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 PÄÄKIRJOITUS

 mmattikorkeakoululaki – hiukan mukaillen ja tul-
kiten – sanoo, että ammattikorkeakoulujen tehtävänä on 
antaa korkeakouluopetusta elinkeinoelämän ammatillisiin 
asiantuntijatehtäviin ja että opetuksen tulee olla tutkimuk-
seen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa. Vertailuksi 
yliopistolaki – myös hiukan tulkiten ja tiivistäen – sanoo taas 
opetuksesta seuraavaa: yliopistojen tehtävänä on antaa tut-
kimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opis-
kelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. 

Kaksi korkeakoulua, kaksi lakia ja kaksi erilaista opetuk-
sellista tehtävää. Lain säätäjät ovat selkeästi asettaneet 
ammattikorkeakoulujen tehtäväksi sivistyneiden, asiantun-
tevien ammattilaisten korkeatasoisen kouluttamisen työ- ja 
elinkeinoelämän tarpeisiin. Tätä sangen vaativaa tehtävää 
varten valtio rahoittaa toimintaamme tuloksellisuuteen pe-
rustavalla rahoitusmittaristolla. 

AMMATTIKORKEAKOULUISSA ON tällä hetkellä opiskelijoi-
ta 160 000, ja vuosittain tutkintoja suoritetaan noin 28 000. 
Amk-tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuosi valmistumi-
sen jälkeen on erittäin hyvä, lähes 90 %.  Tekniikan ja liiken-
teen alat edustavat noin yhtä kolmasosaa niin opiskelijoista 
kuin valmistuneista. 

Tätä vastuullista, sivistystä, asiantuntemusta ja ammatti-
taitoa vaativaa tehtävää varten meitä tekniikan ja liikenteen 
alan opettajia, lehtoreita ja yliopettajia on noin 1 400. Sa-
mansuuruinen joukko muita työntekijöitä on lakisääteistä 
työtämme tukemassa hallinto- ja tukipalveluissa sekä am-
mattikorkeakoulujen aluekehitys- ja TKI-työssä. Valitetta-
vasti opetushenkilöstön määrä ammattikorkeakouluissa on 
ollut laskeva, samaan aikaan kun opiskelijoiden määrä on 
vuosikymmenen aikana kasvanut 25 %. Olemme joutuneet 
tekemään enemmän tulosta vähemmillä resursseilla.  

Onko vähemmän enemmän, olemmeko olleet tehok-
kaampia vai onko se jouduttu tekemään laadun kustannuk-

sella? Opetusministeriö antoi korkeakouluille sekä lisäaloi-
tuspaikkoja olemassa oleviin tutkinto-ohjelmiin sekä uusia 
koulutusvastuita mutta antoi rahoituksen vain osittain näi-
hin tehtäviin. Jälleen kerran samalla rahalla enemmän vai 
ostetaan sieltä mistä halvimmalla saadaan? 

TYÖLLÄMME TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN alan kouluttajina on 
suuri arvo Suomen elinkeinoelämälle. Olemme keskeisessä 
roolissa alan osaajien kouluttajina, kun Suomen teollisuu-
den ja elinkeinoelämän kilpailukykyistä tulevaisuutta luo-
daan. 

Tällä hetkellä monilla aloilla kärsitään osaajapulasta, eri-
tyisesti meidän alallamme tekniikassa ja liikenteessä on 
pula ammattitaitoisista osaajista. Tätä kirjoittaessa Oikotiellä 
oli auki melkein 12 000 kokoaikaista työpaikkaa tekniikan ja 
liikenteen aloilla. Rekrytointiongelma on myös nähtävissä 
ammattikorkeakouluissa, ja siellä erityisesti tekniikan ja lii-
kenteen alalla. Hyviä asiantuntijoita ei tahdota teollisuudes-
ta saada opetustehtäviin. 

Onko syynä, se että amk-opettajien palkkataso ei ole enää 
tänä päivänä kilpailukykyinen teollisuuden verrokkiryhmän 
kanssa? Ammattikorkeakoulun lehtoreiden ja yliopettajien 
palkat ovat kilpailukykyisiä opetusalalla, ja meitä jopa ka-
dehditaan ja etujamme haluttaisiin leikata, vaikka palkkam-
me eivät ole kilpailukykyisiä teollisuuden ammattilaisten 
kanssa. 

Tulevien työehtosopimusneuvottelujen yksi keskeisim-
mistä tavoitteista täytyy olla tekniikan ja liikenteen alan 
kilpailukykyisen, teollisuuden asiantuntijatasoisen palkka-
tason saavuttaminen sekä sellaisten työehtojen saavutta-
minen, että voimme tehdä lain meille edellyttämää sivis-
tyneiden, asiantuntevien ammattilaisten korkeatasoista ja 
laadukasta kouluttamista nyt ja tulevaisuudessa. 

Onko vähemmän enemmän?

A
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LEDAREN

 rkeshögskolelagen – litet tillämpad och tolkad – säger 
att yrkeshögskolornas uppgift är att ge högskoleutbildning 
för näringslivets yrkesmässiga sakkunniguppgifter och att 
undervisningen skall baseras på forskning och bildnings-
mässiga utgångspunkter. Som  jämförelse säger universi-
tetslagen igen om undervisning– också litet tolkningsmäs-
sigt och komprimerat – följande: universitetens uppgift är 
att ge högsta undervisning baserad på forskning och upp-
fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänsklig-
heten.

Två högskolor, två lagar och två olika utbildningsmässi-
ga uppdrag. Lagstiftarna har klart definierat uppgiften för 
yrkeshögskolorna till att utbilda högkvalitativa civiliserade, 
sakkunniga yrkesmänniskor för arbets- och näringslivets 
behov. För detta verkligt krävande uppdrag bekostar staten 
vår verksamhet genom ett finansieringsmätsystem baserat 
på resultatet av vår verksamhet. 

I YRKESHÖGSKOLORNA FINNS JUST nu 160 000 studerande, 
och årligen avläggs ca 28 000 examina. Sysselsättningen för 
yrkeshögskoleutexaminerade ett år efter examen är mycket 
god, nästan 90 %. Andelen inom Teknik och kommunikation 
står för ungefär en tredjedel både av studerande och utex-
aminerade.

För denna ansvarsfulla uppgift, som kräver bildning, sak-
kunskap och yrkeskunskap finns ca 1400 lektorer och över-
lärare inom teknik och kommunikation. En lika stor grupp 
övriga arbetstagare stöder vårt lagstadgade arbete inom 
administration och stödfunktioner samt är engagerade i 
yrkeshögskolornas regionalutvecklings- och FUI-arbete. Ty-
värr minskar undervisningspersonalen  hela tiden samtidigt 
som antalet studerande ökat med 25% på ett decennium. 
Vi har varit tvungna att göra mera resultat med mindre re-
surser.

Är mindre mera, har vi varit effektivare eller har det skett 
på bekostnad av kvaliteten? Undervisningsministeriet gav 
högskolorna både tilläggsplatser inom befintliga examens-
program och nya utbildningsansvar men gav bara delvis 
finansiering för dessa uppdrag. Återigen mer för samma 
pengar eller köper man där det är förmånligast?

VÅRT ARBETE SOM UTBILDARE INOM teknik- och kommuni-
kationssektorn är mycket värdefullt  för Finlands näringsliv. 
Vi har en central roll som utbildare av branschkunniga då 
man skapar Finlands industris och näringslivs konkurrens-
kraftiga framtid.

För tillfället lider man i många branscher av brist på kun-
nig arbetskraft, särskilt inom vår teknik- och kommunika-
tionsbransch råder brist på yrkeskunnig personal. Då detta 
skrivs fanns det nästan 12 000 obesatta heltidstjänster inom 
vårt område på Oikotie-nätsidorna. Man ser rekryterings-
problemet också i yrkeshögskolorna, och där särskilt inom 
teknik och kommunikation. Man har svårt att få goda sak-
kunniga från industrin till undervisningsuppgifter.

Är orsaken den att YH-lärarnas lönenivå inte mera idag 
är konkurrenskraftig med jämförelsegruppen i  industrin? 
Yrkeshögskolelektorernas och överlärarnas löner är kon-
kurrenskraftiga inom undervisningssektorn, och man t.o.m. 
avundas oss och vill beskära våra förmåner, fast våra löner 
inte konkurrerar med yrkesfolk i industrin. En central mål-
sättning för teknik- och kommunikationssektorn i de kom-
mande arbetsavtalsförhandlingarna måste vara uppnående 
av en lönenivå i klass med den som industrins expertis inne-
har samt uppnående av sådana arbetsvillkor att vi nu och 
framdeles kan fullfölja den högklassiga utbildning av bild-
ade sakkunniga yrkesmänniskor lagen förutsätter.

Y

Är Mer Mindre?
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Aikakausmedia ry:n jäsen

PÄÄTOIMITTAJALTA

 anonta uudesta vuodesta ja 
uusista kujeista pitää lehdessämme to-
dellakin paikkansa tänä vuonna: peräti 
kolme uutta toimituskunnan jäsentä 
esittäytyy sivuilla 18 – 19. Toimitus-
kunta on nyt niin ammatillisesti kuin 
maantieteellisestikin mukavan moni-
puolinen: on eri ammattiaineiden sekä 
opettajakoulutuksen, fysiikan ja kiel-
ten opettajia eri puolilta Suomea paitsi 
pohjoisesta. Lisäksi saamme aktiiviselta 
jäsenkunnalta kiinnostavia artikkeleja 
julkaistavaksi. Erittäin ilahduttavaa on, 
että Toolilaista arvostetaan myös jäsen-
kunnan ulkopuolella: kutsu Vieraskynä-
palstalle on aina otettu mielellään vas-
taan, ja vierailijoina on ollut merkittäviä 
poliittisia ja yhteiskunnallisia vaikutta-
jia, tällä kertaa europarlamentaarikko 
Eero Heinäluoma. 

UUDEN VUODEN ALOITTAA uusi juttu-
sarja, Insinöörin elämää, jossa tutus-
tumme mielenkiintoisiin elämänpol-
kuihin. Uusia aloituksia edustaa tässä 
numerossa myös pakinoitsija Apulai-
nen, ja yli neljännesvuosisadan Toolilai-
seen kirjoittanut Veli Pitkäkorva pääsee 

Aloituksia, lopetuksia, 
pysähdyksiä

nauttimaan – häntä itseään siteeratak-
seni – muun muassa päivänokosista, 
hiihtolenkeistä, nuotiomakkaran pais-
tosta ja lukemisesta. Kiitos Veli Pitkäkor-
va ja tervetuloa Apulainen! 

ALOITUSTEN JA LOPETUSTEN välissä 
opettaja saattaa kohdata myös pysäh-
dyksiä. Kun työnteko ei ole mahdollista 
sairastumisen vuoksi, on jäätävä saira-
uslomalle. Vaikka teemme asiantuntija-
työtä, joka saattaa jäädä ”odottamaan” 
opettajan tervehtymistä, se ei tarkoita 
sitä, että ilman korvausta tekisimme 
töihin palattuamme myös sairausloman 
aikaiset työt. Ellei sijainen ole tehnyt 
opettajan töitä vaan opettaja tekee ne 
itse, hän niin sanotusti sijaistaa itseään, 
ja tästä menettelystä on hyvä tietää, ks. 
s. 23.

TÄSSÄ NUMEROSSA pääsemme kurkis-
tamaan joulukuisiin liiton 75-vuotisjuh-
liin niin sivujen 6 – 9 reportaasissa kuin 
keskiaukeaman kuvakavalkadissakin. 
Jäämme odottamaan uusia juhlia vii-
den vuoden kuluttua!

MIRKA AIRESVUO

S

Kuva: Olli Rasi
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Vuonna 2021 TOOL ry täytti 
75 vuotta ja Toolilainen-
lehti oli 45-vuotias. TOOL ry 
järjesti Tampereen uudella 
Nokia-areenalla yhdistyksen 
75-vuotisjuhlat 17.12.2021. 
Pitkästä aikaa oli taas insi-
nöörihenkistä yhteistoimin-
taa juhlaillallisen, mielen-
kiintoisten puhujavieraiden 
ja viihdyttävien musiikkiesi-
tysten siivittämänä. 

 llan ihanina juontajina toimivat 
Alla Lemechkova-Toivonen ja Lauri 

ANNAMÁRIA ERDEI, järjestösihteeri
Kuvat: OLLI RASI

TOOL 75-vuotisjuhlat

Hietalahti. Kaikki TOOLin jäsenet kut-
suttiin juhlaan. Lisäksi kutsun saivat 
TOOLin tärkeimmät sidosryhmät. Tilai-
suus sekä tarjoilut olivat ilmaisia.      

Valmistautuminen juhlaan

JUHLAN VARSINAISET valmistelut alkoi-
vat jo yli puoli vuotta ennen juhlaa, kun 
hallituksen ja juhlatoimikunnan jäsen 
Lasse Hillman teki varaukset hotelliin 
sekä kutsui puhujavieraat juhlaan. Hän 
oli järjestänyt myös vastaanottotilai-
suutta TOOLille Tampereen kaupungin 
Raatihuoneeseen. Koronatilanteen ta-
kia kuitenkin kaupunki päätti perua ti-
laisuuden joulukuussa. 

Juhlatoimikunta oli valittu hallituksen 
suunnittelukokouksessa elokuussa ja 
sen jäsenet olivat: Alla Lemechkova-Toi-
vonen, Lauri Hietalahti, Lasse Hillman, 
Jarkko Lehtonen, Jarno Varteva ja jär-

jestösihteeri. Olemme kiitollisia Allalle, 
Laurille, Lasselle, Jarkolle ja Jarnolle hy-
vistä järjestelyistä ja kaikista toiminnois-
ta, joita he tekivät juhlaa varten. Ilman 
heitä juhla ei olisi onnistunut.  

ENNEN ILTAJUHLAA JOTKUT vieraat vie-
railivat joulutorilla, jossa he tutustuivat 
torin elämään, joulutunnelmaan ja mie-
lenkiintoisiin tuotteisiin. Juhlapaikalle 
he siirtyivät kävellen tai Tampereen kau-
niilla uusilla punaisilla ratikoilla.  

Iltapäivällä monet TOOLin jäsenet 
saapuivat juhlapaikan viereiseen uu-
teen Lapland Hotels Arenaan, jossa he 
yöpyivät juhlien jälkeen. Ennen juhlia 
juhlatoimikunnan jäsenet olivat valmis-
tautuneet juhlaan paikan päällä. TOOL 
ry:n puheenjohtaja Jarno Varteva ja 
toinen varapuheenjohtaja Leif Östman 
vastaanottivat vieraita ovella. Vieraat tu-
livat TOOLin yhdistyksistä ympäri Suo-
mea. 

I

TOOL ry:n puheenjohtaja Jarno Varteva ja toinen varapuheenjohtaja Leif Östman vastaanottivat vieraita juhlasalin ovella. Kuvassa juhlaan 
saapunut Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassinen. .     
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Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassinen onnittelee TOOLia. OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos tervehtii yhdistystämme. 

OAO:n puheenjohtaja Helena Kahl TOOLin juhlassa. 

ALKUPALOJEN JÄLKEEN kuunneltiin kahta mielenkiintoista 
esitystä. Risto Käkelä, Avant Tecno Oy:n perustaja, piti aja-
tuksia herättävän esityksen ylöjärveläisestä kansainvälisestä 
vientiyrityksestä. Yrityksen menestystarina on ihailtavaa, tuo-
tantomäärät kasvavat ja tuotepalettikin vahvistuu, kun kuor-
maajien mallisto kasvaa.  

TÄMÄN JÄLKEEN Henri Sulankivi SRV Sisä-Suomesta esitteli 
vieraille, miten Nokia Arenan rakennusprojekti valmistui. Mie-
lenkiintoisten kuvien kautta hän näytti juhlan vieraille raken-
nustöiden vaiheita ja niiden toteuttamista. SRV on ollut kau-
punkirakentamisen edelläkävijä Suomessa. Rakennuspaikka 
keskustassa junaratojen päällä sekä rakennuksen muoto oli-
vat tuoneet hankkeeseen omat haasteensa. Uusi Nokia Arena 
tulee osaksi kaupunkilaisten arkea ja mahdollistaa vilkkaan 
kaupunkielämän Tampereen keskustassa. Rakennuksessa on 
upeita mahdollisuuksia järjestää kongresseja, messuja, muu-
taman tuhannen hengen konsertteja sekä kiekko-otteluja. 

KIITÄMME JUHLAN puhevieraita mielenkiintoisista esitelmis-
tä, joiden kautta saimme tutustua myös paikallisiin projektei-
hin. Olemme myös onnellisia, että pystyimme järjestämään 
TOOLin 75-vuotisjuhlaa juuri vastavalmistuneessa Nokia Are-
nassa. 

Vapaa sana TOOLille

RUOKAILUN JÄLKEEN ohjelman ”Vapaa sana”-osion aikana 
muutama  kutsuvieras onnitteli TOOLia ja toivotti yhdistyksel-
le vielä ainakin 75 vuotta. 

Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassinen kertoi Sivistan 
toiminnan tarkoituksesta sekä TOOLin pitkistä perinteistä 
työmarkkinoilla. Hän arvosti toolilaisten tekemää opetustyötä 
ja toivoi hyvän yhteistyön jatkuvan. Hänen mielestään OAJ/
TOOL sekä Sivista ovat rakkaita toisiaan kunnioittavia järjestö-
jä kuten jääkiekkomaailman Ilves ja Tappara. 

Juhlan puhujat 

VIERAIDEN SAAPUMISEN ja juhlatervehdysten jälkeen juhla 
alkoi 18.30. Loistava juontajapari kohotti tunnelmaa jo alussa, 
minkä jälkeen TOOL ry:n puheenjohtaja Jarno Varteva toivotti 
kaikki vieraat tervetulleeksi. Koska Raatihuoneen vastaanotto 
ei onnistunut, Tampereen kaupunki tarjosi TOOLille alkumal-
jan ja kaupungin edustaja Mikko Nurminen tervehti ja onnit-
teli TOOLia juhlien johdosta. Kiitämme Tampereen kaupunkia 
maljasta sekä vierailusta paikan päällä. 
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TOOLia tervehti myös OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lind-
roos, jonka kanssa TOOL ry on jo tehnyt paljon antoisaa yh-
teistyötä. Hän toivoi hyvän yhteistyön jatkuvan tulevaisuu-
dessakin. 

OAO:n puheenjohtaja Helena Kahl oli myös hyvin tyyty-
väinen yhteistyön sujumiseen TOOLin kanssa. Päivi Koppa-
nen, joka toimi 18 vuotta OAO:n puheenjohtajana, on myös 
ollut tekemisissä todella monen TOOLin puheenjohtajan 
kanssa. Hän muisteli TOOLin arvokasta toimintaa sekä jakoi 
omia mielenkiintoisia muistojaan kuulijoille. 

Kiitämme kaikkia juhlaan osallistuneita kutsuvieraita on-
nitteluista ja lahjoista sekä ”Vapaa sana”-osion puhujia kau-
niista sanoista.  

Ansiomerkkien jako

YKSI JUHLAN KOHOKOHDISTA oli ansiomerkkien jakaminen. 
Hallituksen viime vuoden marraskuun kokouksessa myön-
nettiin ansiomerkit seitsemälle henkilölle, ja heidät päätet-
tiin palkita hyvistä suorituksista ansiomerkkimitaleilla jou-
lukuussa. OAO:n joulukuun kokouksessa hyväksyttiin kaikki 
ehdotukset. 

Alla Lemechkova-Toivonen, Tapani Järvenpää, Robert 
Stolpe, Tommy Nyman ja Ilkka Loukola saivat pronssiset 
ansiomerkit hopeisin lehvin sekä Mika Jokinen ja Sari Lop-
pela-Rauha saivat pronssiset ansiomerkit. 

Neljä henkilöä palkittiin 75-vuotisjuhlissa ja loput ansio-
merkit annettiin seuraavan päivän syysvaltuustossa toimitet-
tavaksi alayhdistyksiin. Onnittelut ansiomerkin saajille!  

Kuvassa ansiomerkillä palkitut jäsenet vasemmalta: Alla Lemechkova-Toivonen, Robert Stolpe, Tapani Järvenpää, Tommy Nyman sekä merkki-
en jakaja TOOL ry:n puheenjohtaja Jarno Varteva. 

Päivi Koppanen muistelee TOOLia.
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Ihmebändi Tamkeys soittaa.

Hummeripoikien Ilkka Aaltonen  viihdyttää yleisöä.

Hönttä ja Toipari kertoivat TOOLin uutisia.

Juhlan loistavat 
viihdyttäjät

ILLAN AIKANA TOOLIN laulukirja esitel-
tiin ja jaettiin vieraille. Kirjan tekijänä on 
Hummeripoikien Ilkka Aaltonen, joka 
yhteistyössä TOOL ry:n kanssa oli kerän-
nyt teekkarilauluja yhteen kokoelmaan. 
Hän esitti muutaman hauskan laulun 
juhlassa ja viihdytti yleisöä ammattitai-
dolla.  

Juhlan yllätysesiintyjät ilmestyivät 
yhtäkkiä tilaisuuteen jälkiruoan aikana 
ja kertoivat Tampereen toolilaisia uuti-
sia. Hönttä ja Toippari iloisesti tiedotti-
vat siitä, mitä TOOL ry sekä hallituksen 
jäsenet tekivät syksyn aikana. 

Illan loppuosassa erinomainen pai-
kallinen bändi TAMKeys viihdytti yleisöä 
tanssimusiikilla. Bändin jäsenet Jarmo 
Lilja, Eino Palo, Matti Peltola sekä 
Toni Pippola soittivat taitavasti ja Jark-
ko Lehtonen lauloi kauniisti. Tanssilattia 
täyttyi hetkessä iloisista toolilaisista, jot-
ka nauttivat ihanasta musiikista ja juh-
lasta.  

KIITOS 75-VUOTISJUHLAAN osallistujil-
le. Oli mukavaa juhlia yhdessä. Toivon 
kaikille hyvää vuoden 2022 jatkoa!

TOOL ry:n puolesta järjestösihteeri 
ANNAMARIA ERDEI 
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Tiede- ja kulttuuriministeri 
Antti Kurvinen ei valitetta-
vasti päässyt osallistumaan 
TOOLin 75-vuotisjuhlaan 
muiden sidonnaisuuksien 
vuoksi, joten hän lähetti 
Suomen valtioneuvoston on-
nittelut videotervehdyksenä. 
Se on katsottavissa ja ladat-
tavissa TOOLin kotisivuilla 
http://www.tool.fi

 ässä on lyhyt referaatti ministeri 
Kurvisen puheesta.

Aluksi ministeri tervehtii yhdistystäm-
me ja onnittelee 75 toimintavuodesta 
TOOL ry:tä. Ministerin puhe alkaa mai-
ninnalla TOOL ry:n työn tärkeydestä. 
Järjestönä TOOL ry tekee tärkeää työtä 
edistäessään ammattikorkeakouluissa 
tekniikan ja liikenteen alalla toimivien 
jäsentensä asioita ja pitäessään OAJ:n 
toiminnassa esillä tekniikan ja liiken-
teen koulutuksen erityistarpeita. 

MINISTERIN MIELESTÄ TOOL ry:llä on 
merkittävä rooli tekniikan ja liikenteen 
alan osaajien kouluttamisessa, kun 
muovataan Suomelle hyvää ja menes-
tyksekästä tulevaisuutta. Osaajien kou-
luttaminen Suomeen onkin Kurvisen 
mielestä TOOLin suurin tehtävä ja mis-
sio.

KURVISEN TUO PUHEESSAAN esille kak-
si tulevaisuuden haastetta, joissa TOOL 
ry:llä ja sen jäsenillä on aivan keskeinen 
rooli. Nämä tulevaisuuden haasteet 
ovat osaajat ja ilmastonmuutos sekä sii-
hen vastaaminen. 

LASSE HILLMAN

Tiede- ja kulttuuriministeri 
Antti Kurvisen tervehdys TOOLille

ENSIKSI HIEMAN osaajista. Osaajapu-
lasta kärsitään kaikkialla ja lähes kaikilla 
aloilla. Ministeri kuulee tästä jatkuvasti 
tekniikan ja liikenteen ammattilaisil-
ta kulkiessaan virkamatkoillaan pitkin 
Suomea niin kaupungeissa kuin maa-
kunnissakin. Työelämän vaatimukset 
muuttuvat koko ajan ja työntekijöiden 
osaamistasoa täytyy nostaa. Tiedemi-
nisterinä hän onkin vastannut tähän 
haasteeseen aloituspaikkoja ja koulu-
tusvastuita lisäämällä. Koulutushaastei-
siin ja osaajapulaan on vastattava, jotta 
yritykset voivat investoida ja pysyä Suo-
messa. Koulutukseen ja työperäiseen 
maahanmuuttoon on suhtauduttava 
avoimesti.

SITTEN HÄN JATKAA toisesta haasteesta 
eli ilmastonmuutoksesta. Suomen kan-
nattaa olla edelläkävijä ilmastonmuu-

Kiitokset ministeri Antti Kurviselle ja hänen avustajakunnalleen tervehdyksestä, jota TOOL ry 
suuresti arvostaa ja kunnioittaa. Kuva: Katarina Koch

T
toksessa. Ongelmaa ei ratkaista sam-
muttamalla valoja ja sulkemalla tehtaat. 
Haasteeseen vastataan panostamalla 
teknologiaan, tieteeseen ja tutkimuk-
seen sekä koulutukseen ja ottamalla 
uutta teknologiaa käyttöön. 

Suomella voi olla kokoaan suurempi 
merkitys, jos viemme puhtaita ratkaisu-
ja maailmalle. Voimme samaan aikaan 
luoda työtä ja investointeja ja pelastaa 
maailmaa. Tässä ministeri näkee TOOLil-
la ja järjestön jäsenten ammattitaidolla 
keskeisen roolin.

MYÖS TKI-TOIMINNASSA ammattikor-
keakouluilla on merkittävä rooli. Am-
mattikorkeakoulut koetaan helposti 
lähestyttäviksi toimijoiksi, joiden kanssa 
on matala kynnys käynnistää tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoimintaa käytän-
nön arjen toiminnassa. 
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 ri alojen työehtosopimusten 
neuvottelut alkoivat vuoden 2021 lop-
pupuolella. Valmiita sopimuksia on jo 
tiedossa useilla teollisuuden sektoreilla. 
Esimerkiksi joulukuun puolessavälissä 
Paperiliitto hyväksyi useita yrityskoh-
taisia työehtosopimuksia, ja kuluvan 
vuoden alussa teollisuuspuolen sopi-
musneuvotteluissa on saavutettu lisää 
tuloksia. 

Toisaalta kiistojakin on ollut esimer-
kiksi UPM:n ja Paperiliiton välisissä neu-
votteluissa. Lakot UPM:n tehtailla ovat 
jatkuneet tammikuun alusta lähtien, ja 
vielä helmikuun puolessavälissä neu-
vottelutilanne on vahvasti solmussa. 

Syntyneet sopimukset ovat olleet 
pääsääntöisesti kaksivuotisia tai yhden 
vuoden sopimuksia optiovuodella, jol-
loin toisen vuoden palkankorotuksista 
sovitaan myöhemmin. Yleinen korotus-
vaikutus on noin 2 %:n luokkaa ja tämän 
lisäksi sopimuksissa on erilaisia liukumia 
ja paikallisesti jaettavia eriä.

AVAINOTESIN NEUVOTTELUT alkoivat 
14.1. aloituspalaverilla, jossa keskustel-
tiin neuvottelujen lähtökohdista ja aika-
tauluista. Helmikuun alun tapaamisessa 
osapuolet esittivät neuvottelutavoit-
teensa. Ammattikorkeakouluista aino-
astaan Turun AMK on tulevan AVAIN-
OTESin piirissä. Toivottavasti tuleva 
sopimus on sisällöltään sellainen, että 
ainakaan sopimuksesta johtuen ei olisi 
tarvetta vaihtaa Sivistaan. 

Ammattikorkeakoulujen sopimuksia 
kokonaisuutena ajatellen voisi jopa olla 
hyötyä siitä, että kaikki eivät ole samas-

REIJO MANNINEN

Sopimusneuvottelujen 
kevät

sa sopimuksessa. AVAINTAn sopimus-
ten osalta tavoitteena on neuvottelutu-
lokset helmikuun loppuun mennessä. 
OAJ:n puolelta vastuuneuvottelijana 
toimii Pasi Repo.

SIVISTAN SOPIMUSTEN neuvottelujen 
on määrä alkaa ennen Etelä-Suomen 
hiihtolomaviikkoa. Näis-
säkin neuvotteluissa 
ensimmäisessä tapaa-
misessa tunnustellaan 
neuvottelutavoitteita ja 
sovitaan neuvottelujen 
aikataulut. Maaliskuu 
tulee olemaan neuvot-
telujen kiireisintä aikaa.  
OAJ:n vastuuneuvottelija on Eila Urpi-
lainen.

MILLÄ TAVOITTEILLA neuvotteluissa tu-
lisi edetä? Ehdottomana lähtökohtana 
tulee olla, että sopimusten nykyisiä kir-
jauksia ei heikennetä. 

Sopimusta tulisi kehittää kokonaisuu-
tena siten, että ammattikorkeakoulut 
saavat osaavaa ja sitoutunutta henki-
lökuntaa. Rekrytointihaasteet ovat tie-
dossa myös työnantajapuolella. Saata-
vuuslisää ei voi poistaa, ja nyt olisi aika 
korottaa saatavuuslisän desimaaleja. 

Keskeinen kehittämisen elementti oli-
si myös työkokemusvuosien huomioi-
minen 20 vuoden jälkeen. Työurat ovat 
jo nykyisellään pitkiä ja paine niiden pi-
dentämiseen lisääntyy koko ajan. 

LABORATORIO- JA harjoitteluinsinöö-
rien kohdalla on ongelma sopimuksen 

nykyisessä tulkinnassa. Sopimukses-
sa on pykälä 5, joka aikanaan on tehty 
kyseisten henkilöstöryhmien sijoitta-
miseen amk-sopimuksen puolelle. Nyt 
sopimusta tulkitaan siten, että kyseinen 
henkilöstöryhmä kuuluu hallinto- ja 
tukipalveluhenkilöstön sopimukseen. 
Tämän tulkintaongelman voisi ratkaista 

kustannusneutraalisti 
oikeilla sopimuskirjauk-
silla. 

Myös kielten- ja 
viestinnän opettajien 
palkkaukseen saata-
vuuslisän osalta liittyy 
tulkintahaasteita muu-
tamissa ammattikorkea-

kouluissa. Sopimuskirjauksilla nämäkin 
ovat ratkaistavissa.

NOUSUPAINEESSA OLEVA inflaatio oli 
vuoden 2021 lopussa 3,5 %:n luokkaa. 
Tämä antaa lähtökohdan sopimusneu-
vottelujen palkankorotuksille. Osto-
voiman tulee säilyä. Palkankorotusten 
osalta tavoitteena on mahdollisimman 
suuri osa yleiskorotuksena. Paikallisesti 
sovittavien erien osuus oli nykyisessä 
sopimuksessa 1 %, ja tämä lienee ta-
voitteena tulevissa sopimuksissakin. 
Sopimuskauden pituus tulee olemaan 
todennäköisesti 2–2,5 vuotta.

NEUVOTTELUJEN AJANKOHTAISTA ti-
lannetta voi seurata esimerkiksi OAJ:n 
nettisivuilta. Seuraavassa Toolilaisessa 
kerrotaan neuvottelujen etenemisestä. 
Toivotan voimia ja menestystä OAJ:n 
neuvottelutiimille.

Palkankorotusten osalta 
tavoitteena on mahdolli-
simman suuri osa yleisko-
rotuksena.

E

Kuva: Pixabay
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Nyt voit vaikuttaa siihen, 
kuka edustaa TOOLia 
OAJ:n valtuustossa. 

 uosina 2018–2022 TOOLia edus-
ti kaksi valtuutettua: Jarno Varteva ja 
Lauri Hietalahti. Haluatko, että TOOLia 
edustaisi seuraavina vuosina kolme 
valtuutettua? Sekin on mahdollista, jos 
saadaan yli 600 ääntä. Nyt on sinun vuo-
rosi äänestää! 

OAJ:n valtuusto valitaan joka neljäs 
kevät järjestettävissä valtuustovaaleis-
sa. Valtuusto edustaa järjestön kaikkia 
jäseniä. Valtuuston varsinaisia jäseniä 
on 150, samoin kuin varajäseniäkin. Val-
tuutetut valitaan vaalipiireittäin yleisillä 
ja suhteellisilla vaaleilla. Kaikilla opet-
tajaryhmillä ja alueilla on valtuustossa 
edustajansa. 

Valtuutettujen tehtävänä on viedä 
edustamiensa jäsenten viestit päätök-
sentekoelimiin ja välittää tietoa järjes-
tön päätöksistä ja linjauksista alueensa 
jäsenille. Lisäksi valtuusto luo OAJ:n 
suuret linjat, kuten strategian ja toimin-
tasuunnitelman. 

Valtuutetut käyttävät järjestön ylintä 
päätösvaltaa, joten vaaleissa on tarjolla 
paljon vaikutusmahdollisuuksia koulu-
tus-, kasvatus- ja tutkimusalan edistä-
miseksi.

Jarno Varteva, Mari Järvenmäki, 
Heikki Heiskanen ja Lauri Hietalahti 
ovat asettuneet ehdolle OAJ:n valtuus-
tovaaleissa 2022 OAJ:n Ammatillisten 
Opettajien (OAO:n) vaalipiirissä. Heidät 
lisättiin TOOLin Vaaliliittoon. 

Lue alla ehdokkaiden kuvaukset ja äänestä suosikkisi OAJ:n valtuustoon! 
Ehdokkaista voit lukea myös OAJ:n sivuilta ehdokasgalleriasta. 
Sähköinen ennakkoäänestys oli 28.2.–14.3.2022 ja 
uurnavaali järjestetään 4.–5.4.2022 
ammattikorkeakoulujen toimipisteissä.

Äänestyksestä voit lukea lisää täältä:
https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/nain-aanestetaan/

Tuloslaskenta tapahtuu 6.4.2022 sekä tuloksen julkistaminen on 8.4.2022

TOOLin vaaliliiton slogan on: 
Tool edistää tekniikan ja liikenteen etuja.

ANNAMÁRIA ERDEI, järjestösihteeri

Äänestä ehdokkaasi 
OAJ:n valtuustoon!

V

26
Jarno Varteva
sähkötekniikan yliopettaja, sähkövoi-
matekniikan DI, tuotantotalouden TkL
Espoo

TOOLin puheenjohtaja, OAJ:n valtuu-
tettu ja hallituksen varajäsen, OAJ:n 
Tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan 
varapuheenjohtaja ja korkeakoulu-
työryhmän jäsen.

Kokemusta lukuisista luottamus-
tehtävistä paikallistasolla. Aktiivinen 
järjestötyössä ja jämäkkä vaikuttaja 
edunvalvontatyössä.

Vahvaa ja yhteistyökykyistä vääntö-
voimaa neuvotteluissa. Vaikuttamista 
koulutuksen päättäjiin: OKM ja Arene 
sekä koulutusyhteistyötä: IL, TEK ja SI-
VISTA.

Asiat joita haluan OAJ:n valtuustos-
sa edistää:

Opettajille mahdollisuus kehittää it-
seään ja osaamistaan sekä edetä ural-
laan.

Ammattikorkeakouluissa koulu-
tetaan tulevaisuuden tekniikan am-
mattilaiset, joten on taattava mah-

dollisuus laadukkaaseen ja riittävään 
opetukseen. Ammattikorkeakoulut on 
säilytettävä itsenäisinä.

”Ammattikorkeakoulujen opettajien 
arvostus kunniaan.”
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27
Mari Järvenmäki
lehtori, pääluottamusmies
Mikkeli

Olen toiminut koko Xamkin luottamusmiehenä noin 5 vuotta. 
Sinä aikana olen oppinut tuntemaan eri alojen ammattiopetta-
jan arkea monesta eri näkökulmasta. 

Nyt haluan käyttää osaamistani kaikkien Suomen ammatti-
opettajien hyväksi.

28
Heikki Heiskanen
lehtori, DI
Seinäjoki

Olen 55-vuotias pitkän uran lehtorina SeAMK:ssa tehnyt DI. 
Työnkuvaan kuuluu myös opiskelijoiden opinto-ohjaus. 

Toimin TOOL Seinäjoen pj:na sekä valtakunnallisen TOOLin, 
OAJ:n Seinäjoen ammattikorkeakoulun paikallisyhdistyksen ja 
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen jäsenenä. 

Kesäisin nautin mummonmökin työleiristä, puutarhanhoi-
dosta sekä hyötyliikunnasta metsässä sienestäen. 

Valtuutettuna tulen toimimaan meidän hyväksi motolla 
”Otan asioista selvää ja teen parhaani”.

29
Lauri Hietalahti
lehtori, DI
Tampere

Olen ollut viimeiset 8 vuotta OAJ:n valtuuston jäsenenä. Päät-
tyvällä kaudella toimin OAO:n eli ammatillisen 31 jäsenen 
valtuustoryhmän puheenjohtajana. Valtuuston jäsenenä olen 
osallistunut vastaavan ajan meidän valtakunnallisen TOOLin 
hallituksen työskentelyyn ja luotsaan myös Tool Tampere ry:n 
toimintaa.

Työskentelen jatkossakin täydellä höyryllä edistäen tooli-
laisten ja ammatillisten asioita OAJ:ssä. Jokaisen maksavan 
jäsenen edunvalvonnasta on huolehdittava monenkirjavassa 
järjestössämme asiallisesti. 

Pärjäämme isompien jäsenryhmien joukossa verkostoitu-
malla, puhumalla, keskustelemalla ja vielä uudelleen puhu-
malla meille tärkeistä asioista.
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vierailuvuorossa

Olemme tottuneet näkemään Euroopan unionin vahvan roolin talouden kehittymisen, hy-
vinvoinnin lisäämisen, kansainvälisen kanssakäymisen sekä uusien koulutus- ja työmahdol-
lisuuksien tarjoajana. Myös Euroopan unionin erilaiset työlainsäädännölliset direktiivit ovat 
tulleet meille tärkeiksi antaessaan minimisuojaa työaikoihin, työolosuhteisiin, epätyypilli-
siin työsuhteisiin ja vaikkapa palkkatietojen avoimuuteen.

 

Ovi auki tutkimukselle ja 
koulutukselle

K  
MYÖS ESIMERKIKSI KORONAPANDEMIASTA nousemiseen 
räätälöity EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) sekä 
EU:n kasvihuonepäästöjen vähentämiseen tähtäävä Fit for 55 
-paketti tuovat suomalaiselle koulutukselle ja tutkimukselle 
suuria haasteita ja mutta myös uusia mahdollisuuksia.

 
ELPYMISPAKETIN PUITTEISSA tavoitteena on liikenteen osal-
ta tuoda Suomi globaaliksi kärkimaaksi vähähiilisten polttoai-
neratkaisujen ja niiden jakeluinfrastruktuurin kehittämisessä. 
Paketissa asetetaan myös merkittäviä tavoitteita vety- ja kier-
totalouden sekä korkean jalostusarvon biotuotteiden kehittä-
miselle ja nopeutetaan näin muutosta fossiilittomaan liiken-
teeseen siirtymistä ja tarjotaan tähän työhön lisärahoitusta.

 
MUKANA ON ISOJA KEHITTÄMISTAVOITTEITA niin maa-, vesi- 
kuin ilmaliikenteenkin saralla. Näissä tavoitteissa onnistumi-
nen on tärkeää Suomelle, joka sekä sisäisen maaliikenteen 
pitkien välimatkojen että vientiteollisuuden laivaliikenteen 
haasteiden osalta on Euroopan Unionin maista erityisasemas-
sa. Näissä kysymyksissä Suomen täytyy tehokkaasti puolustaa 
asemaansa ja omia liikenneratkaisujaan. Talvimerenkulun tur-
vaaminen on meille erityisen tärkeä asia.

 
ELPYMISPAKETTI JA FIT FOR 55 ovat myös oivallisia esimerk-
kejä niistä mahdollisuuksista, joita EU:n ajankohtaiset suuret 
uudistukset luovat suomalaiselle tutkimukselle, kehittämis-
työlle ja koulutukselle. Näiden mahdollisuuksien täysimääräi-
nen hyödyntäminen edellyttää panostamista tulevaisuuden 
kasvua ja tuottavuutta edistäviin kohteisiin, osaamiseen ja 
TKI-investointeihin.

 
EDESSÄ ON SIIS MERKITTÄVIÄ HAASTEITA kansainväliselle yh-
teistyölle sekä päätöksenteolle niin Euroopan parlamentissa 
kuin täällä Suomessakin.

 aiken tämän rinnalla tutkimuksen ja koulutuksen 
kehittäminen on noussut yhä merkittävämmäksi yhteiseu-
rooppalaiseksi toimintasektoriksi. Vaikka koulutuksen jär-
jestäminen kuuluukin läheisyysperiaatetta kunnioittaen 
jäsenmaiden omaan vastuualueeseen, on Euroopan unioni 
vahvistanut panostaan tutkimuksen ja koulutuksen kehittä-
misessä.

 
SUOMEN PUHEENJOHTOKAUDELLA vuoden 2019 toisella 
puoliskolla eurooppalaisen koulutusalueen luominen oli yksi 
maamme painopistealueista. Uudistuksessa tavoitellaan Eu-
rooppaa, jossa valtiorajat eivät estä oppimista, opiskelua ja 
tutkimustyötä ja jossa on tavallista opiskella, oppia tai työs-
kennellä toisessa jäsenvaltiossa. Tämä kehittämistyö saatiin 
yhteen keskeiseen välietappiin marraskuussa 2021, kun Eu-
roopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman eurooppalai-
sesta koulutusalueesta.

 
YHTEISEUROOPPALAISTEN TUTKIMUS- ja opiskelumahdolli-
suuksien kehittämisen ja mahdollistamisen lisäksi Euroopan 
unioni tarjoaa myös konkreettista panostusta niin opiskelun 
kuin tutkimuksenkin toteutukseen. Näiden mahdollisuuksi-
en lisääminen on ollut keskeisessä asemassa myös Euroopan 
parlamentin työssä.

 
HYVÄ ESIMERKKI PARLAMENTIN roolista ovat viime marras-
kuussa päätökseen saatetut neuvottelut EU:n tämän vuoden 
budjetista, joissa parlamentti onnistui merkittävästi korotta-
maan tutkimustoimintaan kohdennettavia määrärahoja. Jo 
vuotta aiemmin EU:n vuosien 2021–27 budjettikehyksen kä-
sittelyn yhteydessä parlamentti onnistui kasvattamaan tutki-
muksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
määrärahoja neljällä miljardilla eurolla. Olen iloinen, että mo-
net budjettivaliokunnan jäsenenä tekemäni muutosesitykset 
tulivat hyväksyttyä.
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EERO HEINÄLUOMA
Kuva: EUROOPAN PARLAMENTTI
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Terveisiä   hallitukselta

Valtakunnallinen TOOL on etenkin edunval-
vontajärjestö, joka on ammattikorkeakoulu-
jen tekniikan ja liikenteen henkilöstön asial-
la. Kun luette tätä lehteä, sopimusneuvotte-
lut ovat jo käynnissä, mutta sopimusta ei ole 
vielä syntynyt, jos vanhat merkit paikkansa 
pitävät. 

Pidetään tekniikan ja 
liikenteen puolta
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HEIKKI HEISKANEN
SeAMK Tekniikka, lehtori, DI

TOOL Seinäjoki ry:n puheenjohtaja
Toolilainen-lehden toimituskunnan jäsen vuodesta 2019

Kuva: OLLI RASI

 usien opettajien rekrytointi on lähes poikkeuksetta 
ollut vähintäänkin haasteellista. Asia tuodaan esille myös tä-
män lehden pääkirjoituksessa. Monet jo lähes varmat rekry-
toinnit ovat kariutuneet palkkaan. Jossain vaiheessa tekniikan 
ja liikenteen opettajien palkat olivat kilpailukykyisiä mutta ei-
vät enää, kun yksityinen sektori on nostanut asiantuntijoiden-
sa palkkoja. Työnantajapuoli tietää tämän ongelman, joten 
toivotaan, että asia huomioidaan työehtosopimusneuvotte-
luissa. Toivottavasti näissä neuvotteluissa ei enää keskustella 
tekniikan ja liikenteen ”palkkakertoimen” poistosta vaan mie-
luummin desimaalien korotuksesta, kuten Reijo Manninen 
omassa kirjoituksessaan tuo esille. 

OAJ:N VALTUUSTOVAALIEN ennakkoäänestys oli 28.2.–
14.3.2022 ja varsinaiset vaalipäivät ovat 4.–5.4.2022. TOOLin 
vaaliliitossa meillä on tällä kertaa neljä hyvää ehdokasta: Jar-
no Varteva (26) Metropoliasta, Mari Järvenmäki (27) XAMKis-
ta, Heikki Heiskanen (28) SeAMKista ja Lauri Hietalahti (29) 
TAMKista. On siis edustusta pääkaupunkiseudulta, Hämeestä, 
Länsi- ja Itä-Suomesta mutta valitettavasti ei pohjoisesta. Ny-
kyisessä valtuustossa TOOLilla on kaksi edustajaa ja kaksi va-
raedustajaa. Näissä vaaleissa meillä toolilaisilla on hyvät mah-
dollisuudet saada valtuuston kolme valtuutettua. Muistakaa 
käydä äänestämässä toolilaisia!

KIRJOITAN NYT NELJÄNNEN ja toistaiseksi viimeisen kerran 
tälle hallituksen jäsenen palstalle. Sääntöjen mukaan hallituk-
sessa voi istua yhtäjaksoisesti kolme kahden vuoden kautta. 
Tämä on meikäläisen kuudes vuosi, joten syysvaltuuston ko-
kouksessa tilalleni valitaan varmuudella uusi hallituksen jä-
sen. Olisitko se sinä?  

OLEN TOIMINUT jo reilut kolme vuotta Toolilainen-lehdessä. 
Tänä vuonna toimituskunnassamme aloitti kolme uutta jä-
sentä: Lasse Hillman (TAMK), Teija Honkanen (Savonia) ja 
Merja Öhman (Karelia), joten lehden taso ei voi kuin edelleen 
nousta. Jäsenten lisäksi lehden saavat muun muassa kaikki 
kansanedustajat sekä ammattikorkeakoulujen rehtorit. Laa-
dukasta painettua lehteä kelpaa jakaa. 

Viime aikoina TOOLin eri paikallisyhdistykset ovat esittäyty-
neet lehdessä mutta vielä on monta esittäytymättä, joten va-
rautukaa siihen, että yhdistystänne pyydetään esittäytymään 
tulevissa numeroissa. Toivon teidän myös vastaavan aktiivi-
sesti sähköpostiinne ilmestyviin pikakyselyihin, joiden tulok-
sia Toolilainen tutkii omalla vakiintuneella palstallaan. 

U
Heikki Heiskanen ja TOOL Seinäjoen edus-
tajia liiton 75-vuotisjuhlissa Tampereella.
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Merja Öhman, Karelia 
ammattikorkeakoulu

OLEN MERJA ÖHMAN, kielten lehtori Ka-
relia ammattikorkeakoulusta. Työsken-
telen rakennus-, kone-, talotekniikka-, 
tietojenkäsittely- ja Industrial Manage-
ment -koulutusvastuissa. Työtehtäviini 
kuuluu tällä hetkellä myös Työelämästä 
tutkintoon -hanke, jonka tavoitteena on 
muun muassa selkeyttää ja yksinkertais-
taa osaamisen näytön prosesseja. 

Pääosan opettajan urastani olen työs-
kennellyt Kareliassa, mutta minulla on 
myös kokemusta ammatilliselta toiselta 
asteelta, lukiosta, yläasteelta ja yritys-
elämän eri tehtävistä.

TOIMIN TOOL WTOL RY:N puheenjoh-
tajana sekä OAJpk:n ja Karelia ammat-
tikorkeakoulun opettajayhdistys ry:n 
hallituksissa ja TOOL ry:n valtuustossa. 
Järjestötyö on antoisaa, ja on ollut ilo 
tutustua eri alojen ja kouluasteiden 
opettajiin. Meillä on yhteinen tavoite: 
kasvattaa lapsistamme ja nuoristamme 
yhteistyössä vanhempien kanssa tasa-
painoisia aikuisia ja työntekijöitä. 

Korona-aika on auttanut ymmärtä-
mään ja arvostamaan työmme merki-
tystä vielä enemmän kuin ennen. Me 
opettajat voimme antaa lapsillemme ja 
nuorillemme opetuksen lisäksi vakaut-
ta, kannustusta, uskoa tulevaisuuteen ja 
tavallista ihanaa arkea.

Olen kuitenkin huolissani siitä, että 
kiinnostus opettajan työtä kohtaan on 
vähentynyt ja se näkyy muun muassa 
rekrytointihaasteina. Haluan tehdä työ-
tä sen eteen, että edustamani jäsenet 
viihtyisivät ja voisivat hyvin työssään ja 
että opettajan työ vaikuttaisi mielen-
kiintoiselta uravaihtoehdolta sitä harkit-
seville.

OLEN LUONTEELTANI innovatiivinen 
kehittäjä ja kokeilen mielelläni uusia ta-
poja tehdä asioita. Lean-ajattelu leimaa 
vahvasti tapaani työskennellä, ja sen 
avulla olen selkeyttänyt erilaisia proses-
seja työssäni. 

Valmistun pian psyykkiseksi valmen-
tajaksi, ja olen opiskeluaikana saanut 
soveltaa oppimaani työyhteisössäni.  

Uudet toimituskuntalaiset

Kirjoittaminen on minulle myös mie-
luisaa, ja halu kehittyä kirjoittajana sai-
kin minut hakemaan Toolilaisen toimi-
tuskuntaan. 

Vapaa-aikani vietän pääasiassa per-
heeni kanssa. Pidämme kaikki ulkoilus-
ta, kunto- ja hyötyliikunnasta, kulttuu-
rista ja matkustamisesta.  Lukeminen, 
sisustaminen, ruuan laitto ja leipominen 
kuuluvat myös asioihin, joista pidän. 
Varsinkin, kun ainekset ovat itse kasva-
tettuja tai kerättyjä. Olemme haaveilleet 
koiran hankinnasta ja toiveemme on jo 
toteutunut tämän lehden ilmestyessä.

Teija Honkanen Savonia 
ammattikorkeakoulu

OLEN TEIJA HONKANEN ja toimin Savo-
nia ammattikorkeakoulussa energiatek-
niikan lehtorina. Olen valmistunut 
LUT:sta energiantuotannon ympäristö-
tekniikan diplomi-insinööriksi, ja tällä 
hetkellä opiskelen LUT:ssa jatkotutkin-
toa aiheesta sustainability engineering.  
Opetan Savoniassa sekä suomenkielistä 
AMK-tutkintoa että englanninkielistä 
YAMK-tutkintoa. Lisäksi toimin YAMK-
opiskelijoiden opetuutorina. Kirjoittaja-
na aionkin erikoistua energia- ja ympä-
ristötekniikan aiheisiin.

Lumityöt olleet tänäkin talvena hyvää hyöty-
liikuntaa. Kuva: Anders Öhman

Minato, Tokio. Kuva: Lauri Honkanen
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OLEN TYÖSKENNELLYT ennen Savoniaa 
17 vuotta teollisuuden palveluksessa. 
Työurani aloitin Foster Wheeler Energia 
Oy:n palveluksessa. Siellä viimeisin työ-
tehtäväni oli laiteinsinöörin tehtävä ja 
vastuualueenani oli leijupetikattiloiden 
savukaasun puhdistus.  

Foster Wheeleriltä siirryin Oy Clean 
Flame Ltd:lle projektipäällikön tehtä-
viin. Projektipäällikkönä työskentelin 
etupäässä poltin- ja savukaasunpuh-
distusprojektien parissa. Teollisuudessa 
tein työuraani kansainvälisissä projek-
teissa ja kävin pariin otteeseen myös 
ulkomaan komennuksella Irlannissa ja 
Ruotsissa.

Työurani teollisuuden parissa katkesi 
muuttoon Japaniin. Muutimme koko 
perheen voimin Tokioon ja asuimme 
siellä kaksi vuotta. Sinä aikana vietin 
vuoden energiatekniikan vaihto-opis-
kelijana Tokyo Techissä ja loppuajan kir-
joittelin jatkotutkimusta LUT:lle Tokiosta 
käsin. Lapset opiskelivat kansainvälises-
sä Tokion Montessori-koulussa ja vapaa-
aikaa vietimme tutustuen Tokioon  sekä 
Japanin nähtävyyksiin. Japani-aiheisia 
juttuja on siis tiedossa jatkossa.

Savoniassa olen opettanut kohta kol-
me vuotta, joten opettajana olen uusi. 
Olen kuitenkin ehtinyt jo tällä välin suo-
rittaa pedagogiset opinnot ja saanut oi-
keuden käyttää titteliä AmO. 

VAPAA-AIKANA PYRIN pitämään itseni 
liikkeessä ja minua auttaa siinä käyttö-
linjainen cockerspanieli. Olen innokas 
aikuisuimari ja joogi. Harrasteltua tulee 
hyvin pitkälti sesongin mukaan, joten 
tällä hetkellä minut voi löytää uima-
hallin ja joogasalin lisäksi muun muas-
sa hiihtoladulta, laskettelurinteestä tai 
villasukkalenkiltä. Ruoanlaitto on yksi 
mielenkiinnon kohteistani, joten kirjoi-
tan mielelläni myös ruokajuttuja.

Lasse Hillman Tampereen 
ammattikorkeakoulu

OLEN LASSE HILLMAN TAMKista, jossa 
toimin konetekniikan lehtorina. Tehtä-
viini kuuluu myös tuotantotekniikan 
suuntautumispolkuvastaavuus. Hanke- 
ja projektityöt vievät koko ajan enem-
män aikaa ja tämän vuoden työaika-
suunnitelmassa opetuksen osuus onkin 
selkeästi pienempi. 

Opetuksessani tapaan hyvin moni-
puolisesti erilaisia opiskelijoita. Tapaan 
opiskelijoita päiväpuolella, monimuo-
dossa ja YAMK:ssa. Lisäksi teen myy-
tävien koulutuspalvelujen ja KV-vaih-
to-opiskelijoiden toteutuksia, myös 
liiketalouden puolelle. Ammattikorkea-
kouluissa on todella laaja ja mielenkiin-
toinen koulutustarjonta! 

Näen arjessa elinikäisen oppimisen 
käytännössä ja uskon sen merkityksen 
kasvavan jatkossa. Tämä asettaa haas-
teita opettajien työlle, koska tehtävän 
kuvat ovat entistä monipuolisimpia. 
Haluan olla vaikuttamassa siihen, miten 
nämä muuttuvat tehtävät ja muuttuva 
työelämä vaikuttavat opettajien työ-
hön. Näen tässä vaikuttamistyössä TOO-
Lin roolin tärkeänä. Se onkin syyni olla 
TOOLissa ja nyt myös Toolilaisessa aktii-
visemmin mukana. Tarkkaavaiset lukijat 
ovat saattaneet muutaman aikaisem-
man juttuni Toolilaisesta jo löytääkin.

ALOITIN TAMKISSA vuoden 2015 alusta. 
Sitä ennen toimin tuotannon vastuuteh-

tävissä kahdessa eri konepajassa Tam-
pereella ja Pirkkalassa yhteensä noin 15 
vuotta. Ensimmäinen niistä sijaitsi Her-
vannassa, johon tulin Keski-Suomesta 
Keuruulta vuonna 1994 suoraan lukion 
ja armeijan jälkeen opiskelemaan kone-
tekniikkaa. 

Nyt asumme aivan Hervannan ku-
peessa, joten kovin pitkälle ei ole Her-
vannasta päästy sinne 90-luvulla muu-
tettuamme, silloisen tyttöystäväni ja 
nykyisen vaimoni kanssa. Perhe ja talo 
on sen verran vuosien varrella kasva-
neet, että niissä riittää molemmissa aina 
jotain tekemistä.

SIITÄ HUOLIMATTA YRITÄN järjestää 
myös harrastuksiin säännöllisesti aikaa. 
Harrastuksieni yhdistävänä tekijänä on 
liikkuminen. Pelaan aktiivisesti sarja-
tasolla salibandya, niin miehissä kuin 
ikämiehissäkin. Golf-mailatkin löytyvät 
harrastusvälinevalikoimasta ja tarkoitus 
olisi aktivoitua pelaamaan enemmän 
kuin viime kesänä. Se ei vaadi kuin kol-
me kierrosta. 

Syksyllä käyn viikonloppuisin hirvi-
metsällä ja joitain kalareissujakin pyrin 
vuoden mittaan tekemään. Tykkäämme 
myös reissata perheenä, ja nyt uusimpa-
na liikkumismuotona on veneily, jonka 
aloitimme viime kesänä. Tulevalta ke-
väältä ja kesältä odotan ennen kaikkea, 
niin kuin moni muukin, paluuta nor-
maalimpaan liikkumiseen ja matkusta-
miseen, turvallisesti ja vastuullisesti. 

Kynä on tärkeä työkalu niin kirjoitus- kuin terassihommissakin. Timpurin kynän levyinen 
rako terassilautojen välissä on oikein sopiva. Kuva: Tarja Hillman
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Toolilainen tutkii

Kuva: Taru Kurenniemi

 WITTER on yhteisöpalvelu, jonka 
käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa 
korkeintaan 280 merkkiä sisältäviä vies-
tejä eli twiitteja. Vuonna 2021 sillä oli 
arviolta 211 miljoonaa aktiivista käyttä-
jää. Kuka tahansa Twitterin käyttäjä voi 
seurata ketä tahansa toista käyttäjää. 
Kaikki Twitterissä lähetetyt viestit näky-
vät kaikille käyttäjille, jotka vierailevat 
lähettäjän profiilissa tai seuraavat häntä 
tai jotka on mainittu viestissä. Viesteihin 
voi sisällyttää aihetunnisteita eli hash-
tageja, joiden avulla voi etsiä asiasanoi-
hin liittyvää tietoa kirjoittamalla sanan 
eteen #-merkki. Twitter-tilit aloitetaan 
kirjoittamalla alkuun @-merkki. Kun 
twiittiin sisällytetään merkin avulla jo-
kin Twitter-tili, sen omistaja saa viestin 
omaan syötteeseensä. Uudelleentwiit-

Toolilainen tutkii  
ammattikorkeakoulujen  

somekanavia

taamalla viesti välitetään omille seu-
raajille. Opettaja voi käyttää Twitteriä 
itselle mielenkiintoisten aiheiden tai ih-
misten seuraamiseen, oman organisaa-
tion viestinnän seuraamiseen tai oman 
brändin rakentamiseen. Twitterin avulla 
yksityiset ihmiset voivat seurata vaikut-
tajia ja kommunikoida suoraan heidän 
kanssaan. 

YOUTUBE on Googlen omistama suo-
ratoistovideopalvelu. Käyttäjät voivat 
ladata sinne omia videoitaan sekä kat-
soa, kommentoida ja jakaa muiden te-
kemiä videoita. YouTubella oli vuonna 
2021 yli kaksi miljardia kuukausittaista 
aktiivikäyttäjää. Yksi ytimekäs YouTube-
video voi saada helposti tuhansia katso-
jia. Ammattikorkeakoulu voi tiedottaa 

toiminnastaan YouTube-kanavillaan, ja 
opettajat voivat hyödyntää YouTubea 
opetuksessaan esimerkiksi tallentamal-
la videoitua opetusmateriaalia kanaval-
leen myöhempää esittämistä varten tai 
näyttämällä muiden tekemiä videoita 
opetustarkoituksessa. YouTubeen voi 
tallentaa videoita kolmella julkisuuska-
tegorialla: yksityinen, piilotettu tai jul-
kinen. Julkisen videon voi katsoa kuka 
tahansa, yksityisen pääsee näkemään 
vain itse tilin omistaja ja piilotetun vide-
on voi katsoa ainoastaan se, joka tietää 
linkin. Piilotettuja videoita ei näytetä, 
kun YouTubesta haetaan hakusanoilla 
sisältöä. YouTubella voi myös editoida 
videoita ja lisätä videoon ääniraitoja 
käyttäen esimerkiksi YouTuben royal-
tyvapaata taustamusiikkikokoelmaa. 

T

Tällä kertaa Toolilainen tutki 
ammattikorkeakoulujen someka-
navia. Parhaiten vastauksia tuli 
XAMKista. Jaetulle hopeasijalle 
pääsi peräti 5 ammattikorkea-
koulua: HAMK, JAMK, Metropo-
lia, SeAMK ja TAMK. 
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YouTubea voi käyttää työkaluna video-
pohjaiseen opetukseen, ja käännöstyö-
kalujen avulla sillä voidaan helpottaa 
kv-opiskelijoiden oppimista englannin-
kielisissä koulutuksissa.

LINKEDIN on Microsoftin omistama 
verkkoyhteisöpalvelu ja verkostoitu-
misväline, jonka käyttäjät voivat ladata 
palveluun ansioluettelonsa, harrastuk-
sensa ja kiinnostuksen kohteensa sekä 
saada suosituksia entisiltä esimiehiltä ja 
työkavereilta sekä suositella muita. Sen 
avulla voi rakentaa omaa kontaktiver-
kostoa ja saada sitä kautta mahdollisia 
työtarjouksia sekä löytää työntekijöitä. 
Sillä on vuonna 2022 yli 774 miljoo-
naa käyttäjää, joista Suomessa noin 
1,4 miljoonaa. LinkedIn on eräänlainen 

työhön liittyvien asioiden Facebook tai 
digitaalinen, interaktiivinen käyntikort-
tikokoelma. Sen avulla voit rakentaa 
brändiä, pitää yhteyttä pääasiassa työn 
kautta tuntemiisi ihmisiin ja levittää ha-
luamaasi tietoa verkostoosi. Sen avulla 
voit liittyä erilaisten aihealueiden mu-
kaisiin LinkedIn-ryhmiin. LinkedInissä 
voit myös järjestää ja markkinoida we-
binaareja ja muita verkkotapahtumia, 
tehdä erilaisia hakuja omaan kontakti-
verkkoosi, suorittaa erilaisia pikakursse-
ja ja verkkotenttejä ja saada niihin liitty-
viä osaamismerkkejä, joita voi julkaista 
omalla tilillä.

FACEBOOK on Internetissä toimiva 
mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu, 
joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden 

kuvallisen käyttäjäprofiilin luomiseen 
ja yhteydenpitoon ystävien kanssa. Fa-
cebookissa on mahdollista liittyä eri-
laisiin yhteisöihin. Facebookin omistaa 
yritys nimeltä Meta, joka on Faceboo-
kin uusi nimi lokakuusta 2021 lähtien. 
Vuonna 2021 Facebookilla oli 2,89 mil-
jardia aktiivista käyttäjää kuukaudessa. 
Facebook-tilin luotuaan käyttäjä kerää 
Facebookista tuttuja kavereita. Heidän 
täytyy hyväksyä lähetetty kaveripyyntö, 
minkä jälkeen he ilmestyvät toisten-
sa kaveriluetteloon. Jokaisella on oma 
aikajana, johon kaverit voivat lähettää 
viestejä ja jossa voi kertoa omia tapah-
tumia tilapäivityksissä. Facebookin etu-
sivulla on uutisvirta, jossa on uusimmat 
tapahtumat. Käytössä on myös Face-
book Messenger, jossa voi keskustella 
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reaaliaikaisesti. Kuka tahansa Facebook-
käyttäjä voi perustaa Facebook-ryhmän 
tai liittyä sellaiseen. Facebookissa voi 
myös järjestää verkkotapahtumia kuten 
webinaareja, joita voi myös markkinoi-
da siellä. Opettajat voivat seurata oppi-
laitoksensa Facebook-päivityksiä, jakaa 
niitä edelleen ja osallistua keskusteluun. 

INSTAGRAM on kuvien jakopalvelu 
ja sosiaalinen verkosto, jolla oli 2021 
yli miljardi käyttäjää. Palvelun avulla 
käyttäjät voivat jakaa kuvia ja videoita 
sekä kommentoida ja tykätä toistensa 
jakamasta sisällöstä. Palvelun käyttö 
mobiililaitteilla edellyttää sovellus-
ta, joka on saatavilla iOS-, Android- ja 
Windows Phone 8 -käyttöjärjestelmille. 
Huhtikuussa 2012 Instagram siirtyi Fa-
cebookin omistukseen ja kaikki Instag-
ramin käyttäjistään keräämä data siirtyi 
Facebookin käyttöön. Instagram oli 
2010-luvun neljänneksi ladatuin sovel-
lus, suositumpia olivat vain Facebook, 
Facebook Messenger ja WhatsApp. Am-
mattikorkeakoulu voi Instagram-tilinsä 
avulla luoda ”läheisen suhteen” opis-
kelijoihinsa kuvien ja videoiden avulla. 
Instagramin ilme on hyvin graafinen ja 
visuaalinen, ja sen merkitys tiedon vä-
littäjänä on pieni, mutta imagon, yhtei-
söllisyyden ja kokemusten jakajana se 
on merkittävä erityisesti opiskelijoiden 
keskuudessa.

WHATSAPP MESSENGER on älypuheli-
mille, ja sillä oli 2021 yli 2 miljardia kuu-
kausittaista aktiivista käyttäjää. Sen voi 
ladata myös tietokoneelle, mutta sovel-
lus täytyy kytkeä puhelimeen esimer-
kiksi QR-koodin avulla. Tekstin lisäksi 
voi lähettää kuvia, videoita, äänivieste-
jä, soittaa puheluita ja videopuheluita. 
WhatsApp oli 2010-luvun kolmanneksi 
ladatuin sovellus Facebookin ja Face-
book Messengerin jälkeen. DNA:n maa-
liskuussa 2019 tekemän tutkimuksen 
mukaan WhatsApp oli Suomen suosi-
tuin pikaviestipalvelu. WhatsAppissa 
voi keskustella yhden kaverin kanssa 
tai perustaa ryhmiä, joissa voi olla enin-
tään 256 henkilöä. Ammattikorkeakou-

lun viralliseksi pikaviestintäkanavaksi 
WhatsAppia ei voi suositella, mutta esi-
merkiksi vapaamuotoisena TOOLin pai-
kallisyhdistyksen sisäisenä tiedotus- ja 
huvittelukanavana se toimii kuin junan 
vessa. Siellä voi välittää myös sisältöä, 
jota ei haluta työnantajan näkösälle. 
Viestittäessä täytyy kuitenkin huomioi-
da, että kaikki keskustelut ja siihen liit-
tyvä media tallentuu jokaisen ryhmään 
kuuluvan omalle mobiililaitteelle.

Monivalintakysymysten 
tulokset

KÄYTÄMME TÄSSÄ ERI kanavista lyhen-
teitä T (Twitter), Y (YouTube), L (Linke-
dIn), F (Facebook), I (Instagram) ja W 
(WhatApp). Noin puolet vastaajista (47–
68 %) tietää omalla ammattikorkeakou-
lullaan olevan oman T/Y/L/F/I-tilin. Ole-
tettavasti millään amk:lla ei ole virallista 
W-tiliä, eli kyseessä on joidenkin aktiivi-
en luomia W-ryhmiä. 

Eniten seurataan L-, F- ja I-tilejä, vä-
hemmän T- ja Y-tilejä. Reilusti yli puolel-
la vastaajista on oma L-, F- ja W-tili, alle 
puolella T-, I- tai Y-tili. 

Vastaajat eivät koe oppilaitoksiensa 
tilien olevan kovinkaan korkeatasoisia 
(9–12 %). Ajantasaisimmiksi nähdään T, 
L, F ja I (19–22 %). Kiinnostavin tuntuu 
olevan L-tili (15 %), muut ovat 9–12 %:n 
luokkaa. 

Nuoriin vetoavat eniten vastaajien 
mielestä Y- ja I-tilit, jotka ovat luonteel-
taan visuaalisimmat. 

Alle prosentti vastaajista on sitä miel-
tä, että oma amk suhtautuu someaktii-
visuuteen kielteisesti, mutta toisaalta 
kovin positiivistakaan suhtautumisen ei 
tunneta olevan (18–32 %). 

Kehittämistä tuntuu olevan sekä am-
mattikorkeakoulujen somekanavissa 
että niiden somestrategioissa mutta 
myös vastaajissa ja heidän aktiivisuu-
dessaan ja asenteissaan. 

Digitaalisuus, internet ja sosiaalinen 
media eri muodoissaan on tullut jää-
däkseen. Somen vaikutuksen, tehon ja 
hyötyjen aliarvioiminen niihin liittyvien 

haitallisten piirteiden ja omien kielteis-
ten asenteiden takia ei ole rakentavaa. 
Vaikka valtaosa älypuhelinten käyttäjis-
tä viettää tutkimusten mukaan suuren 
osan ajastaan somessa, suurella osalla 
vaikuttaa olevan ongelmia sen kanssa. 
Kannattaisikin opetella suhtautumaan 
someen kuten omenaan: kuori rohkeas-
ti, nauti parhaimmat palat ja heitä pois 
kelvottomat.

Vapaa sana 
ammattikorkeakouluni 
somekanavista

VASTAUKSIA VAPAASEEN sanaan tuli 
35. Valtaosa kommenteista oli kielteisiä. 
Katsottiin, että some ei kuulu opettajan 
toimenkuvaan, somen seuraamiseen ei 
ole aikaa, oppilaitoksen somekanavista 
ei tiedetä tai ne eivät kiinnosta:

En käytä enkä seuraa koulumme so-
mea enkä ole koulumme markkinoin-
titehtävissä. Ei ole opettajan normaalia 
toimenkuvaa. 

Noiden seuraamiseen työmielessä ei 
yksinkertaisesti ole aikaa, eikä siihen ole 
työaikaresursseja myönnetty. 

En ole oikein perillä siitä, mitä some-
juttuja AMK:llani on. Itse en niitä seuraa, 
joten tietoa ei ole. 

En ole kokenut sosiaalisen median 
käyttöä erityisen tärkeäksi sen enem-
pää henkilökohtaisessa kuin työelämäs-
säkään. 

Tiden räcker inte till för att följa yrkes-
högskolans sociala media. Jag vet där-
för nästan inte alls vad som finns i den 
vägen. 

Virallinen viestintä on sähköposti – 
myös opiskelijoiden kanssa. 

Tarvitaan vielä varmaan AMK Tinder-
tili että saadaan korkeakoulujen opiske-
lijamäärät täytettyä.

Noiden seuraamiseen työmielessä ei 
yksinkertaisesti ole aikaa, eikä siihen ole 
työaikaresursseja myönnetty. 

Somen merkitys tiedottamisessa on 
yhä tärkeämpi – tieto haetaan sieltä. 
Tavoitteena on saavuttaa erityisesti ha-
kijoita.
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Kun opettaja on sairaus-
lomalla, hän usein tekee 
tekemättä jääneet työt jälki-
käteen, jos ei niitä kukaan 
muukaan tee. Kyseessä on 
itsensä sijaistaminen. 

 airausloma perustuu työntekijän 
tilapäiseen työkyvyttömyyteen eikä sai-
rausloman aikana tehdä töitä. Opettaja 
voi sijaistaa itseään sairausloman jäl-
keen. Siitä sovitaan esihenkilön kanssa. 

JOS SAIRAUSLOMAA ON esimerkiksi 
viikko eli 40 tuntia, tuo 40 tuntia merki-
tään palkallisena sairauslomana TASiin. 
Jos opettaja sijaistaa itseään eli tekee 
jälkikäteen nuo 40 tuntia, TAS on 1) joko 
1640 ja tällöin opettaja laskuttaa 40 
tuntia tai 2) TAS on 1600 tuntia ja tällöin 
jotakin otetaan TASista 40 tunnin verran 
pois esimerkiksi tulevista työtehtävistä.

Suurin virhe, jonka työntekijä yleensä 
tekee tilanteessa, jossa tietää jäävänsä 
sairauslomalle, on se, että hän ryhtyy 

Teksti ja kuvat: MIRKA AIRESVUO

Sijaistatko itseäsi? 

S itse etukäteen suunnittelemaan ja jär-
jestelmään töitään. Niin ei pidä toimia, 
vaan aina on sovittava esihenkilön 
kanssa. Jos opettaja hoitaa kaikki työ-
tehtävät pois etukäteen, jotta pystyy 
jäämään ns. hyvillä mielillä sairauslo-
malle, hän ei voi laskuttaa mitään. 

Tämä on myös OAJ:n kanta: Jos on 
tehnyt kaikki vuosityöaikaan kuuluvat 
työt, niin se, että jää sen jälkeen sairaus-
lomalle, ei tarkoita työajan lisäystä.

PÄÄSÄÄNTÖ ON SE, että keskustele aina 
ensin esihenkilön kanssa ja sovi, mikäli 
sijaistat itseäsi sairausloman alle jäävistä 
töistä. Jos yhteiseen näkemykseen töi-
den järjestelyistä ei päästä, ota yhteyttä 
luottamusmieheen. Yleensä työnantaja 

on kiitollinen siitä, että opettaja sijaistaa 
itseään eikä sijaista tarvitse hankkia, jo-
ten ongelmat asian sopimisessa liene-
vät harvinaisia. 

AMMATTIKORKEAKOULUILLA on omia 
käytänteitä siitä, kuinka monta päivää 
opettaja voi olla sairaana poissa töistä 
omalla ilmoituksella esihenkilön kanssa 
sopien. 

Siitä ei ole linjausta, kuinka pitkä 
sairausloman pitää olla, jotta opetta-
jalle hankitaan sijainen. Opintojen ete-
nemisen kannalta esimerkiksi labrat, 
simulaatio-opetus tai vastaava voi olla 
sellaista työtä, että sijainen hankittava 
lyhyelläkin sairauslomalla. Tästä arvios-
ta on esihenkilö vastuussa. 
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Mikko Markkulan kanssa 
keskustellessa toistuu yksi 
asia riippumatta siitä, puhu-
taanko työstä vai ralliharras-
tuksesta. Työssään hän on ai-
na hakeutunut haasteellisiin 
kehitystehtäviin, ja haasteet 
kiehtovat miestä myös moot-
toriurheilussa. Rallipoluilla 
Mikko toimii tällä hetkellä 
Teemu Sunisen kartanluki-
jana Rally 2 -luokan MM-
sarjassa, mutta  lajikirjoon 
moottoripuolella kuuluvat 
myös enduro ja moottori-
kelkkailu.

 arrastuksen kautta nuorelle 
miehelle löytyi töitä insinööriuran al-
kutaipaleella. Mikko Markkula valmistui 
insinööriksi Hämeen ammattikorkea-
koulusta 2007 mutta aloitti kesätöissä 
Autourheilun kansallisessa keskusliitos-
sa (AKK) jo vuonna 2004. Insinöörityönä 
syntyi AKK:lle autourheilun kilpailutie-
tojärjestelmä (Toolilainen 3/2007), joka 
on FIA:n vertailussa valittu moottoriur-
heilumaailman kattavimmaksi järjestel-
mäksi kaikki FIA:n alaiset liitot huomioi-
den. Se on valtava tunnustus Suomen 
kokoiselle maalle ja sen lajiliitolle. 

NYKYISESSÄ TYÖSSÄÄN Efimalla Mikko 
Markkula toimii projektiliiketoiminnan 

JUKKA KURENNIEMI
Kuvat: Hyundai Motorsport GmbH

Mikko Markkula 
nauttii haasteista

ratkaisukonsulttina, joka konsultoi asi-
akkaita erilaisissa järjestelmäratkaisuis-
sa ja niiden kehittämisessä. Efima on 
yritys, joka tehostaa suurten ja keski-
suurten yritysten liiketoimintaa toimin-
nanohjauksen, taloushallinnon, ohjel-
mistorobotiikan ja tekoälyn ratkaisuilla. 
Parasta tässä työssä on Markkulan mie-
lestä mahdollisuus uuden luomiseen, 
projektit sekä kehitystyö. Aktiivisen 
tekemisen halu sekä halu nähdä työn-
sä tuloksia sai Mikon vaihtamaan kou-
lutusalaa HAMKissa kesken opintojen; 
mediatekniikka Riihimäellä vaihtui insi-
nööriopintoihin Valkeakoskella. 

INSINÖÖRIN URALLAAN Mikko Markku-
la on usein hakeutunut uuteen paikkaan 
ja uudenlaisiin tehtäviin. Esimerkiksi 

Toyotalla tehty tutkimustyö oli laaju-
dessaan todella haastava. Lisäpainetta 
syntyi siitä, että työn tulokset päätyivät 
Toyotan kokoisen yrityksen presiden-
tin pöydälle. Projektin lopputulokses-
ta Mikko sanoo voivansa olla ylpeä ja 
tyytyväinen. Nykyistä työnantajaansa 
Efimaa hän kiittää joustavuudesta, joka 
on mahdollistanut ralliharrastuksen jat-
kamisen MM-tasolla.

Kielitaidon  
merkitys kasvaa

INSINÖÖRIOPINNOISTAAN Mikolla on 
pelkästään hyvää sanottavaa. Niistä sai 
hyvän pohjan kehitys- ja projektiteh-
täviin, joihin hän jo nuorena miehenä 

H

Insinöörin elämää
Kuva: Taru Kurenniemi
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urallaan tähtäsi. Parasta opinnoissa oli kuitenkin joustavuus. 
Kun itsellä oli valmiina vahva visio siitä, mitä urallaan haluaa 
tehdä, niin siihen sai hyvin tukea insinööriopinnoista. Kieli-
taidon merkitys on ollut uralla vieläkin suurempi kuin se kou-
lutuksen aikana oli, ja sen merkitys vain kasvaa. Se alkaa olla 
jopa yhtä tärkeää kuin insinööritaidot sinänsä.

TULEVAISUUDEN HAAVEENA Markkulalla on se, että ura vie 
eteenpäin ja työtehtävät kehittyvät ja kehittävät projektista 
toiseen. Hän haluaa olla innovoinnin kanssa tekemisissä, sillä 
silloin voi kaiken aikaa kehittyä ja haastaa itseään. Liike jatkuu, 
ja uuden luominen vie mennessään.

Tarkoituksena on myös jatkaa tuotantotalouden opintoja, 
tähtäimessä ovat DI-opinnot. Hän haluaa löytää opiskelupai-
kan, jossa pääaine ohjautuu työhistorian ja tulevaisuuden 
urasuunnitelmien mukaan. Myös ulkomaille siirtyminen tule-
vaisuudessa kiinnostaa, mutta se ei ole mikään itsetarkoitus. 
Tähän asti kansainvälisiä ja riittävän haasteellisia kehitysteh-
täviä on löytynyt kotimaastakin, ilman pysyvää muuttoa ulko-
maille. Mikko haluaisi jossain kohtaa myös mahdollisuuden 
viedä eteenpäin omaa yritystään. Sellainen on ollut olemassa 
jo pitkään, mutta tällä hetkellä oman yrityksen parissa työs-
kentely on tauolla.

Tekniikka parantaa elämää  
olemalla hyvä renki

LUONNON JA TEKNIIKAN suhteesta Mikon on helppo löytää 
pajon ristiriitoja. Tekniikan asema elämässä on kuitenkin hä-

Kuva: Hyundai Motorsport GmbH

Kuka: Mikko Markkula, 41

Koulutus: Insinööri, tuotantotalous, 2007 (Hamk)

Työ: Efima Oy, Project Lifecycle Solution Consultant

Ura: Management Consultant (Toyota Gazoo Racing), Management 

Consultant (Toyota Motorsport GmbH), Performance Coach, Project 

Manager etc, (AKK-Motorsport ry), IT Engineer Trainee (Elisa)

Perhe: Puoliso, 3 lasta, tyttäret 9 v. ja 4 v., poika 8 v. 

Harrastukset: Moottoriurheilu, hiihto ja laskettelu, golf, jalkapallo, 

salibandy, lasten kanssa ulkoilu

Saavutukset rallin kartanlukijana: 108 MM starttia, WRC luokassa 2 

palkintopallisijaa (2014 Ruotsi 2. sekä 2018 Portugali 3.), SWRC-

luokan maailmanmestaruus 2011, WRC 2 -luokan MM-hopeaa 

2016 ja MM-pronssia 2017, Euroopan mestaruus 2012, IRC-mesta-

ruus 2010, SM-hopea (2002) ja SM-pronssi (2020), kisoja yhteensä 

noin 250, mm. Aasian ja Tyynenmeren mestaruussarjaa 2006 sekä 

Kiinan mestaruussarjaa 2005–2006.

nen mukaansa perusteltu. Tekniikka pelastaa ihmishenkiä ja 
parantaa monin tavoin elämisen laatua. Tekniikan tulisi kui-
tenkin olla renki eikä isäntä, niin luonnolle kuin ihmisyydelle-
kin.  Vaikka ilman tekniikka emme enää pärjää, aina ei tarvitse 
olla uusimpia vempaimia. 

Oikein suunnattuna tekniikka ja tuotekehitys voivat olla 
ratkaisu ympäristönsuojeluun sekä kasvihuoneilmiön hillit-
semiseen. Liikenteen sähköistyminen sekä vetytalous ovat 
tulevaisuuden mahdollisuuksia, mutta tällä hetkellä on tun-
nustettava, että vihreä sähköauto kulkee käytännössä ydin-
voimalla. Jokaisen ihmisen on myös hyvä muistaa, että omat 
kulutustottumukset ovat avain ympäristön tilan parantami-
seen. Jätettä tuotetaan hirveitä määriä tuotteiden lyhyen 
elinkaaren vuoksi. Lapsilleen Mikko yrittääkin opettaa vas-
tuullisuutta ja luontoa kunnioittavaa arvomaailmaa.

RALLI HARRASTUKSENA koetaan Mikon mielestä usein tur-
han negatiivisena ympäristön näkökulmasta. Moottoriur-
heilun kautta tekniikka kehittyy ja oikeanlaisilla sääntömuu-
toksilla saadaan resursseja sekä kehittää että testata yhä 
ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Polttoaineenkulutus 
pienenee, hybriditeknologia kehittyy, sähköistyminen etenee 
ja uusien järjestelmien turvallisuus tulee kunnolla testatuksi. 
Korona on laittanut isojakin kehityshankkeita jäihin, mutta 
moottoriurheilun ja sen sääntömuutosten kautta niitä puske-
taan eteenpäin koronasta huolimatta. 
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 ekniikkalähtöisessä ajattelussa 
IoT-järjestelmien voidaan ajatella koos-
tuvan esineisiin sijoitetuista antureista 
ja joistakin toimilaitteista, mikro-ohjai-
mesta, etäyhteyden tarjoavasta tieto-
verkosta, tiedon käsittelystä ja käyttö-
liittymästä.

Teollisuus, rautateiden liikenteenoh-
jaus ja esimerkiksi armeijat ovat käyttä-
neet tähän kykenevää tekniikkaa kohta 
sata vuotta. Etäohjaus ja etävalvonta on 
ollut mahdollista aivan yksittäisten ih-
mistenkin käyttöön tulevissa sovelluk-
sissa jo useita vuosikymmeniä.

Tiedon siirtäminen ei ole kuitenkaan 
se erityinen syy, miksi IoT on yksi tämän 
hetken tekniikkatrendeistä. 

Tekniikan halventuminen tuo verk-

Teksti ja kuvat: TIMO KARPPINEN
lehtori, HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Internet of Things – Esineiden 
Internet, tavoitteet ja hyödyt

T

koon liitetyt laitteet osaksi jokapäiväistä 
elämää. 

Tekniikan halventuminen ja käyt-
töönoton helppous laajentaa jonkin 
tekniikan käytön erikoissovelluksista ja 
teollisuudesta osaksi aivan tavallisen ih-
misen arkea. 

Valaistuksen säätö puheohjauksella, 
musiikin valinta mainitsemalla kappa-
leiden nimiä ja pesukoneen twiittaus 
pyykin valmistumisesta. Nämä toimin-
not koteihin eivät varmaankaan ole 
syntyneet varsinaisen tarpeen takia 
vaan siksi, koska niiden tekninen to-
teuttaminen onkin tullut lähes ilmaisek-
si. Käyttöönottokaan ei vaadi erityistä 
tietämystä tekniikasta.

Jotkut toimijat pyrkivät jopa lansee-
raamaan kotiautomaation lähes syno-
nyymina käsitteelle Esineiden Internet. 
Tässä ollaan jo lähellä käsitettä Esinei-
den Internet. Arkiset tutut laitteet ja esi-
neet ovatkin osa tietoverkkoa. 

Autosi tietää, missä asut

USEIMMAT IHMISET hyväksyvät, että In-
ternetiä selaillessa ja eri asioita verkossa 
tehdessä selainohjelmat, viestintäsovel-
lukset tai puhelimen käyttöjärjestelmät 
tallentavat tietoja käyttäytymisestäm-
me.

Yksilöön sidottu tieto kiinnostuksis-
tamme eri harrastusalojen tuotteita 
kohtaan – urheiluvälineet, kirjat, muoti, 
auto, tietokonekomponentit – ja eri pal-
veluita kohtaan – auton huolto, parturi, 
kampaaja, peltikaton maalaus – sekä 
erilaisia lomahaaveita kohtaan – alpit, 
rantalomat jne. – on rahanarvoista tie-
toa.

Yksilön kiinnostuksen kohteista tar-
vitaan tieto, jotta mainonta voidaan 
suunnata oikein. Jos sinä katsot verkos-
ta tarkan säätiedotuksen, näet eri mai-
nokset kuin minä.

Mainonta verkossa on erinomaisen 
tärkeää, koska tuotteiden kehittäjiltä, 
valmistajilta ja myyjiltä ovat kadonneet 
perinteiset mainonnan kanavat. Sano-
malehtiä tilaavat enää yli 40-vuotiaat, 
erikoisalan aikakauslehtiä tilaa yhä 
harvempi. Television mainostauot eivät 
enää tavoita katsojia.

Mutta mitäpä, jos mainonnan kohdis-
tamisen ja julkaisemisen algoritmit pys-
tyisivätkin seuramaan yksilöiden todel-
lista elämää eikä vain selailua verkossa! 
Miten ilman todellisen elämän seuraa-
mista voisi tietää, kuka juuri nyt kaipaa 
mökille polttopuita. Aika harvaa seuraa 
koivuhalko-blogia tai selailee, millaisia 
erilaisia koivuhalkoja on tarjolla.

Yksilön todellisen elämän seuraami-
seen on ratkaisuna Esineiden Internet.

OLETETAAN MEIDÄN työskentelevän 
yrityksessä, joka kokoaa polkupyöriä 
eri valmistajien komponenteista. Jotta 
erotumme muista valmistajista, on pol-
kupyöriemme mitoituksen, muotoilun, 
komponenttivalintojen ja värityksen 
osuttava juuri oikeaan. Toimitukset osa-
toimittajilta meille ja valmiin pyörän toi-
mitukset pyöräilijöille ja jälleenmyyjille 
on pystyttävä hoitamaan kustannuste-
hokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Meidän on myös luotava pysyvä suh-
de asiakkaamme ja itsemme välille. 
Asiakkaalle on pystyttävä tarjoamaan 
jotain pyöräilyn tarviketta tai oheistuo-
tetta juuri, kun asiakas sitä tarvitsee. 
Oikeastaan meidän pitää pystyä mai-
nostamaan tuotettamme ennen kuin 

Eri tutkimuslaitosten arvioi-
den mukaan maailmassa on 
vuonna 2020 yhteensä 8,74 
miljardia IoT-laitetta. Eniten 
laitteita on Kiinassa, noin 3 
miljardia. Vertailun vuoksi: 
maailman väkiluku on noin 
7,8 miljardia ja Kiinan noin 
1,4 miljardia.
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asiakas edes itse tietää sitä tarvitsevan-
sa.

Ratkaisemme tarpeemme 
Esineiden Internetin avulla. 

POLKUPYÖRIEN RUNKOIHIN sijoitetaan 
liikkeestä energiaa keräävä pieni elekt-
roniikkayksikkö. Elektroniikkayksikkö 
kommunikoi maailmanlaajuisen lan-
gattoman IoT:lle kehitetyn tietoverkon 
kautta yrityksemme palvelinten kanssa. 
Aina, kun pyörän runkoa heilautetaan 
tai täristetään, herää laitteemme eloon. 
Se tallentaa tärinästä analysoimansa 
käyttötilanteen, vaihteiden asennosta 
ja kelausnopeudesta lasketun arvionsa 
polkijasta ja lähettää tiedon meille tie-
tokantaan.

Näin tiedämme välittömästi, mitkä 
pyörät jälleenmyyjän esittelyhallissa 
päätyvät useimmiten koeajoon. Tie-
dämme myös, minkä yksilöityjen pyö-
rien käyttäjät ajavat niillä päivittäin ja 
mitkä käyttäjät ajavat pitkiä viikonlop-
puretkiä. Käyttäjä on tyypillisesti rekis-
teröinyt pyörän rungon sarjanumeron 
järjestelmäämme takuuta varten. Näin 
voimme yksilöidä käyttäjät.

Jälleenmyyjän hallista tulevan tie-
don perusteella voimme päättää, mitä 
pyörämalleja tehtaallamme kootaan 
seuraavan kahden viikon aikana ja mitä 
osasarjoja tilataan alihankkijoiltamme.

Käyttäjän ajotottumusten perusteel-
la voimme välittää tiedon otollisesta 
kohderyhmästä pyöräilyviikonloppujen 
organisoijille. Aktiivisille pyöräilijöille 
suuntaamme mainoksia uudesta pyö-
räilyhoususarjastamme.

Vaikuttaako utopistiselta? Tämä on jo 
kyllä arkipäivää – ei ehkä polkupyörän 
rungoissa mutta esimerkiksi autoissa.

KAIKKI UUDET AUTOMALLIT lähettävät 
tietoja auton käytöstä autovalmistajien 
järjestelmiin. Autonvalmistajat mielel-
lään kertovat tämän helpottavan auton 
ylläpitoa. Saat automaattisesti kutsun 
huoltoon, kun auto huoltoa tarvitsee. 
Auto kerää ja lähettää kyllä myös ajota-
patietoja, paikkatietoja, tiedon kummal-
la avaimella autoa on ajettu, jne. Näitä 
tietoja voidaan käyttää, kun arvioidaan 
kattaako takuu jonkin rikkoontumisen.

Auto on myös oiva väline seurata ih-
misen arkea. Autosi tietää, missä asut, 
mihin viet lapset hoitoon, missä käyt 
töissä, missä kaupoissa teet ruokaostok-
sesi ja mitä harrastat. Tieto on analysoi-
tavissa tallentuneista paikka- ja aikatie-
doista.

POLKUPYÖRÄESIMERKKIMME on hyvä 
esimerkki siitä, mistä Esineiden Interne-
tin tarpeet ja hyödyt tulevat. Polkupyö-
rävalmistajamme toimi pienessä mitta-
kaavassa.

Todellisuudessa kaikki maailman 
suuryritykset toimialaan katsomatta 
ovat mukana kehittämässä ja käyttä-
mässä Esineiden Internettiä. Ja kaikki 
maailman merkittävät tietotekniikka-
yritykset ovat tarjoamassa palveluitaan 
Esineiden Internetin kehittäjille ja käyt-
täjille.

Korvakuulokkeesi tietää, 
miten tänään voit

JO NYT JOIDENKIN valmistajien korva-
nappikuulokkeet kuuntelevat puhetta-
si, analysoivat puheen ja käynnistävät 
toimintoja automaattisesti. Tästä on 
eräs esimerkki Amazon Echo Bud -kuu-
lokkeet. Puheen käsittelyä suoritetaan 
korvanapissa, älypuhelimessa ja pilvi-
palvelussa.

Eräs erittäin hyvin tunnettu TV:n, äly-
puhelinten ja erilaisten kodin viihdelait-
teiden valmistaja on hakenut patenttia 
kehittyneille korvanappikuulokkeille.

Patenttihakemuksen mukaan korva-
nappikuulokkeissa olisi anturit tarkkai-
lemassa sydämen lyöntitiheyttä ja ve-
ren happikylläisyyttä. Antureiden avulla 
voidaan lisäksi tarkkailla verenpainetta, 
verensokeria, veren koostumusta ja 
jopa henkilön stressitasoa. Tämä tieto 
julkaistiin patenttihakemuksessa joulu-
kuussa 2021.

Tämä ei ehkä kuulosta kovin erityisel-
tä tai hälyttävältä. Mutta yrityksellä olisi 
pääsy miljoonien ihmisten luottamuk-
selliseen terveydentilasta kertovaan tie-
toon. Terveydentila on erittäin arvokas-
ta tietoa esimerkiksi vakuutusyhtiöille.

Henkivakuutukset ja sairasvakuu-
tukset eivät ole niinkään suuri liike-
toiminnan alue Pohjoismaissa. Mutta 
ajatellaan esimerkiksi USA:n terveyden-
huoltojärjestelmää. Siellä terveyden-
huollon rahoitus perustuu yksityisiin tai 
työntekijöiden sairasvakuutuksiin.

Veren happikylläisyyden laskusta tie-
tyn rajan alle voidaan päätellä vakava 

sairastuminen virustautiin. Näin esimer-
kiksi pandemia-tilanteessa yksittäisen 
kansalaisen sairastuminen voisi olla vä-
littömästi virranomaisten tiedossa.

Yhteenveto

On IoT-sovelluksia, missä hyödyt käyt-
täjälle ovat ilmeisiä. Voimme helposti 
ja edullisesti valvoa kesämökin turvalli-
suutta, lämmitystä, ilmanvaihtoa ja ve-
sijohtoa.

On IoT-sovelluksia, joissa hyöty näkyy 
organisaation työajan käytössä. Raken-
nustyömaan työkalut voidaan merkitä 
IoT-napilla. Näin on aina käytettävissä 
tieto, missä työmaan erikoistyökalut 
ovat.

IoT:n yleistymisen taustalla saattaa 
kuitenkin olla käyttäjätiedon keräämi-
nen markkinointi- ja muihin liiketoimin-
tavetoisiin tarkoituksiin. On hyvinkin 
mahdollista, että käyttäjätiedon kerää-
minen muihin kriittisempiin tarkoituk-
siin yleistyy lähitulevaisuudessa.

IoT tulee kaikille elämänaloille. Tämä 
näkyy siinäkin, että Hämeen ammat-
tikorkeakoulussa Esineiden internet 
on mukana Sahkö- ja automaatiotek-
niikan koulutuksessa Valkeakoskel-
la, tutkimushankkeissa Smart ja Tech 
-tutkimusyksiköissä Hämeenlinnassa, 
Valkeakoskella ja Riihimäellä, Tieto- ja 
viestintätekniikan koulutuksessa Riihi-
mäellä, Biotalous-koulutuksessa Fors-
sassa. Käyttäjän näkökulmaa Esineiden 
Internetissä tarkastellaan Liiketalouden, 
Liikennealan, Terveydenhoidon, Sosiaa-
lialan, Maaseutuelinkeinojen ja monien 
muidenkin alojen opinnoissa.
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”Haluatko kehittää ammat-
titaitoasi ja etsiä uusia ide-
oita työarkeesi? Haluatko 
tutustua alasi yrityselämän 
arkeen? Jos vastasit myön-
teisesti näihin kysymyksiin, 
Sinun on aika hakea työelä-
mäjaksolle!”

 äin Seinäjoen ammattikor-
keakoulu julistaa vuosittain vakituista 
henkilöstöä hakeutumaan työelämäjak-
solle. Työelämäjakson kokonaiskesto on 
kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. 
Itse suoritin kahdeksan viikon jakson tu-
tustumalla kiertotalouteen Purkupihal-
la Lahdessa. Tarkoitus oli tutustua myös 
toiseen yritykseen, mutta se peruuntui 
koronasta johtuen. Työelämäjaksoihin 

Teksti ja kuvat: HEIKKI HEISKANEN

Työelämäjakso Purkupiha Oy:ssä

N

Purkupihan materiaalivirrat.
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 Rivitalon purkua Hollolassa. Purkaja lajittelee eri jakeet suoraan omiin kasoihin.

on varattu SeAMKin kehittämisrahas-
tosta vuosittain enintään 70.000 euroa. 

PURKUPIHA TOTEUTTAA kiertotaloutta 
muun muassa nostamalla purkujättei-
den jalostusastetta ja edistämällä pur-
kukohteista saatavien uudelleenkäy-
tettävien rakennusosien uusiokäyttöä. 
Jätteet vastaanotetaan ja jalostetaan 
kolmella kierrätysasemalla: Lahdessa, 
Vantaalla ja Lappeenrannassa. Kierrä-
tysasemalla käsitellään purkujätettä, 
rakennusjätteitä, betonia ja puuta. Näis-
tä yritys jalostaa kierrätyspolttoainetta 

energiateollisuuteen, ja vastaanote-
tusta betoni- ja tiilijätteestä jalostetaan 
Demorock®-betonimursketta, jota myy-
dään laitoksilla edullisesti maanraken-
nuskäyttöön. Lisäksi yritys ostaa ja myy 
metalliromua.

KIERRÄTYKSEN LISÄKSI Purkupiha pyr-
kii uusiokäyttämään materiaaleja niin 
laajalti kuin vain on mahdollista. Yritys 
tekee järjestelmällistä rakennustarvik-
keiden kierrätystä niin kierrätyslaitok-
sella kuin myös kaikissa purkukohteissa. 
Uusiokäyttökelpoisia koneita, laitteita 

ja rakennusmateriaalia voivat yritykset 
ja yksityishenkilöt ostaa purkutori.fi-
palvelun kautta.

TYÖELÄMÄJAKSO OLI hyvin monipuoli-
nen. Toimistotyönä valmistui muun mu-
assa useita prosessikaavioita, erilaisia 
ohjeita sekä lista kehittämistoimenpi-
teitä, joita näin tarpeellisiksi. Sain osal-
listua myös päivän mittaiselle henkilö-
kunnan ”Lean käytännössä –Purkupiha” 
-koulutukseen, jossa kouluttajan toimi 
KTM Tuomas Mikkonen. Lisäksi olin 
mukana kierrätyspolttoaineiden (REF 
Recovered tai Recycled Fuel) laadunvar-
mistusprosessissa. 

TOIMISTOTYÖN LISÄKSI pääsin tu-
tustumaan kaikkiin kolmeen kierrä-
tysasemaan sekä muutamaan purku-
kohteeseen pääkaupunkiseudulla ja 
Hollolassa. Espoon keskuksen virasto-
talon purkuprosessin tutustuminen oli 
tosi mielenkiintoista. Varsinainen pur-
kuprosessi alkaa aina asbestikartoituk-
sella, jonka jälkeen poistetaan kiintoka-
lusteet, loisteputket ja valaisimet sekä 
kaikki irrotettavissa oleva materiaali. 
Asbestitöiden jälkeen on varsinaisen 
rungon purku ja betonin pulverointi 
eli raudoituksen erottaminen betonis-
ta. Rivitalon purkuprosessi on lähes 
samanlainen, mutta rivitaloissa syntyy 
suhteessa enemmän kierrätyspolttoai-
netta (REF/puuta) ja vähemmän maara-
kennusainetta (MARA/betonia).

HALUAN KIITTÄÄ PURKUPIHAN kier-
rätysaseman silloista johtajaa Kimmo 
Rinnettä hyvästä opastuksesta ja mah-
dollisuudesta oppia kierrätysprosessi 
käytännön kautta. Lisäksi halua kiittää 
vaakaoperaattori Riikka Karhiaa hy-
vistä neuvoista. Kanssasi oli kiva työs-
kennellä. Iso kiitos myös markkinoin-
ti- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Kati 
Tuomiselle, jolta opin paljon kehitys-
hankkeista, sekä laskentapäällikkö Virpi 
Eroselle, jonka kanssa tutustuin virasto-
talon purkuun ja opin tarjouslaskennan 
perusteita. Kiitän kaikkia kierrätysase-
man työntekijöitä, jotka jaksoivat vas-
tailla meikäläisen ”tyhmiin” kysymyksiin 
hermostumatta. 

TYÖELÄMÄJAKSOLLA OPIN ja näin pal-
jon asioita, joita tulen jatkossa hyödyn-
tämään konetiimissä ja opetuksessa. 
Suosittelen työelämäjaksolle lähtemistä 
kaikille, joille se suinkin on mahdollista. 

Espoon keskuksen virastotalon purkuprosessiin tutustuminen oli mielenkiintoista. Ylikulkusil-
lan purku kuului myös urakkaan.
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Tekoälyn hyödyntäminen 
korkeakoulutuksessa

JARI MUSTAJÄRVI, tieto- ja viestintätekniikan koulutuspäällikkö HAMK

LEA MUSTONEN, tekoälyä opiskeleva tekniikan alan viestinnän opettaja, HAMK

Kuva: Pixabay
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 ain edellä olevan kappaleen alussa 
oleva kysymys on kirjoittajien kirjoitta-
ma. Tekstiä generoiva tekoälysovellus 
kirjoitti loppuosan. Käännökset tehtiin 
tekoälyä käyttävällä Googlen käännös-
ohjelmalla. Pystyitkö erottamaan teks-
tin ihmisen kirjoittamasta? Ehkä teksti 
tuntui melko uskottavalta aina sanaan 
”tikittamaan” asti. 

Kirjoittiko tekoäly 
harjoitustehtävän?

MITÄ TÄLLAISTEN tekstigeneraattorei-
den kehittyminen vaikuttaa korkea-
kouluopetukseen? Pystymmekö (lähi)
tulevaisuudessa tietämään, kirjoittiko 
esimerkiksi opinnäytetyön teoriaosan 
opiskelija vai tekoäly? Entä mikä kaikki 
muu on muutoksessa? 

Selvitimme noin 90:n Hämeen am-
mattikorkeakoulun (HAMK) tekniikan 
henkilöstöön kuuluvan ajatuksia te-
koälystä. Selvityksen mukaan käytös-
sä ovat erilaiset tekoälyä hyödyntävät 
hakupalvelut, kielenkäännösohjelmat 
ja oman alan spesifiset sovellukset, esi-
merkiksi suunnittelua helpottavat työ-
kalut. 

Opinto-ohjauksessa tekoälyä hyö-
dynnetään opintojen etenemisen seu-
rannassa. Videoiden automaattinen 
tekstitys ja opinnäytetöiden plagioinnin 
tarkistus ovat myös yleisesti käytössä. 

Kehittämiskohteita löydettiin run-
saasti. Monet niistä liittyvät opinto-oh-
jaukseen, kuten chatrobotin hyödyntä-

minen ohjauksessa, oppimisanalytiikan 
kehittäminen sekä opintojen edistymi-
sen tukeminen kannustamalla ja muis-
tuttamalla. Tekoälyä voisi käyttää myös 
opetuksen sisällön 
arviointiin ja esitie-
totarpeiden tun-
nistamiseen. 

Selkeä kehittä-
misalue liittyy op-
pimateriaaleihin ja 
tehtäviin: oppima-
teriaalin luominen 
annetun teeman 
perusteella sekä 
tehtävien ja harjoitusten automaatti-
nen arviointi ennalta asetettujen kritee-
rien mukaisesti. 

Yhteistyön paikka?

KYSYIMME MYÖS edellytyksiä tekoälyn 
laajemmalle hyödyntämiselle. Monen 
mielestä tärkeää olisi tietämyksen lisää-
minen. Tämä voisi tapahtua koulutuk-
sen lisäksi konkreettisten sovellusten 
luomiseen tähtäävissä kehittämishank-
keissa. 

Perusedellytyksinä kehittämistyölle 
nähtiin raha ja aika, mutta lähes yhtä 
tärkeinä pidettiin organisoitumista sekä 
systemaattista ja tuloshakuista toimin-
tatapaa. Kumppanuus aiheeseen pe-
rehtyneen organisaation kanssa auttaisi 
etenemään nopeammin. 

Oli ilahduttavaa havaita, että haluk-
kuutta erilaisten pilottien, kokeilujen ja 

V
 Tekoäly sisältyy jo nyt keskeisesti 
tekniikan opintoihin, mutta sen 
kehittyminen tulee väistämättä 
vaikuttamaan opetussuunnitelmiin ja 
-menetelmiin sekä ohjaukseen.

Kuinka tekoälyä voisi hyödyntää ammattikorkeakoulussa? Ensim-
mäinen askel olisi, että tekoäly oppii ihmisten ajattelun tarkkaile-
malla heidän käyttäytymistään ja käyttää tätä tietoa mallin tai algo-
ritmin luomiseen, joka voi ennustaa ihmisten toimia aiempien koke-
musten perusteella. Toisin sanoen tekoälyn olisi tutkittava ihmisiä 
ennen kuin he voivat olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. 
Tämä tarkoittaa, että meidän on opetettava koneillemme, mikä saa 
meidät tikittamaan. Eikä ole parempaa tapaa kuin tehdä se koulu-
tuksen kautta.

tutkimuksen tekemiseen löytyy. Oleel-
lista on miettiä myös sitä, missä tekoäly 
“loistaa” eli milloin se toimii tehokkaam-
min kuin ihminen ja missä asioissa taas 

ihminen on pa-
rempi.

Tekoäly sisältyy 
jo nyt keskeisesti 
tekniikan opin-
toihin, mutta sen 
k e h i t t y m i n e n 
tulee väistämät-
tä vaikuttamaan 
opetussuunnitel-
miin ja -menetel-

miin sekä ohjaukseen. Pohdittavaa tulee 
riittämään myös arvioinnissa. Tuleeko 
yhdeksi arviointiin vaikuttavaksi osaksi 
se, kuinka hyvin opiskelija on osannut 
hyödyntää aiheeseen liittyvää tekoälyä, 
vai katsommeko tekoälyn käytön vilpik-
si? Kysymys on tarkoituksellisen musta-
valkoinen ajatusten herättämiseksi 

ARTIKKELIMME LOPETUSTA varten an-
noimme tekoälylle lauseen: ”Tekoäly 
voi olla hyödyllinen työkalu.” ja pyy-
simme sille jatkoa. Tulokseksi tuli tämä: 
”Mutta sen käytössä on myös vaaroja...”. 
Haasteita varmasti riittää ja uudellee-
najattelua tarvitaan. Aihepiirissä riittäisi 
työnsarkaa myös insinöörikoulutusta 
tarjoavien korkeakoulujen yhteistyölle.
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Originally, we explored 
and opened up the concept 
of White Space during a 
Learning Teacher Network 
conference and later in the 
Network’s magazine article 
(google: the_learning_teach-
er_magazine_1_2017.pdf) 
suggesting how teachers 
might take White Space into 
account within the classroo

Using White Space for 
Learning – an introduction

WHY IS IT THAT SOME learners within a 
class can very quickly understand any 
new concept to which they are introdu-
ced and then make progress very quick-
ly whereas others seem to struggle with 
even a basic understanding and imme-
diately start to feel left behind? 

This can often result in an individual 
considering themselves to be less intel-
ligent or less able than others whereas 
perhaps it is the conditions for learning 
which are not enabling for them. 

WHITE SPACE IS A personalised condi-
tion in which an individual might need 
more or less time and space to process 
information and to function, thrive and 
grow within a specific situation. At ti-
mes an individual will function more 
effectively within their own comfort 
zone, yet at other times they thrive on 
the challenge of operating in a state of 
relative discomfort.

STEVE HALL AND JORI LESKELÄ

The importance of 
White Space for Learning

Depending on the motivation and 
willpower of the individual, effective 
personal management of White Space 
can allow anybody to be ‘the best me 
that I can be’ in any given situation.

White Space in an 
educational context

IN THE WORLD OF PERSONAL develop-
ment, the word ‘space’ term could mean 
‘room for growth’. In the world of educa-
tion and learning, we see White Space 
as being about deliberately and strate-
gically leaving

- room for thinking 
- room for creativity 
- room for the unexpected
- room for learning.

Steve Hall: Teacher in secondary, middle and 
primary schools in England for 35 years; prima-
ry school Headteacher for 18 years. Moved into 
Higher . Education seeking new challenges as Seni-
or Lecturer in Education at Staffordshire University 
in January 2010. Senior Fellow of Higher Education 
Academy.

Jori Leskelä: Teacher in Universities of Applied 
Sciences in Finland for 30 years. First worked in in-
dustry for 8 years as designer, design manager and 
director. Started teacher career as a lecturer. Sub-
sequently worked as a principal lecturer and head 
of IME study programme and finally, after PhD (Ed), 
started third career and became teacher educator 
in Tampere University of Applied Sciences. 

The concept of White Space had already started to take shape within Steve’s 
own teaching and consultancy work by the time he met Jori during his teacher 
exchange visit to Staffordshire University from Tampere University of Applied 
Sciences, Finland in January 2015. From the first discussions on they have enjo-
yed discussing and working together. It seems they have similar mindset, thin-
king and the way how to process abstract phenomena 
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And yet how often do teachers limit 
their students’ learning by over-plan-
ning teaching sessions or over-filling 
the curriculum? The concept of White 
Space for Learning is that it deliberately 
builds and designs space into learning 
activities for learners to think, imagine 
and shape their own ideas and their 
own learning. 

If we want to create best learning mo-
ments it is essential to leave space for 
learners’ own ideas to be integrated into 
learning experiences.

Using context to step 
across from theoretical 
concept of White Space 
to practice within the 
classroom

THE CONTEXT FOR White Space in relati-
on to learning comes from the drive for 
learning to be more personalised such 
that it is more relevant, meaningful and 
authentic to the learner, stimulating int-
rinsic motivation and fuelling the will-
power to succeed.

Both teacher and learner need to feel 
able to adjust and control a set of per-
sonalised conditions (mental, emotio-
nal, physical and environmental) with 
which the learner can identify as being 
perfect for them to be fully engaged ‘in 
the moment’ and to experience a sense 
of flow.

Muutamia avaintermejä suomennettuna:

White Space = (henkisesti) avara tila

White Space for Learning = henkisesti avara tila oppimisessa

Innovative Pedagogy = innovatiivinen pedagogiikka

Best Learning Moments = parhaat oppimishetket

Room for Thinking = tilaa ajattelulle

Room for Creativity = tilaa luovuudelle

Room for the Unexpected = tilaa odottamattomille asioille

Room for Learning = tilaa oppimiselle

White Space Principles = henkisesti avaran tilan rakentamisen periaatteet

Using White Space for 
Learning to create best 
learning moments

WE CONSIDER the following principles 
to be the most relevant ways in which 
we, as teachers can plan, prepare for 
and provoke best learning moments in 
any learning situation.

White Space Principles

1. Learners have sufficient space 
and time for their own ideas to be 
integrated into the learning experien-
ce – space for Creative Thinking and 
Learning

2. Learners are able to reframe 
a task into a context that has inter-
est, meaning and relevance to them 
individually or as a group – space for 
Negotiation

3. Learners can express themselves 
using their own preferred language 
and vocabulary – space for Exploring 
and Clarifying Meaning

4. Learners can use appropriate 
technology to explore a task or prob-
lem and its potential solutions both 
in real and virtual settings – space for 
Tools to Help Me Learn

5. Learners can extend the amount 
of time they need to satisfy their 
curiosity, interest and experimentation 
when finding solutions, creating ways 
of presenting and representing and 
developing ideas – space for Flow

6. Learners can work independent-
ly, collaborate with others with whom 
they work best or if necessary, access 
additional, expert help – space for 
Deep Learning

7. Learners can amend planned or 
expected learning outcomes to reflect 
their own direction of learning – space 
for Unexpected and Unplanned Lear-
ning

8. Overall learners feel they can 
control or influence the conditions in 
which they learn best – space for Self-
organised or Self-directed Learning

9. Learners experience a sense of 
achievement and recognition in a way 
that is relevant to and valued by them – 
space for Pride in Achievement

TO WHAT EXTENT MIGHT THESE WHITE 
SPACE PRINCIPLES apply to what lear-
ning experiences you are planning for 
your learners?

Kuva: Pixabay
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Lapin ammattikorkeakoulun 
konetekniikan koulutuksessa 
viestintä on integroitu luku-
kausiprojekteihin. Kirjoitta-
ja toimii suomen kielen ja 
viestinnän lehtorina Lapin 
AMK:n Uudistuvan teollisuu-
den osaamisryhmässä, kone-
tekniikan koulutuksessa.

 apin ammattikorkeakoulun ko-
netekniikassa vuonna 2017 voimaan 
tullut opetussuunnitelma on osaamis- 
ja ongelmaperustainen. Jokaisella lu-
kukaudella on lukukausiprojekti, joka 
edistää opiskelijan ammatillista kasvua 

PÄIVI HONKA, Lapin ammattikorkeakoulu

Viestinnän opetus konetekniikan 
lukukausiprojekteissa

L

koko opintojen ajan. Opetussuunnitel-
man rakenne on suunniteltu niin, että 
lukukauden ammattiaineet tukevat lu-
kukausiprojektia.

Ensimmäisen syksyn projektissa opis-
kelijat tutustuvat konetekniikan alaan, 
yrityksiin ja työpaikkoihin Pohjois-Suo-
messa. Syksyllä 2021 projektissa oli en-
simmäistä kertaa mukana myös sähkö- 
ja automaatiotekniikan opiskelijoita. 
Ensimmäisen kevään projektissa kone-
tekniikan opiskelijat pääsevät suunnit-
telemaan ja rakentamaan: aikaisempina 
vuosina aiheena on ollut spagettisilta, 
mutta keväällä 2022 sillat toteutetaan 
jäätelö- ja grillitikuista. 

Toisen vuoden projekteissa valmiste-
taan pöytätuuletin: syksyllä suunnitel-
laan, keväällä rakennetaan. 

Kolmannen vuoden projekti on työ-
elämälähtöinen. Toimeksiannot tulevat 

todellisilta toimeksiantajilta, ja ryhmät 
tekevät selvitystyön sekä kirjoittavat 
opinnäytetyön tasoisen raportin opin-
näytetyön mallipohjalle. 

Neljännen vuoden innovaatioprojek-
tissa luodaan taas uusia ideoita todelli-
sille toimeksiantajille.

Viestintä on integroitu kaikkiin 
muihin projekteihin paitsi neljännen 
vuoden syksyn projektiin. Neljäntenä 
vuonna opiskelijat saavat kuitenkin oh-
jausta kirjoittamiseen opinnäytetyöhön 
valmentavissa menetelmäopinnoissa, 
joten ei viestintää ole unohdettu silloin-
kaan. 

Yhteistyössä on voimaa

KONETEKNIIKAN opetussuunnitelman 
yksi tärkeä uudistus oli yhteisopetta-

Ensimmäisen vuoden projektin posterit 
kiinnitettiin projektipäivän jälkeen koulun 
käytävälle. Kuva: Päivi Honka
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juus, jolloin jokaisella opintojaksolla on 
vähintään kaksi opettajaa. Projekteissa 
on yleensä 1–2 ammattiaineen opetta-
jaa, viestinnän opettaja ja joissakin pro-
jekteissa myös englannin opettaja. 

Eri aineiden opettajat tuovat opinto-
jaksolle erilaista osaamista, mikä tukee 
opiskelijoiden monialaista oppimista. 
Opintojaksojen suunnittelu ja arviointi 
tehdään yhdessä, mikä saattaa aiheut-
taa enemmän töitä kuin omissa opinto-
jaksoissa. 

Toisaalta helpottaa, kun saa jakaa vas-
tuuta muiden opettajien kanssa. Vas-
tuualueet täytyy määritellä etukäteen 
selkeästi, ja opintojakson vastuuopetta-
ja pitää kaikki langat käsissään. Opetta-
jat myös oppivat toisiltaan uusia asioita 
niiltä alueilta, jotka eivät ole omaa ydin-
osaamista. 

Posterit, PowerPoint ja 
pitchaus

PROJEKTIEN TÄRKEIMMÄT tuotokset 
ovat suunnitelmia, laitteita tai selvitys-
töitä. Niiden lisäksi projekteissa valmis-
tetaan esitysmateriaalia. Ensimmäisen 
ja toisen vuoden projekteissa tehdään 
posterit Lapin AMK:n tieteellisen pos-
terin pohjalle ja opetellaan asiatyylisen 
kielen lisäksi, millainen on hyvä rakenne 
ja ulkoasu. Posterit esitellään yleisölle 
projektipäivänä. Viestinnän opettajan 
tehtävänä on ohjeistaa posterin kirjoit-

taminen, tarkistaa kieliasu ja ulkoasu 
sekä toimittaa posterit painoon.

Projektien loppuesitykset ovat toisi-
naan PowerPoint-esitelmiä, toisinaan 
tiiviimpiä pitchaus-esityksiä. Esiintymis-
tä harjoitellaan jatkuvasti, ensimmäises-
tä projektista lähtien. Esitykset pidetään 
pareittain tai ryhmissä ja niistä anne-
taan välitön palaute. 

Raportoinnin ohjaus

KONETEKNIIKAN VIESTINNÄN opinnois-
sa painotetaan kuitenkin eniten rapor-
tointia. Insinöörin täytyy osata kirjoit-
taa sujuvasti tekniikan alalle tyypillistä, 
neutraalia ja selkeää yleiskieltä. Kirjoit-
taminen kehittyy opintojen aikana. En-
simmäinen projektisuunnitelma teettää 
yleensä enemmän töitä, mutta seuraa-
vat sujuvat jo helpommin aikaisemmin 
annetun palautteen avulla. 

Projekteissa kirjoitetaan lopuksi ra-
portti, joka tehdään opinnäytetyön 
pohjalle. Näin opiskelijat oppivat opin-
näytetyön asettelun, rakenteet ja ohjeet 
heti alusta lähtien, mikä helpottaa myö-
hemmin opinnäytetyön kirjoittamista. 

Ensimmäisissä projekteissa käytetään 
opinnäytetyön kevennettyä versiota, 
jossa on vain kyseisessä raportissa tar-
vittavat ohjeet, mutta ulkoasu ja tyylit 
noudattavat opinnäytetyön ohjeistusta. 

Kolmannen vuoden opiskelijat käyt-
tävät jo oikeaa opinnäytetyön pohjaa. 
Koska aiheet ja käytettävät lähteet ovat 

jo paljon vaativampia, vaaditaan myös 
raportoinnilta enemmän. Esimerkiksi 
ensimmäisessä projektissa käytetään 
lähinnä vain yritysten verkkosivuja, kun 
taas esimerkiksi työelämälähtöinen pro-
jekti saattaa perustua standardien tun-
temukseen. Näin ollen lähdeaineiston 
referointikin muuttuu koko ajan haasta-
vammaksi.

Katse eteenpäin

VIESTINNÄN INTEGROINTI on onnistu-
nut konetekniikassa hyvin, ja siitä on 
saatu hyviä kokemuksia niin opettajien 
kuin opiskelijoidenkin keskuudessa. 
Opiskelijoiden mukaan opinnäytetyö 
on helpompi aloittaa, kun raportointiin 
on saanut jo aikaisempien lukukausien 
aikana ohjausta. Viestinnän opettajan 
näkökulmasta myös opinnäytetyön 
kielenohjaus ja kielentarkastus helpot-
tuvat, kun opiskelijoilla on jo hyvät poh-
jatiedot kirjoittamisesta. 

Uuden, vuonna 2023 käyttöön otet-
tavan opetussuunnitelman suunnitte-
lutyö on parhaillaan käynnissä. Viestin-
nälle on tulossa oma opintojakso, mutta 
sen lisäksi viestintä on hyvien kokemus-
ten myötä tarkoitus jatkossakin integ-
roida sellaisiin ammattiaineisiin, jossa 
sitä eniten tarvitaan. Viestinnän arvos-
tus on noussut, kun se on tuotu entistä 
lähemmäksi ammattiaineita ja ammat-
tiaineen opettajia.

Lehtori Päivi Honka 
ohjaa konetekniikan mo-
nimuoto-opiskelijoiden 
projektiraporttia. 
Kuva: Katri Hendriksson
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Askeleet akkreditointiin – 
mittauspalvelujen kehittäminen

EnEko 2020 -hankkeen val-
misteluvaiheessa totesimme, 
että akkreditoidulle labora-
toriolle olisi tilausta. Myös 
asiakkailta tuli kannustavaa 
palautetta laboratorion pe-
rustamisen eteenpäin viemi-
seen. 

 nEko 2020 -hankkeeseen kirjat-
tiinkin yhdeksi tehtäväpaketiksi ”Pääs-
tömittausten ja polttoaineanalyysien 
mittauksen” kehittäminen. Aluksi kes-
kityimme polttoaineanalyysien akkre-
ditointiprosessiin, mutta jo hyvin aikai-
sessa vaiheessa totesimme palvelun 
olevan hyvin kilpailtua ja marginaalista. 

SAVONIAN Energiatutkimuskeskuksella 
olemme tehneet savukaasumittauksia 
jo usean vuoden ajan, mutta ulkoisille 
asiakkaille tekeminen on ollut hyvin sa-
tunnaista ja keskittynyt pelkästään sa-
vukaasuissa oleviin haittakomponent-
teihin. 

Lähes yhtä tärkeä mitattava aihe on 
kiintoaineiden eli pienhiukkasten mit-
taus – tiedetäänhän niiden terveyteen 
vaikuttavien haittojen olevan hyvinkin 
merkittäviä täällä tulisijojen ja kiukai-
den luvatussa maassa. 

Haittakaasukomponenttien mitta-
uksen lisäksi tarvitsemme siis hiukkas-
mittausta, jolloin voimme tarjota tutki-
muksellisesti ja päästöille määriteltyjen 
rajojen mittauksen kannalta riittävät 
palvelut myös hiukkasmittauspalvelu-
jen osalta.

AKKREDITOITU LABORATORIO tarvitsee 
laadukkaaseen toimintaansa valvonnan 

JANNE YLÖNEN
Savonia ammattikorkeakoulu

E

Janne Ylönen kasaa FTIR-laitteistoa. Kuva: Raquel Mier Gonzales
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alaisen ympäristön. Tämän aikaan saa-
miseksi tulee valmistella kaikista mit-
tauksiin liittyvistä toimista validi erään-
lainen laatutiedosto, muun muassa 
menetelmätapaohjeet, menettelykuva-
ukset, laiterekisteri, asiakasrekisteri sekä 
henkilöstöön ja alihankkijoihin liittyvät 
tiedostot.  

Menetelmätapaohjeessa kerrotaan 
hyvinkin tarkasti, kuinka esimerkiksi 
hiukkasnäytteen otto suoritetaan. 

Menettelykuvauksessa valmistel-
laan ennen mittausta suunnitelma, 
jonka pohjalta asiakas ja mittaajat voi-
vat varautua mittauksissa tarvittaviin 
turvallisuuteen ja mitattavan kohteen 
erityispiirteisiin liittyviin asioihin, kuten 
mahdollisesti tarvittaviin sääsuojiin. Sa-
malla perehdytään mitattavan kohteen 
prosessin arvoihin ja niiden vaikutuksiin 
mittauksen laatuun. Suunnitelman tu-
lee olla viranomaisten käytettävissä. 

Laiterekisteriin kirjataan kaikki mitta-
uksissa ja niihin liittyvissä toimissa tar-
vittavat koneet ja laitteet. Laiterekisteri 
toimii myös työkaluna laitteiden määrä-
aikaishuoltojen ja kalibrointien seuran-
nassa. 

Asiakkaista on pidettävä kirjaa, ja 
työn laatua ja asiakastyytyväisyyttä seu-
rataan asiakkaille lähetettävillä kyselyil-
lä, joiden tuloksia voidaan hyödyntää 
toiminnan jatkuvassa parantamisessa. 

Jotta systeemi pyörii, tarvitaan teki-
jöitä ja roolitusta eri mittauspalveluteh-
täviin. Henkilörekisterin tarkoituksena 
on seurata mittausryhmän kokemusta 
ja mahdollista koulutustarvetta. Lisäksi 

Raquel Mier Gonzales testaa FTIR-laitteistoa. 
Kuva: Janne Ylönen

seurataan mittaajien ja mittaustapah-
tuman puolueettomuutta ja riippumat-
tomuutta mahdollisten väärinkäytösten 
estämiseksi.  

Alihankkijarekisteriin kirjataan kaikki 
yhteistyökumppanit, joilta mittauksiin 
liittyviä tuotteita tai palveluja hanki-
taan.

LISÄKSI TARVITAAN tuotettujen tulos-
ten hyödyntämiseen laskentaa ja eri-
laista raportointia. Pohjat tulee tehdä 
tietyllä sapluunalla, johon löytyy ohjeis-
tusta päästömittaajan käsikirjasta sekä 
standardeista. 

Jokaisella laboratoriolla tulee olla 
omat laskentapohjansa, joita käyte-
tään ja hyödynnetään raportoinnissa. 
Laskennan mahdollisimman korkea 
automatisointi nopeuttaa raportoinnin 
luomista. 

Tärkeä tarkasteltava seikka mittauksil-
le on mittausepävarmuuden laskenta. 
Laskennassa tarkastellaan laitteiden, 
toimintatapojen, menetelmien ja las-
kennan mittausepävarmuutta.

Mittausepävarmuutta lisäävät myös 
kanavistojen mutkat ja venttiilit, koska 
aina ei voida mitata täysin standardin 
mukaisissa olosuhteissa. Tallaisia seik-
koja ovat esimerkiksi mittauspaikan 
sijainti kanavassa, jossa eivät häiriöttö-
mät etäisyydet mittaustasoon toteudu. 
Siksi jo suunnitelmaa laatiessa tulee ot-
taa nämä vaikutukset huomioon. 

TOIMINNAN LUOTETTAVUUTTA seuraa 
Finas (Suomen kansallinen akkreditoin-

tielin), joka järjestää määräajoin katsel-
muksen laboratorion toiminnasta sekä 
tapahtuneista muutoksista. Arviointi-
vierailulla Finas arvioi johtamisjärjestel-
mää, dokumentaatiota sekä suorittaa 
teknisen arvioinnin. 

Johtamisjärjestelmän katselmoinnis-
sa avainasemassa ovat raportointivas-
tuut ja organisaation kuvaus. 

Dokumentaatioita arvioidessa tar-
kastetaan aikaisemmin mainitut oh-
jeistukset ja seurantamateriaalit sekä 
esimerkiksi laskentapohja ja mittause-
pävarmuuden toteutuminen. Tekninen 
arviointi keskittyy itse mittaamiseen ja 
laboratorion laitteisiin ja niiden toimin-
taan.  

LABORATORIOMME noudattaa kansain-
välistä testaus- ja kalibrointilaborato-
rioiden pätevyysvaatimus¬standardia 
SFS – EN ISO/IEC 17025:2005.

Laadunvarmistuskeinona pidetään 
myös vertailumittauksia, joista vähin-
tään kaksi mittauslaboratoriota suo-
rittaa vertailumittaukset ja tulosten 
vertailun. Osallistuminen kansallisiin 
vertailumittauksiin on myös suotavaa. 

Saatuamme hyväksynnän toiminnal-
lemme testauspalvelut tulevat näkyviin 
Finasin sivuille ”Akkreditoidut testausla-
boratoriot”. 

Laboratorion nimi on ENELAB Savo-
nia, joka toimii Savonian muiden labo-
ratorioiden T301 alaisuudessa. 
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Ett språk är ett maskineri 
som består av en mängd oli-
ka komponenter och delar. 
Tillsammans kan komponen-
terna och delarna skapa näs-
tintill vad som helst. Ibland 
placeras komponenterna fel 
och motorn skär sig, men 
om komponenterna och de-
larna placeras rätt brummar 
språkmaskinen nöjt vidare.

 ag har undervisat finska både som 
andra inhemska språk och som främ-
mande språk sedan 2010. Vid Yrkeshög-
skolan Novia i Vasa har jag jobbat som 
lektor i finska sedan 2014. Merparten 
av min undervisning är inom de olika 
teknikutbildningarna. Som grammatik-
nörd känner jag att jag passar utmärkt i 
ett kollegium med tekniknördar.

VI VET ALLA ATT arbetet som lärare är 
mycket omväxlande. Som språklära-
re inom olika utbildningsprogram är 
det om möjligt ännu mer omväxlande. 
Man är inte bara språklärare – man mås-
te också ha ett brett kunnande inom 
fackämnena. Ena lektionen behandlar 
jag IoT och programmering för att föl-
jande lektion diskutera förbrännings-
motorer och biobränslen. 

Mitt i all denna djungel av facktermi-
nologi ska vi också hinna se på hur man 

Borde språklärarna inom 
teknikutbildningarna kallas 

språkingenjörer?

J

Språkkunskaper och kommunikativa fär-
digheter behövs i arbetslivet, och de blir allt 
viktigare. Om vi vill utexaminera högutbil-
dade och framgångsrika ingenjörer så är det 
också viktigt att satsa på språk och kommu-
nikation.

EMILIA VIKFORS, lektor i finska, Yrkeshögskolan Novia
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skriver ett abstrakt och vad man bör 
tänka på inför en arbetsintervju. Inte 
nog med det, som en objuden gäst ge-
nom allt detta ringlar sig grammatikor-
men. Eller?

JAG UTBILDAR INTE språkvetare, jag ut-
bildar ingenjörer, och detta bör förstås 
synas både i kursinnehållet och i un-
dervisningens upplägg. Det gäller dock 
att hitta en balans. Fokusen ska såklart 
ligga på en praktisk arbetslivsinriktad 
muntlig och skriftlig användning av 
språket, men även då kan en lämplig 
mängd teori ge ett mervärde.

En utmaning när jag bygger upp en 
kurs är att hitta just den här balansen. 
Det ska förstås finnas en bra balans 
mellan muntliga och skriftliga övning-
ar, men det ska också finnas en balans 
mellan renodlade arbetslivskunskaper 
och mer allmän språkkunskap. Det räck-
er alltså inte att endast ge de studeran-
de ordlistor och facktexter, de behöver 
också förkovra sig i språket som sådant.

MAN HÖR NU OCH DÅ att finskunder-
visningen bara går ut på att traggla 
grammatik. För det första är detta långt 
ifrån hur verkligheten ser ut. Språkun-
dervisningen vid yrkeshögskolorna ger 
färdigheter och kunnande inför arbets-
livet. För det andra är det ett faktum att 
grammatik har en central roll i ett språk. 

För att kunna uttrycka sig klart och 
tydligt och även professionellt så bör 
man behärska grammatiken. Detta be-
tyder inte att man måste veta vad abla-
tiv och elativ är, men man måste veta 
hur dessa används. Detta kan man lära 
sig genom att öva, öva, öva och lära sig 
utantill eller genom att läsa teori. Eller 
genom en lämplig blandning av båda.

TEKNIKINTRESSERADE GILLAR att förstå 
hur saker hänger ihop och fungerar och 
vad som händer om man gör så här i 
stället för så där. Detta intresse kan man 
absolut dra nytta av i språkundervis-
ningen. Ett språk är också uppbyggt av 
komponenter som tillsammans bildar 
någonting större. Vad händer om jag 
böjer ordet så här i stället för så där? Att 
förstå hur saker hänger ihop och få en 
aha-upplevelse under en språkkurs kan 
ge samma tillfredsställelse som att förs-
tå hur man ska programmera en robot 
för att den ska lyfta en låda.

Jag har märkt att många studerande 
är genuint intresserade av att också veta 
varför när det gäller finskan. Varför ska 
ett ord böjas på ett visst sätt? Varför kan 
man inte säga så här? Varför blir det ko-

netta och inte koneen? Det går inte att 
svara på dessa frågor utan att samtidigt 
blanda in grammatik. Eller jo, man kan 
svara ”därför”, men detta svar tillfreds-
ställer inte en ingenjör. Inte heller till-
fredsställer det en språkvetare.

EN DEL STUDERANDE, och även andra, 
verkar tro att det räcker att man gör sig 
förstådd. Det är att sätta ribban väldigt 
lågt. Språkkunskaper och kommunika-
tiva färdigheter behövs i arbetslivet, och 
de blir allt viktigare. Om vi vill utexami-
nera högutbildade och framgångsrika 
ingenjörer så är det också viktigt att sat-
sa på språk och kommunikation. 

Språk och kommunikation bör ha 
en naturlig plats i alla ämnen och i alla 
kurser. En studerande som skriver en 
labbrapport övar samtidigt på att ut-

trycka sig klart och tydligt och på att 
ställa upp ett dokument. En studeran-
de som håller ett muntligt framförande 
övar samtidigt på presentationsteknik.

Som lektor i finska vill jag väcka in-
tresse för språket jag undervisar. Jag vill 
visa att det finns logiska samband och 
det går att förstå hur saker hänger ihop. 
Jag vill förutom praktiska arbetslivskun-
skaper ge de studerande insikter i språ-
ket som sådant. Svara på frågan varför. 
Och kanske smittar mitt intresse för 
grammatik av sig på någon studerande.

EFTER SNART ÅTTA ÅR på Novia kan jag 
konstatera att det finns många likheter 
mellan språk och teknik, och nog bor 
det en liten ingenjör i mig också. Och för 
er som ännu funderar: ablativ är ändel-
sen lta/ltä och elativ är ändelsen sta/stä.
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Viranomaisten kriittistä viestintää tutkivassa PRIORITY-
hankkeessa tuotettiin arvokasta tietoa tietoliikenneverkkojen 
ja ICT-teknologioiden hyödyntämisestä aidoissa käyttötilan-
teissa. Huomioon otettiin erityisesti laajakaistapalveluiden 
saatavuuden haasteet, käyttäjälähtöisyys, viestinnän turval-
lisuus sekä privaattiverkkojen ja kaupallisten verkkojen yh-
teistoiminta. 

MARIKA HAUTALA
TKI-asiantuntija, Centria-mmattikorkeakoulu            
MARJO HEIKKILÄ
TKI-päällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu 

MARJUT KOSKELA
TKI-asiantuntija, Centria-ammattikorkeakoulu      
PENTTI ETELÄAHO
Kehitysinsinööri, Centria-ammattikorkeakoulu

Käyttäjälähtöisyys kriittisen viestinnän 
tutkimuksessa – teknologioiden 
kenttätestit tärkeässä roolissa

Etäohjattava traktori siirtämässä vaarallista konttia turvalliselle alueelle. Kuva: Marika Hautala
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 ankkeen pyrkimyksenä oli 
tuottaa osaamista, uusia innovaatiota ja 
yhteistoimintamenetelmiä teknologia-
tutkimukselle, viranomaisille ja teknolo-
giatoimittajille.  

”Ratkaisuja laadukkaan paikallisen 
radiopeiton toteuttamiseksi testattiin 
ja osoitettiin toimiviksi. Käyttökohteina 
voivat olla viranomaisten operaatiot 
alueilla, joilla syystä tai toisesta nykyisen 
viranomaisverkon peitto on puutteel-
linen. Ratkaisuja voidaan käyttää myös 
maa- ja metsätaloudessa laajakaistayh-
teyden varmistamiseksi syrjäisillä alu-
eilla”, kuvailee PRIORITY-hanketta koor-
dinoivan Oulun yliopiston langattoman 
tietoliikenteen tutkimuskeskuksen 
(CWC) tutkimuspäällikkö Harri Posti 
tutkimustyötä.  

Yhteistoiminnan menetelmäksi valit-
tiin käyttäjälähtöiset kenttätestit. Hank-
keessa tehtiin kolme eri kohderyhmälle 
suunnattua kenttätestitapahtumaa oi-
keisiin toimintaympäristöihin. 

Tämä artikkeli kertoo hankkeen vii-
meisestä kenttätestistä satamaympä-
ristössä ja eri toimijoiden yhteistyöstä 
tapahtuman rakentamisessa. Viimeinen 
kenttätesti pidettiin marraskuussa 2021 
Oritkarin satama-alueella ja Stora Enson 
Nuottasaaren tehdasalueella Oulussa. 
Satama-alueelle tuotiin erilaisia paikal-
lisia verkkoratkaisuja, joista pystyttiin 
muodostamaan yksi verkkojen koko-
naisuus tukemaan viranomaisten vies-
tintää suuronnettomuustilanteessa. 

AMK yhteistoiminnan 
kehittäjänä 

”CENTRIA-ammattikorkeakoululle PRI-
ORITY-hankkeen kenttätestien koordi-
naattorin tehtävä antoi mahdollisuuden 
kehittää menetelmiä käyttäjälähtöiseen 
teknologiatutkimukseen”, kertoo Cent-
rian TKI-päällikkö ja langattoman tieto-
liikenteen asiantuntija Marjo Heikkilä. 

Centria tutki kriittisten palveluiden 
integroimista siirrettäviin privaattiverk-
koihin. Yhtenä tavoitteena oli selvittää, 
kuinka tilannetieto saadaan siirrettyä 
reaaliaikaisesti kaikille kentällä toimivil-
le viranomaisille. 

Hanke vahvisti Centrian tutkimus-
tiimin droneosaamisaluetta; Centrian 
vastuulla olivat kenttätestien aikana 
dronen kuvansiirtoon ja ohjaukseen liit-
tyvät testilennot sekä lämpökameralen-
not ja niiden demonstroiminen.   

Tarina tutkimuksen ja 
viestinnän tueksi 

ENNEN JOKAISTA testaustapahtumaa 
kirjoitettiin kriittistä kommunikaatiota 
kuvaava skenaario tutkimuksen ja vies-
tinnän tueksi. Kolmannen skenaarion 
aiheena oli satama-alueella tapahtuva 
myrkkyvuoto. 

Skenaariossa anturi reagoi myrkky-
kontin vuotamiseen antaen hälytyksen 

hätäkeskukselle. Hälytyksen jälkeen pe-
lastusviranomaiset saapuvat onnetto-
muuspaikalle ja luovat nopeasti oman 
paikallisen verkon tukiasemien avulla. 
Näin taataan operaatioalueella rajatulle 
joukolle laadukas radiopeitto, jolla voi-
daan varmistaa riittävä palvelunlaatu ja 
siten tehostaa operatiivista toimintaa 
sekä eri viranomaisten välistä yhteistyö-
tä. 

Skenaarion pohjalta rakennettu kent-
tätesti taltioitiin videolle. ”Oli mielenkiin-
toista päästä kurkistamaan viranomai-
sen tehtäviin ja arkeen kenttätestien 
aikana”, toteaa Heikkilä kertoessaan 
roolistaan päivystävänä palomestarina 
kenttätestitapahtumassa. 

Suomen Puolustusvoimat 
yhteistyökumppanina 

KOLMANNESSA kenttätestissä Puolus-
tusvoimat ja Centria rakensivat järjes-
telmän myrkkyvuodon tunnistamiseen. 
Järjestelmässä käytössä oli Unitree 
A1-robottikoira, joka kykenee esteiden 
ylittämiseen ja reaaliaikaiseen objektien 
seurantaan. Robottikoira voi kuljettaa 
jopa viisi kiloa hyötykuormaa selässään. 

Kenttätestissä pystyttiin selvittämään 
kontista vuotavan myrkyllisen aineen 
laatu, vuotojen laajuus ja eteneminen 
robottikoiran ja sen selkään kiinnitetyn 
kaasuanturin ja lämpökameran avulla.  

H

Centrian TKI-päällikkö 
Marjo Heikkilä pääsi tu-
tustumaan päivystävän 
palomestarin tehtäviin. 
Kuva: Marika Hautala
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Kaasusensoreiden tiedonsiirtoon 
kentältä tilannekuvajärjestelmään tes-
tattiin erilaisia 4G/5G-verkkoratkaisuja. 
Mitatut tiedot kemiallisesta anturista ja 
lämpökamerakuva lähetettiin FOAM IoT 
-palvelinalustalle, jonka jälkeen antu-
reista kerätty data koottiin ja visualisoi-
tiin Otter Tool -työpöytäsovelluksella. 

Kaasusensoreiden lisäksi tilanneku-
vaa saatiin kemikaalisukeltajien ope-
raatiossa käyttämistä kehokameroista. 
Kehokameroiden videokuva lähetettiin 
päivystävän palomestarin johtoautoon 
sekä tilannehuoneeseen ja ryhmävies-
tintäpalveluun operaation aikana.   

Erilaiset sensorit ja tilannekuvajärjes-
telmät ovat keskeinen osa tulevaisuu-
den järjestelmiä. Puolustusvoimat tuki 
PRIORITY-hankkeen tutkimuksellista 
osuutta, koska 5G-teknologian hyödyn-
nettävyys osana sotilastietoliikenne-
ratkaisua on nähty varteenotettavana 
laajasti maailmalla.

”On selvää, että operatiiviset joukot 
tarvitsevat viestijärjestelmät, jotka toi-
mivat ankarankin elektronisen sodan-
käynnin olosuhteissa, mutta vastaavasti 
myös taaempana toimivat esikunnat, 
tukikohdat ja varikot voivat hyödyntää 
5G-tekniikkaa sen uusin ominaisuuksin”, 
sanoo Suomen Puolustusvoimien eri-
koistutkija Heikki Rantanen. 

Suomen Puolustusvoimat ei ota mi-
tään operatiivista järjestelmää käyttöön 
ilman laajoja kenttäkokeita. ”PRIORITY-
hankkeen testitapahtumat voidaan 

nähdä kenttäkokeina siitä, miten 5G-
verkot suoriutuvat tietoliikennealusta-
na tilanteissa, joissa Puolustusvoimat 
toimii yhdessä muiden viranomaisten 
kanssa kriisinhallinnan alueella”, toteaa 
Rantanen.  

Monikanavareititin 
tietoliikenneyhteytenä 

VAARALLINEN KONTTI siirrettiin tur-
valliselle alueelle etäohjauksella. Agco 
Suomi Oy toi testaustapahtumaan Valt-
ra-traktorin, jota voitiin ohjata verkon 
kautta. Etäohjaukseen tarvittava video-
kuva välittyi pilvipalvelimen kautta te-
hokasta reititintä apuna käyttäen.   

”Goodmill Systems Oy:n monikana-
vareititin toimi etäohjattavan traktorin 
tietoliikenneyhteytenä. Reitittimestä oli 
testissä yhteys Internetiin, Elisan paikal-
liseen verkkoon sekä Digitan ja Centri-
an paikallisiin kupliin”, kertoo Goodmill 
Systems Oy:n aluejohtaja Atte Kivistö.  

Goodmill Systems kokee saaneen-
sa hankkeen aikana uusia arvokkaita 
kontakteja, joiden kanssa käydään jo 
uusia keskusteluja. ”On erityisen tärke-
ää näkyvyyden kannalta olla tällaisissa 
jutuissa mukana, joissa on isoja kau-
pallisia yrityksiä, koska olemme pieni 
toimija.  Mukana on myös muita mer-
kittäviä tahoja, kuten Oulu-Koillismaan 
pelastustoimi. He pääsivät tutustumaan 
laitteisiimme saaden niistä mahdollises-

ti myös ideoita, joiden avulla rakentaa 
monikanavaisten tietoliikenneyhtey-
den varaan nykyisiä ja tulevaisuuden 
toimintojaan”, pohtii Kivistö.  

VTT toi 
tietoturvaosaamista  

KOLMANNESSA kenttätestissä koros-
tettiin tietoturvan merkitystä viran-
omaisten välisessä kommunikaatiossa. 
Tietoturvamonitorointi oli yksi VTT:n 
tutkimuksen kohteista PRIORITY-hank-
keessa. Monitorointikomponentin avul-
la nähdään, jos verkossa on tietoturvan 
kannalta epäilyttävää toimintaa. 

”Kolmanteen kenttätestiin se sopi, 
koska kysymyksessä oli hiukan laajem-
pi monen teknologian ja organisaati-
on yhteistoiminta. Silloin pitää miettiä 
enemmänkin tahattomia ja tahallisia 
sisäpiirin uhkia, joita pyritään havaitse-
maan ja reagoimaan niihin jollain auto-
nomisella tavalla”, avaa VTT:n teollisen 
kyberturvallisuuden tutkija Jani Suo-
malainen.  

Mukanaolo hankkeessa antoi tutki-
muslaitokselle ymmärrystä viranomais-
ten tietoliikenne- ja tietoturvatarpeista. 
”Pääsimme viemään eteenpäin ja sy-
ventämään osaamista sellaisissa asiois-
sa, joita olemme VTT:llä aikaisemminkin 
tutkineet. Nyt on kyvykkyyttä tarjota 
kyseisiä teknologioita muillekin asiak-
kaille”, toteaa Suomalainen. 

Robottikoira tutkimassa säiliön vuotokohtia. Kuva: Marika Hautala
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Myrkyllisiä aineita mittaava Suomen Puolustusvoimien kaasuanturi ja Centrian lämpökamera ovat kiinnitettyinä robot-
tikoiran selkään sen lähestyessä ihmiselle haitallista kaasua vuotavaa konttia. Kuva: Marika Hautala

Oulun Satama 
testausympäristönä   

TALVI OLI KOLMANNEN kenttätestin ai-
kaan aikaisessa ja tuuli puhalsi Oulun 
satamassa navakasti mereltä. Kylmäs-
tä säästä huolimatta inspiroiva sata-
maympäristö vauhditti konsortion tut-
kimustyötä. Oulun Satama Oy:llä onkin 
pitkä historia erilaisesta viranomaisyh-
teistyöstä. Organisaatio haluaa myös 
tukea TKI-toimintaa mahdollisuuksien 
mukaan. 

”Haluamme suhtautua positiivisesti 
kaikkeen verkkokehittämiseen. Saades-
samme pyynnön kenttätestin suoritta-
misesta meillä, ilman muuta halusimme 
edistää tämän kaltaista kehittämistyötä. 
Pelastus- ja ympäristöviranomaiset ja 
puolustusvoimat ovat meille tärkeitä 
yhteistyökumppaneita. Teemme mielel-
lämme yhteistyötä, avaamme arkemme 
haasteita ja pohdimme yhdessä erilais-
ten toimijoiden kanssa, miten haastei-
ta voisi ratkoa”, kertoo Oulun Sataman 
digitalisaatiopäällikkö Mira Juola, joka 
johtaa digitalisaatioon liittyviä kehittä-
misprojekteja organisaatiossa.  

Satamatoiminta on globaali ilmiö ja 

Juola näkee skaalautuvuutta ja hyötyjä 
löytyvän laajemminkin. ”Juuri tällaiset 
paikalliset verkkoratkaisut, joita PRIO-
RITY-hankkeessa tutkittiin, ovat tietysti 
tosi merkittäviä kriittisen toiminnan 
kannalta.” 

Merkittäviä tuloksia 
kansallisesti ja 
kansainvälisesti

”VIIMEINEN KENTTÄTESTI opetti, että 
etäohjauksen kannalta on tärkeää taata 
pienet viiveet sekä kattava verkon peit-
to operoitavalla alueella. Kenttätestissä 
saatiin rakennettua toimiva järjestelmä 
suuronnettomuustilanteisiin. PRIORITY-
hanke mahdollisti monipuolisen yhteis-
työn usean eri toimijan kanssa kriittisen 
kommunikaation alalla niin kansallisesti 
kuin kansainvälisesti. Hankkeessa teh-
tiin hienoa yhteistyötä tutkimuksen, 
yritysten ja loppukäyttäjien välillä”, ki-
teyttää Centrian TKI-päällikkö Marjo 
Heikkilä.    

”Seuraavaksi uskomme, että kump-
paniyritykset edelleen jalostavat rat-
kaisuja tuotekehityksessään. Aihe on 

kansainvälisesti kiinnostava ja odotam-
me positiivista vaikutusta myös kump-
paneidemme vientiliiketoimintaan”, 
täydentää Oulun yliopiston langatto-
man tietoliikenteen tutkimuskeskuksen 
(CWC) tutkimuspäällikkö Harri Posti. 

 
CENTRIA-ammattikorkeakoulun lisäksi 
hankkeeseen kuului hanketta koordi-
noiva Oulun yliopisto, VTT, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu ja Turun ammat-
tikorkeakoulu. Lisäksi mukana oli 15 
yritystä ja viranomaisia. Hankkeen yh-
teistyötahoja olivat Airbus, Agco, Bit-
tium, Digita, Exfo, Goodmill Systems, 
Keysight, Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom, Suomen Puolustusvoimat, 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alu-
een pelastuslaitos, Elisa, Erillisverkot, 
Fairspectrum, Verkotan sekä Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto. Pro-
jekti on ollut osa Business Finlandin 
Digital Trust -ohjelmaa.  Lisätietoa hank-
keen toiminnasta voi lukea nettisivuilta 
(https://criticalbroadband.fi/), jotka jää-
vät elämään myös hankkeen jälkeen.  
Video NTRNZ Median tuottamasta kol-
mannesta kenttätestistä löytyy osoit-
teesta: https://youtu.be/w-JWotu9upM  
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Sekä ammatillisella toisella 
asteella että korkea-asteella 
opettajan työn haasteellisuus 
on lisääntynyt. Opettaminen 
ei ole enää ryhmämuotoista 
lähiopetusta kaikille, eikä 
opetus sijoitu enää vain syys- 
ja kevätlukukauteen.  Yhä 
suuremmalla osalla opiskeli-
joista on haasteita selviytyä 
opinnoista muun muassa 
puutteellisten perusvalmiuk-
sien takia. 

 oronan myötä lisääntynyt etä- 
ja itseopiskelu ovat lisänneet opiskelun 
vaativuutta.  Opiskelun sujuvan etene-
misen takaamiseksi on tärkeää taata 
riittävät resurssit erityisopetukseen ja 
varhaiseen tukeen, etteivät ongelmat 
siirtyisi eteenpäin. Kun oppimisvaikeu-
det tunnistetaan ajoissa ja opiskelija oh-
jataan avun piiriin, hän selviää parem-
min opinnoistaan peruskoulun jälkeen. 

Opettajan työkuorma  
on kasvanut 

Lähiopetuksen lisäksi opettajalla voi 
olla verkkototeutuksia, yrityskoulutus-
ta ja erilaisia hankkeita. Opiskelijoiden 
määrä ja ryhmäkoot ovat kasvaneet, 
joten opettaja ei välttämättä tunne 
opiskelijoitaan. Opetusta voi olla myös 
iltaisin, viikonloppuisin ja kesäisin. 

Oppilaitokset saavat rahoituksensa 
pääasiassa tutkintojen perusteella, jo-
ten tutkintoihin kuuluvan opetuksen 

K lisäksi panostetaan myös erilaisiin val-
mentaviin opintojaksoihin ja tukiope-
tukseen. 

THL:n terveys- ja hyvinvointitutki-
muksen mukaan joka kolmas korkea-
kouluopiskelija kärsii masennus- ja 
ahdistusoireista. Monet ovat kärsineet 
yksinäisyydestä etäopiskelun aikana, ja 
opettajan tuki ja kannustus on voinut 
olla tärkeä tekijä jaksamisessa. Paine 
saada riittävästi tutkintoja on kova.

Riittääkö päteviä 
opettajia?

Ei ole ihme, että opettajan työ ei hou-
kuttele, ja se näkyy rekrytointihaastei-
na. Työn raskaus ja vaativuus yllättää, ja 
osa työn vastaanottaneista vaihtaa alaa 
nopeasti. 

Korona-pandemian aikana opettajien 
arvostus on lisääntynyt kodeissa, kun 
vanhemmat ovat yrittäneet opastaa 
lapsiaan omien etätöidensä lomassa.  
Suomi on tähän saakka voinut ylpeillä 

ammattitaitoisilla opettajillaan, mutta 
tilanteen jatkuminen edellyttää opetta-
jan työmäärän kohtuullistamista ja toi-
mivaa mentorointia uusille tulokkaille. 

OAJ:n opettajien arvostuskampan-
ja on osaltaan koettanut tuoda esille  
opettajien työn arvoa ja houkuttele-
vuutta.  OAJ Pohjois-Karjalan alueasian-
tuntija Nina Rädyn mukaan OAJ:n 
selvityksien mukaan kiinnostus opetta-
jan ammattia kohtaan on vähentynyt: 
OAJ:n selvityksen mukaan kesällä 2021 
joka kolmas opettaja harkitsi uranvaih-
toa. Syksyyn mennessä tilanne oli muut-
tunut entistä huolestuttavammaksi: 57 % 
kyselyyn vastanneista oli harkinnut vaih-
tavansa alaa viimeisen vuoden aikana.

Tavoitteemme on yhteinen

On tärkeää, että opettajat ymmärtävät 
toistensa työtä, jotta voimme yhdessä 
luoda opiskelijalle opiskelupolun, jossa 
harppaukset opintoasteelta toiselle ei-
vät ole liian suuria. 

Kuvassa (vasemmalta) OAJ:n pääluottamusmies Atte Korte, TOOL WTOL ry:n puheenjohtaja 
Merja Öhman ja opintokuraattorit Päivi Laakkonen ja Leena Hiltunen. Kuva: Veli-Matti Raassina

ATTE KORTE, MERJA ÖHMAN, Karelia ammattikorkeakoulu

Opettajien haasteet ja 
tavoitteet ovat yhteisiä  
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Meidän pitää myös mahdollistaa 
joustava eteneminen lahjakkaimmille 
opiskelijoille ja luoda opiskelupolkuja, 
joissa opinnot voi suorittaa nopeammin 
ja sujuvasti työn ohella.  

Monet ammatillisen toisen asteen 
opiskelijat jatkavat opintojaan ammat-
tikorkeakoulussa, joten on tärkeää, että 
opiskelijalla on riittävät valmiudet opin-
tojen suorittamiseen.  

Tavoitteemme on yhteinen: saada 
opiskelija suorittamaan tutkintonsa ja 
valmiiksi työelämän haasteisiin.

Korkeakouluopinnot 
edellyttävät riittäviä 
valmiuksia

Ammatillisella toisella asteella opiskel-
leet jatkavat usein opintojaan ammatti-
korkeakoulussa. On tärkeää, että toisen 
asteen opinnot tarjoavat riittävät valmi-
udet jatko-opintoihin. 

Näihin valmiuksiin lukeutuvat oman 
alan substanssiosaamisen lisäksi esi-
merkiksi riittävät vuorovaikutustaidot, 
kielitaito, tietotekniset taidot ja tiedon-
hakutaidot. 

Karelian ja Riverian yhdessä luoma 
Sujuva Väylä tarjoaa ammatillisen toi-
sen asteen opiskelijalle mahdollisuuden 
opiskella ammattikorkeakoulupintoja, 
mutta voisiko se tarjota myös lisää ope-
tusta haasteita tuovissa oppiaineissa 
toisen asteen opintojen aikana?

Karelia-ammattikorkeakoulun opin-
tokuraattori Päivi Laakkosen ja opin-
tokuraattori, erityisopettaja Leena Hil-
tusen mukaan korkeakouluopiskelussa 
korostuu toista astetta enemmän oman 
elämän sekä opiskelun hallintataidot. 
Haasteeksi saattaa muodostua itse-
näinen omien opintojen suunnittelu, 
arjenhallinta sekä akateemisen ajatte-
lun haltuunotto: Opiskelu vaatii entistä 
enemmän itsenäistä opiskelua, tiedon-
hankintataitoja sekä entistä suurempi-
en asiakokonaisuuksien haltuunottoa. 
Opintoja suorittaakseen on oltava valmis 
tekemään työtä, myös lukujärjestykseen 
merkittyjen tuntien ulkopuolella.

Oppimisen haasteisiin 
puututtava ajoissa

Mahdolliset opiskelun haasteet jatku-
vat todennäköisesti läpi opiskelijan 
koko opintopolun, ellei niihin puututa 
ajoissa. Esimerkiksi oikea aika opiske-
lijan lukivaikeuksiin puuttumiseen on 
peruskoulu, jossa oppilaalla tulisi olla 

mahdollisuus tukiopetukseen tai eri-
tyisopetukseen. 

Alueasiantuntija Nina Räty katsoo 
kuitenkin, että perusopetuksessa on täl-
tä osin puutteita: Oppilaalla on subjek-
tiivinen oikeus saada tarvitsemaansa tu-
kea, mutta sitä ei voida tarjota riittävästi 
rajallisten resurssien vuoksi.

Opiskelijoilla on mahdollisuus erityi-
seen tukeen myös ammattikorkeakou-
luissa. Tämä tuki ei kuitenkaan enää 
välttämättä ole yhtä tehokasta kuin 
aiemmassa vaiheessa annettava erityis-
opetus. Ammattikorkeakoulussa erityi-
nen tuki esimerkiksi lukivaikeuksiin ei 
yleensä ole tukiopetusta, vaan se voi 
olla esimerkiksi lisäajan myöntäminen 
tentteihin.

Opintokuraattori, erityisopettaja Lee-
na Hiltusen mukaan haasteet opinnois-
sa voivat oppimisvaikeuksien lisäksi joh-
tua myös oppimisvajeista: Tyypillisimpiä 
oppimisen vaikeuksia korkeakouluopis-
kelijoilla ovat lukivaikeudet, tarkkaavai-
suuden haasteet sekä opinnoissa jaksa-
minen. Toisinaan oppimisen haasteita ei 
aiheuta varsinainen oppimisvaikeus vaan 
oppimisvaje esimerkiksi kielissä ja mate-
maattisissa aineissa Tällöin opiskelijan 
työmäärä opinnoissa voi kasvaa kovasti-
kin. Haasteeksi saattaa muodostua myös 
opiskelu- ja lukustrategioiden puutteelli-
nen hallinta.

Täydennyskoulutusta 
oppimisvaikeuksien 
tunnistamiseen

Vuosien saatossa erilaiset oppimisvaike-
udet ovat selkeästi lisääntyneet amma-
tillisessa koulutuksessa. Tämä luo haas-
teita myös opettajille, koska kaikilla ei 
välttämättä ole ammattitaitoa oppimis-
vaikeuksien tunnistamiseen, ellei opis-
kelija itse ota asiaa puheeksi. Opettajat 
tulee riittävästi perehdyttää siihen, mil-
laista erityistä tukea on saatavilla, miten 
opiskelija ohjataan tukipalveluiden pa-
riin ja mitä erityinen tuki vaatii opetta-
jalta. Ammatillisissa oppilaitoksissa tu-
lisi huolehtia myös siitä, että opettajilla 
on mahdollisuus riittävään täydennys-
koulutukseen tai muuhun tukeen, joka 
auttaa opettajaa oppimisvaikeuksien 
tunnistamisessa. 

Esityksenä on ollut ammatillisella 
toisella asteella muun muassa järjestää 
oppilaitoskohtainen erityisopetuksen 
teemoihin liittyvä koulutusmalli yhteis-
työssä ammatillisten opettajakoulu-
tuslaitosten kanssa. Koulutusmalli pal-
velisi suoraan niitä paikallisia tarpeita, 

joita lisääntyneet oppimisen vaikeudet 
opiskelijoilla ovat tuoneet ammatillisen 
opetuksen arkeen.

Opintokuraattori Päivi Laakkosen 
mielestä opiskelijan tukemisessa tulisi 
panostaa entistä enemmän saumatto-
maan ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön: 
Opiskelijan opintojen etenemisen tur-
vaamiseksi opetuksen, ohjauksen ja opis-
kelijan on työskenneltävä sitoutuneesti 
yhteistyössä ymmärtäen, että prosessi 
vie aikaa eikä tuloksia saavuteta hetkessä 
vaan pienin askelin.  Keskeistä on palve-
luketjun selkeys, saavutettavuus, yhdessä 
tekeminen ja esteettömyys.

Ammatillinen  
jaosto vaikuttaa

OAJ Pohjois-Karjalan ammatillinen 
jaosto kokoontuu muutaman kerran 
vuodessa käsittelemään ajankohtaisia 
edunvalvonta-asioita. Jaosto järjestää 
jäsenille koulutuksia, keskustelutilai-
suuksia ja edunvalvontatapahtumia. 
Ammatillinen jaosto osallistuu aktiivi-
sesti myös alueyhdistyksen edunvalvon-
ta-asioiden valmisteluun. Pohjois-Karja-
lan alueyhdistys järjestää säännöllisesti 
esimerkiksi kansanedustajatapaami-
sia ja oppilaitosten rehtoritapaamisia. 
Nämä tapaamiset ovat hyviä foorumei-
ta myös ammatillisten edunvalvonta-
asioiden esille nostamiseen. Viimeisin 
rehtoritapaaminen järjestettiin marras-
kuussa 2021 ja tapaamisen keskeisenä 
teemana oli juuri opiskelijan erityinen 
tuki ja sen oikea-aikaisuuden tärkeys. 

Alueasiantuntija Nina Räty on tunnistanut 
kentällä esiintyvät haasteet.
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Loppuvuodesta 2017 minulle 
esitetiin kysymys, johon ei 
voi vastata kuin myöntäväs-
ti. Kustantaja Pekka Pere 
kysyi, olisinko halukas liitty-
mään mukaan työryhmään, 
jonka tehtävänä oli päivittää 
Aimo Peren Koneenpiirustus 
1 & 2 seuraava painos. 

 irjan edellinen painos vuodelta 
2016 vaati päivitystä vastaamaan voi-
massa olevia standardeja. Vuoden 2009 
painoksesta lähtien kirjaa on päivitetty 
työryhmän toimesta, ja pidin kunnian-
osoituksena päästä mukaan tämän kir-
jan kirjoittajaksi. 

Sain olla mukana jatkamassa Aimo 
Peren aloittaman standardoitujen ko-
neenpiirustuskäytäntöjen levittämistä 
ja kouluttamista sekä kunnollisen ja 
kohtuuhintaisen koneenpiirustuksen 
oppikirjan laatijana.

LEHTORINA JOUTUU VUOSITTAIN miet-
timään, mitä kirjoja opintojaksoille han-
kitaan. Oppilaat eivät ole kovinkaan 
halukkaita hankkimaan kirjoja, eivätkä 
kirjastoon hankittavat muutamat kap-
paleet ole tarkoitettu koko lukukauden 
kestävän opintojakson oppikirjaksi. 

Koneenpiirustuksen oppikirjoista Pe-
ren kirja ja Esko Valtasen kirjoittama 
Tekniikan taulukkokirja ovat mielestäni 
ajantasaisia ja laadukkaita kirjoja ope-
tukseen. 

Suurten kustantajien kirjat ovat pai-
noksia kymmenen vuoden takaa, ja 
ne ovat usein myös jo vanhentuneita. 
Tämä ongelma toki koskee kaikkia ko-
neenpiirustuksen oppikirjoja, sillä uusia 
ja päivitettyjä/muutettuja standardeja 
ilmestyy jatkuvasti. 

Kirjan painamisen jälkeen on muun 
muassa yleistoleranssit standardi ISO 

Klassikkoa päivittämässä

K

2768 muuttunut. Siinä geometriset 
yleistoleranssit ovat uudistuneet täysin. 

TÄNÄ VUONNA UUDISTUU standardi 
pintamerkeistä. Merkintä muuttuu hie-
man, mutta kirjaan tehtäviä muutoksia 
on kymmeniä. 

Pintamerkki-standardin ISO 1301 
edellinen versio on vuodelta 2003. Meil-
lä on ollut aikaa lähes kaksikymmentä 
vuotta siirtyä käyttämään uudistunutta 
merkintätapaa, mutta vieläkin näkee 
monien yritysten käyttävän vanhentu-
nutta merkintää. 

Tämä tuntuu oudolta, sillä kyllä CAD-
ohjelmista, joilla suunnittelu tehdään, 
pitäisi löytyä ajanmukaiset piirustus-
merkinnät. 

Ohjelmapäivityksiä tulee kuitenkin 
vuosittain ja niihin pitäisi pystyä reagoi-
maan nopeammin. Toki monia ominai-
suuksia niistä varmasti löytyykin, mutta 
niitä ei vaan ole osannut etsiä. 

KIRJAN 29 LUVUSTA on uusittu 12 lu-
kua. Näkyvimmät muutokset ovat lu-
vussa 7 Mitoitukset. Luvun kirjoitustyyli 
on vaihdettu taulukkomuotoon, jotta 
eri mitoitusvaihtoehdot tulevat parem-
min esille tai pystymme selvemmin esit-
tämään ja perustelemaan, miksi näin 
kannattaa toimia.

Koneenpiirustuksen perusteiden li-
säksi kirjassa on ollut jo muutaman pai-
noksen ajan luvut Prosessikaaviot sekä 
Laitos- ja putkistosuunnittelu. Myös 
nämä luvut on uudistettu. Näitä lukuja 
pidän erinomaisena lisänä kirjassa, sillä 
vastaavaa oppikirjaa en tiedä olevan 
käytössä. Erinomainen lähde esimerkik-
si energiatekniikan opiskelijoille, jotka 
varmasti tulevat kohtaamaan näitä asi-
oita työssään. 

VARSINAINEN KIRJOITUSTYÖ oli pit-
kä prosessi. Alun yhteiset pääkau-
punkiseudulla tapahtuvat kokoukset 
muuttuivat jo ennen koronarajoituksia 
verkkokokouksiksi. Se tehosti työsken-
telyämme. 

Kuitenkin kun teimme tätä työtä omi-
en töidemme ohessa, yllätti varmasti 
meidät kaikki, kuinka kauan työhön 
todella meni aikaa. Kaikki luvut käytiin 
lävitse useaan kertaan ja eniten uusiutui 
em. 7. luku Mitoitus. 

Työ opetti myös, kuinka tärkeä osa 
oppikirjan tekoa on kirjan taitto ja yhte-
näinen ulkoasu. Kovakantisena painok-
sena kirja on ryhdikäs. Kuitenkin taiton 
yhteydessä on tullut joitakin harmitta-
via virheitä. Jotkut kuvat ovat litistyneet 
x–y-suunnassa ja koneenpiirustukselle 
oleelliset viivanleveydet ja katko- sekä 
keskiviivat eivät näy kaikkialla niin hyvin 
kuin olisi mahdollista.

AMK-RAHOITUKSESSA henkilökunnan 
tekemillä julkaisuilla on oma osuus. 
Minulle ainakin on epäselvää, millaisia 
julkaisuja meidän tulisi tehdä. Pitääkö 
meidän osallistua blogien, oppikirjo-
jen, väitöskirjojen vai lehtiartikkelien 
tekoon? Samoin miten ne sisällytetään 
työaikaan? Onko tämä vapaaehtoistoi-
mintaa rakkaudesta lajiin vai tulisiko 
tämän olla osana työnkuvaamme, joka 
myös resursoidaan asianmukaisesti?

KOLMANNENTOISTA PAINOKSEN kir-
joittajina ovat olleet Jukka-Pekka 
Rapinoja, Timo Laaksonen, Pekka 
Salonen, Antti Henell, Juha Kekki, 
Markku Kuuva, Kaur Jaakma ja Björn 
Hemming. Luvun prosessikaavioista on 
ajantasaistanut Jaakko Siistonen ja put-
kisto- ja laitossuunnittelu -luvun Jani 
Peltopuro. 

ANTTI HENELL, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
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Aimo Peren

Koneenpiirustus 1 & 2
13. painos (2021) on päivitetty huomioimaan uusimmat standardit, menetelmät ja käytän-
nöt. Modernisoinnit takaavat, että kirja on edelleen jokaisen ammattilaisen välttämätön 
lähdeteos. Perusteellisin suomalainen oppi- ja käsikirja koneenpiirustuksen opetukseen ja 
käytännön suunnitteluun. Klassikko vuodesta 1973.

Teknisen piirustuksen perusteet
7. uudistettu painos (2010). Teos on opettajien toivoma yhdistetty teknisen piirustuksen 
oppi- ja harjoituskirja ammattiopetukseen. Lähes jokaiseen lukuun sisältyy harjoitusteh-
täviä, joilla varmistetaan opetuksen perillemeno. Yrityksille on tärkeää, että tulevat am-
mattilaiset tuntevat uudet piirustusmerkinnät ja osaavat tulkita oikein erilaisia piirustuksia. 
Luvun Piirustuksien lukeminen ja päättötesti avulla oppilas voi itse testata kurssin lopussa, 
hallitseeko hän kurssilla opetetut keskeiset asiat. Opettajan kannalta kirjan kaltainen koko-
naisuus tehostaa ammatin oppimista ja antaa opettajalle enemmän aikaa ongelmatilantei-
den ratkaisulle ja varsinaiselle opetukselle.

Koneenpiirustus korkeakouluja varten
3. uudistettu painos (2004). Korkeakoulujen monille osastoille soveltuva koneenpiirustuk-
sen oppi- ja harjoituskirja. Opettajien toivomuksesta kirjan tärkeimpien lukujen lopussa on 
paljon luvun aihepiiriin liittyviä harjoitustehtäviä. Kirjassa on lisäksi harjoitustehtäväluku 
kokoonpanopiirustuksista.

Koneen- ja sähköpiirustuksen perusteet
2. uudistettu painos (1999). Ammattioppilaitosten sähköosastojen 1. vuosikurssille tarkoi-
tettu koneen- ja sähköpiirustuksien laatimisen ja lukemisen perusteos. Kirja sisältää suu-
ren määrän harjoitustehtäviä.

Koneenpiirustuksen harjoitustehtäviä
7. uusittu painos (1998). Harjoitustehtäviä koneenpiirustuksen osa-alueiden keskeisim-
mistä kohdista. Kirja on suunnattu ammatilliseen perustutkintoon tähtäävään opiskeluun.

Sähköpiirustus
5. uudistettu painos (1998). Perusteellisin ja laajin suomalainen oppi- ja käsikirja sähkö-
tekniikan piirustuksista.

Deskriptiivinen geometria
4. uudistettu painos (1990). Käytännön tarpeiden mukaista läheisesti koneensuunnitte-
luun liittyvää deskriptiivistä geometriaa. Kirjassa on lähes sata harjoitustehtävää.

Kirpe Oy
www.kirpe.fi	 	 											ISBN	978-952-67419-3-2
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Toolilainen harrastaa
PETTERI KARKKULAINEN, LAB-ammattikorkeakoulu
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 ridge on tikkipeli, jota pelaa kaksi 
paria vastakkain. Yhden jaon pelaami-
nen koostuu kahdesta eri osiosta: tarjo-
us- ja pelivaiheesta. Ensin on tarjouskier-
ros, jossa parit kilpailevat sitoumuksista 
ja siitä, kumpi saa määrätä valtin. Kor-
kein sitoumus jää voimaan pelikierrok-
sen ajaksi. Itse pelikierros pelataan tik-
kipelinä maantunnustuspakolla mutta 
ilman valtti- tai ylimenopakkoa.

Kilpailubridgessä tärkeintä ei ole, min-
kälaiset kortit sinulle jaetaan, vaan se, 
kuinka osaat pelata niillä partnerisi kans-
sa. Kaikki pelaajat pelaavat samat jaot ja 
menestyminen perustuu siihen, miten 
pelaat samat kortit verrattuna muihin 
kilpailijoihin. Kerhokilpailuun pareja 
saattaa osallistua kymmenkunta, mutta 
isoissa kilpailuissa parien määrä voi olla 
jopa yli sata.

BRIDGE-HARRASTUKSENI sai alkunsa jo 
opiskeluaikoina 1980-luvulla. Pelasim-
me aluksi opiskelijaporukassa huuto-
pussia, kunnes joku meistä keksi, että 
siinä on tietty samankaltaisuus brid-
gen kanssa. Houkuttelimme erään jo 
bridgeä hieman pelanneen opiskelijan 
opastamaan meitä, ja muutaman viikon 
opastuksen jälkeen luulimmekin jo tie-
tävämme kaiken tarpeellisen bridgestä. 

(Elinikäisenä) harrastuksena bridge

Tämä harhaluulo karisi viimeistään sil-
loin, kun osallistuimme Lappeenrannan 
Bridgekerhon järjestämälle alkeiskurssil-
le ja kurssin jälkeen aloimme osallistua 
kerhon järjestämiin peli-iltoihin.

AJAN SAATOSSA PELITAIDOT alkoivat 
kehittyä ja aloimme partnerini kanssa 
saavuttamaan kerhoilloissa muitakin 
kuin häntäpään sijoituksia. Minulla on 
vieläkin tallella Etelä-Saimaa-lehden leh-
tileike erään kerhoillan tuloksesta, jossa 
voittajaparina mainittiin ensimmäistä 
kertaa minun ja partnerini nimet.

Menestyksestämme rohkaistuneina 
aloimme osallistua myös lähikaupunki-
en järjestämiin bridgeturnauksiin vaih-
televalla menestyksellä. 

Oman kotikaupunkini järjestämä 
vuosittainen Saimaa-turnaus kuuluu 
vieläkin ehdottomasti kesän kohokoh-
tiin. Suomen suurimpaan bridgeturna-
ukseen, Hangon bridgeviikoille, osal-
listuminen ensimmäistä kertaa oli luku 
sinänsä. Kohdata suomalaisia huippu-
pelaajia pelipöydässä ja olla töpeksimät-
tä täysin heitä vastaan oli siihenastisen 
urani hienoimpia hetkiä. 

VUOSIEN SAATOSSA olen karsintojen 
kautta selviytynyt muutaman kerran 
lajin SM-kilpailuihinkin ja viimeistään 
silloin oppinut ymmärtämään, mikä ero 
huippupelaajalla ja tällaisella tavallisella 
kerhopelaajalla. 

KORONARAJOITUKSET SIIRSIVÄT brid-
gen pelaamisen verkkoon. Toki bridgeä 
on pelattu verkossa ennen koronaakin, 
mutta siitä on puuttunut täysin sosiaali-
nen kanssakäyminen. Pelkästään chatin 
välityksellä tapahtunut kommentointi 
pelaajien kesken on ollut niukkaa, eikä 
sen välityksellä ole voinut keskustella 
muiden pelaajien kanssa.

Koronan ansioksi on luettava, että sen 
johdosta pelialustat ovat kehittyneet 
huimasti. Bridgekerhomme pitkä koro-
narajoituksista johtuva hiljaiselo päättyi, 

kun monet suomalaiset bridgekerhot 
ottivat käyttöönsä RealBridge-nimisen 
ohjelman. Kyseinen ohjelma mahdol-
listaa luontevalta tuntuvan, ikään kuin 
pelipöydässä tapahtuvan pelitilanteen. 
Jokaisella pelipöydässä istuvalla on ka-
mera ja mikrofoni päällä ja tunnelma 
on välillä kuin konsanaan kerhon peli-
illoissa. 

BRIDGEN PELAAMINEN on tuonut mi-
nulle lukuisia tuttavuuksia ympäri 
Suomen. Pidänkin suurimpana antina 
harrastuksestani sen sosiaalista puolta; 
säännölliset tapaamiset kerhon peli-
illoissa muiden kerholaisten kanssa sekä 
pelimatkoilla vanhojen tuttavien tapaa-
minen sekä uusien tuttavuuksien luomi-
nen ovat asia, joka on tehnyt harrastuk-
sestani elinikäisen.

Bridge tarjoaa pelaajalle jatkuvasti 
haasteellisia ongelmanratkaisutehtäviä, 
jotka vaativat välillä ankaraakin loogis-
ta päättelyä. Sanalla sanoen, bridge on 
erittäin monipuolinen harrastus. Suosit-
telen!

Bridgeä korona-aikaan. Kuva: Saija Karkkulainen

Bridge-pelistä tulee varmaan monelle mieleen Agatha Christien ro-
maanien rouvasseurueet, jotka kahvittelun ja sherryn juonnin ohes-
sa pelailevat korttia. Yli 35 vuotta lajia harrasteena voin todeta, että 
kilpailubridge on jotain aivan muuta.

B
SM Swiss-IMP 2017. Vasta 40 jakoa pelattu ja 
nyt jo väsyttää. Kuva: Esa Laitinen
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Jos sauna, viina ja terva ei 
auta, tauti on kuolemak-
si. Näin ovat esi-isämme 
sanoneet. Vaikka en ihan 
vakuuttunut ole tervan kaik-
kivoipaisuudesta, lähdin kui-
tenkin mukaan porukkaan, 
joka päätti tehdä tervaa pe-
rinteisellä tervahaudalla. 

Neljän vuoden pesti

 rojekti alkaa tervan tuottoon so-
pivien puiden etsimisellä. Niiden pitää 
olla mäntyjä, muu puu ei käy. Koska ei 
ole kovin sopivaa ottaa puita mistä ta-
hansa, piti olla metsän omistajan kanssa 
hyvä kaveri. Sellainen löytyi, kun olim-
me yhteistyössä paikallisen museon, 
Turkansaaren, kanssa. 

Turkansaaren museoväki tarvitsee 
tervaa rakennustensa suojaamiseen ja 
pieneen myyntiin taloutensa tukemi-
seksi. He ovat polttaneet tervahautoja 
vuosikymmenien ajan, joten osaamista 
saatiin siltä kantilta niin puiden valin-
taan, niiden valmisteluun kuin varsinai-

Teksti ja kuvat: KAUKO KALLIO

Tervainen juttu

seen tervan polttamiseen. Myös itse ter-
vahauta rakennettiin sinne heinäkuun 
alussa.

Puiden valmistelu aloitetaan keväällä 
koloamalla eli kuorimalla valitut puut 
reilun parin metrin korkeuteen. Kuorittu 
osuus pihkoittuu tulevien kesien aika-
na. Puun pohjoispuolelle jätetään 5–10 
sentin suikale kuorimatta, jotta puu ei 
kuole. Suikaletta sanotaan elämänlan-
gaksi. 

Koloaminen tehdään keväällä sen 
vuoksi, että parkki irtoaa helpoimmin 
juuri silloin, kun mahla alkaa kulkea nila-
kerroksessa. Kuoriminen on syytä tehdä 

huolellisesti, sillä puhdas runko tuottaa 
maksimaalisesti tervan raaka-ainetta, 
pihkaa.

Toisena keväänä jatketaan kuorimista 
noin 5 metrin korkeuteen. Elämänlanka 
jätetään edelleen tähänkin osuuteen. 
Se poistetaan kolmantena keväänä, jol-
loin puu puskee lisää pihkaa kuoritulle 
osuudelle viimeisten hengenvetojensa 
aikana.

Neljäntenä keväänä puut kaadetaan, 
kuoritut rungot katkotaan hautaan so-
piviksi pätkiksi ja ne pilkotaan kapeiksi 
pilkkeiksi, säröksiksi. Särösten pituus on 
yleensä reilut puoli metriä ja paksuudet 
5–10 sentin luokkaa. Siis uunipuiden pi-
tuisia klapeja.

Säröksistä ladotaan hauta samana 
kesänä, jolloin niistä saadaan mahdol-
lisimman paljon tervaa. Ylivuotisista sä-
röksistä saatava tervan määrä pienenee 
pihkan osien haihtumisen takia.

Haudan ladonta on 
tarkkaa puuhaa…

LADONTA ON AMMATTIMIESTEN hom-
maa. Meikäläisten rooli oli viimeistellä 
haudan kunto ja kannella säröksiä hau-
dan reunamille ja jeesailla eri asioissa 
latojien toiveiden mukaan. Ladonnas-
sa on oltava tarkkana sen takia, että 
haudan puupaketti saadaan mahdol-

P

Tästä alkaa haudan teko. Pohja on puhdistettu ja säröksiä tuotu latojille.

Hauta on valmis, sytykkeet reunoilla ja sytyttäjä työssään.
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lisimman tiiviiksi, jotta hautaan jäisi 
mahdollisimman vähän ilmatilaa hallit-
semattoman palamisen synnyttämisek-
si. Koloja täytellään ladonnan kuluessa 
ohkaisilla sälöillä ja tiiviyttä parannel-
laan vielä puunuijilla.

Haudan pohjan muoto on kuin iso 
kulho ja sen keskellä on reikä, josta ter-
va johdetaan haudan alla olevaa putkea 
pitkin nk. halssissa olevaan keruuasti-
aan. Reiän ympärille rakennetaan puuti-
kuista sihti, joka estää isompien roskien 
pääsyn tervaputken tukkeeksi.

Kun puita on ladottu sopiva määrä, 
hauta peitetään maa-aineksilla niin, että 
vain ulkoreuna jää vapaaksi sytyttämis-
tä varten. Peittämisen tarkoitus on estää 
haudan vapaa palaminen hiillostumi-
sen sijasta.  

…ja polton valvonta 
jatkuvaa varuillaan oloa

SYTYTTÄMINEN ON SIKÄLI huolella 
tehtävä, että hauta saadaan palamaan 
tasaisesti koko ulkoreunan alueelta. Sy-
tytykseen tarvitaan yhtäaikaisesti 6–8 
henkilöä.

Sytyttämistä varten haudan ulkoreu-
naan asetellaan pieniä puita ja tuohia 
sytyttämistä varten. Itse sytytys tehdään 
yhtäaikaisesti koko haudan ympärille 
perinteisellä tavalla sytytysseipäillä, joi-

Tervaa voi tehdä ihan 
itsekin omatoimisesti 
tynnyritekniikalla.

Nokipannukahvi maistuu tervan polttajille.

den päähän on sidottu 
tervalla kyllästetty rätti. 

Kun palaminen on läh-
tenyt hyvin etenemään 
ja säröksien hiillostumi-
nen alkanut, reuna-alue 
peitetään turpeilla siten, 
että näkyvät liekit sammuvat. Näin al-
kaa tervan irtoaminen hautapuista. Se 
käynnistyy vajaassa 300 asteessa. 

Lämpötiloja ei mitata mitenkään. Kun 
hiillostuminen on alkanut, se jatkuu 
varmuudella ja sen merkiksi haudan 
peitteiden läpi nousee harmaata savua. 
Jos jossakin kohdassa esiintyy mustaa 
savua tai näkyvää liekkiä, se tukahdute-
taan lisäpeitteillä. 

Haudan palaminen kestää koosta riip-
puen 5–7 vuorokautta. Sen aikana pala-
mista valvotaan parin kolmen henkilön 
voimin vuorokauden ympäri. Polton 
valvonta on hikistä puuhaa – ja vähän 
nokistakin. Palopesäkkeitä esiintyy vä-
hän väli koko haudan alueella ja varsin-
kin keskipaikkeille syntyvien liekkien 
sammutus tuntuu niin kasvoissa kuin 
jalkapohjissa.

Putkesta tulee tervaa ja 
tervan kusta

KOKO POLTON AJAN TERVAA valuu hau-
dan pohjassa olevan reiän kautta hals-
sissa olevaan keruuastiaan. Valumisen 
vauhti vaihtelee polton kuluessa. Joskus 
sitä tulee reilusti lorottamalla, välistä 
vain tiheänä tippumisena. 

Keruuastiaan valunut terva varastoi-
daan tynnyreihin, joissa siitä erkaantuu 
raskaampi aines, tervan kusi, tynnyrin 
alaosaan. Kusi sisältää tervan lisäksi 
muuan muassa tärpättiä ja vettä. Varsi-
nainen tuote eli terva nousee pinnalle. 
Erottumiseen menee useita viikkoja.

Haudan sammuttamisen jälkeen hiil-
tynyt puuaines seulotaan maa-ainek-
sesta ja se voidaan käyttää muun muas-
sa pajahiilenä ja miksipä ei hiiligrilleissä. 
Grillikäytössä kannattaa huomata, että 
hiilet ovat mäntypuuta ja ne voivat pok-
sahdella toisin kuin koivuhiili, joka heh-
kuu rauhallisesti.

Tervaa saadaan yhdestä pinokuutios-
ta tervaksia suunnilleen 30 litraa. Se käy-
tetään enimmäkseen museoitten van-
hojen rakennusten kattojen ja muiden 
suojeltavien rakenteiden suojaukseen. 
Aikoinaan puusukset, rekien jalakset 
ja monet muutkin puiset tarve-esineet 
suojattiin hautatervalla.

Tervan kusi on kysyttyä tavaraa muun 
muassa hevostalleilla. Sillä suojataan 

hevosten kaviot ja sääret 
paarmojen puremien es-
tämiseksi. Sillä voi suojata 
myös erilaisia puisia raken-
teita, mutta suojausomi-
naisuudet eivät ole tervan 
luokkaa.

Markkinoilla on hautatervan ohella 
erilaisia tervaksi nimettyjä nesteitä, joi-
ta tuodaan runsaasti muun muassa Kii-
nasta. Niiden ominaisuudet ovat usein 
arvaamisen varassa.

Tervaa voi tehdä ihan itsekin oma-
toimisesti tynnyritekniikalla. Tynnyriin 
laitetaan kuivia mäntyklapeja, tynnyri 
suljetaan. Alaosasta vedetään juoksu-
tusputki haluttuun paikkaan. Sitten 
nuotio alle ja odottelemaan tervan valu-
mista. Netistä löytyy tarkemmat ohjeet.

Tästä tervahaudasta, jota olin osal-
tani tekemässä ja polttoa valvomassa, 
tervasta puolet jää asiantuntijoittem-
me käyttöön eli Turkansaaren museon 
kirkon katon suojaamiseen ja tervaa 
aikanaan kuljettaneitten museoveneit-
ten huoltoon. Toinen puolisko myydään 
tarvitsijoille ja tuotto lahjoitetaan Oulun 
alueelle eri kohteisiin.

Palaa hyvin ja hallitusti, nyt odotellaan ter-
van tuloa halssiin.
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MADEKEITTO
Nyljetystä mateesta keitetään madekeitto. Resepti riittää ainakin viidelle hengelle. Keittoon voidaan 
lisätä myös mateen maksa. Keittoon tarvitaan: 

1 kg perunoita
iso sipuli
0,5 kg porkkanoita
7 valkopippuria
laakerinlehti

Ensin valmistetaan kalaliemi mateesta. Mateesta saadaan erityisen maukas kalaliemi. Kattilaan 
lisätään vesi, tillinvarret, mausteet, yksi kuorimaton porkkana paloiteltuna, yksi kuorimaton sipuli 
lohkottuna sekä made. Lientä keitetään, kunnes mateen silmämunat ovat muuttuneet valkeiksi. 
Liemi siivilöidään ja laitetaan kattilaan. Paras liemi saadaan aikaan, jos se saa levätä ennen siivilöintiä 
jääkaapissa seuraavaan päivään. 
Liemi kuumennetaan kiehuvaksi. Kiehuvaan liemeen lisätään kuoritut perunat pilkottuna sekä loput 
porkkanat kuorittuna ja pilkottuna. Vihannekset keitetään kypsäksi kalaliemessä ja sillä välin mateen 
lihat irrotellaan ja laitetaan odottamaan keittoon lisäämistä. 
Kun vihannekset ovat kypsiä, keittoon lisätään mateen liha sekä mahdollisesti myös maksa sekä 
ruokakerma. Keitto kiehautetaan ja siihen lisätään tillin latvaosat hienonnettuna. 
Keitto tarjotaan heti ja lisukkeena tarjotaan leipää.

TEIJA HONKANEN

Maderuokia

 Blinit paistumassa blinipannuissa. 
Kuva: Lauri Honkanen

Mateen nylkeminen voidaan aloittaa niskasta tekemällä nahkaan viilto. Made 
voidaan nylkeä kokonaan tai jättää pää nylkemättä, kuten oheisessa kuvassa 
näkyy. 
Ensimmäisenä irrotellaan etuevät nahkan alta sormin, ja sen jälkeen nahkaan 
tartutaan joko pihdeillä tai talouspaperilla. Nylkeminen on helpointa tehdä 
ennen vatsan aukaisua. 
Madetta aukaistessa otetaan talteen naaraspuolisen mateen mätipussit kal-
voineen. Mateen maksan voi myös ottaa talteen. Mätipussiin tehdään reikä ja 
mäti lypsetään siitä ulos. 
Mateen mäti täytyy pakastaa ennen käyttöä. Jatkokäytön kannalta mäti on 
helpointa lypsää ennen pakastamista.

Nyljetty made ja mätipussit. Kuva: Jaakko Ikonen

BLINIT 
Blinien valmistaminen täytyy aloittaa hyvissä 
ajoin, koska taikina pitää kohottaa ennen 
paistamista. Reseptillä syntyy 10 kpl blinejä. 
Blinien valmistamiseksi tarvitaan 

1,5 dl kuumaa maitoa
4 dl kermaviiliä
20 g hiivaa
2,5 dl tattarijauhoja
1 tl sokeria
1 tl suolaa
1 kananmunan valkuainen ja keltuainen 
eroteltuna
1 rkl voisulaa. 

Hiiva lisätään 36 ˚C:iseen kermaviiliin. Seu-
raavaksi lisätään jauhot ja sokeri ja seos saa 
kuplia 1–2 tuntia huoneenlämmössä. 
Taikinaan lisätään ennen paistamista kuuma 
maito, suola, voisula ja keltuainen. Valkuai-
nen vaahdotetaan ja käännellään taikinaan 
varovaisesti viimeisenä. 
Taikinasta paistetaan blinipannulla, lettu-
pannulla tai pienellä paistinpannulla blinejä. 
Blinit tarjotaan kuumana. 
Lisukkeena tarjotaan pakasteesta sulatettua 
mateen mätiä, joka maustetaan suolalla ja 
rouhitulla mustapippurilla. Mädin kanssa voi 
tarjota myös smetanaa, sipulihakkelusta ja 
tillisilppua. 

1 tl suolaa
1 kokonainen made
tillinippu
3,3 dl ruokakermaa
1 litra vettä. 

Tässä blinien lisukkeena on myös ryöpä-
tystä kangasrouskusta valmistettua sie-
nisalaattia, jossa on suolasienten lisäksi 
smetanaa ja sipulia. Kuva: Teija Honkanen
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TOOL Oulun aloittama TOOL Masters -golfkisa saa jatkoa! 

TOOL järjestää avoimen TOOL Masters golf -kisan torstaina 9.6.2022. 

Kilpailu on suunniteltu pidettäväksi TarinaGolfissa Siilinjärvellä. 

Kenttä varmistuu toukokuun aikana. 

Kisaan voivat osallistua kaikki toolilaiset ja tool-henkiset golfarit. 

Kisamuotona on tasoituksellinen pistebogey. Voittajalle arvokas kiertopalkinto! 

Lisää kisasta seuraavassa Toolilaisessa. 

PS. Huomaa, että TOOLMasters pelataan päivää aiemmin ammattikorkeakoulujen golf-kisaa, 

joten siitä on hyvä jatkaa perjantain 10.6. AMKgolfiin Kerimäelle.

Vuoden 2020 TOOL Masters -golfkilpailun kärkikolmikko: Pekka Kilpinen, Tauno Jokinen ja Ville Salmi. Arkistokuva

TOOL Masters 2022
Save the Date: torstai 9. kesäkuuta 2022
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 ikansa kutakin, sanoi pässi kun 
päätä leikattiin. Sanontaan ei ainakaan 
pupujen parissa liity jatkoa siitä, miltä 
leikkaaminen pässistä tuntui. Ja miten 
tarina jatkui.

Viisaus, mikä tuohon toteamukseen 
liittyy, on tosiasia, että kaikki hyvä – tai 
vähemmän mukava – tai aivan tavalli-
nenkin meno – päättyy joskus.

Pitkäkorva on vaeltanut riemumie-
lellä korvat ja töpöhäntä heiluen reilut 
25 vuotta tällä foorumilla. Alkuvuosina 
korvia heiluteltiin rinnan hyvässä so-
vussa Hörökorvan, siis toisen tällaisen 
palstan vääntäjän kanssa.

Se tarkoittaa, että satakunta erilaista 
tarinaa on vuosien mittaan näille pals-
toille puristettu. Joskus riehakkaasti ja 
toisinaan vähän varovasti on ruodittu 
tai kritikoitu ajan, koulutuksen ja teknii-
kan kulkua ja tapahtumia. 

Pahennusta ovat jorinat välillä mah-
dollisesti herättäneet, vaikka se ei ole 
tämän foorumin tarkoitus ollut mis-
sään vaiheessa. Joskus taas on liikuttu 
mielikuvitusmaisemissa ilman vakavaa 
tosipohjaa. Sellaista elämän kulkua on 
syytä harrastaa ankaran työn reaali-
maailmassakin. 

Adjö, Arrivederci, Auf Wiedersehen, 
Au revoire, Goodbye, Nägemist

Hirttäytyminen liian yksioikoisesti 
mihin tahansa ilman huumoria ja mie-
likuvitusta saattaa johtaa Pitkäkorvan 
filosofian mukaan hankalaan oloon.

Tulevissa numeroissa kohtaatte uu-
den korvien kuumottajan näillä pals-
toilla. Ensimmäiset makupalat löydät 
jo tästä numerosta. Luvassa saattaa 
olla kantaa ottavaa tekstiä ja tiukkaa 
osallistumista melkoisen mullistuksen 
kourissa soutavaan edun valvontaan 
ja muuhunkin kaikkia meitä kosketta-
vaan toimintaan.  

Pitkäkorva seuraa tiiviisti tulevia ta-
rinoita ja niistä mielellään nousevia 
keskusteluja ja kannanottoja, jos ren-
touttavilta harrastuksilta, pitkiltä päi-
vänokosilta, aurinkoisilta hiihtolenkeil-
tä, nuotiomakkaran paistolta ja monien 
uusien ja vanhojen kirjojen nautinnoil-
ta ehtii.

Toivotan niin pakinoitten kuin kaik-
kien muidenkin juttujen, kertomusten, 
alaosastojen tekemisten, matkakuva-
usten ja projektikokemusten kirjoittajil-
le voimia jatkaa kirjoittamista hienosti 
toimitetun lehtemme palstoille. 

Toolilaisen toimituskunnalle ja sen 
ansiokkaalle päätoimittajalle toivotan 

intoa ja jaksamista vastuullisessa har-
rastuksessaan upean lehtemme teke-
misessä. 

Nyt siirryn omaehtoiseen karantee-
niin näistä kekkereistä ja lähden jonne-
kin Juha Tapion kuolemattoman laulun 
säkeiden kyydissä.

On elämä kuin juna vaan
Se aina jatkaa kulkuaan
Jos tunnelissa on se pitkään kaipaa 
aurinkoon
Kun juna kulkee vaan
Kulkee
On sillä suunta tuonne pohjoiseen
Se kulkee vaan
Kulkee ja sinne palaa aina uudelleen

Veli Pitkäkorva, villi ja vapaa  

A
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 oskus kauan sitten silloinen TOOL 
neuvotteli silloisten teknillisten oppilai-
tosten, joissa opistoinsinöörejä silloin 
koulutettiin, opettajien työehtosopi-
mukset silloisen Valtion työmarkkina-
laitoksen kanssa. Kauan, kauan sitten 
ennen OAJ:tä ja ammattikorkeakouluja. 

Erään neuvottelutapaamisen yhte-
ydessä työnantajapuolen edustajien 
paperit menivät vääriin salkkuihin, sen 
verran tohinassa ja tuohtuneina tilasta 
tehtiin lähtöä. Iso osa Valtion työmark-
kinalaitoksen papereista siirtyi Toolilai-
seen Cavalettiin ja niistä selvisi seuraa-
vaa.

OHJEET VALTION 
NEUVOTTELIJOILLE

- On tehtävä kaikki voi-
tava, että sopimusten, 
määräysten ja päätösten 
– olivatpa ne juridista, 
taloudellista tai hallin-
nollista laatua – tulee 
sisältää riittävä määrä 
epätäsmällisyyksiä.

- On kiinnitettävä erityis-
tä huomiota henkilöihin, 
jotka ovat kykeneviä or-
ganisaattoreita ja työn-
tekijöiden suosiossa. 
Sellaiset ihmiset täy-

Työsopimusneuvotteluista

tyy nostaa esimiesasemaan 
mutta mikäli he kieltäy-
tyvät yhteistyöstä, niin 
heidän eteneminen työs-
sään tulee ehdottomasti 
estää. Jos mahdollista, 
työn tekemistä tulee han-
kaloittaa.

- Kaikissa oppilaitoksissa 
on suosittava hallinnol-
lisen koneiston mahdolli-
simman laajaa leviämistä. 
Hallinnon arvostelu täy-
tyy pakottavissa tilan-
teissa sallia mutta ko-
neiston supistamista ei 
saa missään tapauksessa 
sallia.

- Sellaista neuvottelutu-
losta, jossa palkat nou-
sevat alle tai yli inflaa-
tiotason, ei sallita. 

- Kesäkeskeytyksen pituut-
ta tulee uudessa sopimuk-
sessa lyhentää 2 viikolla 
kasvattamalla lukuvuoden 
pituutta.

- Seuraavan sopimuksen 
päättymisajankohdan tulee 
olla toukokuun lopussa. 

J
SALKUN PAPEREISSA oli paljon muu-
takin kuten sen aikakauden luon-
nehdintoja neuvotteluasetelmasta, 
mainintoja vastapuolen Toolilaisten 
jääräpäisyydestä, vanhanaikaisuudesta, 
ylimielisyydestä ja brutaalisesta käyt-
täytymisestä. Että niiden vänkyröiden 
kanssa ei oikein mikään suju, siksi ohjei-
ta tulee noudattaa tarkasti!

Toolin hallituksen pöytäkirjoista selvi-
si, että sillä kierroksella palkat nousivat, 
kesäkeskeytystä ei lyhennetty ja sopi-
muksen päättymisen ajankohdaksi tuli 
maaliskuun alku. 

Reipasta neuvottelukevättä toivoopi
APULAINEN
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