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 PÄÄKIRJOITUS

 uluvaa lukuvuotta ja kahta viime vuotta on hallin-
nut koronaviruspandemia. Se on näkynyt meidän jokaisen 
arjessa, ja se on vaikuttanut meidän jokaisen työhön. Yhteis-
kunnassamme ja sen eri osa-alueilla on ollut erilaisia rajoi-
tuksia. Opetusta on annettu korkeakouluissa jo toista vuotta 
lähes pelkästään etänä. 

Korkeakoulutus ja insinööriopetus siirtyi viime vuoden 
keväänä melkein yhdessä yössä vuosisataisen perinteen 
omaavasta kateederiopetuksesta verkon välityksellä tapah-
tuvaan etäopetukseen. Toisille opettajille siirtymä on ollut 
helpompi kuin toisille. Ammattikorkeakoulujen hyväksi ha-
vaittu käytännönläheinen opetus vaihtui Teamsin ja Zoomin 
aikaan ja paikkaan sitomattomaan virtuaalitodellisuuteen. 

Mikä on ollut työnantajien tuki tähän valtavaan pedago-
giseen hyppyyn? Kuinka esihenkilösi ja korkeakoulusi ovat 
sinua tukeneet tässä muutoksessa? Viime kesänä postin 
tuoma tsemppi-proteiinipatukkakin on jo syöty.  Joillekin 
työnantajan ainut tuki oli uusi headset ja lupa viedä läppäri 
kotiin. Verkko-opetuksessa tarvittavia ammattilaistason au-
dio-, video- ja valaistusvälineitä on ollut käytössä vain niillä, 
jotka ovat ne omilla rahoillaan hankkineet, varmaankin rak-
kaudesta lajiin. 

Opettajuus ja insinöörikoulutus on ollut isossa muutok-
sen tilassa. Opettajilta on vaadittu venymistä ja sitä kuului-
saa resilienssiä. 

OPISKELIJOIDEMMEKIN JAKSAMINEN on ollut koetuksella. 
Varsinkin viime syksynä aloittaneiden tekniikan ja liikenteen 
alan opiskelijoiden ensimmäinen lukuvuosi on ollut vaikea. 
Tutustuminen muihin opiskelijoihin ja kiinnittyminen kor-
keakouluyhteisöön on jäänyt hyvinkin vajavaiseksi. Opiske-
lijamme ovat pahimmillaan joutuneet yksin selviytymään 
uudesta elämäntilanteesta aloittaessaan vaativia korkea-
kouluopintoja ehkä jopa toisella paikkakunnalla täysin vie-
raassa ympäristössä. 

Myös opiskelijoittemme sietokykyä ja jaksamista on koe-
teltu. Vanhempien vuosikurssien opiskelijoiden opiskelu on 
toki sujunut, sillä valmistuneiden määrässä pandemia aika 
ei ole näkynyt negatiivisena kehityksenä. Mutta miten muu-
taman vuoden päästä, kun meidän ykkösten normivalmis-
tumisaika koittaa? 

SUOMI ON ONNISTUNUT KORONAN vastaisissa toimissaan 
hyvin. Rokotukset ovat alkaneet ja tätä lukiessasi varmaan-
kin noin kolmannes väestöstä on rokotettu. Tilanne on me-
nossa parempaan suuntaan, ja kaikki me varmaan haluam-
me, että voisimme palata tulevana syksynä ainakin joltakin 
osin entiseen. Haluamme kohdata opiskelijamme ja työka-
verimme oikeasti, eikä vain nimikirjaimina tietokoneen näy-
töllä. 

Muutos on aina mahdollisuus. Nyt meillä on mahdolli-
suus ottaa pedagogiseen työkalupakkiimme poikkeusajan 
parhaat käytännöt. Oikeilla välineillä ja oikein toteutetulle 
sekä toimivaan pedagogiikkaan perustuvalle monimuoto-
opetukselle on aikansa ja paikkansa uudessa tulevassa. 

Tässä korkeakouluilla on nyt näytön ja tekojen paikka. 
Ammattilainen tarvitsee ammattilaisen työkalut ja osaami-
sen. Harjoitus tekee mestarin tässäkin asiassa, ja mestaritkin 
harjoittelevat. Harrastajamaiselle puuhastelulle verkko-ope-
tuksen kanssa ei ole sijaa insinöörikoulutuksessa, kun py-
rimme yhdessä kouluttamaan laadukkaita, kilpailukykyisiä 
insinöörejä ja tekniikan ammattilaisia Suomen ja koko maa-
ilman teollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Toivonkin 
päättäjille viisautta ja ymmärrystä tehdä viisaita päätöksiä 
uuden ajan koittaessa.

NYT ON KOHTA SUVEN JA VALON AIKA, ja on aika vetää 
happea ansaitun vapaajakson verran. Uusin aattein ja uusin 
opein kohti korkealaatuisempaa insinöörikoulutusta. Ol-
koon toivo, valo ja voima kanssanne.

Pandemiasta toivon 
kautta valoon

K
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LEDAREN

 et pågående läsåret och de två senaste åren har präg-
lats av coronaviruspandemin. Det har märkts i var mans var-
dag, och har påverkat allas vårt arbete. Det har förekommit 
restriktioner  i samhället och många delsektorer. Man har 
redan över ett år nästan enbart distansundervisat i högsko-
lorna.

Högskoleutbildningen och ingenjörsundervisningen byt-
te senaste vår nästan över en natt från århundradens tradi-
tion av katederundervisning till distansundervisning över 
nätet. En del lärare har klarat detta lättare än andra.

Den goda praktiskt inriktade yrkeshögskoleutbildningen 
byttes till en icke tids- och platsbunden virtualverklighet på 
Teams och Zoom.

Vad har varit arbetsgivarnas stöd för detta pedagogiska 
jättehopp? Hur har din förman och din högskola stött dig 
i denna förändringspocess? Den kämpaproteinbatong pos-
ten hämtade senaste sommar har ätits. För vissa var arbet-
sgivarens enda stöd ett nytt headset och lov att föra hem 
laptopen. I nätundervisningen behövliga yrkesmässigt 
högtstående audio-, video- och belysningsutrustningar har 
varit tillgängliga bara för dem som skaffat dem med egna 
pengar, säkert av kärlek till grenen.

Lärarverksamheten och ingenjörsutbildningen har varit i 
stor förändring. Man har krävt tänjande och den berömda 
resiliensen av lärarna.

OCKSÅ DE STUDERANDES ORK har satts på prov. I synner-
het de som inlett sina studier senaste höst inom teknik och 
kommunikation har haft ett påfrestande första studieår. Det 
har blivit mycket svagt med bekantskaperna med andra 
studerande och högskolesamfundet. Våra studerande har i 
värsta fall varit tvungna att ensam klara sig i den nya livssi-
tuationen med krävande högskolestudier kanske på främ-
mande ort i en helt obekant miljö.

Våra studerandes ork och tålighet har också prövats. Stu-
derande på äldre årskurser har klarat sig bättre, ty pandemi-
tiden har inte setts som negativ utveckling av antalet utexa-
minerade. Men hur ser det ut framdeles, då våra nuvarande 
ettor närmar sig normstudietiden?

FINLAND HAR LYCKATS BRA i corona-motåtgärderna. Vac-
cinationerna har inletts och när du läser detta har säkert 
ungefär en tredjedel av befolkningen vaccinerats. Situatio-
nen går mot det bättre, och vi vill nog alla gärna nästa höst 
åtminstone till en del återgå till det gamla. Vi vill träffa våra 
studerande och kolleger på riktigt, inte bara som initialer på 
datorskärmen.

En förändring är alltid en möjlighet. Nu har vi möjlighet 
att lägga undantagssituationens bästa förfaranden i vår pe-
dagogiska verktygslåda. Rätta verktyg, rätt förverkligad och 
flerformsundervisning med fungerande pedagogik platsar i 
den nya framtiden.

I detta har högskolorna nu en roll att visa klorna. En yrkes-
människa behöver yrkesmannens verktyg och kunnande. 
Övning ger färdighet även i detta, och även mästarna övar. 
Ingenjörsutbildningen har inte plats för amatörmässigt 
agerande i nätundervisningen, då vi tillsammans försöker 
utbilda högkvalitativa, konkurrenskraftiga ingenjörer och 
teknikexperter för Finlands och hela världens industri och 
näringsliv. Jag önskar beslutsfattarna har visdom och förs-
tånd att fatta kloka beslut då den nya tiden gryr.

NU ÄR STRAX SOMMARENS OCH LJUSETS TID HÄR, och det 
är dags att dra efter andan under den välförtjänta arbetsfria 
perioden. Med nya tankar och lärdomar går vi mot ingenjör-
sutbildning av ytterligare förhöjd kvalitet. Må hopp, ljus och 
kraft vara med er.

D

Från pandemin via 
hoppet mot ljuset
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PÄÄTOIMITTAJALTA

 n tutkittu, että multitasking eli 
useiden asioiden tekeminen samaan ai-
kaan laskee tuottavuutta jopa 40 %. Aal-
to-yliopiston professori Iiro Jääskeläinen 
suositteli jo vuonna 2017, että päivässä 
olisi hyvä olla joku tehtävä, jonka saa val-
miiksi, eikä kymmeniä samanaikaisia, vä-
hän eteenpäin nytkähtäviä tehtäviä.

No – opettajalla ei sellaisia 
työpäiviä olekaan, että voisi 
keskittyä yhteen asiaan. 

Etätyön myötä multi-
taskauksen määrä on 
kuitenkin räjähtänyt: 
mainitsipa eräs esimies 
kerran osallistuvansa 
samaan aikaan toiseen-
kin etäkokoukseen.

Ei siis ihme, että uusi 
trendisana on multipas-
king. Kiitos termin keksimisestä 
menee toimittaja Timo Haimille, joka 
määritteli sen yhdysmerkin kanssa näin: 
Kun teet useampaa asiaa kerralla ja ne 
kaikki menee ihan perseelleen: multi-pas-
king. 

Mistään ei tule valmista, keskeneräinen 
työ on kelvotonta ja ihminen uuvahtaa. 

Ei se nyt välttämättä ihan noin ole. Jos 
kamera on pois päältä, kukaan ei pidä 
epäkohteliaana sitä, että kokouksen ku-
luessa syön lounaan ja vähän venytte-
len. Kuten UKK-instituutin johtaja Tomi 
Vasankari on todennut, yhtäjaksoinen 
istuminen on merkittävä terveysriski: 
edes rankka liikunta työpäivän päätteek-
si ei poista monen tunnin istumisesta 
aiheutuvia haittoja. Sen sijaan istumisen 
tauottamisesta on hyötyä ja liike aktivoi 
ajattelua, kuten jo Aristoteles tiesi. Teams-
kokoukseen voi osallistua puhelin taskus-
sa ulkoillen.

Jotkut ovat alkaneet neuloa etäkokous-
ten aikana, koska se auttaa keskittymään 
käsiteltäviin asioihin. Ajatukset eivät läh-
de harhailemaan, kun käsillä on jotakin 
tekemistä.

Perinteisessä, kasvokkaisessa kokous-
tilanteessa lounastajaa, venyttelijää ja 
neulojaa saatettaisiin paheksua: ”tuo ih-
minen ei ole kiinnostunut eikä osallistu”, 
vaikka siitä ei ole kyse.

Sen sijaan samanaikainen aivotyö var-
maankin täyttää multipaskingin määritel-

Palaveri, lounas ja venyttelyä

O män, sillä harva pystyy keskittymään yhtä 
aikaa useisiin ajattelua vaativiin tehtäviin. 
On tutkittu, että pienikin keskeytys kuten 
sähköpostin lukeminen kesken ajattelu-
työn häiritsee niin, että keskittymiskyky 
katoaa jopa 20 minuutiksi. Opetustyö ja 
varsinkin etäopetustyö on niin intensii-

vistä, että siihen on saatava keskittyä, 
jotta takaamme opiskelijalle 

opetuksen hyvän laadun. 
Onkin häiritsevää, kun 

kesken oppitunnin ruu-
dulle kilahtelee tietoja 
uusista sähköposteista 
tai jonkun menossa 
olevan Teamsin chat-
teja.

Yhä useammissa verk-
kotapaamisissa pidetään 

nykyisin kamerayhteys pääl-
lä, jotta nähdään osallistujien 

kasvot. Ruudulla nimittäin korostuu 
sanattoman viestinnän osa-alueista il-
meet ja parakieli: hymyily, nyökyttely, 
pään pudistelu, otsan rypistys, kulmakar-
vojen nostelu, silmien muljauttelu, pu-
heen rytmi, painotukset ja tauotukset 
sekä äänen sointiväri. Nykyisin ei haittaa, 
jos etäpuhujalla on kädet taskussa, koska 
sitä emme näe, mutta äänensävyyn kiin-
nitämme varmasti huomiota enemmän 
kuin ennen.

Kamerayhteys vähentää multitaska-
usta mutta sitä voi edelleen kohteliaas-
ti jossain määrin harrastaa: usein joku 
mainitseekin esimerkiksi, että nyt syön 
lounasta, joten laitan siksi aikaa kameran 
pois päältä. 

Toolilainen on jo pariin otteeseen, hie-
man eri näkökulmista, tutkinut etätyötä. 
Mielipiteitä on tullut puolesta ja vastaan, 
mutta monen mielestä ainakin palaverit 
ja kokoukset voisivat jatkossakin pyöriä 
verkon välityksellä. 

Varsinkin etätyön aikana tarkka työajan 
seuranta kääntyy opettajan eduksi, koska 
kuten toolilaiset kyselyssä kertoivat: ”Ko-
rona on teettänyt lisätöitä, ja kun muuten 
aikaa on ”vapautunut” peruuntuneiden 
harrastusten yms. takia, elämä on muut-
tunut entistä työpainotteisemmaksi, 
mikä tuskin on hyvä asia.”

MIRKA AIRESVUO
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Meriyhteydet ovat suomalai-
sille elintärkeitä. Logistisesti 
maamme on verrattavissa 
saareen. 
Suomen viennistä 90 pro-
senttia ja tuonnista 80 pro-
senttia kulkee laivoilla kulje-
tusketjun jossain vaiheessa. 
Jopa maailmanlaajuisen 
koronapandemian vallitessa 
merikuljetukset ovat toimi-
neet hyvin sekä Suomessa 
että ulkomailla. 

 otimaisen teollisuuden, lähin-
nä metsä-, metalli- ja konepajateollisuu-
den tuotteita viedään maailmalle meri-
teitse, mikä on tärkeää sekä työllisyyden 
että kauppataseen kannalta. 

Tuonnin tavaravalikoima on moni-
puolisempi, raaka-aineista energiatuot-
teisiin ja kulutustavaroihin.

PÄR-HENRIK SJÖSTRÖM

Merenkulkukoulutusta 
Suomessa vuodesta 1813

K
Jos merikuljetukset pysähtyisivät, 

tyhjentyisivät kauppojen hyllyt monis-
ta tavaroista jo muutaman päivän ku-
luttua, olipa sitten kyse elintarvikkeista 
tai elektroniikasta. Ilman raaka-aineita 
teollisuutemme olisi nopeasti vaikeuk-
sissa. 

Ever Given -konttilaivan karilleajo Su-
ezin kanavassa taannoin osoitti selväs-
ti, miten jo yksittäinen tapahtuma voi 
häiritä tavaravirtoja. Seurauksena oli jo 
muutaman päivän päästä pula tyhjistä 
konteista ja maailmanlaajuisia häiriötä 
logistisissa järjestelmissä.

Opintoihin sisältyy useita viikkoja simulaattoriharjoituksia, jonka avulla opiskelijat saavat 
tarvittavaa harjoitusta vahtipäällikön tehtävään, johon he sijoittuvat valmistumisen jälkeen. 
Kuvassa opiskelijat harjoittelemassa jäissä ajoa. Kuva: Jani Vuorio

Konehuoneen simulaattorin konevalvomos-
ta opiskelijat harjoittelevat konehuoneen 
eri osa alueiden toimintaa sekä ongelmien 
ratkaisua, jotta laivan koneisto toimisi moit-
teettomasti ja ympäristönormit täyttäen. 
Kuva: Jani Vuorio

Opiskelijat harjoittelevat koulun konelabo-
ratoriossa pääkoneen haalausta. Kuvassa 
sylinterikansi on irrotettu.  Haalaus tarkoit-
taa venttiilien vaihtoa, mäntien huoltoa ja/
tai vaihtoa sekä sylinteriputken tarkastusta 
ja/tai huoltoa. Kuva: Jani Vuorio

Etukannessa:
Aboa Maren merenkulkuyksikön päällikkö 
Micael Vuorio ohjaa alusta simulaattorissa 
Savonlinnaan.

Tutkan opiskelua lukuvuonna 1953–54.
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Suomi tarvitsee 
merenkulkualan

VAHVA KOTIMAINEN merenkulkuala 
on Suomen huoltovarmuuden kannal-
ta välttämätön. Tarvitaan sekä riittävä 
määrä suomalaisia aluksia että suoma-
laisia merenkulkijoita, jotta poikkeusti-
lanteessa voidaan turvata yhteiskunnan 
toimintakyvyn kannalta kriittiset kulje-
tukset.

Koronapandemia on osoittanut 
myös kotimaisen laivahenkilökunnan 
tärkeyden. Kun rajat suljettiin eri puo-
lilla maailmaa, myös merenkulkijoiden 
matkustaminen hankaloitui tai tuli jopa 
mahdottomaksi. Kriisitilanteissa, kun 
kansainvälisen työvoiman liikkuvuutta 
rajoitetaan, on tärkeää, että suomalaiset 
alukset voidaan miehittää paikallisilla 
miehistöillä. 

Monessa Euroopan maissa kiinnostus 
merenkulkualan ammatteihin on laime-
ahko. Suomi on ollut poikkeus ja toistai-
seksi merenkulkuoppilaitosten kurssit 
ovat täyttyneet. Kuitenkin ala varoittaa, 

että etenkin konepuolella on jo ollut 
vaikeuksia ammattitaitoisen kotimaisen 
työvoiman rekrytoinnissa.

Merenkulkijoiden 
pätevyyskirjat

MERENKULUN KANSAINVÄLISYYS hei-
jastuu myös opetukseen. Ohjenuora-
na on kansainvälinen STCW-sopimus, 
lyhenne jonka jokainen alalla tuntee, 
”International Convention on Standards 
of Training, Certification and Watchkee-
ping for Seafarers” eli merenkulkijoiden 
koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpi-
toa koskevan säännöstö.

Jokaisella kauppa-aluksen miehistön 
jäsenellä on oltava ammattipätevyyt-
tä osoittava todistus – pätevyyskirja. 
Merenkulun pätevyyskirjat jaotellaan 
osastoittain kansipäällystöön, kone-
päällystöön, miehistöön ja talousosas-
toon. Suomessa laivahenkilökunnan 
pätevyyskirjoja myöntää Traficom. Pä-
tevyyskirjan lisäksi vaaditaan erilaisia li-

säpätevyystodistuksia, joilla osoitetaan 
esimerkiksi hätätilannekoulutusten 
käyminen.

Kansainväliset STCW:n mukaiset kan-
si- ja konepäällystön pätevyyskirjat 
ovat voimassa viisi vuotta, kuten myös 
suurin osa lisäpätevyystodistuksista. 
Miehistön pätevyyskirjat ovat voimassa 
toistaiseksi. Pätevyyskirjojen ja lisäpä-
tevyystodistuksien uusiminen on mah-
dollista muun muassa kursseilla, joita 
järjestetään säännöllisesti merenkulku-
alan oppilaitoksissa.

Käytännössä melkein kaikki maail-
man merenkulkumaat ovat ratifioineet 
STCW-sopimuksen, jonka tarkoitus on 
varmistaa, että kaikilla maailman kaup-
palaivastoissa palvelevilla merenkulki-
joilla on tietty peruspätevyys.

Merenkulkua opiskellaan 
ammattiopistoissa ja 
ammattikorkeakouluissa

KAIKKI MERENKULKUALAN amma-
tilliset koulutukset Suomessa, jotka 
johtavat merenkulkualan tutkintoon 
ja ammattipätevyyteen, perustuvat 
STCW-sopimukseen. Merenkulun kou-
lutus on järjestetty kahdella tasolla: 
toisen asteen koulutuksena ja ammatti-
korkeakoulun koulutuksena.

Koulutusta järjestetään Turussa, Rau-
malla ja Kotkassa ja Maarianhaminas-
sa. Pääasiallisesti Raumalla ja Kotkassa 
opiskelukielenä on suomi. Turussa on 
ruotsinkielisten opetusohjelmien lisäksi 
myös englanninkielinen ohjelma. Maa-
rianhaminassa opiskelukieli on ruotsi. 
Merenkulun koulutus on suunnattu 
sekä nuoriso- että aikuisopiskelijoille.

Kotkassa koulutusta järjestävät Kaak-
kois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Xamk ja Etelä-Kymenlaakson ammatti-
opisto Ekami ja Raumalla Satakunnan 
ammattikorkeakoulu Samk ja ammatti-
opisto WinNova. Ahvenanmaalla kaikki 
merenkulkuopetus on koottu Alandica 
Shipping Academy nimikkeen alle, jo-
hon kuuluu Högskolan på Åland, Sjö-
fartsgymnasiet sekä Ålands sjösäker-
hetscentrum. Turussa merenkulkualan 
toisen asteen koulutus, ammattikorkea-
koulun opetus sekä jatkokoulutus toi-
mivat yhteisen Aboa Mare -nimen alla. 
Tähän kuuluvat Axxell, joka kouluttaa 
vahtiperämiehiä ja vahtikonemestarei-
ta, Yrkeshögskolan Novia, joka tarjoaa 
merikapteenin tai meri-insinöörin tut-
kintoon johtavaa opetusta sekä jatko-
koulutuskeskus Aboa Mare, joka järjes-
tää täydennyskursseja.

Purjealuksen päällystöä. Kuva: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
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OLENNAINEN OSA koulutusta on työ-
harjoittelu laivoilla. Tätä tarkoitusta 
varten perustettiin Merenkulun Har-
joitteluMylly vuonna 2012 Suomen 
Varustamot ry:n sekä kotimaisten me-
renkulkualan oppilaitosten toimesta. 
Vuonna 2015 HarjoitteluMylly rekis-
teröitiin omaksi yhdistykseksi, jolloin 
Suomen Varustamot sekä merenkulun 
oppilaitokset siirtyivät yhdistyksen jäse-
niksi. ”Myllyn” tärkein tehtävä on koordi-
noida ja jakaa Suomen kauppalaivastoa 
koskevat harjoittelupaikat tasapuolises-
ti merenkulkualan oppilaitoksille ja nii-
den opiskelijoille.

Merenkulun koulutus  
alkoi Turussa 1813

MERENKULKUKOULUJEN PITKÄ historia 
kertoo merenkulun tärkeydestä Suo-
melle. Maamme ensimmäiset merikou-
lut perustettiin jo yli 200 vuotta sitten. 
Turun Aboa Mare voi ylpeillä sillä, että 
se on Suomen vanhin edelleen toimiva 
ammatillinen oppilaitos.

Aboa Maren tarina alkoi vuonna 1812 
kun Venäjän keisari määräsi merenkul-
kukoulujen perustamisen Turkuun, Hel-

sinkiin ja Vaasaan. Turun merenkulku-
koulu perustettiin 1813 ja opetus alkoi 
vuoden 1814 alussa. 

Alkuaikoina purjehduskauden pituus 
määritteli lukuvuoden kestoa. Oppilaat 
tulivat opiskelemaan, kun talvi ja jäät 
pysäyttivät merenkulun. Keväällä, kun 
uusi purjehduskausi taas alkoi, useam-
mat oppilaat lähtivät takaisin merille.

Vuosikymmenien ajan koulutus oli 
pelkästään navigointiopetusta. Purje-
alukset muodostivat vielä 1800-luvulla 
kauppalaivastomme selkärangan. En-
simmäisen suomalainen avomerikel-
poinen höyryalus Furst Menschikoff 
aloitti liikennöinnin Turun ja Tukholman 
välillä 1836. 

Konevoimalla liikkuvien alusten tek-
niikka asetti uusia vaatimuksia myös 
opetukselle. Samalla laivoille syntyi uusi 
ammattiryhmä, joka työskenteli laivan 
konehuoneessa.

Simulaattoriharjoittelu  
on nykypäivää

TURUSSA ON HARJOITETTU meren-
kulkukoulutusta taukoamatta sitten 
koulun perustamista 1813. Ainoastaan 

Merikapteeniluokka vuonna 1928 vanhan koulurakennuksen 
edessä Turun Vartiovuoren mäellä. Rakennus on alunperin raken-
nettu observatorioksi, mutta Turun palon jälkeen yliopisto siirtyi 
Helsinkiin, rakennus jäi tyhjäksi ja merikoulu siirtyi sinne. 
Kuva: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

toisen maailmansodan aikana opetuk-
sessa oli pidempiä katkoksia. 

1900-luvulla ja etenkin toisen maa-
ilmansodan jälkeen laivatekniikka 
kehittyi vallankumouksellisesti, kun 
elektroniset apuvälineet kuten Decca-
paikantamisjärjestelmät ja radiopuheli-
met otettiin apuun navigoinnissa. Mul-
listavin keksintö oli kuitenkin tutka. Sen 
avulla navigointi tuli turvalliseksi myös 
sumussa ja muita aluksia pystyttiin ha-
vaitsemaan useiden meripeninkulmien 
päästä. 

Nykyään kauppa-alusten komento-
silta on täynnä elektroniikkaa ja integ-
roituja järjestelmiä. Paikanmääritys ta-
pahtuu satelliittien avulla. Kaikki tämä 
ja kiihtyvä digitalisoituminen tuottaa 
uusia haasteita ja mahdollisuuksia me-
renkulkualan koulutukselle. 

Aboa Mare on investoinut kehitty-
neisiin simulaattoreihin, joiden avulla 
koulun opiskelijat voivat harjoitella 
navigointia realistisissa olosuhteissa. 
Varustamot voivat myös järjestää jat-
kokoulutusta merenkulkijoille komen-
tosilta- ja konehuonesimulaattoreiden 
avulla. Simulaattorien jatkuva kehittä-
minen tapahtuu yhteistyössä käyttäjien 
ja laitetoimittajien kanssa.
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Turku. Perustettu 1813. Aboa Mare: 
Yrkeshögskolan Novia ja Yrkesinstitut Axxell.

Suomen merikoulut
Rauma. Perustettu 1880. Satakunnan ammatti-
korkeakoulu ja ammattiopisto WinNova.

Kotka. Alkuperäiset juuret ovat Viipurin 
merikoulussa, joka on perustettu vuonna 
1868. Nykyisin Kaakkois-Suomen ammatti-
korkeakoulu XAMK ja Etelä-Kymenlaakson 
ammattiopisto Ekami.

Maarianhamina. Perustettu 1854. Alandica Shipping Aca-
demy: Högskolan på Åland, Sjöfartsgymnasiet, 
Ålands sjösäkerhetscentrum.
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AHO ry on Hämeen ammat-
tikorkeakoulun Ammatilli-
sen opettajakorkeakoulun 
ja EDU-tutkimusyksikön 
opettajien yhdistys. Histori-
amme juontaa yli 60 vuoden 
taakse. 

HEIKKI HANNULA

muuttui monialaiseksi ja mukaan nos-
tettiin myös ammatillinen erityisopet-
tajankoulutus ja ammatillinen opinto-
ohjaajakoulutus. Tilanne on kääntynyt 
sellaiseksi, että insinööritaustaisia aho-
laisia on enää vähemmistö. Haluamme 
kuitenkin pitää historian lippua korkeal-
la ja tietoisesti nostamme työnantajam-
me myötä tekniikan ja liikenteen alan 
opettajankoulutuksen yhdeksi paino-
pisteeksi.
Virallisten kokousten ohella olemme 
kokoontuneet kahdesti vuodessa ja-
kamaan järjestötietoutta ja keskustele-
maan ajankohtaisista kysymyksistä. Sa-
massa yhteydessä olemme nauttineet 
maittavan kevät- tai joulupäivällisen 
hämeenlinnalaisessa ravintolassa. Ko-
rona-aikana toimintamme on siirtynyt 
verkkoon. Hallituksen kokouksissa ja 
yhdistyksen verkkopikkujoulussa olem-
me hyödyntäneet Teamsia. Verkkotila-
uksiin on otettu mukaan leikkimieltä, 
joten niiden ohjelma on hyvin saman-
kaltainen kuin “livetapaamisissa”.

Heikki Hannula, 
puheenjohtaja

OLEN TOIMINUT ammatillisena opetta-
jankouluttajana vuodesta 2002. Viihdyn 

työssäni oikein hyvin. Opettajankoulu-
tusryhmän ohjaaminen vuosittain on 
vakioprosessi. Vastaan suurelta osin 
ryhmän opettajaopintojen etenemises-
tä niin ammattipedagogisten opintojen 
kuin opetusharjoitteluiden ja TKI-töi-
denkin osalta. 
Vuosityökuormassa on myös projek-
titehtäviä. Vuosien varrella olen ollut 
mukana hyvin monipuolisen kirjon 

AHO ry esittäytyy

S uomeen perustettiin lyhyen ajan 
sisään lukuisia uusia ammattikouluja. 
Niiden opettajat olivat rautaisia am-
mattilaisia, mutta heidän pedagogisten 
taitojensa kehittäminen nähtiin tar-
peelliseksi. Vuonna 1959 perustettiin 
Ammattikoulujen Hämeenlinnan opet-
tajaopisto vastaamaan näihin tarpeisiin. 
Alkuperäisen nimen alkukirjaimet elä-
vät edelleen AHO ry:n nimessä.

AHO ry:n jäsenet kehittävät 
tekniikan alan opettajien 
osaamista

AMMATTIKOULUJEN Hämeenlinnan 
opettajaopistossa opiskelivat erityisesti 
tekniikan alojen opettajakokelaat. Tek-
niikan aloihin kiinnittyminen oli yksi 
keskeinen syy myös sille, että AHO ry 
hakeutui TOOLin suojiin vuoden 2018 
alusta, kun meidän piti liittyä uuteen 
valtakunnalliseen opettajayhdistyk-
seen.
Alussa kaikki aholaiset olivat tekniikan 
alan opettajankouluttajia. Vielä 1990-lu-
vulla selvä enemmistö jäsenistöstä 
oli taustaltaan insinöörejä, mutta sen 
jälkeen tilanne on elänyt. 1990-luvun 
alussa ammatillinen opettajankoulutus 

Opettajaopiston opiskelijoiden v. 1981 valmistama yhdistyksen laatta.

Puheenjohtaja Heikki Hannula nuija kädessä.
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muodostavissa hankkeissa. Uusimpana 
aluevaltauksena yritän ottaa haltuun 
myös kasvatustieteellisten perusopin-
tojen opettajan tehtäviä. Sen lisäksi 
kuulun talomme pedagogiseen kehit-
tämisryhmään.
Jos en pitäisi sitä säälittävän kliseenä, 
voisin väittää harrastavani monipuolis-
ta liikuntaa. Tyydyn siis toteamaan, että 
menen mielelläni saunaan ja talvella 
avantoonkin.

Marja-Liisa Samppala, 
sihteeri

TOIMIN REILU SEITSEMÄN vuotta opet-
tajan tehtävissä, kunnes viime vuoden 
elokuussa liityin OAJ:hin ja TOOLiin. 
Hämeen ammattikorkeakoulun AHO 
ry:n sihteerinä aloitin vuoden 2021 
alussa. Järjestötoiminnasta minulla on 

jonkin verran aikaisempaa 
kokemusta, sillä olen 

toiminut Terveys- ja 
talous ry:n alaja-

oston Laikkarit 
(sittemmin Sai-
raalapuhtaus) 
hal l i tukses-
sa vuodesta 
2011 lähtien 
ja Samppalat 

Sukuseura ry:n 
sihteerinä 13 

vuotta.
Työni opettajankou-

luttajana olen kokenut pal-
kitsevaksi. Työ on vaihtelevaa ja työn 
imu on suuri. Määrittelen itseni elin-
ikäiseksi oppijaksi. Innostun helposti 
uusista asioista ja aina ovat myös jotkin 
opinnot työn alla. 

Päivi Pynnönen, 
varapuheenjohtaja

TULIN VUONNA 1996 viestinnänopetta-
jaksi HAMKin liikennealalle. Taustakou-
lutukseltani olen puheviestinnän opet-
taja, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. 
Tällä hetkellä toimin lehtorina erityis-
opettajankoulutuksessa ja olen muka-
na erilaisissa hankkeissa sekä täyden-
nyskoulutuksissa.
Pidän työssäni sen ihmisläheisyydestä, 
monipuolisuudesta ja laaja-alaisuudes-
ta. Voin käyttää työssäni kaikkea osaa-
mistani, eikä kehittäminen sekä kehitty-
minen siinä koskaan lopu. 
Olen aina toiminut tiimeissä ja uskon 
yhteistyöhön niin opettajuudessa kuin 

yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. 
Toimin useassa yhdistyksessä, ja tällä 
hetkellä pyrin edistämään muun mu-
assa korkeakoulujen esteettömyyttä ja 
saavutettavuutta Ammatilliset erityis-
opettajat ry:n puheenjohtajana. 
Vuosien aikana olen AHO ry:ssä toimi-
nut sihteerinä ja varapuheenjohtajana. 
Minusta on hienoa, että yhdistyksemme 
on osa TOOLia, jonka kautta voimme 
toimia aktiivisena koulutuspoliittisena 
vaikuttajana laadukkaan koulutuksen ja 
opetuksen puolesta.

Irmeli Lignell, 
rahastonhoitaja

HAMK AMMATILLISESSA opettajakor-
keakoulussa olen työskennellyt lehto-
rina vuodesta 2008 alkaen. Päätehtä-
vääni on ammatillisten erityisopettajien 
kouluttaminen, työhön kuuluu myös 
ammatillisen koulutuksen hankkeita. 
Koulutustaustani on vahvasti pedago-
ginen: kasvatustieteen maisteri, lasten-
tarhanopettaja, luokanopettaja, erityis-
opettaja ja ammatillinen opettaja. 
Työkokemusta on kertynyt jo reilut 33 
vuotta koulutuksen eri asteilla. AHO 
ry:n toimintaan lähdin mukaan kol-
legan houkuttelemana kolme vuotta 
sitten, ja istun nyt yhdistyksen rahakirs-

tun vartijana. Rahakirstua avataan vuo-
sittain yhdistyksen jäsenten yhteiseen 
virkistystoimintaan. Yrittäjyydestä, yh-
distys- ja verkostotoimista olen oppinut 
kantapään kautta perheyrityksen vaate-
tusalan hallituksen jäsenenä.
Yhdessä toiminen, yhdessä tekeminen, 
toisilta oppiminen ja osaamisen jakami-
nen ovat voimavarojani omassa työssä-
ni. Opettajien hyvinvointia tulee pitää 
yllä monissa muutoksissa toimiessam-
me.

Alla Lemechkova-Toivonen, 
TOOL ry hallituksen jäsen, 
OAJ:n opettajankoulu- 
tustyöryhmän jäsen

15 VUOTTA SITTEN aloitin työskentelyn 
HAMK ammatillisessa opettajakorkea-
koulussa. Työkuva on samankaltainen 
kuin muilla kollegoilla: opettajankou-
lutusryhmät, hankkeet ja välillä kan-
sainväliset työtehtävät. Olen vastuussa 
kasvatustieteellisten opintojen moduu-
lin kehittämisestä ja osallistun pedago-
giseen kehittämisryhmään. Työ on ollut 
monipuolista ja siitä sadut palautteet 
palkitsevia. Monien kollegojen tavoin 
tunnen työn imua, innostusta ja koen 
olevani innovatiivisen työyhteisön jä-
sen.
OAJ:n aktiiviksi ryhdyin 12 vuotta sitten. 
Olen ehtinyt osallistua toimintaan pai-
kallistasolla ja valtakunnallisella tasolla. 
Nykyään kuulun TOOLin hallitukseen, 
ja sen kautta osallistun OAJ:n opetta-
jankoulutustyöryhmän työskentelyyn. 
Koen OAJ:n aktiivin roolin hyvin antoi-
sana, vaikka se vie runsaasti aikaa. Tätä 
työtä tehdään sydämellä ja innolla.
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Teknologiaosaamisella ja insinöörikoulu-
tuksella on edelleen keskeinen merkitys 
Suomen menestyksen rakentamisessa. Tek-
nologinen osaaminen limittyy tänä päivänä 
kaikkialle työelämään. 

 nsinööriosaamista tarvitaan yhteiskunnan eri sekto-
reilla, ja kaikkiin kasvualoihin liittyy keskeisesti teknologinen 
osaaminen. Insinööreillä on ratkaiseva rooli maamme hyvin-
voinnin ja kilpailukyvyn turvaamisessa. 

Millaisia insinöörejä me tarvitsemme suomalaisen osaami-
sen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen ja nostamiseen maailman-
laajuisessa kilpailussa?

VAIKKA INSINÖÖRIKOULUTUKSEN tarve on kasvava, ei Suo-
men kannata kilpailla insinöörien määrällä vaan laadulla. Insi-
nöörikoulutuksessa on tärkeää panostaa koulutuksen laatuun 
ja työelämälähtöisyyteen sekä opintojen etenemiseen. 

Insinöörikoulutuksen vahvuuksia ovat osaamisperusteisuus 
ja yritysyhteistyö. Ne mahdollistavat osaamistarpeissa tapah-
tuvien muutosten ennakoinnin ja koulutuksen räätälöinnin 
erilaisiin työelämän tarpeisiin. 

Laadukas perusosaaminen, vahva työelämäyhteistyö ja 
joustavat mahdollisuudet täydentää osaamista ovat laa-
dukkaan insinöörikoulutuksen ja -osaamisen perusta. Nämä 
kaikki osaset ovat läsnä suomalaisessa tekniikan alan koulu-
tuksessa, jota annetaan ammattioppilaitoksissa, ammattikor-
keakouluissa ja tiedekorkeakouluissa.  

MEIDÄN PÄÄTÖKSENTEKIJÖIDEN tehtävänä on antaa hyvät 
edellytykset siihen, että Suomessa jatkossakin kehitetään laa-
dukkaita, kilpailukykyisiä tuotteita ja ratkaisuja, joita saadaan 
myytyä maailmalle. Tähän tarvitaan osaavaa työvoimaa, ute-
liasta ja innovatiivista mielenlaatua sekä sinnikästä ahkeroin-
tia. 

Osaaminen on tämän päivän yritykselle strateginen menes-
tystekijä, mutta mistä laadukas teknologiaosaaminen syntyy? 

PAULA RISIKKO
Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan pj. 

Insinööriosaamisella 
on kasvava tarve 

I

Työ alkaa jo päiväkodeissa, joissa otetaan oppimisen en-
simmäisiä askelia. Peruskoulun ensimmäisillä luokilla opetta-
jien pitää pystyä antamaan myönteisiä kokemuksia tekniikan 
aloille tärkeissä teemoissa, jotka liittyvät luonnontieteisiin ja 
matematiikkaan. 

Lasketaan, mitataan ja punnitaan, tehdään havaintoja, ra-
kennetaan. Nykyään kouluissa yhdistetään tekniikkaa, tie-
dettä ja matematiikkaa myös luovuuteen: puhutaan STEAM-
kokonaisuudesta (science, technology, arts & mathematics).

TEKNIIKAN ALAN KOULUTUKSELLE on hyvin tärkeää myös 
se väylä, jossa ammatillisen tutkinnon suorittaneet ja työelä-
mässä jo joitakin vuosia olleet ihmiset tulevat täydentämään 
osaamistaan muun muassa ammattikorkeakouluun. He tuo-
vat työkokemuksen ja -elämän antaman lisäsäväyksen opis-
kelun maailmaan. Tätä väylää meidän pitää niin ikään vaalia.

MAAILMAN MUUTOKSEN KIIHTYVÄ vauhti on nostanut myös 
koko työuran jatkuvan oppimisen tarpeen kansalliseen kes-
kusteluun. Meneillään on työ systemaattisemman jatkuvan 
oppimisen järjestelmän kehittämiseksi ja organisoimiseksi 
maahamme. 

Entisenä aikuiskoulutusjohtajana on työ parlamentaarises-
sa työryhmässä ollut erittäin mielenkiintoista. Alusta ei ole 
tarvinnut lähteä, sillä niin paljon on jatkuvan oppimisen mah-
dollisuuksia jo nyt. 

Tässäkin työssä tulee huomioida ennen kaikkea kysyntäläh-
töisyys. Yritykset tietävät, että tarjolla on opintoja, joista heille 
olisi hyötyä ja joista voisi maksaa, mutta hankinnassa on yl-
lättäviä pullonkauloja eikä oikeaa yhteyshenkilöä aina tahdo 
löytyä. 

KOULUTUSJÄRJESTELMÄN ja työelämän tulee olla entistäkin 
enemmän kumppaneita, joiden välillä on jatkuvan vuorovai-
kutuksen ja palautteen suhde. Siten koulutusta ja opetusta 
osataan kehittää alati muuttuvan työelämän tarpeita parhai-
ten vastaavaksi.

Kuva: KALLE LAHTINEN
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Suomi tarvitsee Suomi tarvitsee 
tekniikan ammattilaisiatekniikan ammattilaisia

J
 okaisen peruskoulun päättävän 
on valittava, missä aikoo jatkaa opinto-
jaan. Osalle valinta on vaikeaa. Pitäisikö 
opinto-ohjauksen olla enemmän eri 
alojen esittelyyn keskittyvää, työelämä-
lähtöistä? Jättävätkö oppilaat yhteis-
haussa valitsematta alan, jos tiedon ja 
tekemisen määritteleminen on totuu-
denmukainen? 

Peruskoulussa on opinto-ohjausta 
jokaisella vuosiluokalla. Opiskelijan 

yksilöllisessä ohjauksessa käsitellään 
opintoja, koulutus- ja ammatinvalintaa 
sekä elämäntilannetta. Sen lisäksi työ-
elämään tutustutaan 7–9 vuosiluokilla 
ns. tet-jaksoilla. Tet-jaksot ja kesätyöt 
ovat tärkeitä työelämään tutustuttajia 
ja auttavat tuntemaan alaa sekä eri työ-
tehtäviä. Valitettavan usein jaksoista jää 
vaillinainen tai jopa negatiivinen kuva 
työelämästä. Työtehtävään perehdytys 
on liian usein puutteellista tai sitä ei ole, 

on sitten kyse kesätyöstä, työssäoppi-
misjaksosta tai normaalista työsuhtees-
ta. Negatiivisesta työkokemuksesta voi 
jäädä nuorelle pitkäaikainen trauma, 
joka passivoi eikä kannusta koulutuk-
seen ja työelämään siirtymiseen.

Peruskoulun 9. luokan päättäneitä oli 
vuonna 2017 noin 57 800. Lähes kaikki 
hakivat välittömästi jatko-opintoihin, 
hakematta jätti 0,4 prosenttia. Tytöistä 
64 prosenttia haki ensisijaisesti lukioon. 

Suomi on vientiteollisuuden varassa oleva maa. Jotta saamme tuotteitamme kansainvälisil-
le markkinoille, tarvitsemme korkeatasoista tekniikan osaamista. Tekniikan opiskelijoita 
ammattikorkeakouluihin ja tiedekorkeakouluihin syöttävät lukiot ja ammattioppilaitokset. 
Teollisuus tarvitsee molempia väyliä pitkin tulevia tutkinnon suorittajia. Valmentaako pe-
ruskoulu riittävästi toiselle asteelle siirtyviä ja sieltä eteenpäin ponnistavia opiskelijoita? 
Auttaako oppivelvollisuusiän nosto ja toisen asteen pakollisuus, jos perustus pettää? 

PERTTI POROKARI
Ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelija ja sähköurakoitsija

Kuva: RISTO VIRPI
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KEIJO HAKALA
Ammatillisen opettajakoulutuksen lehtori

Pojista 55 prosenttia haki ensisijaisesti 
toisen asteen ammatilliseen koulutuk-
seen. Valmistavissa ja valmentavissa 
koulutuksissa jatkoi 1050 ja peruskou-
lun lisäopetuksessa (10-luokka) 500 pe-
ruskoulun päättänyttä. Kaikkiaan vajaat 
1800 nuorta jäi kaikkien edellä mainit-
tujen koulutusten ulkopuolelle. 

Perusopetuslakiin lisätty, 1.8.2021 
voimaan tuleva, tehostetun oppilaan 
ohjauksen toteutumista koskeva pykälä 
11 a § (30.12.2020/1216) avaa mahdol-
lisuuksia erityisesti ammatillisen uran 
ohjaukseen: Sellaisella perusopetuksen 
oppimäärää suorittavalla oppilaalla, 
joka tarvitsee perusopetuksen jälkei-
siin jatko-opintoihin hakeutumiseen 
liittyvää tukea, on oikeus saada ope-
tussuunnitelman mukaisen oppilaan-
ohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista 
henkilökohtaista oppilaanohjausta. 
Tehostetussa henkilökohtaisessa oppi-
laanohjauksessa oppilaalle annetaan 

henkilökohtaista ja muuta oppilaanoh-
jausta sekä laaditaan henkilökohtainen 
jatko-opintosuunnitelma. Tehostettua 
henkilökohtaista oppilaanohjausta an-
netaan 8. ja 9. vuosiluokalla.

Kuinka paljon tehostetussa opinto-
ohjauksessa tulisi huomioida eri am-
mattialojen erityispiirteitä ja miten 
ammatissa työskentelyn perusosaamis-
vaatimukset tulisi oppilaille esitellä? 
Löytyykö tekniikan aloille valmentavia 
menetelmiä, jotka kehittävät oppilai-
den luonnontieteen osaamista parem-
maksi?

Olen tehnyt havaintoja lähtötason 
osaamisesta ja oppimisesta opetta-
essani toisen asteen ammatillisen pe-
rustutkinnon sähkötekniikan opinnot 
aloittaneita nuoria. He ovat pääsääntöi-
sesti poikia, joiden vahvuus ei aina ole 
opintoihin keskittyminen. Miten saada 
etenkin pojat kiinnostumaan opiskelus-
ta peruskoulussa ja toisella asteella sekä 

ymmärtämään, mikä on koulutuksen 
tarkoitus ja opiskelijan vastuu omasta 
osaamisestaan? Nuorilla on vaikeuksia 
erityisesti matematiikassa mutta myös 
lukemisessa ja kirjoittamisessa. Moti-
vaatio on usein hukassa varsinkin, jos 
opinahjon valintaan on vaikuttanut voi-
makkaasti joku muu kuin opiskelija itse. 

Onko matemaattisten aineiden mää-
rä ja laatu peruskoulussa riittävää? 
Onko harppaus peruskoulusta toiselle 
asteelle liian suuri? Pisa-tutkimuksen 
tulosten suunta näyttää vaaralliselta. 
Jotain siis pitäisi tehdä ja pian, jotta suo-
malainen koulutusjärjestelmä ei putoa 
kansainvälisesti vertaillen kehityksen 
kelkasta. Onko vika peruskoulun opin-
to-ohjauksessa, opettajissa, oppilaissa, 
vai vanhemmissa, kun osaamisen suksi 
ei luista?  
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Terveisiä   hallitukselta

Opetuksen lisäksi edunval-
vonta on viime vuoden aika-
na ottanut ison digiloikan. 
Ja se on ollut ihan maailman 
luokan hyppy, mistään ihan 
pikku loikasta ei todellakaan 
ole ollut kysymys. Tämä kos-
kee TOOLin lisäksi ihan ko-
ko OAJ:n jäsenistöä. Tämän 
vuoksi onkin hyvä asia, että 
paikalliset neuvottelut on 
käynnistetty lisätyön ja teh-
tävän vaativuuden korvaa-
miseksi koko opetusalalla. 
Parhaamme olemme opiske-
lijoiden ja projektien eteen 
tehneet.

 allituksen kokoukset sekä ke-
vät- ja syysvaltuusto on hoidettu täysin 
etänä. Joitain perinteisiäkin kokouksia 
on kuitenkin onnistuttu pitämään. TOO-
Lin suunnittelukokous ja tapaaminen 
OAJ:n johdon kanssa osuivat hyvään ra-
koon, ja ne saatiin pidettyä turvallisesti 
kasvokkain. 

Tämän lisäksi OAJ:n johtoa, eli Olli 
Luukkainen, on parikin kertaa vieraillut 
hallituksen kokouksissa. Siitä kuuluu 
tietysti iso kiitos hänelle. Tässä on var-
masti auttanut hyvät olemassa olevat 
ja mutkattomat keskusteluyhteydet 
OAJ:n suuntaan. Eli yhteydenpito si-
dosryhmiin ja tärkeät ja tiiviit yhteydet 
OAJ:n johtoon ovat toimineet hyvin 

Vahvaa edunvalvontaa etänä 

näin pandemiakin aikana. Tavoitteem-
me ja meille tärkeät asiat on tuotu esille 
joka tapaamisessa, ja niistä täytyykin 
pitää ”ääntä”, jotta ne ovat kaikilla hyvin 
tiedossa, kun neuvottelut taas koittavat. 

Vaikka hyvin on näinkin sujunut, on 
kuitenkin syytä pohtia, miten edunval-
vonta ja sopimusneuvottelut onnistuisi-
vat oikeasti etänä. Toivottavasti jatkossa 
kuitenkin kohdataan enemmän kasvok-
kain. Varmasti tavoitteemme saadaan 
viestittyä vieläkin vakuuttavammin, kun 
koko hallituksen ja melkein tuhannen 
jäsenen voimalla niitä tuomme esil-
le. Kasvokkain kohtaamisessa ilmeillä, 
eleillä ja olemuksella voi tehdä vaiku-
tusta. Etänä TEAMSin välityksellä nämä 
eivät välttämättä aina välity oikealla ta-
valla.

JOTAIN HYVIÄ OPITTUJA käytäntöjä 
kokoustamiseen voidaan varmasti ot-
taa käyttöön jatkossakin, ja jonkinlai-
nen hybridimalli voi olla tarpeen ihan 
käytännön syistäkin. Matkustaminen 
maakunnista voi pandemian jälkeen 
olla haastavampaa, koska julkiset kulku-
yhteydet eivät varmasti palaudu kovin 
nopeasti pandemiaa edeltävälle tasolle. 

Osallistuminen hallituksen kokouk-
siin on ollut hyvällä tasolla viime vuo-
den aikana, joten miksei jatkossakin. 
Varmasti tähänkin löydämme parhaan 
ja soveltuvimman käytännön. Se on 
tärkeää, koska maantieteellisen ja pai-
kallisen vaikuttavuuden on hyvä näkyä 
hallitustyöskentelyssä, ja se pitää tehdä 
jatkossakin joustavasti mahdolliseksi.

KOULUTUS JÄTETTIIN TÄNÄ keväänä 
hallituksen kehysriihessä resurssileik-
kausten ulkopuolelle. Ainoa oikea ja 
mahdollinen päätös tilanteessa, jolloin 
teollisuudella on tekijäpulaa ja etenkin 

pulaa osaavista tekijöistä. Toivottavasti 
päätös pitää. Voitoksi sitä ei tietysti voi 
mitenkään kutsua, koska menneiden 
lähivuosien isot leikkaukset eivät tällä 
tietysti mitenkään korjaannu. Jos tarvi-
taan lisää osaajia, tarvitaan myös lisää 
resursseja ja opettajia. Niin yksinkertais-
ta se on!

JÄSENHANKINNAN ETEEN tehdään ko-
vasti töitä. Tavoitteena on esimerkiksi 
saada kaksoisjäsenyyden hinta vieläkin 
kilpailukykyisemmäksi OAJ:n jäsenyy-
den hintaan verrattuna. 

Nyt kun poikkeustilarajoituksia pure-
taan ja kokoontumiset alkavat onnistu-
maan, on alayhdistysten myös hyvä aika 
alkaa miettiä, miten hyödyntää korotet-
tuja alayhdistysavustuksia jäsenhankin-
nassa. Ja uudesta jäsenestähän alayh-
distys saa edelleen 200 euron palkkion! 

Tähän aikaan sopivasti liittyen TOOL 
on lisännyt somenäkyvyyttä, ja TOOLin 
sivuilta löytyykin linkit Youtube-vide-
oihin, jossa puheenjohtaja kertoo jäse-
nyyksistä, jäseneduista ja tavoitteista. 
Tällä ja näillä muillakin konsteilla saa-
daan jäsenmäärän kehitys taas kään-
nettyä oikeaan suuntaan, joten voimme 
tehdä entistä vahvempaa edunvalvon-
taa niin etänä kuin kasvokkain.

JÄSENISTÖSTÄMME ON MONI joutu-
nut sopeutumaan työympäristömuu-
tokseen ja uusiin työskentelytapoihin 
kuluneen vuoden aikana. Jossain tapa-
uksissa se on tarkoittanut työhuonepro-
jekteja, jotta rauhallista ja toimivaa työ-
ympäristöä saa järjestettyä kotioloihin. 
Samaan aikaan kampuksilla myllätään 
tiloja ja työhuoneita uuteen malliin. Toi-
vottavasti kaiken tämän jälkeen on toi-
mivat välineet käytössä niin koti- kuin 
työkonttoreillakin.

H
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LASSE HILLMAN
konetekniikan lehtori Tampereen ammattikorkeakoulu

TOOL Tampere
TOOL ry:n hallituksen jäsen

Kuvassa kirjoittaja kellariin remontoidussa 
työhuoneessa. Uudessa työpisteessä on hyvä 
lukea Toolilaista. Niin uusi kuin aiemminkin 
ilmestyneet Toolilainen-lehdet löytyvät 
TOOLin kotisivuilta.
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Tekijänoikeus opettajien työssä 
TOOL 13.4.2021

lakimies Ira Hietanen-Tanskanen
erityisasiantuntija Pasi Repo

TOOL järjesti kaikille jä-
senilleen avoimen, nimen-
omaan tekniikan ja liiken-
teen alan korkeakouluopetta-
jille suunnatun tekijänoike-
uskoulutuksen 13.4. Teams-
ympäristössä. Koulutukseen 
osallistui parhaimmillaan 
110 jäsentä, ja ennakkokysy-
myksiä saatiin runsaasti. 

 ihe selvästi kiinnosti jäsenistöä 
ja on noussut erityisen ajankohtaiseksi 
koronatilanteen muutettua suuren osan 
opetuksesta etäyhteyksin toteutetta-
vaksi. Kouluttajina toimivat OAJ:n juristi 
Ira Hietanen-Tanskanen ja OAJ:n eri-
tyisasiantuntija Pasi Repo. Koulutuksen 
diat on lähetetty koulutukseen osallis-

HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

TOOLin tekijänoikeuskoulutus 
tavoitti yli sata jäsentä

A

tuneille, ja ne ovat TOOLin nettisivuilla 
nähtävissä. Tässä jutussa nostetaan tii-
viissä muodossa esiin teoskynnyksen ja 
lähioikeuden ylittymisen kriteerit sekä 
työnantajan oikeudet opettajan teki-
jänoikeuden tai lähioikeuden piirissä 
olevaan materiaaliin.

Milloin teoskynnys ylittyy?

KESKEISTÄ TEKIJÄNOIKEUKSIEN ym-
märtämiselle on hahmottaa, mitä kaik-
kea niiden piiriin kuuluu. Teoskynnys 
ylittyy oppimateriaalin kohdalla silloin, 
kun kyseessä on omaperäinen ja itse-
näinen luovan työn tulos. Itsenäisyyttä 
ja omaperäisyyttä voi arvioida pohti-
malla, olisiko joku toinen samaan teh-
tävään ryhtynyt henkilö voinut saada 
aikaan identtisen lopputuloksen. Jos 
teoskynnys ylittyy, on suoja-ajan pituus 
tekijän elinikä + 70 vuotta. 

Sellainen materiaali, joka ei täytä te-
oskynnyksen kriteereitä, voi kuitenkin 

mahdollisesti saada suojaa niin sanotun 
lähioikeuden perusteella. Esimerkiksi 
huomattavaa koostamistyötä vaatineet 
tietokannat, taulukot ja luettelot voivat 
saada suojaa lähioikeuden perusteella. 
Esimerkiksi matematiikan monistesarjat 
katsotaan luetteloiksi, jotka saavat lähi-
oikeussuojaa, jonka pituus on 15 vuotta 
koostamishetkestä. 

Sen sijaan luento yleensä täyttää itse-
näisyyden ja omaperäisyyden kriteerin 
siten, että tekijänoikeuden saamisen 
edellyttämä teoskynnys ylittyy. 

Miten tekijänoikeuksista 
kannattaa työnantajan 
kanssa sopia?

TEKIJÄNOIKEUS SYNTYY automaatti-
sesti ja on voimassa, jos ei muuta ole 
sovittu. Työnantaja ei siten voi väittää, 
että tekijänoikeus opettajan laatimaan 
materiaaliin olisi syntynyt hiljaisen hy-
väksynnän perusteella esimerkiksi siksi, 
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että opettaja ei ole aiemminkaan vas-
tustanut sitä, että työnantaja on käyt-
tänyt hänen laatimaansa materiaalia 
omiin tarkoituksiinsa. 

Suullinen sopimus on sinänsä pätevä 
sopimisen muoto, mutta OAJ suositte-
lee laatimaan tekijänoikeuksia koskevat 
sopimukset aina kirjallisesti. Suullisesti 
tehdyn sopimuksen sisältöä on hyvin 
vaikea riitatilanteessa näyttää toteen.

ENNAKKOKYSYMYKSISSÄ tuotiin esiin, 
että joissain ammattikorkeakouluissa 
työnantaja on vaatinut opettajia työ-
sopimuksen osana tai omana sopimuk-
senaan allekirjoittamaan laatimiensa 
oppimateriaalien tekijänoikeuden luo-
vuttamisen työnantajalle. 

On myös esiintynyt tilanteita, joissa 
työnantaja on vaatinut opettajia hyväk-
symään oppimateriaalin verkkoalustan 
käyttöoikeutta vastaan ehdon, jolla he 
luovuttavat kaiken alustalle lataamansa 
materiaalin käyttöoikeudet työnantajal-
le.

OAJ näkee tällaiset painostavat sopi-
muksen solmimistilanteet ja sopimus-
ehdot kohtuuttomina eikä suosittele 
niiden hyväksymistä. Asiasta ei kuiten-
kaan ole oikeuskäytäntöä, joten täysin 
varmaa tietoa siitä, miten tilannetta tuo-
mioistuimessa tulkittaisiin, ei OAJ:lla ole. 

Oppimateriaalin 
tekijänoikeudet eivät 
kuulu työnantajalle vaikka 
materiaali olisi laadittu 
työajalla

KOULUTUKSEN edunvalvonnallises-
ti ehkä keskeisin elementti oli OAJ:n 
viesti siitä, että opettajan laatima op-
pimateriaali ei kuulu työnantajalle sillä 
perusteella, että se on laadittu työajalla 
ja työnantaja on sitä kautta resursoinut 
siihen. 

Sivista on asiasta eri mieltä, ja siksi 
useassa ammattikorkeakouluissa vai-

kuttaa työnantajan taholta ajatusmalli, 
jonka mukaan työajalla tehty materiaa-
li siirtyisi automaattisesti työnantajan 
omaisuudeksi.

OAJ:n kanta on, että jos työnantaja 
haluaa jatkossa hyödyntää materiaalia, 
tulee opettajan ja työnantajan laatia 
erillinen sopimus asiasta ja siinä yhte-
ydessä sopia kohtuullisesta korvauk-
sesta. OAJ ei ota kantaa siihen, mikä 
on kohtuullinen korvaus: kuitenkaan 
pelkkä materiaalin laatimiseen resursoi-
tu työaika ei ainakaan yleensä korvaa 
työnantajan vapaaseen käyttöönsä saa-
masta materiaalista aiheutuvaa hyötyä. 

Hankkeiden osalta tilanne on erilai-
nen, koska hankerahoitusta edeltävä 
hankesopimus voi sisältää tarkatkin 
ehdot hankkeessa laaditun oppimateri-
aalin tekijänoikeuksista. Opettajan kan-
nattaakin ennen hankkeen aloitusta tie-
dustella, miten hankesopimuksessa on 
tarkoituksena tekijänoikeuksista sopia.

Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay
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”Ammattikorkeakouluista valmis-
tuneita on yli 500 000. On vai-
kea kuvitella, miltä suomalaiset 
työmarkkinat näyttäisivät ilman 
näitä osaajia ja heidän työpanos-
taan.” Näillä sanoilla tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö onnitteli 
ammattikorkeakoulujen rehtori-
neuvosto Arenea, joka täyttää tänä 
vuonna 25 vuotta. Samat vuodet 
täyttyvät myös vakinaisella am-
mattikorkeakoulujärjestelmällä. 

 nsimmäiset ammattikorkeakoulut 
aloittivat toimintansa elokuussa 1991. Silloin 
opistoasteen oppilaitosten yhteistyönä muo-
dostui yksikköjä, joista käytettiin väliaikaisen 
ammattikorkeakoulun nimeä. Kesäkuussa 1996 
valtioneuvoston päätöksellä vakinaistettiin yh-
deksän ammattikorkeakoulua, jotka aloittivat 
toimintansa elokuussa 1996. Vakinaistamista 
jatkettiin, ja vuoteen 2000 mennessä kaikki am-
mattikorkeakoulut olivat vakinaistuneet. Tällä 
hetkellä Suomessa on 24 ammattikorkeakou-
lua. Ennen synttärionnitteluja on syytä katsoa, 
mitä tilastot kertovat ammattikorkeakoulujen 
taipaleesta.

KUVIOSSA 1 on vuosittain suoritetut tutkinnot 
vuosina 2001–2020. Ylempi ammattikorkea-
koulututkinto (YAMK) tuli osaksi koulutustar-
jontaa vuonna 2005. Koko olemassaolonsa 
aikana ammattikorkeakoulut ovat tuottaneet 
noin 509 000 tutkintoa. Tästä YAMK-tutkintojen 
osuus on noin 29 000, joten ammattikorkea-
koulututkintojen (AMK) määrä on noin 480 000. 
Eniten tutkintoja on tullut terveys- ja hyvin-
vointialalta, noin 160 000. Tekniikka ja ICT-kou- 
lutus tulee toisena noin 143 000 tutkinnolla. 
Kolmantena on liiketalouden ja hallinon alat 
noin 111 000 tutkinnolla.

REIJO MANNINEN

Ammattikorkeakoulut ovat 
tuottaneet 25 vuoden aikana 
yli 500 000 korkeakoulututkintoa

E

 
 
 
 

 
 
Kuvio 1. Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot 2001–2020. Lähde: Vipunen  
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Kuvio 2. Tekniikan osuus tutkinnoista on vähän päälle 20 %. Lähde: Vipunen  
 
 

 
Kuvio 3. Opiskelijoiden kokonaismäärä vuosina 2010–2020. Lähde: Vipunen  
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TILASTOJA VOI TUTKIA monella tavalla 
ja erilaisilla aikajänteillä. Jos tarkastel-
laan muutosta vuodesta 2010 vuoteen 
2020, AMK-tutkintojen määrä on kasva-
nut noin 18 %. YAMK-tutkinnoissa muu-
tos on ollut huima. Vuonna 2020 YAMK-
tutkinnon sai 3870 opiskelijaa. Määrä 
on kolminkertainen vuoteen 2010 ver-
rattuna.

KUVIOSSA 2 on AMK-tutkintojen lisäksi 
tekniikan ja ICT-alan tutkinnot vuosilta 
2010–2020. Tekniikassa suoritettujen 
tutkintojen osuus on ollut noin 22–24 %. 
AMK -tutkintojen määrä pysyi vuosina 
2018–2020 suunnilleen samana. Vuon-
na 2018 saavutettiin 24 504 tutkintoa ja 
viime vuonna 24 369 tutkintoa. Nämä 
määrät kasvavat tulevina vuosina. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö linjasi vuonna 
2017 valmistuneessa Korkeakoulutuk-
sen ja tutkimuksen visiossa, että vuonna 
2030 yli puolella nuorista aikuisista tulisi 
olla korkeakoulututkinto. 

TULEVA TUTKINTOJEN määrän kasvu 
on jo havaittavissa koulutukseen valit-
tujen opiskelijoiden määrässä (kuvio 3). 
AMK- ja YAMK-opiskelijoiden kokonais-
määrä oli vuosina 2010–2019 noin 140 
000 opiskelijan luokkaa. Viime vuonna 
AMK-tutkintoon tähtääviä opiskelijoita 
oli yhteensä noin 131 000 opiskelijaa ja 
lähes 16 000 YAMK-opiskelijaa. Prosent-
teina ilmaistuna AMK-opiskelijoiden ko-
konaismäärä kasvoi vuoteen 2019 ver-
rattuna noin 4 % ja YAMK-opiskelijoiden 
peräti 12 %. Vuonna 2020 opiskelijoita 
oli noin 7000 enemmän vuoteen 2019 
verrattuna.  Kun mukaan lasketaan vie-
lä ammatillisen opettajankoulutuksen 
ja erikoistumiskoulutuksien opiskelijat, 
vuonna 2020 ammattikorkeakouluis-
sa opiskeli lähes 152 000 opiskelijaa. 
Eniten AMK-opiskelijoita oli terveys- ja 
hyvinvointialalla (noin 29 %) ja toiseksi 
eniten tekniikan alalla (noin 24 %). Uu-
sien opiskelijoiden määrä kasvoi edel-
lisvuoteen verrattuna AMK-tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa noin 14 % ja 
YAMK-puolella 25 %.

OPISKELIJOIDEN JA TUTKINTOJEN mää-
rä siis kasvaa. Mitä sitten on tapahtunut 
henkilöstön määrässä? Kuvion 4 ker-
toma kehitys on synkkä. Opetushen-
kilökunnan määrä henkilötyövuosina 
mitattuna on kymmenessä vuodessa 
laskenut noin 24 %. Pelkästään vuosi-
na 2019–2020 opetuksesta väheni noin 
350 henkilötyövuotta! Kehityksen suun-
ta on huolestuttava. 

 

Kuvio 4. Henkilöstömäärien muutos vuosina 2010–2020. Lähde: Vipunen  
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KASVAVAA OPISKELIJAMÄÄRÄÄ opete-
taan pienenevällä opettajamäärällä. Ku-
viossa 5 on opiskelija–opettaja-suhde 
kymmenen vuoden ajalta. Muutos kym-
menen vuoden aikana on noin 40 %. 
Tämä kehitys on johtanut työkuorman 
lisääntymiseen, työuupumukseen, sii-
hen että aikaa opiskelijoiden kohtaami-
seen on aina vain vähemmän ja opetuk-
sen määrä on vähentynyt. Tämä kaikki 
näkyy valmistuvien opiskelijoiden osaa-
misen laadun heikkenemisenä. 

AMMATTIKORKEAKOULUT ovat näyt-
täneet vahvuutensa. Työelämän tar-

peiden mukaisia tutkintoja on tullut 
merkittävä määrä ja ammattikorkea-
koulut ovat haluttu opiskelupaikka. 
Synttärionnittelut ovat siis paikallaan. 
Jotta seuraavat vuodet olisivat edellisiä 
parempia, muutoksia täytyy tapahtua. 
Opettajien määrän tulee seurata kasva-
via opiskelijamääriä ja koulutustarpeita. 
Opettajia tarvitaan myös TKI-tehtävien 
tekemiseen. Opettajien kautta erilaiset 
projektit ja hankkeet saadaan osaksi 
koulutusta ja tämä lisää opiskelijoiden 
ammatillista osaamista. Tässäpä tavoi-
tetta ammattikorkeakouluille tuleville 
vuosille.

Kuvio 4.

Henkilöstömäärien muutos vuosina 2010–2020. Lähde: Vipunen 

Kuvio 5.
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Kevätvaltuuston kokous jär-
jestettiin koronatilanteen 
vuoksi jälleen kokonaan 
etänä. Ainoastaan TOOLin 
hallituksen puheenjohta-
ja Jarno Varteva ja minä 
järjestösihteerinä olimme 
paikalla Akavatalolla, jotta 
etä-äänestys olisi tarvittaessa 
pystytty OAJ:n tuella järjes-
tämään. Äänestystä ei kui-
tenkaan lopulta tarvittu. 

 altuuston kokoukset ovat toimi-
neet erittäin hyvin Teams-ympäristössä, 
ja TOOL tarjoaa valtuutetuille mahdol-
lisuuden myös korona-ajan jälkeen ha-
lutessaan osallistua valtuuston kokouk-
siin etäyhteydellä. TOOLin sääntöihin 
tehtiinkin kevätvaltuuston kokouksessa 
hybridikokoukset mahdollistava muu-
tos. 

Lisäksi sääntöjä muutettiin siten, että 
aikaikkunaa, jonka puitteissa syysval-
tuuston kokous tulee järjestää, laajen-
nettiin. Kun syysvaltuuston kokous on 
tähän asti tullut järjestää loka–marras-
kuussa, mahdollistaa sääntöihin tehty 
muutos kokouksen järjestämisen 20.12. 
mennessä. Tämä muutos oli tarpeen 
lähinnä syysvaltuuston kokousta ajatel-
len: se tullaan järjestämään vasta 18.12. 
Tampereella. Edeltävänä päivänä 17.12. 
järjestetään Tampereelle rakenteille ole-
valla UrosLive-areenalla TOOLin 75-vuo-
tisjuhlat, joihin kutsutaan kaikki TOOLin 
jäsenet. Asiasta on tässä lehdessä pieni 
ilmoitus, mutta TOOL lähettää myös 
sähköisen Save the Date-ilmoituksen 
jäsenille asiasta ennen kesää. Varsinai-

HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

TOOLin kevätvaltuuston kokous 2021: 
muutama sääntömuutos ja siirtyminen 

OAJ:n jäsenmaksuperintään

V nen kutsu ilmoittautumislomakkeineen 
lähetetään jäsenistölle syksyllä.

Kevätvaltuuston kokouksen toinen 
merkittävä päätösasia koski jäsenmak-
superinnän siirtämistä 
TOOLilta OAJ:n hoidetta-
vaksi. Asiaa pohjustivat 
kokouksessa sekä OAJ:n 
järjestöjohtaja Pasi Peso-
nen että IT-päällikkö Tero 
Kainulainen. Uudistuksen 
seurauksena jäsenmak-
superintäprosessia auto-
matisoidaan uuden oh-
jelman mahdollistamana 
siten, että manuaalisesti tehtävän työn 
osuus vähenee huomattavasti. 

Jatkossa jäsenmaksut ohjautuvat suo-
raan OAJ:n tilille, kun ne aiemmin ovat 
ohjautuneet TOOLin tilille. Varainjakoon 
OAJ:n ja TOOLin välillä jäsenmaksujen 
uusi perintätapa ei vaikuta. TOOLin ja 
OAJ:n välistä yhteistyösopimusta pää-
tettiin kokouksessa muuttaa jäsenmak-
sujen perintätapaa koskevalta osin. 

Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 vuo-
sikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä 

myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. 
Informaatio-osassa Leif Östman esitteli 
TOOLin taloustilannetta ja näytti pro-
sentuaalisesti, miten TOOLin hallitus 

on sijoituspäätöksiensä 
osalta noudattanut val-
tuuston linjauksia. 

Informaatio-osassa 
käytiin keskustelua myös 
jäsenhankintaan liitty-
västä tarpeesta kehittää 
TOOLin kaksoisjäsenyys-
sopimuksia, jollaiset on 
tällä hetkellä solmittu 
Insinööriliiton ja TEKin 

kanssa. Kokouksessa tuotiin esiin myös 
tarve luoda kaksoisjäsenyyssopimus 
RIA:n kanssa. 

Valtuutetut kävivät keskustelua myös 
TESin suurimmista epäkohdista, kuten 
saatavuuslisää koskevan kirjauksen 
epämääräisyydestä ja tarpeesta kehit-
tää Sivistan sopimusta tältä osin. 

TOOLin sääntöihin 
tehtiin kevätvaltuuston 
kokouksessa hybridiko-
koukset mahdollistava 
muutos. 
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Toolilainen tutkii

Kuva: Taru Kurenniemi

Toolilainen tutkii 
etäopetusohjelmia

Tällä kerralla Toolilaisen tut-
kivan journalismin suuren-
nuslasin alla olivat etäope-
tusohjelmat. 

 astauksia kyselyyn saatiin 68, ja 
parhaiten suoriutuneet ammattikorkea-
koulut olivat tällä kertaa Savonia AMK, 

V

Seinäjoen AMK ja Hämeen AMK. Täysin 
puhtaaseen tulokseen ylsivät Jyväsky-
län AMK, Metropolia AMK, Oulun AMK, 
Tampereen AMK ja Arcada. Toolilainen 
kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!

Teams ehdoton ykkönen 
etäopetuksessa

EHDOTTOMASTI KÄYTETYIMMIKSI 
ohjelmiksi etäopetuksessa suomalai-
sissa ammattikorkeakouluissa nousi-
vat Microsoft Teams, Moodle ja Zoom. 

Toolilainen tutkii etäopetusohjelmia 
 

Tällä kerralla Toolilaisen tutkivan journalismin suurennuslasin alla olivat etäopetusohjelmat.  
 
Vastauksia kyselyyn saatiin 68, ja parhaiten suoriutuneet ammattikorkeakoulut olivat tällä kertaa Savonia AMK, 
Seinäjoen AMK ja Hämeen AMK. Täysin puhtaaseen tulokseen ylsivät Jyväskylän AMK, Metropolia AMK, Oulun AMK, 
Tampereen AMK ja Arcada. Toolilainen kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita! 
 
Teams ehdoton ykkönen etäopetuksessa 
 

Ehdottomasti käytetyimmiksi ohjelmiksi etäopetuksessa suomalaisissa ammattikorkeakouluissa nousivat Microsoft 
Teams, Moodle ja Zoom. Myös YouTubea, Adobe Connectia ja WhatsAppia käytetään paljon.  
Edelläkävijäopettajien kannattaisi tutustua vähemmän tunnettuihin tai käytettyihin oppimissovelluksiin ja jakaa 
tietoa niiden käytettävyydestä edelleen kollegoilleen. Niitä ovat mm. MOOC-alustat, kuten Coursera, edX, Udacity ja 
Udemy, sekä kysely-, esitys- ja 360-mediaohjelmat kuten Forms, Polly, SurveyMonkey, Mentimeter, Mural ja 
Thinglink. 
Kyselyn perusteella ammattikorkeakoulut suosittelevat joidenkin etäopetusalustojen käyttöä. Näitä ovat erityisesti 
Teams, Zoom ja Moodle, vähemmässä määrin myös Adobe Connect ja Webex. 

 
 

  

Myös YouTubea, Adobe Connectia ja 
WhatsAppia käytetään paljon. 

Edelläkävijäopettajien kannattai-
si tutustua vähemmän tunnettuihin 
tai käytettyihin oppimissovelluksiin ja 
jakaa tietoa niiden käytettävyydestä 
edelleen kollegoilleen. Niitä ovat mm. 
MOOC-alustat, kuten Coursera, edX, 
Udacity ja Udemy, sekä kysely-, esitys- ja 
360-mediaohjelmat kuten Forms, Polly, 
SurveyMonkey, Mentimeter, Mural ja 
Thinglink.

Kyselyn perusteella ammattikor-
keakoulut suosittelevat joidenkin etä-
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opetusalustojen käyttöä. Näitä ovat 
erityisesti Teams, Zoom ja Moodle, vä-
hemmässä määrin myös Adobe Con-
nect ja Webex.

Teamsin lisäsovellukset

MONIKAAN VASTANNEISTA ei tiennyt, 
mitä ovat Teamsin liitännäiset eli plu-
gin-sovellukset. Suurin osa ei ollut käyt-
tänyt mitään oikeaa liitännäistä. 

Moni oli käyttänyt Teamsin Breakout 
Rooms -ominaisuutta tai Microsoftin 
sovelluksia kuten OneDrive ja Whitebo-
ard, joka on valkotaulun digiversio. Var-
sinaisista Teams-liitännäisistä oli käytet-
ty Formsia, Miroa, OneNotea, Pollya ja 
SurveyMonkeytä, jotka ovatkin ehdot-
tomasti tutustumisen arvoisia ohjelmia. 
Kyselyjä kannattaa edes kokeilla tehdä 
Formsilla, Pollyllä ja SurveyMonkeyllä. 

Käsitekaavioiden, kanban-taulujen, 
vuokaavioiden, konseptikarttojen, ai-
kajanojen, tarraseinien ja kaikenlaisten 
graafisten tietoesitysten rakentamiseen 
sekä brainstormingiin Miro on aivan 
loistava työkalu; se tukee tiimityösken-
telyä ja toimii sekä selaimessa, Teamsis-
sä että älypuhelimessa. Mirolla voi teh-
dä ilmaiseksi kolme grafiikkataulua, ja 
osoittamalla kuuluvansa akateemiseen 
eliittiin saa opetuslisenssin, joka on lä-
hes rajoittamaton, mutta siitä puuttuvat 
kaupallisen version seksikkäimmät omi-
naisuudet, kuten reaaliaikainen video-
neuvottelu. Miro-taulun samanaikainen 
käyttö on mukana educational-versios-
sa, ja sekin on jo kutkuttavan hauska 
ominaisuus. Miro vaatii luonnollisesti 
rekisteröitymisen.

ohjelmistokehitys, opetus, henkilöstö-
hallinto, tuottavuus, projektinhallinta, 
myynti sekä sosiaaliset sovellukset ja 
pelit. Opetus- ja koulutusliitännäisiä on 
tällä hetkellä yli 20, ja lisää on varmasti-
kin tulossa. Suuri osa niistä on K-12-ta-
solle eli perusopetukseen, mutta osaa 
voi hyödyntää korkeakoulutuksessakin.

Etäopetusohjelmien 
koulutukselle on tarvetta

JOKA VIIDES VASTAAJA EI KOKENUT 
tarvetta etäopetusohjelmistojen kou-
lutukselle, mutta valtaosa haluaisi saa-
da oppia ohjelmistojen käytöstä. TOOL 
voisi kenties järjestää käytetyimmillä 
alustoilla, Teamsillä ja Zoomilla, oman 
koulutuspaketin vaikkapa hyödyntäen 
verkosta helposti löytyviä YouTube-
tutoriaaleja. Samalla opettajat saisivat 
tietoa etäopetuksen järjestämisestä, 

tietoturvaan viime kuukausina niin pal-
jon kuin Zoom. Pahimmat reiät lienevät 
siis saaneet jo paikat päälleen.

Parhaat ohjelmistot - 
kommenttipoimintoja

ADOBE CONNECT on hyvä, koska siinä 
voi työpöydän rakentaa monella tavalla 
ja näkee samalla chatin, osallistujat yms. 
Moodle: Loistava materiaalipankki ja 
tehtävänpalautuspaikka. Moodleen 
linkki kurssin Zoomille, helppo löytää. 
Teams: Helppo, toimii luotettavasti ja 
on monipuolinen. Hyvä opinnäytetyön 
ohjauksessa. Paras palavereille. Zoom: 
Zoom ja Moodle ovat yhdessä oikein 
toimiva yhdistelmä. Paras verkossa pi-
dettävää lähituntia varten: sopii sekä 
luennointiin että ryhmätöiden teke-
miseen. Mural ja Miro tarjoavat mie-
lenkiintoisen tavan kerätä tietoa. Myös 

Teamsin lisäsovellukset 
 

Monikaan vastanneista ei tiennyt, mitä ovat Teamsin liitännäiset eli plugin-sovellukset. Suurin osa ei ollut käyttänyt 
mitään oikeaa liitännäistä.  
Moni oli käyttänyt Teamsin Breakout Rooms -ominaisuutta tai Microsoftin sovelluksia kuten OneDrive ja 
Whiteboard, joka on valkotaulun digiversio. Varsinaisista Teams-liitännäisistä oli käytetty Formsia, Miroa, OneNotea, 
Pollya ja SurveyMonkeytä, jotka ovatkin ehdottomasti tutustumisen arvoisia ohjelmia. Kyselyjä kannattaa edes 
kokeilla tehdä Formsilla, Pollyllä ja SurveyMonkeyllä.  
Käsitekaavioiden, kanban-taulujen, vuokaavioiden, konseptikarttojen, aikajanojen, tarraseinien ja kaikenlaisten 
graafisten tietoesitysten rakentamiseen sekä brainstormingiin Miro on aivan loistava työkalu; se tukee 
tiimityöskentelyä ja toimii sekä selaimessa, Teamsissä että älypuhelimessa. Mirolla voi tehdä ilmaiseksi kolme 
grafiikkataulua, ja osoittamalla kuuluvansa akateemiseen eliittiin saa opetuslisenssin, joka on lähes rajoittamaton, 
mutta siitä puuttuvat kaupallisen version seksikkäimmät ominaisuudet, kuten reaaliaikainen videoneuvottelu. Miro-
taulun samanaikainen käyttö on mukana educational-versiossa, ja sekin on jo kutkuttavan hauska ominaisuus. Miro 
vaatii luonnollisesti rekisteröitymisen. 
 
 

Teamsin Apps-näppäintä klikkaamalla päästään käsiksi laajennuksiin, joita on jo kymmeniä, ja 
määrä kasvaa koko ajan. Kyse on ohjelmista, jotka toimivat (lähes) saumattomasti Teamsin 
”sisällä” siten, että käyttäjä ei välttämättä huomaa käyttävänsä muuta kuin Teams-
perussovellusta. Liitännäiset on jaettu seuraavin luokkiin: henkilökohtaiset sovellukset, 
ohjelmistorobotit, liitosohjelmistot, viestintä, analytiikka, ohjelmistokehitys, opetus, 
henkilöstöhallinto, tuottavuus, projektinhallinta, myynti sekä sosiaaliset sovellukset ja pelit. 
Opetus- ja koulutusliitännäisiä on tällä hetkellä yli 20, ja lisää on varmastikin tulossa. Suuri osa 

niistä on K-12-tasolle eli perusopetukseen, mutta osaa voi hyödyntää korkeakoulutuksessakin. 
 
Etäopetusohjelmien koulutukselle on tarvetta 
 

Joka viides vastaaja ei kokenut tarvetta etäopetusohjelmistojen koulutukselle, mutta valtaosa haluaisi saada oppia 
ohjelmistojen käytöstä. TOOL voisi kenties järjestää käytetyimmillä alustoilla, Teamsillä ja Zoomilla, oman 
koulutuspaketin vaikkapa hyödyntäen verkosta helposti löytyviä YouTube-tutoriaaleja. Samalla opettajat saisivat 
tietoa etäopetuksen järjestämisestä, oppisivat parhaita käytäntöjä ja saisivat uusimmat vinkit nopeasti kehittyvien 
ohjelmistojen käyttöön. Esimerkiksi Teamsiin on tullut koronavuoden aikana kymmeniä uusia ominaisuuksia, pitkälti 
perustuen jatkuvasti laajenevan käyttäjäkunnan toivomuksiin. Jos joku pelkää, että Zoomissa on vielä tietoturva-
aukkoja, Tuomo Tutkija voi lohduttaa, että mikään etäneuvotteluohjelmiston valmistaja ei ole sijoittanut 
tietoturvaan viime kuukausina niin paljon kuin Zoom. Pahimmat reiät lienevät siis saaneet jo paikat päälleen. 
 

 

TEAMSIN APPS-NÄPPÄINTÄ klikkaa-
malla päästään käsiksi laajennuksiin, 
joita on jo kymmeniä, ja määrä kasvaa 
koko ajan. Kyse on ohjelmista, jotka 
toimivat (lähes) saumattomasti Team-
sin ”sisällä” siten, että käyttäjä ei välttä-
mättä huomaa käyttävänsä muuta kuin 
Teams-perussovellusta. Liitännäiset on 
jaettu seuraavin luokkiin: henkilökoh-
taiset sovellukset, ohjelmistorobotit, 
liitosohjelmistot, viestintä, analytiikka, 

Teamsin lisäsovellukset 
 

Monikaan vastanneista ei tiennyt, mitä ovat Teamsin liitännäiset eli plugin-sovellukset. Suurin osa ei ollut käyttänyt 
mitään oikeaa liitännäistä.  
Moni oli käyttänyt Teamsin Breakout Rooms -ominaisuutta tai Microsoftin sovelluksia kuten OneDrive ja 
Whiteboard, joka on valkotaulun digiversio. Varsinaisista Teams-liitännäisistä oli käytetty Formsia, Miroa, OneNotea, 
Pollya ja SurveyMonkeytä, jotka ovatkin ehdottomasti tutustumisen arvoisia ohjelmia. Kyselyjä kannattaa edes 
kokeilla tehdä Formsilla, Pollyllä ja SurveyMonkeyllä.  
Käsitekaavioiden, kanban-taulujen, vuokaavioiden, konseptikarttojen, aikajanojen, tarraseinien ja kaikenlaisten 
graafisten tietoesitysten rakentamiseen sekä brainstormingiin Miro on aivan loistava työkalu; se tukee 
tiimityöskentelyä ja toimii sekä selaimessa, Teamsissä että älypuhelimessa. Mirolla voi tehdä ilmaiseksi kolme 
grafiikkataulua, ja osoittamalla kuuluvansa akateemiseen eliittiin saa opetuslisenssin, joka on lähes rajoittamaton, 
mutta siitä puuttuvat kaupallisen version seksikkäimmät ominaisuudet, kuten reaaliaikainen videoneuvottelu. Miro-
taulun samanaikainen käyttö on mukana educational-versiossa, ja sekin on jo kutkuttavan hauska ominaisuus. Miro 
vaatii luonnollisesti rekisteröitymisen. 
 
 

Teamsin Apps-näppäintä klikkaamalla päästään käsiksi laajennuksiin, joita on jo kymmeniä, ja 
määrä kasvaa koko ajan. Kyse on ohjelmista, jotka toimivat (lähes) saumattomasti Teamsin 
”sisällä” siten, että käyttäjä ei välttämättä huomaa käyttävänsä muuta kuin Teams-
perussovellusta. Liitännäiset on jaettu seuraavin luokkiin: henkilökohtaiset sovellukset, 
ohjelmistorobotit, liitosohjelmistot, viestintä, analytiikka, ohjelmistokehitys, opetus, 
henkilöstöhallinto, tuottavuus, projektinhallinta, myynti sekä sosiaaliset sovellukset ja pelit. 
Opetus- ja koulutusliitännäisiä on tällä hetkellä yli 20, ja lisää on varmastikin tulossa. Suuri osa 

niistä on K-12-tasolle eli perusopetukseen, mutta osaa voi hyödyntää korkeakoulutuksessakin. 
 
Etäopetusohjelmien koulutukselle on tarvetta 
 

Joka viides vastaaja ei kokenut tarvetta etäopetusohjelmistojen koulutukselle, mutta valtaosa haluaisi saada oppia 
ohjelmistojen käytöstä. TOOL voisi kenties järjestää käytetyimmillä alustoilla, Teamsillä ja Zoomilla, oman 
koulutuspaketin vaikkapa hyödyntäen verkosta helposti löytyviä YouTube-tutoriaaleja. Samalla opettajat saisivat 
tietoa etäopetuksen järjestämisestä, oppisivat parhaita käytäntöjä ja saisivat uusimmat vinkit nopeasti kehittyvien 
ohjelmistojen käyttöön. Esimerkiksi Teamsiin on tullut koronavuoden aikana kymmeniä uusia ominaisuuksia, pitkälti 
perustuen jatkuvasti laajenevan käyttäjäkunnan toivomuksiin. Jos joku pelkää, että Zoomissa on vielä tietoturva-
aukkoja, Tuomo Tutkija voi lohduttaa, että mikään etäneuvotteluohjelmiston valmistaja ei ole sijoittanut 
tietoturvaan viime kuukausina niin paljon kuin Zoom. Pahimmat reiät lienevät siis saaneet jo paikat päälleen. 
 

 

oppisivat parhaita käytäntöjä ja saisivat 
uusimmat vinkit nopeasti kehittyvien 
ohjelmistojen käyttöön. Esimerkiksi 
Teamsiin on tullut koronavuoden ai-
kana kymmeniä uusia ominaisuuksia, 
pitkälti perustuen jatkuvasti laajenevan 
käyttäjäkunnan toivomuksiin. Jos joku 
pelkää, että Zoomissa on vielä tieto-
turva-aukkoja, Tuomo Tutkija voi loh-
duttaa, että mikään etäneuvotteluoh-
jelmiston valmistaja ei ole sijoittanut 

kehittyvät virtuaaliympäristöt ja yh-
teisöllisen pelillistämisen ympäristöt 
ovat mielenkiinnon kohteina.

Vikoja tai puutteita - 
kommenttipoimintoja

ADOBE CONNECT on aikansa elänyt tuo-
te ja meillä on siitä luovuttu. Moodle on 
tietyissä asioissa kauhean jäykkä käyt-

Etäopetusohjelmistojen koulutusta katsoo kaipaavansa enemmistö toolilaisista.
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Ideoita etälaboratoriotöihin
•  Etälabroja älypuhelimen sensoreilla, esimerkiksi Phyphox 
 (Physical Phone Experiments). 

•  Labratyö lyhyinä, korkeintaan 10 minuutin videopätkinä. 

•  Kaikilla kotona olevilla välineillä on mahdollista teettää joitakin 
 yksinkertaisia mittauksia.  

•  Mestari-kisälli-malli.  

•  Kameroiden käyttö. 

•  Olemme toteuttaneet merenkulun simulaattorin etäkäytön 
 oppilaille 8–10 hengen ryhmissä.  

•  Olohuoneessa on pino Ciscon laitteita, erillinen kamera kuvaa pinoa, 
 että voi näyttää myös fyysiset kytkennät, palvelin ajaa virtuaalikoneita, 
 jotka kytkeytyvät ovelasti oikeisiin laitteisiin, ja jaetaan palvelimen 
 etänäyttöä Teamsissä.  

•  Simulointiohjelmistojen hyödyntäminen, esim. Feston ohjelmistot. 

•  Video koejärjestelystä ja tapahtumasta, aiemmin tehdyt tulokset opiskelijoille 
käsiteltäväksi ja raportoitavaksi.  

•  Videoiden tekeminen labroista.  

•  Virtuaaliset ympäristöt ja pelilliset 3D-sovellukset. 
 Virtuaalisten kaksosten käyttö.

tää. Teamsin suurin puute on se, että 
tallennusta ei voi hetkeksi keskeyttää. 
Hankala käyttää, kun ei voi olla kirjau-
tuneena aktiivisesti useamman orga-
nisaation järjestelmiin samaan aikaan. 
Omankin organisaation sisällä on köm-
pelöä yrittää avata eri Teamseissä jaet-
tuja dokumentteja ja keskustelukanavia 
samanaikaisesti eri välilehtiin. Zoom 
saattaa joskus tehdä ns. rinnakkaisen 
virtuaalitodellisuuden, kun kaksi samas-
ta organisaatiosta olevaa kirjautuu hos-
tina samasta linkistä tilaan. Toimivuus 
riippuu paljolti siitä, millaiset yhteydet 
ovat juuri silloin. Tallentaa videota aika 
pitkään. Google-tilin vaativia ohjelmia 
en haluaisi käyttää, en tiedä miten luo-
tettavia ovat. Haluan välttää sosiaali-
sen median ohjelmistoja liittyen niissä 
oleviin tietosuojaongelmiin.

Aktivointikeinoja 
etäopetuksessa – 
kommenttipoimintoja

CHAT. Edistymisen seuranta. Esitel-
miä. Pyydetään kamerat päälle opetus-
tuokioiden aikana. Keskustelu: kutsun 
kutakin opiskelijaa nimellään vastaa-
maan tai antamaan mielipiteitä. Poll-
työkalulla erilaisia kyselyitä. Monipuo-
lisia tunteja, ei pelkkää luennointia. 
Muistiinpanojen teettäminen. Oh-
jattu työskentely. Opettaja motivoi ja 
pitää koko opintojakson ajan ns. viestit-
telyä yllä, jotta opiskelijat näkevät, että 
on aktiivinen, niin hekin ovat aktiivisia. 
Osallistaminen luentoihin, tehden 
luennoista aktiivisia ohjelman omilla 
aktivointityökaluilla. Ryhmätyöt ryh-
mätyötiloissa eli Breakout Roomeissa, 
joissa keskustelu on yleensä aktiivista. 
Sovellukset. Jamboard. Padlet. Zoo-
min Annotate-työkalu. Socrative-pal-
velulla on toimivaa tehdä oppitunnin 
aikana kyselyjä ja tällä tavalla herätellä 
yleisöä ja nähdä, miten opetus menee 
perille. Pakollisten, pisteytettävien teh-
tävien jakaminen ja palauttaminen. 
Laskuharjoitustehtävien näyttämi-
nen ruudun jakoa käyttäen. Viikko-
tehtävät, jotka palautetaan aina ennen 
seuraavaa luentoa, ja luennolla sitten 
käydään edellisen viikon tehtävät läpi. 

Motivoituneet ovat läsnä etätunneil-
la, joten aktivoinnissa ei yleensä ole on-
gelmia. Se, mihin tarvittaisiin enemmän 
tukea, on ryhmäyttäminen ja sosiaali-
nen kanssakäyminen opintojen alussa.

Vapaa sana - 
kommenttipoimintoja

VAIHTOEHTOJA ON PALJON, mutta kes-
kittyisin yhteen etäopetusohjelmaan 
ainakin oman koulutusvastuun sisällä, 
jotta opiskelijoillekin eri opintojaksoil-
la ohjelmistot ja -ympäristöt olisivat 
samoja. Menee aika villiksi, jos kaikilla 
opettajilla on omat etäopetusohjelmis-
tot käytössä ja vielä testailevat opinto-
jaksojen aikana uusia. Hypoteesina voisi 
olla, että opetus kärsii liiallisesta ohjel-
mistokikkailusta. 

Onneksi ohjelmistot toimivat parem-
min kuin vuosi sitten, jolloin ei kapasi-
teetti riittänyt ensimmäisillä viikoilla, 

kun etäopetukseen siirryttiin. Nyt voi 
pitää koko oppitunnin livenä, mikä on 
parempi kuin pätkittäin. Etäopetus on 
tärkeä osa opetuksen tulevaisuutta.

Eniten etäopetuksessa olisi paran-
nettavaa opiskelijoiden saamisessa 
aktiivisesti mukaan. Tavanomaisessa 
tilanteessa linjoilla on kymmeniä opis-
kelijoita mikrofonit ja kamerat kiinni, 
jolloin on täysin mahdotonta arvailla, 
kuinka hyvin opetusta seurataan tai 
kuinka paljon olisi kysymyksiä, joita ei 
vain uskalleta esittää. 

Toisinaan opiskelijat saattavat olla sa-
massa tilassa muiden ihmisten kanssa, 
mikä voi rajoittaa heidän toimintaansa. 
Tästä syystä ehkä jokin virtuaaliopiske-
lun etiketti voisi auttaa. 
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LIISA LEHTINEN, materiaalitekniikan yliopettaja

Teimme Turun AMK:ssa ope-
tuskokeilun, jossa yhdistim-
me elintarvike- ja materiaali-
tekniikan sekä liiketalouden 
opintojaksot toteuttamalla 
elintarvikkeen ja sen pak-
kauksen tuotekehityksen. 
Opintojaksolla simuloimme 
monialaista kehitystiimiä, 
jossa eri tuotekehitysvai-
heista vastasivat eri alan 
opiskelijat. Yhteistyökump-
panina toimi yritys, joka toi-
mitti meille tarvitsemamme 
raaka-aineen sekä osallistui 
aktiivisesti ohjaamiseen ja 
palautteenantoon opintojak-
son eri vaiheissa.

 jatus pakkaustekniikan opinto-
jaksosta, joka yhdistäisi elintarvike- ja 
materiaalitekniikan opinnot oli itänyt 
jo pitkään. Motiivina meillä opettajil-
la oli saada synergiaetua yhdistämällä 
sekä elintarvike- että materiaaliteknii-
kassa käsiteltävää pakkauksiin liittyvää 
opetusta. Miksi kävisimme omilla lu-
ennoillamme läpi samoja aiheita oman 
substanssimme näkökulmasta, kun 
voisimme tehdä opetuksen yhteisopet-
tajuutena ja tarjota opiskelijoille mah-
dollisuuden katsoa pakkausta eri näkö-
kulmista? 

Pakkauksista on erityisen tärkeää ym-
märtää tuote-pakkaus-kokonaisuutta 
osana kestävää tuotantoketjua. Myös 

Food & Packaging -opintojaksolla 
kehitettiin ja kehityttiin monialaisesti

A

EIJA KULJU, elintarviketekniikan lehtori

JARMO AHONEN, yrittäjyyden ja myynnin yliopettaja 

kaupallisen puolen yhdistäminen tuo-
tekehitysprosessiin tuo opiskelijoille 
realistisen mielikuvan siitä, kuinka kau-
pallinen ajattelu vaikuttaa tuotekehi-
tykseen ja tekniset mahdollisuudet vai-
kuttavat kaupalliseen potentiaaliin. 

Eri suuntautumis-
vaihtoehtojen välillä 
olleiden erojen 
ratkaiseminen 

PEDAGOGISESSA suunnittelussa aihe-
utti pohdintaa eri suuntautumisvaih-
toehtojen opiskelijoiden osaamista-
soerot. Materiaalitekniikan opiskelijat 
olivat opinnoissaan jo loppusuoralla, 
kun taas elintarviketekniikan opiskeli-
jat vasta aloittelivat ammattiaineopin-
tojaan. Myös liiketalouden opiskelijat 
ovat usein hyvin eritasoisia opiskelu-
valmiuksiltaan. Lisäksi kielivaatimukset 
vaihtelivat, kun osalla opiskelijoista oli 
raportointikielenä englanti. 

Jaoimme tehtävät siten, että eri alo-
jen opiskelijoilla oli omat tehtävänsä, 
joiden perusteella heitä myös arvioitiin. 
Jokainen ryhmä oli kuitenkin yhteisvas-
tuussa omasta kokonaisuudestaan.

Avasimme läpinäkyväksi arviointien 
eri painotukset sekä eri osa-alueiden 

vastuut ja perustelimme ne huolella. 
Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, 
emmekä kuulleet tästä kritisointia. 

Korona-ajan Teams-
pedagogiikkaa 

TEORIATAUSTAA KÄSITELTIIN yhteista-
paamisissa, kuten ulkopuolisen yrityk-
sen pitämällä tuotekehitysluennolla ja 
learning caféissa. Teoriassa käsiteltiin 
elintarvikkeiden säilyvyyteen ja niiden 
pakkaamiseen liittyvää teoriaa. Opittua 
teoriaa syvennettiin ja sovellettiin itse 
kehitystyössä, sen raportoinnissa sekä 
erillisessä laboratoriotyössä. 

Opintojakson kantavana voimana oli 
viikoittaiset Teams-tapaamiset, joissa 
ryhmät esittelivät kehitystehtäviään. 
Ryhmiin kuului keskimäärin 3 elintar-
viketekniikan, 2 materiaalitekniikan ja 
4 liiketalouden opiskelijaa. Tehtävät ar-
vioitiin sekä ryhmä-, opettaja- että toi-
meksiantajapalautteen avulla. 

Kurssin aikana ryhmätöiden esittä-
minen Teamsissä ja palautteenanto 
kehittyivät merkittävästi. Oli myös näh-
tävissä, että toimeksiantajan aktiivinen 
osallistuminen lisäsi opiskelijoiden mo-
tivaatiota.

Turun ammattikorkeakoulu  •  Kuvat: HETA LAIHO



26 2/2021 Toolilainen 272/2021 Toolilainen

Opiskelijoiden vastuualueet

ELINTARVIKETEKNIIKAN opiskelijoi-
den tehtävänä oli kehittää yrityksen 
raaka-aineesta hyvälaatuinen, maukas 
ja helposti prosessoitava elintarvike.  
Tuotekehityksen lähtökohtana oli lii-
ketalouden opiskelijoiden suorittama 
markkinatutkimus, jossa kartoitettiin 
kyseisestä raaka-aineesta tehtyjen 
tuotteiden markkinoita.  Tutkimuksen 
pohjalta elintarviketekniikan opiskelijat 
lähtivät ideoimaan erilaisia tuotekehi-
tyskonsepteja.  

Innovoitava tuote piti pystyä toteut-
tamaan tuotekehityskeittiön välineillä 
ja laitteilla ottaen huomioon tuotteen 
säilyvyys.  Opiskelijat tekivät tuotteen 
valmistuksen kustannuslaskelmat ja ar-
vion pakatun tuotteen litra- tai kilohin-
nasta myymälässä siten, että toiminta 
olisi taloudellisesti kannattavaa.

TUOTEKEHITYS TEHTIIN sykleittäin si-
ten, että jokaisen kierroksen jälkeen 
opiskelijat teettivät aistinvaraiset ana-
lyysit ja keräsivät sähköisesti tuotteen 
arvioinnit.  Tulosten perusteella valikoi-
tui lopullinen tuote, jolle materiaalitek-
niikan opiskelijat lähtivät kehittämään 
soveltuvaa pakkausta ja liiketalouden 
opiskelijat sopivaa kuluttajatestausta. 
Elintarviketekniikan opiskelijoille kuului 
omaan opintojaksoon myös aistinvarai-
sen arvioinnin teoriaopetusta.  

MATERIAALITEKNIIKAN opiskelijoiden 
tehtävänä oli suunnitella itse tuotepak-
kaus ja kauppaa sekä logistiikkaa var-

ten omat myymälä- ja kuljetusratkaisut 
sekä visualisoida ne. Koska opintojakso 
oli lyhyt, visualisoitiin pakkaukset käy-
tännössä vain digitaalisesti, mutta yksi 
ryhmä tuotti myös uusia kuitupakkaus-
materiaalinäytteitä. 

KOKONAISNÄKEMYKSEN syntymisen 
varmistamiseksi ja pakkauskehitystyön 
tueksi opiskelijoilla oli tentittävänään 
Toimiva pakkaus -kirja. Suomenkielisel-
lä lukuaineistolla haluttiin varmistaa, 
että opiskelijat oppivat keskeisen am-
mattisanaston myös suomeksi.

LIIKETALOUDEN OPISKELIJOILLE yh-
teistoteutus muodosti markkinatut-
kimuskurssin toimeksianto-osuuden. 
Läheinen yhteistyö tuotekehityksen ja 
markkinoinnin välillä on oleellinen osa 
nykyaikaista tuotekehitystä ja ohjaa 
molempien tahojen toimintaa. Liike-
talouden opiskelijoiden vastuulla oli 
arvioida tuoteideoiden markkinapo-
tentiaalia ja osallistua tuotteiden kulut-
tajatutkimuksiin sekä suunnittelun että 
toteutuksen osalta.

KEHITETTÄVIEN TUOTTEIDEN kaupal-
lisen potentiaalin arviointi tuotekehi-
tyksen alusta alkaen vaikutti insinööri-
opiskelijoiden ideointiin sitä ohjaavasti. 
Vastaavasti suunnitellun tuotteen omi-
naisuuksiin kuten säilyvyyteen ja pakka-
ukseen liittyvät piirteet ohjasivat mark-
kinapotentiaalin arviointia realistiseen 
suuntaan. Töiden tulokset olivatkin sekä 
teknisesti toteutuskelpoisia että kaupal-
liselta potentiaaliltaan kiinnostavia. 

Kokemukset monialaisesta 
toteutuksesta

OPISKELIJOIDEN KANNALTA yhteisto-
teutus osoitti, kuinka tärkeää markki-
noinnin ja tuotekehityksen yhteistyö 
on. Kaikki tuoteideat eivät ole kaupal-
lisessa mielessä toimivia. Vastaavasti 
kaikki kaupallisesti kiinnostava ei ole 
teknisesti mahdollista. Eri alojen opis-
kelijat kasvattivat omaa osaamistaan 
oppien muiden osa-alueiden vaatimuk-
sista ja merkityksestä kokonaisuudessa. 

Opiskelijoiden eritasoisuus toimi eri-
tyisesti nuoremmille opiskelijoille voi-
mavarana, kun vanhemmat opiskelijat 
toimivat esikuvina ja lievensivät projek-
tityöhön kuuluvaa epävarmuutta. En-
nen kaikkea opiskelijat saivat arvokasta 
kokemusta monialaisesta tiimityöstä, 
jossa kaikilla on sama tavoite, mutta 
oma vastuualue. Tämä osaaminen on 
keskeistä työelämässä. 

Kehitystyö seuraavalle 
toteutukselle 

TEKEMÄMME KOKEILU onnistui niin 
hyvin, että päätimme jatkaa ja edelleen 
kehittää yhteisopintojaksoa. Opiskelijoilta 
tullut palaute oli hyvää, ja kehitysehdo-
tukset koskivat lähinnä aikataulutukseen 
ja kommunikaatioon liittyviä asioita. Jat-
kossa opintojaksoa pidennetäänkin koko 
syysperiodin mittaiseksi. Lisäksi työelä-
män simulointi lisääntyy, sillä mukaan 
on tulossa vielä yksi uusi yhteisö, ryhmä 
Turun yliopiston opiskelijoita.  
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Suomella on automaation sa-
ralla voitettavia markkinoita, 
joten osaajia kannattaa nyt 
kouluttaa. Vaasassa VAMK 
tarttui haasteeseen ja aloitti 
ensimmäisenä YAMK-lisä-
koulutuksen suoraan robotii-
kan ytimeen.

 autaisen ammattilaisen 
kasvot ilmestyvät videokokouksen 
ruudukolle. Heitä yhdistää kiinnostus 

JORMA TUOMINEN, VAMK
NADIA PAAVOLA, VAMK
Kuvat: SATU AALTONEN

Roboteista renkejä ja työkavereita

robotiikkaan, koska nyt on alkamassa 
ensimmäinen luento ylempään ammat-
tikorkeakoulututkintoon tähtäävässä 
teollisuusrobotiikan koulutusohjelmas-
sa.

Robotiikan ammattilaisista on kova 
pula etenkin teollisuudessa, ja siksi Vaa-
san ammattikorkeakoulussa tartuttiin 
toimeen. Kokonaan uusi YAMK-koulu-
tusohjelma on suunniteltu yhteistyössä 
alueen yritysten kanssa.

Taustalla ovat Kiinan ja myös monen 
Euroopan maan suunnalta tulleet huo-
lestuttavat uutiset nopeasta robotisoin-
nista, johon Suomessa ei tunnuttu vas-
taavan riittävän ripeästi.  

Samaan aikaan yritykset kyselivät, 
voisiko Vaasan ammattikorkeakoulu an-
taa heidän henkilöstölleen robotiikan 
lisäkoulutusta.

YAMK-koulutuksen ideana on kou-
luttaa osaajia työn ohella vastaamaan 
jatkuvasti muuttuviin työelämän haas-
teisiin. Lisäksi teollisuusrobotiikan 
opiskelijat tekevät opintojensa aikana 
opinnäytetyön, joka hyödyttää yrityksiä 
suoraan. Se voi olla esimerkiksi uuden 
robotiikkakokonaisuuden kehittäminen 
tehtaan tarpeisiin. Myös kustannusten 
laskeminen on olennainen osa robotii-
kan tuntemista. Teollisuuden toimijalle 
on tärkeää tietää, millaisia investointeja 
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Mika Billing opastaa konetekniikan toisen vuoden opiskelijoita robottien saloihin Vaasan ammattikorkeakoulun laboratoriossa.
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TEOLLISUUSROBOTIIKAN YAMK
• Vaasan ammattikorkeakoulu VAMKin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 

tähtäävä teollisuusrobotiikan koulutus aloitti keväällä 2021.

• Koulutus on suunniteltu yhteistyössä alueen yritysten kanssa vastaamaan robotii-

kan ammattilaisten suureen kysyntään.

• Vastaa master-tason tutkintoa.

• Kostuu teoriaosuudesta ja opinnäytetyöstä, joka voi olla esimerkiksi jonkin yrityk-

sen tai yhteisön projekti.

• Koulutus tarjoaa syventävää tietoa robottiautomaation tekniikasta, etäohjelmoin-

nista ja simulaatiosta, robottisolujen suunnittelusta, automaation hyödyistä ja 

projektien hallinnasta.

• Kesto 1,5–2 vuotta monimuoto-opintoina. Lähiopetus painottuu viikonloppuihin, 

joten tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

tuotannon automatisointi vaatii, ja mit-
kä ovat siitä saatavat hyödyt.

Mahdollisuus, ei uhka

Robotiikka on alettu viime vuosina yhä 
useammin ymmärtää mahdollisuute-
na sen sijaan, että jäätäisiin pohtimaan 
uhkakuvia ja pelkoja. Korkeasti koulu-
tetussa maassa kannattaakin pohtia, 
miten automatisoinnin avulla saataisiin 
tuotanto pysymään Suomessa, ja miten 
osaamisella voitaisiin jopa houkutella 
tänne lisää toimijoita.

– Vaasan alueella on paljon edistynyt-
tä teollisuutta, mutta meidän ajatuk-
semme on, että koulutus auttaa myös 
muuta Suomea. YAMK-koulutuksessa 
onkin osallistujia aina Kajaanista saakka, 
sanoo lehtori Mika Billing.

Billingin vetovastuulla on edellä mai-
nittu VAMKin teollisuusrobotiikan lisä-
koulutus, joka kestää 1,5–2 vuotta. Sen 
lisäksi hän vastaa muun muassa Ro-
boakatemiasta, joka on VAMKin kokeel-
linen projektiympäristö. Roboakatemi-
assa opiskelijat pääsevät kokeilemaan 
käytännössä tutkimus-, kehitys- ja inno-
vaatiotyötä. 

– Oppimisympäristönä Roboakate-
mia korostaa vuorovaikutuksellisuutta, 
verkostoitumista ja projektitoimintaa. 
Näistä kaikista on hyötyä työelämässä, 
Billing kertoo.

Projektit voivat olla esimerkiksi uu-
den solun suunnittelua, robottisolun 
kehitystyötä tai työkalujen, tarttujien ja 
jigien suunnittelua ja valmistusta.

– Viestimme teollisuudelle ja muil-
lekin toimijoille on, että jos on ongel-
ma, meidän puoleemme voi kääntyä. 
Jos esimerkiksi tarvitaan nopeasti lisää 
osaajia, yritetään yhdessä miettiä, miten 
asiaa kannattaa lähestyä.

Palautusrobotilla 
näkyvyyttä

Robotiikan opetuksessa Vaasan ammat-
tikorkeakoululla on jo pitkä historia. Sil-
loisessa Vaasan teknillisessä oppilaitok-
sessa eli Tekussa tehtiin ensimmäinen 
robottihankinta arkistotietojen mukaan 
toukokuussa 1988. Kyseessä oli Asea 
IRB6-2, tasavirtaservoilla varustettu vii-
siakselinen teollisuusrobotti. Seuraava 
tuli 1990-luvun puolivälissä. Kuusiak-
selinen IRB 1400 siirrettiin sittemmin 
Technobothniaan, joka toimii laborato-
riona ja oppimisympäristönä nykyään-
kin.

Vuosituhannen taitteessa VAMK oli 
mukana Vaasan kaupunginkirjaston 
palautusautomaatin suunnittelussa. To-
teuttajaksi tuli ABB, jolla oli jo pitkä ko-
kemus robottiautomatisaatiosta. 

Projektiin osallistuivat sekä opiskelijat 
että henkilökunta, ja se oli todellinen 
virtapiikki robotti-innostukselle.

Robotin tarttuja rakennettiin 
Technobothniassa, jossa ajettiin myös 
testiajot. Lopputulosta saivat ihailla 
kirjastossa kaikki vaasalaiset. Robotti 
oli kirjaston nähtävyys ja opetti paljon 
myös koulutuksen merkityksestä alu-
eelle. Yhteistyö ABB:n kanssa on vain 
syventynyt sen jälkeen.

Vähitellen robotiikan vaatima osaa-
minen on sulautunut osaksi opetus-
suunnitelmia, ja VAMKista valmistuu 
yhä valmiimpia insinöörejä teollisuu-

den muuttuviin vaatimuksiin. Tämä tar-
koittaa myös henkilöstön osaamisen 
jatkuvaa päivittämistä, ja siinäkin yritys-
yhteistyö on osoittautunut arvokkaak-
si. Kentältä tulee tietoa kehittämistar-
peista, ja vastavuoroisesti korkeakoulu 
tarjoaa tuoreita näkemyksiä ja haastaa 
vakiintuneet toimintamallit. 

Ala kehittyy jatkuvasti: esimerkiksi täl-
lä hetkellä kysyntää on erityisesti lisää-
vän valmistuksen teknologioille. Kaikki 
osa-alueet toteutetaan VAMKin omissa 
tiloissa suunnittelusta valmistuksen 
kautta asiakastoimituksiin. Se vaatii 
paljon, mutta on myös antoisaa ja hy-
vin opettavaista. Jos meiltä valmistunut 
insinööri kelpaa alueen kansainvälisille 
yrityksille, kyllä silloin kelpaa muillekin 
Suomessa ja maailmalla!

Technobothniassa tekniikan opiskelijat pääsevät kokeilemaan käytännössä työelämässä 
tarvittavia taitoja.
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ANNIINA KONTIOKORPI
lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Anniina Kontiokorpi on energia- ja 
ympäristötekniikan lehtori .
Kuva: Johanna Kokkola

Uusiutuvan 
energian 
osaamista 
Kiinaan
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Karelia-ammattikorkeakou-
lulla on kansainvälinen kou-
lutusohjelma yhdessä Hei-
longjiangin teknillisen ins-
tituutin ja sen kumppanin 
Beijing Prepare Educationin 
kanssa. Koulutusohjelma on 
Kiinan opetus- ja kulttuuri-
ministeriön akreditoima. 

 petussuunnitelman kehittämis-
työ vei kaikkiaan neljä vuotta, ja sitä teh-
tiin Aasia-ohjelman hankkeiden DORE 
(Double Degree in Renewables) ja Pro-
Peda (Promoting Teachers’ expertise in 
Multicultural Context) kautta. Hankkei-
den toimenpiteinä rakennettiin kiina-
laisten kumppaneiden kanssa yhteinen 
pedagoginen lähestymistapa ja luotiin 
oppilaitosten välille opettajatiimejä. 

YHTEISTYÖSOPIMUS allekirjoitettiin 
vuonna 2018 seuraavaksi kymmeneksi 
vuodeksi. Karelian energia- ja ympäris-
tötekniikan koulutusohjelman lehtorit 
ja TKI-asiantuntijat toteuttavat kol-
manneksen Heilongjiangin teknillisen 
instituutin uusiutuvan energian ja voi-
malaitostekniikan koulutusohjelman 
opetuksesta. 

O

Tämä on poikkeuksellisen laaja koulu-
tusvientisopimus ja yksi ensimmäisistä 
Suomessa kansallisella tasolla. Sopimus 
mahdollistaa myös kaksoistutkinnon, 
johon sisältyvät kiinalaisten opiskeli-
joiden vuoden mittaiset opinnot Joen-
suussa. 

SOPIMUKSEN ALKUVAIHEESSA Karelian 
opettajat matkustivat 5 miljoonan asuk-
kaan Harbiniin toteuttamaan opetusta, 
mutta koronapandemia mullisti käytän-
nöt ja opetus siirtyi nopealla aikataulul-
la verkkoon. 

Vuosittain kansainvälisen tutkinnon 
aloittaa lähes 100 opiskelijaa. Suuresta 
ryhmäkoosta ja etäopetuksesta huo-
limatta ovat opetuksen aikataulut to-
teutuneet suunnitellusti. Kielitaidon 
kehittäminen on huomioitu, koska am-
mattiaineiden osalta sanasto voi olla 
vieraalla kielellä haastavaa. 

KARELIAN VAHVA uusiutuvan energian 
osaaminen tukee Kiinan ilmastotavoit-
teiden toteuttamista. Lokakuussa 2020 
Kiina ilmoitti kasvihuonekaasupäästö-
jen kasvun Kiinassa päättyvän vuoteen 
2030 mennessä, ja se aikoo olla hiili-
neutraali vuonna 2060. Käytännössä 
tämä tarkoittaa fossiilisten polttoainei-
den käytön päättymistä Kiinassa. 

Aurinkosähköjärjestelmien ja tuuli-
voiman markkinat ovat jo jonkin aikaa 
kasvaneet voimakkaimmin juuri Kii-

nassa, jossa investoidaan jo nyt paljon 
uusiutuvaan energiaan, mutta samalla 
energian kokonaiskulutuksen kasvua 
katetaan myös fossiilisilla polttoaineilla. 

Heilongjiangin alueella hiili on mer-
kittävä työllistäjä, joten uusiutuvan 
energian osaamisen vahvistaminen ja 
työpaikkojen mahdollistaminen alueel-
la on ensisijaisen tärkeää siirryttäessä 
puhtaisiin energiantuotantomuotoihin.

VUOTEEN 2060 ON kuitenkin vielä aikaa 
ja sillä välin panostukset voidaan koh-
dentaa yhteiskunnan ja teollisuuden 
energiatehokkuuden parantamiseen 
sekä hiilidioksidin talteenottoon, joka 
mahdollistaa muodostuvien kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentämisen. 

Näiden teemojen ohella Karelian to-
teuttamassa opetuksessa ovat myös 
mukana ilmansaastepäästöt, melun tor-
junta, valosaaste, ympäristövaikutusten 
arviointi sekä ympäristöriskien hallinta 
ja jätevesien puhdistaminen. 

UUSI OPINTOJAKSO on suunnitteilla 
kiertotalouden teemoihin, koska luon-
nonvarojen kestävä käyttö ja resurssite-
hokkuus ovat yhtä lailla ajankohtaisia ja 
tärkeitä teemoja niin meillä Suomessa 
kuin Kiinassa. 

Monet ympäristöongelmat ja kestä-
vän kehityksen haasteet eivät tunne 
maiden rajoja ja ne ratkaistaankin kan-
sainväliseen yhteistyöhön perustuen.

Karelia ammattikorkeakoulun Wärtsilä-talo. 
Kuva: Mainostoimisto Tovari
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Ihminen on psykofyysisso-
siaalinen kokonaisuus, jossa 
kaikki eri osa-alueet vaikut-
tavat toisiinsa ja kokonais-
valtaiseen hyvinvointiin. It-
setuntemus on tärkeä oman 
sisäisen kokemusmaailmam-
me avaaja. Sisäisen puheen 
ja ajatusten havainnointi, 
hyvät tunnetaidot ja itsensä 
kuuntelu auttavat lisäämään 
mielen tasapainoa ja elä-
mänhallintaa sekä tukevat 
arjessa jaksamista.  

 lemme kaikki jo kuulleet, kuinka 
oikeanlainen ravinto, sopiva liikunta ja 
hyvä uni ovat hyvinvoinnin tärkeitä osa-
alueita. Tiedämme myös, kuinka sosiaa-
liset suhteet ja vuorovaikutus läheisten 
ihmisten kanssa lisää hyvinvointiamme. 
Tässä artikkelissa keskitytään psykofyy-
sissosiaalisen kokonaisuuden psyykki-
seen osa-alueeseen ja tutkitaan, kuinka 
sisäinen puhe ja ajatukset, tunnetaidot 
ja itsensä kuuntelu voivat auttaa kohti 
parempaa mielen hyvinvointia.  

TERHI TILLONEN
FM, mentaalivalmentaja, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, psykofyysinen tunnetaito- ja 
kehotietoisuusvalmentaja, www.mielenakatemia.fi

Itsetuntemus avaimena 
mielen hyvinvointiin

O

Sisäinen puhe ja ajatukset

IHMISEN KÄSITYSTÄ omasta itsestään 
ohjaa hänen sisäinen maailmankuvan-
sa, joka on muodostunut hyvin pitkälti 
jo lapsuudessa. Uskomukset siitä, min-
kälainen minä olen tai minkälainen mi-
nun pitäisi olla, ohjaavat käyttäytymis-
tämme tiedostamattammekin. 

Ensimmäinen askel näiden uskomus-
ten löytämiseksi on pysähtyä havain-
noimaan ja kuuntelemaan omaa sisäis-
tä ääntään. Kenen ääni siellä oikeastaan 
puhuu? Mitä se ääni sanoo? Sanooko se, 
”en riitä, en osaa, en uskalla, ei tästä kui-
tenkaan mitään tule”? Uskomukset ovat 
syvälle juurtuneita ajattelutapoja, jotka 
yleensä vain rajoittavat meitä toimimas-
ta haluamallamme tavalla. 

Uskomuksiaan voi onneksi muuttaa. 
Voit haastaa vanhoja uskomuksiasi ky-
symällä, ovatko ne todella ihan oikeasti 
totta? Kerää todistusaineistoa päinvas-
taisten asioiden puolesta. Voit myös 
alkaa puhua itsellesi mitätöinnin sijaan 
kannustavasti: ”olen riittävän hyvä, 
tämä riittää, olen hyvä ja arvokas juuri 
näin”.

Ihminen ajattelee päivässä noin 90 
000 ajatusta, joista suurin osa pyörii sa-
maa kehää. Kannattaa siis ajatella, mitä 
ajattelee. Vaikeinakin hetkinä kannattaa 
kohdella itseään ystävällisesti ja myötä-
tuntoisesti tuomitsemisen ja mitätöin-
nin sijaan. Tätä tarkoittaa itsemyötätun-
to.  Itselleen kannattaa puhua niin kuin 
puhuisi parhaalle ystävälle. Ala olemaan 
itsesi puolella, älä itseäsi vastaan! Näin 
rakennat pikkuhiljaa uusia hermoverk-
koja vanhojen uskomusten poistami-
seksi. 

Tunnetaidot

TUNNETAIDOT OVAT TÄRKEÄ osa itse-
tuntemustamme. Tunnetaidoilla tarkoi-

tetaan kykyä tiedostaa ja tunnistaa tun-
teita, taitoa sietää ja säädellä niitä sekä 
taitoa ilmaista ja käsitellä eli kohdata 
tunteita. Tunteet ovat tärkeitä hyvin-
vointimme säilyttämisen ja lisäämisen 
ohjaajia. Tunteiden tehtävänä on saada 
meidät välttämään vaaratilanteita ja 
toisaalta ohjata meitä liikkumaan kohti 
mielihyvää tuottavia asioita. 

Usein pyrimme välttelemään ikävinä 
koettuja tunteita ja lakaisemme ne mie-
lellämme maton alle. Torjuttu tunne kui-
tenkin vain vahvistuu. Tunteiden koh-
taamisella tarkoitetaan juuri sitä, että 
pysähtyisimme ottamaan tuon tunteen 
vastaan, sallisimme sen tulla. Tunne 

Kuvat: TARU KURENNIEMI
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yleensä vaimenee ja lopulta häviää, kunhan vain py-
sähdymme kuuntelemaan sen mukanaan tuoman 
viestin. Mitä tämä tunne haluaa minulle kertoa?

Tunteet kertovat meille aina myös tarpeistamme. 
Tunnemme usein negatiivisina pidettyjä tuntei-
ta, kuten ärtymystä, kireyttä tai kiukkuisuutta, kun 
omat tärkeät tarpeemme eivät ole tyydyttyneet. 
Toisaalta tunnemme esimerkiksi iloa, mielihyvää ja 
tyytyväisyyttä silloin, kun omat tarpeemme ovat 
täyttyneet. 

Tarpeet ovat universaaleja ja syvästi inhimillisiä 
ja ne yhdistävät kaikkia ihmisiä. Kaikilla meillä on 
muun muassa tarve olla hyväksytty, tulla kuulluksi 
ja nähdyksi omina aitoina itsenämme, olla turvassa 
ja tuntea kuuluvansa johonkin. 

Kun löydät tunteen takaa jonkin täyttymättömän 
tarpeen, voit pohtia sopivaa strategiaa sen täyttä-
miseksi. Onko se sellainen, jonka voit täyttää itse vai 
voisitko pyytää siihen jonkun toisen apua? Mitä pi-
täisi tapahtua, että tuntisit esimerkiksi tulleesi kuul-
luksi jossain sinulle tärkeässä asiassa?  

Itsensä kuuntelu

KEHOMME JA MIELEMME kertoo meille vastauk-
sia kysymyksiimme, jos vain maltamme jäädä niitä 
kuuntelemaan. Tunteiden ja tarpeiden kuuntelun 
lisäksi voit pysähtyä pohtimaan, mitkä ovat niitä asi-
oita, jotka lisäävät hyvinvointiasi, juuri tässä ja nyt. 

Omaa mielihyvävarastoaan kannattaa ylläpitää ja 
huolehtia siitä, että päivittäin tekee jotain sellaista, 
joka tuottaa itselle iloa. Arjen pienetkin hetket mer-
kitsevät, asioiden ei aina tarvitse olla suuria ja pit-
käkestoisia. Pieni hetki omassa rauhassa ja omissa 
ajatuksissasi voi viedä sinut vaikka viiden minuutin 
pikamatkalle lempikohteeseesi. Aivot saavat tarvit-

semansa lepohetken, ja sitä paitsi ne 
eivät tiedä, onko ajattelemasi asia unta 
vai totta. 

Itseään kannattaa myös arvostaa ja 
pohtia sitä, mikä kuormittaa tai tuo pa-
haa oloa. Sellaisille asioille kannattaa 
opetella sanomaan ei, omia rajojaan on 
syytä kunnioittaa. Jos jatkuvasti uuvut-
taa ja ahdistaa, asian äärelle kannattaa 
pysähtyä. 

Kun olet tyytyväinen ja hyvinvoiva, 
sinusta riittää ammennettavaa toisil-
lekin. Mieleltään hyvinvoiva ihminen 
jaksaa enemmän, palautuu arjestaan 
nopeammin ja voi kokonaisvaltaisesti 
paremmin. 
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Att digitaliserad undervis-
ning är framtidens under-
visningsmetod råder det 
knappast någon osäkerhet 
kring och att fördelarna digi-
taliseringen medför kan vara 
många, såsom t.ex. kostnads-
effektivitet, kommunikation 
som motsvarar omvärldens 
utveckling samt större flexi-
bilitet. 

 en området har också sina ut-
maningar.  I inlägget behandlas på ett 
allmänt plan och specifikt från en un-
dervisares verksam i en yrkeshögskola 
(YH) synvinkel, varför utmaningarna, 
liksom möjligheterna, är många.   

Resurser och lärande 

I SAMBAND MED tidigare års inbespa-
ringar har genomströmning d.v.s. an-
talet studerande som examineras per 
år, blivit allt viktigare.  Även för en pro-
duktionslinje i industrin är det, jämte 
kvalitet och kostnadseffektivitet, det 
viktigaste. 

Men passar faktiskt pedagogik och 
produktionslinjetänkande ihop? Man 
kan fundera och resonera, argumen-
tera för och emot om detta, men den 
rådande finansieringsmodellen för YHn 
som framför allt beaktar uppnådda stu-
diepoäng samt examinationer, är ett 
faktum.  

  
UNDERVISARENS ARBETE har förflyttats 
ännu mera hem, en förändringspro-

Möjligheter och utmaningar 
med digitalt lärande

M

Att undervisa men knappt se sin klass 
som helhet och inte kunna greppa at-
mosfären är en ny utmaning, men sam-
tidigt en möjlighet att hålla de gene-
rationers intresse vaket som vuxit upp 
med internet, applikationer och social 
media. 

  
DET PEDAGOGISKA koncept man an-
vänder är av större betydelse än tidi-
gare, inte minst med tanke på dess an-
passningsbarhet till undervisning som 
sker digitalt. Lärande digitalt torde inte 
passa alla individer, varken studeranden 
eller lärare, men utvecklingen i den rikt-
ningen är oundviklig trots det. 

Informationsteknologi  
och system 

JURIDIK, PEDAGOGIK och IT är en ut-
manande kombination. Vi verkar bl.a. 
under GDPR (EU’s general data protecti-
on regulation) samt de informationssä-
kerhetspolicyn som organisationen där 
vi arbetar har fastställt och som vi för-
väntas efterfölja.  Detta samtidigt som 
information bör kunna användas på ett 
effektivt och nyttigt sätt.  

 
MEN DET HANDLAR också i allra högs-
ta grad om informationsteknologi och 
informationssäkerhet.  För att nämna 
några faktorer: Hantering av lösenord, 
nätverkens säkerhet, datorns fysiska 
säkerhet och framför allt risken att den 
blir stulen eller glöms bort någonstans, 
olika former av datorvirus, phishing. Tra-
ditionella säkerhetsrisker såsom brand, 
inbrott och strömavbrott är likaså som 
alltid även i distanslärande av betydelse.  

Ett faktum är ju att en lärare dagligen 
i genomsnitt behandlar en hel del kon-
fidentiell information och det mesta i 

THOMAS FINNE, lektor, utbildningsledare, NOVIA

cess som pågått länge, dock så att det 
förväntas även att en lärare skall sköta 
uppgifter även på den fysiska platsen. 

Denna utveckling är ingalunda unik 
för undervisningsvärlden, långt ifrån, 
men med tanke på den existerande 
resursbristen kan måhända en sådan 
utveckling få extra genomslagskraft. 
Samtidigt kan man fråga sig vilket alter-
nativet skulle kunna vara.  

En lärares dag kan se ytterst avan-
cerad ut med lektioner, förberedelser 
till dem, svarandet på mängder med 
emails, genomgång av rapporter och 
uppgifter, framställning av diverse rap-
porter till det administrativa, utförande 
av utvecklingssamtal, handledning och 
olika slags studerandekontakt. Till detta 
kan ännu tilläggas utförandet av forsk-
nings- och utvecklingsarbeten. 

Att stimulera studeranden 
i en digitaliserad värld 

DEN MEST CENTRALA frågan är dock: 
Hur aktivera studerandena vid dis-
tanslärande och se till att de trivs samt 
får den kunskap de är berättigade till. 
Många av de lärare som sysslat med dis-
tanslärande torde ha varit med om att 
tidvis tappa kontakten till gruppen man 
undervisar. 

Man är inte fysiskt på plats och man 
kan inte helt enkelt se helheten och an-
vända utrymmet. Utrymmet som histo-
riskt sett alltid varit i lärarens disponibi-
litet och gett manöverutrymme. 

Det finns fortfarande, men i ett annat 
format - ett digitaliserat sådant. Det-
ta utrymme är relativt nytt.  Först och 
främst p.g.a. kommunikation som tradi-
tionellt skett i ett fysiskt klassrum, men 
som nu inom en kort tid flyttats ut på 
nätet.  

34 2/2021 Toolilainen
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digitalt format.  Likaså blir ansvaret för 
informationssäkerheten allt mer distri-
buerat, är t.ex. routern hemma säker, är 
nätverket säkert, får vi som lärare hjälp 
av organisationens IT-stödpersonal. 

  
MÄNGDEN informationssystem och 
applikationer är stor. Utan att i detalj 
gå in på alla system, men det är många 
system som används i en högskola. Till 
exempel: Email, system för insättande 
av vitsord och betyg, tillgodoräknings-
system, plagiatgransknings, arbetstid-
suppföljning, system för undervisnings-
material och inlämnande av uppgifter, 
kameror, specifika program t.ex. bokfö-
rings. 

Plus förstås ordbehandlings, tabell-
hanterings, projekthanteringssystem 
och presentationssystem.  Ytterligare 
finns det, t.ex. reseräknings, budgete-
ringssystem.  

Detta är garanterat ingen unik mängd 
för organisationer, men faktum är att 

verktygen som läraren använder är 
många och tydligen växande. Noteras 
kan även att mängden email som un-
dervisaren erhåller och skickar är myck-
et stor, och dessutom är reaktionstiden 
ofta liten i.o.m de många tidsramar som 
existerar. 

Konkurrens och globalism 

KONKURRENS MELLAN lärosäten har all-
tid funnits och kommer att alltid finnas. 
Men nu har konkurrensen, som resultat 
av en längre utvecklingsprocess, blivit 
global. Samtidigt måste man komma 
ihåg att högskolor och universitet gen-
om historien varit internationella, på 
samma sätt som till exempel rederier 
och banker. Digitaliseringen ger förvis-
so också den framåtinriktade högskolan 
internationella möjligheter och rekryte-
ringsbas. 

Avslutning

DE SAKER JAG behandlat i detta inlägg 
är endast en liten del av de möjlighe-
ter och utmaningar som existerar.  Det 
gäller att lösa och nysta upp problemen 
samt minimera eller helst eliminera ris-
kerna. 

En obehandlad risk torde utgöra en 
av de svårare sakerna eftersom den ten-
derar att leva sitt eget liv och förstoras 
samt utvecklas i en alltför ofta negativ 
riktning, d.v.s. i fall den inte åtgärdas. 

Utvecklingen i stort kan man sällan 
påverka nämnvärt, men man kan dra 
nytta av den och tillvarata möjligheter-
na. För detta behövs det samarbete, re-
surser och ledarskap. 

352/2021 Toolilainen



36 2/2021 Toolilainen 372/2021 Toolilainen

GRILLATUT PARSAT
vihreitä parsoja
oliiviöljyä
suolaa (ja mustapippurirouhetta)

Leikkaa parsoista pois varren kova osa. Kuori 
parsat hellävaraisesti. (Kovin hentoja parsoja ei 
tarvitse kuoria.)
Sivele päälle oliiviöljyä, ripottele suolaa (ja 
pippuria).
Jos valmistat uunissa: Laita parsat uunipellille lei-
vinpaperin päälle ja kypsennä grillitoiminnolla.
Jos valmistat grillissä: Laita parsat grillausmaton 
päälle tai mieluiten halsteriin (halsteria voit 
käännellä grillauksen aikana).
Grillaa parsoja vain muutamia minuutteja, ne 
saavat jäädä vähän rapsakoiksi. 

MIRKA AIRESVUO

Kevään terveellinen herkku: PARSA

Parsan sesonkiaika on keväällä ja alkukesästä.  
Valkoinen parsa kasvatetaan maan alla, joten siihen ei kehity lehtivihreää. 
Vihreä parsa kasvaa maan pinnalla. 
Parsa säilyy hyvänä muutaman päivän ajan, kun sen käärii kosteaan pyyhkeeseen ja säilyttää jääkaapissa. 
Parsassa on runsaasti folaattia, jota tarvitaan muun muassa hermoston toimintaan ja aminohappojen aineenvaihduntaan.
Ravintosisältö (100 grammassa): karotenoideja 315 μg, kuitua 3,5 g, folaattia 175 μg, Kcal 32.

PARSAPASTA
paketti vihreää parsaa
voita
sipuli
1 dl valkoviiniä
2 dl kermaa
sitruunan mehu ja sitruunan kuorta raastettuna
1 dl parmesanraastetta
paahdettuja pinjansiemeniä
pastaa (esim. Rummo)

Leikkaa parsoista pois varren kova osa. Kuori 
parsat hellävaraisesti. (Kovin hentoja parsoja ei 
tarvitse kuoria.)
Pilko parsat ja sipuli. 
Lisää kattilaan voi, parsat ja sipulit. Kypsennä 
kunnes parsat ovat al dente (5–10 minuuttia).
Lisää valkoviini ja kerma. Lisää sitruunanmehu ja 
raastettua sitruunan kuorta. 
Yhdistä keitettyyn pastaan. 
Paahda kuivalla paistinpannulla pinjansiemeniä.
Ripottele lautasella annoksen päälle pinjansie-
menet.

Yleisin tapa valmistaa parsat on keittää ne pystyasennossa korkeassa kattilassa tai erityisessä parsakattilassa. Parsoista 
voi kuitenkin tehdä vaikka mitä: tässä on ohjeet parsapastan, parsapizzan ja grillattujen parsojen tekoon. 

Näitä kasvispainotteisia ohjeita voi muutella oman maun mukaan – pastaan voi lisätä vaikkapa chorizomakkaraa ja 
pizzaan ilmakuivattua kinkkua (Parman kinkku, Prosciutto, Serranon kinkku). Grillattujen parsojen kanssa sopii esimer-
kiksi naudan sisäfilepihvi ja bearnaiskastike.

PARSAPIZZA
00-pizzajauhoja, kuivahiivaa, suolaa ja vettä
vihreitä parsoja
ranskankermaa (crème fraîche)
mustapippurirouhetta ja suolaa
parmesan- tai mozzarella-juustoraastetta
kasviksia makusi mukaan; tässä pizzassa oli 
ruskeita herkkusieniä, aurinkokuivattuja kirsik-
katomaatteja, punasipulia
oliiviöljyä
sitruunan mehua

Valmista pizzataikina 00-jauhoista paketin 
ohjeen mukaan.
Leikkaa parsoista pois varren kova osa. Kuori 
parsat hellävaraisesti. (Kovin hentoja parsoja 
ei tarvitse kuoria.) Halkaise parsat pituussuun-
nassa.
Kun olet kaulinut taikinan ja levittänyt sen 
uunipellille, levitä pizzapohjan päälle ranskan-
kerma, johon olet ripotellut hieman mustapip-

purirouhetta ja suolaa.
Lisää pohjan päälle parmesan- tai mozzarella-
juustoraaste.
Ripottele pizzapohjalle pilkottuja kasviksia.
Asettele päällimmäisiksi halkaistut parsat. Levitä 
pullasudilla parsojen päälle oliiviöljyä ja hieman 
sitruunan mehua.
Paista pizza alalämmöllä niin kovalla lämmöllä 
kuin uunisi sallii. 
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Toolilainen harrastaa

KIRSI JAAKKOLA, kehittämispäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
Kuvat: HELENE LINDFORS
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Olen soittanut harmonikkaa 
kymmenvuotiaasta. Soitti-
meksi valitsin harmonikan, 
koska lapsenakin halusin 
tehdä asioita toisin: muut 
menivät pianotunneille, 
minä kansalaisopiston har-
monikkaopetukseen. Soitto-
taidon karttuessa tutuiksi tu-
livat seurantalot, tanssilavat, 
konserttisalit, kisaestradit, 
äänitysstudiot, teatterinäyt-
tämöt ja puskasoittojen peli-
mannin penkit. 

Pelimannin penkillä

Vauhti kiihtyi, ilmaantui orkesterin li-
säksi pelimanniyhtyeitä, pelimannior-
kestereita, tanssiyhtyeitä, monenlaisia 
säestystehtäviä, teatterisoittoja ja yh-
teislauluja. Kansanlaulukirkon peliman-
niyhtyettäkin olen johtanut toistakym-
mentä kertaa. 

Pelimannin elämään kuuluvat myös 
kilpailut. Olen osallistunut peliman-
nimestaruuskilpailuihin kaksi kertaa. 
Vuonna 2015 tulin yleisessä sarjassa kol-
manneksi. Toinen kisareissu 2020 meni 
paremmin: voitin Suomen pelimanni-
mestaruuden 1- ja 2-rivisten yleisessä 
sarjassa.

Uusiakin kokoonpanoja kehitellään. 
Reilun vuoden ikäinen on duo HK Noir, 

jossa tyttäreni Helene soittaa englanti-
laista concertinaa ja minä 2½- ja 5-rivi-
siä harmonikkoja. Osallistuimme Virtu-
aaliKaustiselle 2020 kahdella videolla. 
Tuoreimmassa combossa toimin myös 
kapellimestarina, Sointuorkesteri 
Mustat Kissat solistina Ola K. keskittyy 
1920–50-lukujen tanssi- ja viihdemu-
siikkiin, ohjelmisto painottuu Olavi Vir-
ran tuotantoon. Kulkutautiajasta huo-
limatta olemme päässeet soittamaan 
muutamia keikkoja.

VIISIRIVINEN OLI PITKÄÄN ainoa soit-
timeni. Soitinvalikoimani laajeni kym-
menkunta vuotta sitten. Ensin syliin 
päätyi 2-rivinen vuonna 2009, hieman 
myöhemmin akustinen 5-rivinen sai 
midivarustelun, tanssisoitoissa usein 
midin kaverina on Ketron-moduli. Sit-
temmin tänne kotiutui englantilainen 
concertina, joka päätyi nopeasti tyttä-
relle pitkäaikaiseen lainaan; 2-rivinen 
vaihtui 2½-riviseen ja ilmaantuipa tän-
ne C-vireinen 1-rivinenkin. Tuorein vä-
härivistulokas on pelimannikavereilta 
50-vuotislahjaksi saamani venäläinen 
kaksirivinen Notka, joka pääsi ääneen 
jo yhdellä joululaulukeikalla muutama 
viikko syntymäpäivän jälkeen. Soitan 
siis monenlaisia harmonikkaperheen 
soittimia, joissa kaikissa on erilainen 
näppäinjärjestys ja soittologiikka – de-
mentian torjuntaa parhaimmillaan!

TOOLILAISET TUNTEVAT minut TOO-
Lin valtuuston puheenjohtajana 2010-
2015. Luovuin tehtävästä, mutta val-
tuustohommat jatkuvat. Minut valittiin 
Suomen Harmonikkaliiton liittovaltuus-
ton puheenjohtajaksi syksyllä 2019. Lo-
pen Harmonikat ry:n puheenjohtajana 
olen toiminut kohta 20 vuotta.

PELIMANNIRETKILLÄ LÖYTYY aina uu-
sia soittokavereita. Siellä kuljetaan il-
man titteleitä ja soitetaan turhia selitte-
lemättä. Hienointa on tutustua upeisiin 
ihmisiin, oppia siinä sivussa uutta ohjel-
mistoa, eikä sovi unohtaa musisoinnin 
terapeuttisista vaikutuksista - soitellessa 
unohtuu kaikenlaiset arjen murheet!
Youtube: kurtunvenyttaja

Duo HK Noir juhannuskeikalla, Helene Lind-
fors, concertina, Kirsi Jaakkola, 2½-rivinen

AKTIIVINEN OMAN pitäjän harmonik-
kaorkesteri Lopen Harmonikat kutsui 
riveihinsä syksyllä 1986. Soitan samas-
sa orkesterissa edelleen. Näihin vuosiin 
mahtuu mm. neljä levyä sekä harmo-
nikkaorkestereiden Suomen ja Pohjois-
maiden mestaruudet – hienoja hetkiä 
mainiossa porukassa. 

PELIMANNIHOMMIA ja teatterikuvioita 
oli jo 1980-luvun lopulla. Uuden “pe-
limanniherätyksen” koin kesällä 2006. 

Oma osuus Harmonikan päivän yhteissoit-
tovideolle tallennettiin kotona. 

Joskus on onni, ettei tek-
niikka täysin toimi.
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 nnen kuin tartuin Roslingin kir-
jaan, olin valmis lyömään vetoa melkoi-
sen monista asioista, jotka luulin ihan 
varmasti tietäväni.

Onneksi ei tarvinnut noihin vetoihin 
tuhlata eläke-euroja. Moni ”aivan var-
masti” tietäväni fakta olikin todellisuu-
dessa kaukana totuudesta.

Hans Rosling, Faktojen maailma

E RAPISTUVAA ITSETUNTOA helpotti kir-
jaa lukiessani onneksi se, että useimmat 
ihmiset kaikkialla maailmassa ja kaikissa 
tuloluokissa, oppiarvoissa ja ammateis-
sa tiesivät ihan yhtä paljon aivan vääriä 
totuuksia. 

Roslingin tekemien tutkimusten 
mukaan koko maailmaa koskeviin ky-

symyksiin osaavat ihmiset vastata niin 
huonosti, että vastaukset arvaava sim-
panssi saa useimmiten paremman tu-
loksen. 

ROSLING ON PYRKINYT tutkimaan syi-
tä, miksi faktojen tuntemus on näinkin 
huono kautta koko ihmiskunnan. Syyt 
hän luokittelee kymmeneen vaistoon, 
joiden perusteella ihmiset hänen mu-
kaan useimmiten toimivat.

On toki asioita, joihin ihmiset yleensä 
vastaavat oikein. Sellainen kysymys on 
muun muassa ”miten maailman kes-
kilämpötila muuttuu seuraavan sadan 
vuoden aikana tutkijoitten mukaan”. 

Asiasta toitotetaan niin paljon, että 
käsitys ilmaston lämpenemisestä on 
selkeä useimmille ihmisille. Toki vasta-
rannan kiiskiä tässäkin asiassa on, kuten 
kaikissa väittämissä.

Sen sijaan kysymys maailman lasten 
rokotusprosenteista johtaa vääjäämät-
tä lähes aina aivan väärään prosenttiin. 
Sama koskee maailman köyhyyden tilaa 
ja sen muutosta.

MONESTA ISOSTA maailman laajuisesta 
asiasta ihmisillä oleva käsitys on seura-
usta muun muassa uutisoinnin tavasta 
nostaa esiin huonot uutiset ja pahim-
mat skenaariot. 

Hyviä asioita ei juurikaan uutisoida 
siksi, että ne eivät ihmisiä kiinnosta, 
otsikot eivät herätä mielenkiintoa eikä 
niiden uutisointi tuo mediaan suuria 
kuulija- tai katsojamääriä. Eikä media 
saa niistä siis suuria mainostuottoja.

KOKONAISUUTENA KIRJA oli avartava 
kokemus siihen, miten me isoja asioita 
käsitämme ja miksi niin usein menee 
aivan poskelleen oma arvio. Toisaalta 
tietyiltä osin lukemistani häiritsi kir-
joittajan ylimaallisen osaamisen esiin 
tuonti. Mutta näin korona-ajan iltaluke-
mistona ihan kelpo kokemus kuitenkin. 
Eräs meidän kaikkien tuntema henkilö 
on todennut tämän kirjan olleen yksi 
tärkeimmistä hänen koskaan lukemis-
taan kirjoista. Kuka se on, selviää kirjan 
kannesta.
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 uomenta. Tämä koko oppilai-
toksemme henkilöstön koolle kutsu-
minen on hallituksemme määräämä. 
Olemme tilastojen mukaan lähellä 
hätätilaa. Väestömme hupenee uhkaa-
vasti.

Maan hallitus on teettänyt väestö-
ennusteen tuleville vuosikymmenil-
le yleensä hyväksi ja pyyteettömäksi 
todetulla konsulttifirmalla ja tulos on 
enemmän kuin huolestuttava. 

Sen mukaan maa tarvitsee pikaisesti 
puoli miljoonaa uutta kansalaista. Kos-
ka syntyvyytemme on laskenut Euroo-
pan alimmalle tasolle eli negatiiviseksi 
väestökasvua ajatellen, sen varaan ei 
voida kovin realistisesti laskea kasvun 
toteutumista. 

Edes pääministeri tai presidentti ei-
vät pysty nykylainsäädännön voimassa 
ollessa määräämään kansalaisia siittä-
mään puuttuvaa kansanosaa pikatoi-
mituksella, vaikka viestintävalta onkin 
sille taholle keskitetty. Lisäharmia aihe-
uttaa vielä viimeisin tieto suomalaisten 
sperman laadun jyrkästä laskusta. 

Ainoa vaihtoehto maan pelasta-
miseksi työvoiman saannin kannalta 
näyttää olevan tarkoin suunniteltu ja 
johdettu joukkorekrytointi ulkomail-
ta. Keinosiemennykseen ei vielä THL:n 
mukaan suunnitella lähdettävän.

Massarekrytointiin on hallituksen uu-
sien määräysten mukaan sitouduttava 
kaikilla tahoilla. Insinöörikoulutuksen 
on osaltaan pantava iso ratas pyöri-
mään ja vastattava haasteeseen erik-
seen vielä määrittelemättömien sankti-
oiden uhalla.

Insinöörikouluttajat vastaavat oman 
ammattialansa tehtäviin tarvittavien 

Väestövajeen hoito-ohjeet

ulkomaan kansalaisten rekrytoinnin to-
teuttamisesta hallinnon antamien mää-
räysten mukaisesti.

Hallitus on tänään antanut täsmenne-
tyt ohjeet rekrytoinnin yksityiskohdista. 
Vastuu näistä on jaettu opetusministeri-
ölle, opetushallitukselle, kansanterveys-
laitokselle, poliisiylihallitukselle, oikeus-
ministeriölle, kulttuuriantropologian 
laitokselle, olympiakomitealle ja tulli-
hallitukselle.

Insinöörikouluttajien tulee noudattaa 
ensisijaisesti opetushallituksen antamia 
ohjeita. Niiden soveltamisessa pitää ot-
taa huomioon opetusministeriön poliit-
tiset suositukset.

Lisäksi tulee varmistaa poliisiylihalli-
tuksen ohjeistuksen perusteella rekry-
toitavien rikostausta ja mahdollinen liit-
tyminen terroristisiin järjestöihin sekä 
rekrytoitavan henkilön että perheen ja 
lähisukulaisten osalta. 

Koska menossa on maailman laajui-
nen pandemiatila, on rekrytoitavilta 
vaadittava WHO:n ja EU:n hyväksymä vi-
rallinen rokotetodistus ja virologien hy-
väksymä vasta-aineiden olemassaoloto-
distus. Muut terveystodistukset luetaan 
eduksi maahamme haluaville.

Jos vaadituissa todistuksissa esiintyy 
epävarmuutta, on niiden sisältö varmis-
tettava oikeusministeriön antamien oh-
jeiden mukaan. Väärennöksiin on syytä 
varautua. Olympiakomitean osaamista 
voidaan hyödyntää doping-tyyppisten 
väärennösten tulkinnoissa.

Koska maahamme pyrkii ajoittain 
myös omaehtoisia tulijoita, on heidät-
kin tutkittava ja testattava niiltä osin 
kuin sijoittuvat insinöörikunnan vas-
tuulle. Siinä toimenpiteessä on oltava 

yhteistyössä tullihallituksen kanssa.
Koska eri maiden kansalaisilla on 

oman maan tai muun tahon lakien ja 
viranomaismääräysten mukaan erilaisia 
perustuslakiin ja/tai ihmisoikeuksiin ver-
rattavia oikeuksia, on nämä varmistetta-
va YK:n, EU:n ja Kaakkois-Aasian valtioi-
den liitto ASEAN:n sekä Afrikan Unionin 
henkilöoikeusasiakirjojen ja kulttuuri-
antropologisen seuran antamien suosi-
tusten kautta. Onneksi Trumpilta ei enää 
tarvitse kysellä mitään.

Viime kädessä ristiriitaiset ja epäselvät 
asiat ratkaisee Suomen perustuslakiva-
liokunta yksinkertaisella äänten enem-
mistöllä.

Vielä on yksi keskeinen asia maahan 
tulevien osaajien kotouttamisesta mei-
täkin koskien. Hallitus on antanut mää-
räyksen perustaa jokaiseen insinööri-
koulutusta järjestävään oppilaitokseen 
uuden suomen kielen opetuksen viran. 

Viranhaltijan ainoa tehtävä on pika-
kouluttaa jokainen tuleva ammattilai-
nen suomen kielen taitoiseksi yhden 
vuoden kuluessa maahan saapumises-
ta. Resurssilla ei ole takarajaa, rahat tule-
vat EU:n koronakriisin elvytyspaketista.

Ohjeet ja määräykset on näin selkeäs-
ti meille toimitettu. Mehän hoidamme 
osaltamme insinööritieteitten tarkkuu-
della syntyvyysvajeemme paikkauksen. 
Aikaa meille on annettu elokuun alkuun 
saakka. Ei ku hommiin, hopi hopi. 

Ohjeita tulkitsemassa myös
VELI PITKÄKORVA
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