIVAKO-HANKKEESSA mukana oleville opettajille suunnattuun alkukyselyyn vastanneista opettajista suurella osalla
(66,7 %) oli jo yli 15 vuoden opetuskokemus (kuvio 1). Heidän
lisäkseen 11,8 %:lla oli opetuskokemusta 11–15 vuoden ajalta.
Alle kymmenen vuoden opetuskokemuksen omaavat vastaajat jakautuivat tasaisesti aikaväleille 1–3 vuotta (7,8 %), 4–7
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vuotta (7,8 %) ja 8–10 vuotta (5,9 %). Voidaan siis todeta, että
jo vakiintuneella urapolulla olevat opettajat ovat halukkaita
ja valmiita kehittämään omia digipedagogisia taitojaan. On
mahdollista, että lyhyemmän opetuskokemuksen omaavista
opettajista ainakin nuoremmat ovat ehtineet saavuttaa näitä
valmiuksia jo opiskeluaikanaan, eivätkä koe ehkä siitä syystä
vielä niin suurta tarvetta parantaa taitojaan opetusuransa tässä vaiheessa.
VASTAAJIEN VERKKO-opetuskokemuksesta kertovat luvut
(kuvio 2), osoittavat puolestaan, että verkko-opetuskokemusta ei ollut hankkeen alkaessa lainkaan 17,6 %:lla vastaajista.
Yhtä suurella osalla oli verkko-opetuskokemusta vain 1–3
vuoden ajalta. Nämä luvut kertovat sekä tämän hankkeen
että myös opettajien digitaalista kompetenssia lisäävän täydennyskoulutuksen laajemmasta tarpeellisuudesta.

Kuvio 1: Opetuskokemus vuosina
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OPETTAJIEN VASTAUSTEN mukaan kielitaidon osa-alueista
luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen oli katettu erinomaisesti heidän aikaisemmin pitämillään verkkokursseilla, mutta
kuullun ymmärtäminen ja etenkin puheen tuottaminen oli
jäänyt alhaisemmalle tasolle.

kujen vahva painottuminen oppimisalustoihin ja YouTubeen
voi olla seurausta siitä, että monessa korkeakoulussa digitaalisen oppimisalustan käyttö on pakollista ja toisaalta YouTuben
käyttäminen valmiin materiaalin hyödyntämiseen ei vaadi erityistä teknistä osaamista.

KARTOITUKSEN MUKAAN ennen hankkeen alkamista digitaalisista sovelluksista opettajat olivat käyttäneet eniten
digitaalista oppimisalustaa, Quizletiä sekä Padletiä ja YouTubea. Kielenopetukseen ja -oppimiseen hyvin sopivat pelilliset
sovellukset Quizlet ja Kahoot olivat olleet käytössä suurella
osalla vastaajista jo ennen KiVAKO-hankkeeseen osallistumista. Myös GoogleDocs ja AdobeConnectPro olivat suosittuja.
Yllättävän vähän oli käytetty äänitys- ja videotyökaluja, mikä
korreloi sen kanssa, ettei verkkokursseilla ollut katettu suullisen kielitaidon harjoittamista. Edellä mainittujen prosenttilu-

TÄRKEIMMIKSI SYIKSI osallistua hankkeeseen opettajat näkivät halun pedagogiseen kehittymiseen, verkostoitumiseen
ja teknologiaosaamisen kehittymiseen. Myös opetettavan
kielen osaamisen syventäminen sekä oman työmotivaation
kasvaminen nähtiin arvokkaiksi syiksi osallistua KiVAKO-hankkeeseen.

Kuvio 2: Verkko-opetuskokemus KiVAKO-hankkeen alkaessa
4/2019 Toolilainen

ENNEN HANKETTA opettajat olivat hankkineet digipedagogista osaamista oman organisaationsa henkilöstökoulutuksista
tai osallistumalla omaehtoisesti erilaisiin koulutuksiin. Opettajat olivat myös omatoimisesti opetelleet käyttämään eri
sovelluksia yrityksen ja erehdyksen kautta. Myös konferenssit ja ITK-päivät mainittiin hyvinä lähteinä oman osaamisen
kartuttamisessa. Kyselyn mukaan opettajat olivat käyttäneet
runsaasti myös vapaa-aikaansa digitaalisen kompetenssinsa
kehittämiseen.
ALKUKARTOITUKSEN MUKAAN kieltenopettajat kokevat digipedagogisen kompetenssin kehittämisen erittäin tärkeäksi.
Siksi olisi toivottavaa, että aiheeseen liittyvää koulutusta ja
webinaareja järjestettäisiin opettajille hankkeen jälkeenkin.
Hankkeessa saadaan luotua kattava valikoima eri tasoisia
kieliopintoja, jotka tarjoavat opiskelijoille joustavan mahdollisuuden kasvattaa omaa kielipääomaa. Tämä sujuvoittaa
opintojen suorittamista, ja monipuolinen kielitaito parantaa
opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia jo opiskeluaikana.
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TOMMY NYMAN
Fastighets och säkerhetschef Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Novia

Forsknings och Utvecklingsprojektet
IRM-Tool inom Yrkeshögskolan vid
Åbo Akademi/Novia Aboa Mare
Innovation Resource Moderating Tool (IRM-Tool)
är ett ESF-finansierat innovationsprojekt som pågår
mellan 29. maj 2017 och 31.
oktober 2019. Projektets syfte är att skapa möten mellan
den kreativa industrin och
den maritima industrin och
kommer att skapa ett webbaserat verktyg för att utveckla
innovationsförmåga i företag.

V

erktyget är byggt från grunderna
i den marina industrin genom fallstudier och innovationsteori, med hjälp
av servicedesign, media och annan
kreativ branschkompetens. Projektet
samordnas av Novia University of Applied Sciences i samarbete med Åbo
Akademi University och Åbo University
of Applied Sciences. Meyer Turku är en
strategisk partner.

HUR SAMMANFÖR MAN ingenjörs/
teknologi industrin med kreativa branschens aktörer?
Det här var en av frågorna som aktualiserades i början av projektet.
Ett exempel som man inom projektgruppen valde att förverkliga var anordnandet av olika workshops inom maritima industrin och aktörer från TAIKE som
tillhandahåller tjänster för konstnärer
inom olika områden. Under projektets
gång så har mer än 300 personer deltagit från 47 olika företag.
40

4/2019 Toolilainen

Mottagandet har varit
överraskande positivt.

SJÄLVA VERKTYGET ”Tool” har utarbetats utgående från teorier inom kreativt
tänkande och baserar sig på professor
Alf Rehns innovationsteorier som sedan har formats vidare av olika aktörer
inom projektet via Åbo Akademi/TuAMK/ Yrkeshögskolan Novia och den
strategiska samarbetspartnern Meyer
tillsammans med fristående konstnärer
som kommit med input till de som sedan samlats till ett webbaserat verktyg
(www.innovationtool.fi).
EN STOR VIKT HAR LAGTS på att få det
webbaserade verktyget så användarvänligt som möjlig så att det skall gå att
använda av olika utbildare/företag och
andra som är intresserade av att fungera som moderator för olika workshopsmetoder inom kreativt tänkande och
problemlösning.
EXEMPEL PÅ OLIKA workshops där
verktyget har använts är inom maritima
varvsbranschen är samarbetspartnern
Meyer Turku https://www.meyerturku.
fi/en/meyerturku_com/index.jsp samt
även inom segelbåtstillverkaren Baltic
Yachts i Jakobstad https://www.balticyachts.fi/
En av utmaningarna med verktyget
har varit att testa det inom olika typer
av maritima företag och miljöer. Exempel på dessa är Auramarine Retrofit
Sales innovation, olika typer av innovationskulturer inom WISTA (Women`s
International Shipping and Trading Association).
MOTTAGANDET HAR varit överraskande positivt och förhoppningar finns att
verktyget kan användas av olika organisationer och även i skolstadier i olika
sammanhang när man vill få fram förändring och olika tankesätt kring kre4/2019 Toolilainen

ativt tänkande. Verktyget har inspirerat
och medverkat till att nya konstnärs/
konsultuppdrag har uppstått.
AVSLUTNIGSVIS SÅ KAN jag som medarbetare i projektteamet för IRM-Tool
konstatera att verkygets visuella helhet
motsvarar bra de förväntningar som vi
i projektgruppen hade satt som mål,
detta tack vare gott samarbete med
utbildningarna från Åbo Yrkeshögskola
TuAMK och Yrkeshögskolan Novia som
varit delaktiga i processen med att ta
fram och förklara begreppen service
design och innovativt tänkande inom
Maritima branschens arbetsområde.
PÅ FRÅGOR KRING IRM-Tool så kan man
vända sig till projektledaren inom fartygssimulation Rita Rauvola: rita.rauvola@novia.fi, +358 50 563 6788.
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Veroasiaa

D

ing dong!
Mikä riiviö soittelee ovella näin aikaisin aamulla. Avaankohan ollenkaan. No,
avataan.
Hyvää huomenta. Olen tarkastaja
Hinkkanen verohallinnosta.
Huomenta. Hyvästä nyt tiedä, kun
kuulin herran lähtökuopista.
Näkökulma-asia. Puhuttelenko nyt
yliopettaja Tiukkasta?
Semmoinen on nimi. Mitä asianne
koskee – on pikapuoliin valmistauduttava kustannuspaikalle lähtöön?
Okei, mennään heti asiaan. Opetukseen pitää kuulemma saada lisää rahaa.
Onko niin, että teidänkin mielestä opetuksessa on liian vähän pätäkkää?
Ei se reilu lisä pahitteeksi olisi. Mutta
mistä te sen kaivatte?
Hallitus on nyt todennut, että selkein
paikka sen hankkimiseen on rahan tarvitsijakunta eli opettajat. Heitähän sen
tarve koskee.
Ei voi olla totta! Että meidän pitää rahahanat löytää.
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On se. Ja verohallinto on ollut pitkään
huolissaan myös siitä, että yhä useampi henkilö jättää veroista osan maksamatta. Olemme siirtyneet tämän takia
keräämään osan veroista käteislaskutuksella.
Kuulostaa pähkähullulta. Että lisää rahaa meidän kautta! Kauppamiehiksikö
vai verovoutihommiinko meidät laitetaan?
Ei toki, opettaa te saatte ihan kuin
ennenkin. Koska te tilastojen mukaan
pärjäilette melkoisen mukavasti, teidän
ammattikunnasta on verohallitus päättänyt ottaa pikkuisen uutta käyttöpääomaa.
Nyt en ymmärrä pätkääkään. Me
maksetaan veroja aivan yhtä rehellisesti
kuin muutkin palkansaajat.
Ei sitä epäilläkään, mutta teidän palkan muodostumiseen on punakynä
tarttunut. Odotas kun luen tästä päätöksestä:
”Tekniikan opettajille maksetaan erillisen sopimuksen mukaan ns saama-

miehen lisää – hetkinen, mikä tuo sana
on – saatavuuslisää.” Siitä on kyse. Te
varmaan saatte sellaista?
Tottakai, koska se on osa sopimuksemme mukaista palkkausta. Aivan
kuin monissa muissa ammattikunnissa
on erilaisia palkan lisiä eri syistä.
Oli mikä oli, mutta siitä hallitus on
päättänyt kerätä puuttuvat opetusmomentin tuohet. Teidän kohdalla se tarkoittaa, että tämän käyntini yhteydessä
minun tehtävä on periä teiltä käteisellä
– korttikin käy – saamamiehen lisästä –
ei kun saatavuuslisästä saatavuusvero.
Tässä kädessä on sopimus, josta määrä
näkyy ja johon tarvitsen teidän allekirjoituksen. Ja tähän toiseen käteen odotan sopimuksen määräistä tuohinippua
tai maksukorttia. Kiitos jo etukäteen ja
Oikein Hyvää Joulua!
Kuvettako kaivamassa myös
VELI PITKÄKORVA
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Yhteys- ja jäsentietojen muutosilmoitus

Voit ilmoittaa tällä lomakkeella muutokset TOOLin toimistoon tai sähköpostitse jasenrek@tool.fi
-

-

nimen ja yhteystietojen muutokset
palkattomat jaksot (äitiysloma-, isyys- tai vanhempainloma, hoitovapaa, kesäkeskeytys,
opintovapaa, työttömyys, virkavapaa, vuorotteluvapaa)
pysyvä eläkepäätös
jäsenyyden päättäminen

Henkilötunnus ______________________________________________________________________
Suku- ja etunimi _____________________________________________________________________
Lähiosoite __________________________________________________________________________
Postinumero _________________________ Postitoimipaikka _________________________________
Puhelin kotiin ________________________ Toimeen _______________________________________
Matkapuhelin _______________________________________________________________________
Sähköposti _________________________________________________________________________

Alennettu jäsenmaksu (8,50 €/kk) Alkaa ____________________ Päättyy _____________________
Syy _______________________________________________________________________________
____

Eroan TOOL ry:stä ja Opettajien Työttömyyskassasta, pvm ___________________________________
Siirryn eläkkeelle ja eroan TOOL ry:stä, pvm _______________________________________________
Siirryn eläkkeelle ja haluan olla TOOL ry:n eläkeläisjäsen (20 €/vuosi), pvm ______________________

Päiväys ________________
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Allekirjoitus _____________________________________
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<<A-Posti Oy<<

RAUTATIELÄISENKATU 6
00520 HELSINKI

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

