
AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI

Mitkä ovat TOOLin tärkeimmät tehtävät? s. 6

Vierailuvuorossa Li Andersson ja Ida Mielityinen, s. 12

Kilpa-autoinsinööriopiskelijat vierailivat Jari-Matti Latvalan luona, s. 28

4/2021

ToolilainenToolilainen



2 4/2021 Toolilainen 34/2021 Toolilainen

Pääkirjoitus ................................................................................... 3

Ledaren  ......................................................................................... 4

Päätoimittajalta ........................................................................... 5

TOOLin tärkeimmät tehtävät ................................................. 6

Uraseurantakyselyn tuloksia ................................................10

Lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä  
vahvistetaan kaikilla asteilla .................................................13

Insinöörikoulutus odotusten polttopisteessä ................14

Uuden muodollisesti epäpätevän opettajan murheita 16

Karjalasta se pienikin ponnistaa .........................................18

Toolilainen tutkii Toolilaista ..................................................20

Ammattikorkeakouluopetus – auringonlaskun ala? ...22

OAJ:n rinnakkais- eli kaksoisjäsenyys  
kannustavammaksi – jäsenmaksuille katto ....................24

Toolilainen-lehti 45 vuotta ....................................................26

SeAMK Motorsport - moottoriurheilu  
osana insinöörikoulusta .........................................................28

SeAMKin kansainväliset opiskelijat  
yritysvierailulla MSK Cabinsilla ............................................31

3D-tulostuksen opetuksen kehittäminen  
insinöörikoulutuksessa ...........................................................32

Pyrolyysiteknologiaa voidaan hyödyntää  
bioöljyn tuotannossa ..............................................................35

Kestävää ja kehittävää opettajankoulutusta ..................38

Polkupyöriin vilkut ja jarruvalo? ..........................................40

Norsun sielunelämää ..............................................................42

Vielä jaksaa – miten voit opettaja? .....................................44

Autonomi höjer motivation och produktivitet ..............46

Toolilaisen jouluruokia – vaihtoehtoja  
kinkulle ja laatikoille ................................................................48

Kulttuurin pursketta maskin takaa .....................................50

Hybridikiukaat ...........................................................................51

Pitkän tauon jälkeen ekskursioita yrityksiin 
tehdään jälleen.

Uupumus ei yleensä tapahdu yhtäkkiä vaan se kehittyy 
vähitellen.

s.s. 44 44

Petteri Karkkulainen ja Olli Orkamaa ovat TOOL 
Lappeenrannan konkareita.

s.s. 18 18

s.s. 31 31



34/2021 Toolilainen2 4/2021 Toolilainen 34/2021 Toolilainen

 PÄÄKIRJOITUS

 orkeakoulukentällä liikkuu koko ajan uusia ajatuk-
sia ja uudistushankkeita, jotka pyrkivät analysoimaan, missä 
on heikkoudet ja mitä pitäisi tehdä. Opettajat ovat pitkään 
huomauttaneet, että insinööriopiskelijoiden osaamistaso 
laskee ja että laadulliset tavoitteet loistavat poissaolollaan 
rahoitusmallissa. 

Koulutuspoliittinen vaikuttamistyö on keskeinen osa 
TOOL:n edunvalvontaa. Sitä harjoitetaan osittain OAJ:n 
kautta ja osittain suoralla vaikuttamistyöllä päättäjien suun-
taan. TOOL muun muassa antoi oman lausunnon keväällä 
Valtioneuvoston Koulutuspoliittisestä selonteosta. Harvi-
nainen kiitos saatiin ministeriön entiseltä johtajalta, Hannu 
Siréniltä, joka myös totesi raportissaan, että ammattikorkea-
koulut toimivat lähellä yrityksiä. 

KOULUTUSPOLIITTINEN KEHITYS ja TOOLin jäsenet ovat 
koko ajan muutosehdotusten ristivedossa. Kantavana voi-
mana tässä on toisaalta teollisuuden työvoima- ja osaa-
mistarpeet, toisaalta valtion rahoituksen pitäisi kantaa ja 
kannustaa. Meillä on tässä selvä kohtaanto-ongelma: Rahat 
eivät riitä siihen, mihin pyritään. 

Meillä on selvä ongelma, ja kysymys on, millä keinoin 
TOOL voi vaikuttaa ongelman ratkaisemiseen. Vaikuttamis-
työ edellyttää joka tapauksessa keskustelua yhdistyksen 
sisällä ja sen viemistä selviin kannanottoihin ja vaikuttaviin 
toimenpiteisiin.

AJANKOHTAISET ASIAT OVAT YLLÄ mainittujen pääseikko-
jen ohella muun muassa jatkuva oppiminen, ammattikor-
keakoulujen asema ja digitalisaation vaikutukset opetuk-
seen. Jatkuva oppiminen ja työvoiman parempi kohtaanto 
ovat selvästi sellaisia asioita, että valtio tulee panostamaan 
niihin, ja niiden pitää olla ammattikorkeakoulujen vastuulla 
– mehän koulutamme ammattiin. 

Yliopistot haluavat sitä samaa rahaa, mutta siinä pitää 
vaalia ideaa Suomen kaksijakoisesta korkeakoulujärjestel-
mästä. Samanlainen selvä vastaus löytyy ammattikorkea-
koulun asemasta suhteessa yliopistoihin. 

TOOLin selvä näkemys on, että tarvitaan ammattikorkea-
koulun autonomia, vaikka ollaan yliopiston omistuksessa. 
Emme halua nähdä insinöörin opintoja kandidaattikoulu-
tuksena vaan itsenäisenä ja käytännönläheisenä koulutuk-
sena.

KESKUSTELU KÄY HUOMATTAVASTI vaikeammaksi, kun kes-
kustellaan digitalisaation kehityksestä ja laadun varmista-
misesta. Jälkimmäinen voitaisiin helposti hoitaa lisäämällä 
rahaa ja seulomalla tarkemmin hakijoita. Molemmat keinot 
taitavat kuitenkin käytännössä olla erittäin rajalliset. Rahoi-
tuksemme on sidottu tutkintojen määrään, ja hyviä hakijoita 
on tulossa turhan vähän tekniikan ja liikenteen opintoihin. 

Mitä voi vielä tehdä tällä asetelmalla? Tulisiko lisää rahaa? 
Antavatko korkeakoulujen päättäjät eteenpäin valtion insi-
nöörikoulutukselle tarkoittamat korotetut osuudet (kerroin 
1,75)? 

Digitalisaation vaikutus opettajuuteen vaatii varmaan vie-
lä monta sisäistä keskustelua, jotta voitaisiin ottaa selkeästi 
kantaa. Se on nopeimmin kehittyvä koulutuspoliittinen osa-
alue, josta kukaan ei vielä tiedä, mihin ollaan menossa. Tä-
hän asti on jo hahmottunut, että tekijänoikeudet halutaan 
viedä meiltä ja että Korona-vaihe on luonut tilanteen, jossa 
on monenlaiset käytänteet koskien etäopetusta – miten, 
milloin ja missä? 

Ytimessä on kysymys edunvalvonnasta: miten saadaan 
työstä palkkaa ja miten voidaan hoitaa tehtävämme kunni-
alla.

Mikä on kantamme 
koulutuspoliittisessa keskustelussa?

K
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LEDAREN

 et rör sig hela tiden nya tankar och reformförslag 
inom högskolesektorn, varvid man försöker analysera var 
svagheter finns och vad som borde göras. Lärarkåren har 
redan länge påpekat att kunskapsnivån bland ingenjörs-
studeranden sjunker och att det saknas kvalitativa mätare i 
finansieringsmodellen. 

Högskolepolitik är en väsentlig del av TOOL:s intressebe-
vakning. Den bedrivs dels via OAJ, dels genom att direkt 
påverka beslutsfattare. TOOL har bl.a. gett ett utlåtande till 
Statsrådets Utbildningspolitiska redogörelse i år. Ett sällsynt 
positivt inlägg om yrkeshögskolorna kom från f.d. chefen på 
ministeriet, Hannu Sirén, som också i sin rapport konstatera-
de att yrkeshögskolorna kännetecknas av att de verkar nära 
företag.

TOOL:S MEDLEMMAR ÄR HELA tiden i korsdraget mellan 
utbildningspolitikens olika förändringsförslag. Vi har in-
dustrins behov av arbetskraft och kompetens att beakta, å 
andra sidan har vi återkommande sparkrav, där statens fi-
nansiering egentligen borde främja utvecklingen. Det bris-
ter helt tydligt i matchningen här: Pengarna räcker inte till 
det man vill ha. 

Vi har ett uppenbart problem och frågan är: Hur kan TOOL 
agera för att påverka i rätt riktning. Det vi behöver för att 
påverka är en intern diskussion och att vi får detta vidare till 
klara ställningstaganden och konstruktiva åtgärder.

AKTUELLA ÄRENDEN, VID SIDAN av det ovannämnda prob-
lemet är bl.a. kontinuerligt lärande, yrkeshögskolornas posi-
tion och inverkan av digitaliseringen. Det är klart att staten 
kommer att satsa på kontinuerligt lärande och en bättre 
matchning mot kompetensbehov, och det är klart att det-
ta ska vara yrkeshögskolornas ansvar. – det är ju vi som är 
yrkesinriktade. 

Universiteten vill nog ha av samma finansiering, men här 
är det läge att vi försvarar den duala modellen och olika ans-
var. Ett likaledes klart svar har vi i yrkeshögskolornas relation 
till universiteten. 

TOOL:s klara åsikt är att yrkeshögskolorna ska vara auto-
noma, även om det ägs av universiteten. Vi vill inte se ingen-
jörsstudierna som en form av kandidatutbildning, utan som 
självständiga, praxisnära högskoleutbildningar.

DET BLIR BETYDLIGT SVÅRARE DÅ vi ska diskutera och ta 
ställning till den digitala utvecklingen inom undervisningen 
och kvalitetssäkring. Kvaliteten kunde man enkelt ta hand 
om genom att tillföra penningmedel och genom att tilläm-
pa strängare gallring in antagningsprocessen. Båda lösnin-
garna torde dock inte ses som realistiska i dagsläget. Vår fi-
nansiering är knuten till antalet examina, och det är brist på 
bra sökanden till utbildningar inom teknik och sjöfart. 

Vad kan vi göra i denna situation? Kan det komma mera 
pengar? Ger yrkeshögskolornas ledning vidare den förhöj-
ning (koefficient 1,75) som ges i finansieringsmodellen för 
teknikutbildningarna? 

Digitaliseringens inverkan på lärarrollen kräver säkert 
ännu många interna diskussioner innan vi kan ta klart ställ-
ning. Det är ett delområde inom utbildningspolitiken som 
genomgår en snabb utveckling, och ingen vet riktigt vart 
det bär. Vi har redan insett att man vill ta upphovsrätten 
av oss och att Corona har skapat en situation där vi har en 
mångfald av praxis gällande undervisning på distans – hur, 
när och var? 

Till syvende och sist är det ändå en fråga om intressebe-
vakning, vad vi får betalt för och hur vi kan sköta vårt uppd-
rag med äran i behåll.

D

Vilken är vår ståndpunkt i
högskolepolitiken?
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Toolilainen – Ammattikorkea-
koulujen tekniikan ja 
liikenteen alan järjestölehti

Aikakausmedia ry:n jäsen

PÄÄTOIMITTAJALTA

 uunnilleen tämän lehden jul-
kaisun aikaan Tampereella juhlitaan 
Tool ry:n 75-vuotispäiviä. Sanattoman 
viestinnän tutkija haluaisi varmaan olla 
kärpäsenä katossa tarkkailemassa co-
vid19-pandemian vaikutuksia ainakin 
haptiikkaan (kosketuskäyttäytymiseen) 
ja proksemiikkaan (tilankäyttöön). Ole-
tetaan hänelle kaksi skenaariota:

1. MATTI EI OTA mukaansa kasvomaskia. 
Hän kättelee napakasti Jarnon, huomaa 
sitten vanhan ystävänsä Kaukon ja he 
halaavat lämpimästi. Ihmiset parveile-
vat kuulumisia vaihtamassa, puheenso-
rina täyttää tilan. Loppuillan Matti tans-
sii vartalokontaktissa hitaita.

2. MATTI SAAPUU tilaisuuteen kasvo-
maskilla varustautuneena. Tervehdys 
Jarnolle on katsekontakti ja nyökkäys. 
Vanhan kamun Kaukon kanssa vaih-
detaan kyynärpäätervehdys. Tuttujen 
kanssa vaihdetaan kuulumisia hillitysti 
puolentoista metrin päästä. Illemmalla 
ei tanssita.

KOLMAS VAIHTOEHTO on tilaisuuden 
peruminen, koska tätä kirjoittaessa Pir-
kanmaa on leviämisvaiheessa.

Askeleita ulos

KUMMAN VALITSISIT? Tarinan Kauko on 
oikeasti jo käynyt oopperassa, teatteris-
sa ja näyttelyissä (s. 50). Tarinan Jarno 
on kirjoittanut tämän numeron juhlaju-
tun, jonka aiheena on TOOLin tärkeim-
mät tehtävät (s. 6–9). Tarinan Matti on 
Toolilaisen entinen päätoimittaja Matti 
Komi, jolle täten lähetän terveiset, sillä 
itse en pakkaamisilta ehdi Tampereelle: 
haistelen joulutauolla Atlantin raikasta 
meri-ilmaa, kiitos koronarokotteiden ja 
koronapassin mahdollistaman liikkumi-
sen vapauden ja matkustelun.

TOOLILAINEN-LEHDELLÄKIN on me-
nossa juhlavuosi, nimittäin 45 vuotta. 
Valtaosa Tuomo Tutkijan kyselyyn vas-
tanneista kannustaa keski-ikää lähesty-
vää lehteä jatkamaan samaan malliin, 
ehkä pienin raikastuksin, ja vain yksi toi-
voo lehden kylmäveristä lopettamista 
(s. 20). Tarjotkoon keskiaukeamalle vali-
tut vanhat kansikuvat lukijoille aikamat-
koja menneisiin jutunaiheisiin!

MIRKA AIRESVUO

S

Edellisillä Toolin synty-
mäpäivillä käteltiin ja 
halailtiin, ja turvaväli-
sanaa käytettiin vain 
autoilusta puhuttaessa.   
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TOOLin puheenjohtajan näkökulmasta meidän jäsenten tärkein oikeus on saada mahdolli-
simman hyvä työehtosopimus edunvalvonnan kannalta. Sopimuksen noudattaminen joka-
päiväisessä työssä ammattikorkeakoulussa on todella tärkeää, jotta hyvät saavutukset sopi-
muksessa eivät sulaisi valvonnan puutteessa. 

JARNO VARTEVA
TOOL puheenjohtaja

TOOLin tärkeimmät tehtävät

N ykypäivän ammattiyhdistystoi-
minnassa ei riitä pelkkä työsopimuk-
seen ja työehtosopimukseen keskitty-
minen, vaan on pidettävä huolta myös 
koulutuspolitiikasta. Haluan, että TOO-
Lilla on mahdollisuus vaikuttaa teknii-
kan ja liikenteen koulutuksen kehittä-
miseen ja rahoitukseen. 

Järjestöyhteistyötä tarvitsemme, jot-
ta TOOLin ääni kuuluu riittävän voimak-
kaasti myös valtakunnan isoissa pöydis-
sä.

Tekniikan ja liikenteen koulutuksella 
on varsin merkittävä vaikutus Suomen 
talouteen tulevaisuudessa. Teollisuu-
den osaamistarve keskittyy sekä am-
mattikorkeakoulujen että yliopistojen 
tuottamiin ammattilaisiin. 

Nelivuotiselle insinööritutkinnolle on 
edelleen järjestelmässämme jatkuva 
kysyntä, monilla aloilla ja alueilla on sel-
västi myös saatavuusongelma tekniikan 
ja liikenteen valmistuneista ammattilai-
sista. 

OAO:n valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja Lauri Hietalahti 
luovutti OAJ:n valtuuston koko-
uksessa toolilaisia näkemyksiä 
ammattikorkeakoulun tilantees-
ta pääministeri Sanna Marinille. 
Kuva: Jarno Varteva

Tekniikan ja liikenteen 
osaamistarve
SUOMEN TEOLLISUUDEN kehitys on 
perustunut historiassa insinööriosaami-
seen. Taloudellinen kasvu ja hyvinvointi 
Suomessa on ollut hyvin vankasti teolli-
sen kehityksen varassa. 

Elinkeinoelämän kasvu perustuu 
edelleen vientisektorille ja juuri tähän 
tarvitsemme vankkaa ja laadukasta insi-
nööriosaamista. 
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TOOL vaikuttaa 
koulutuspolitiikkaan

VAIKUTTAMINEN koulutuspolitiikkaan 
on tärkeä tehtävä TOOLille nyt ja eri-
tyisesti tulevaisuudessa. Vaikuttamisen 
on oltava pitkäjänteistä ja hyvin suun-
niteltua työtä, joka perustuu jämäkästi 
perusteltuihin faktoihin. 

Hyvät yhteistyökumppanit ovat suu-
reksi avuksi asioiden läpiviemiseksi. 
Sopivien ihmisten henkilökohtainen 
tunteminen auttaa hyödyllisten keskus-
teluyhteyksien järjestämisessä. Verkos-
toituminen perustuu ihmisiin ja heidän 
kanssaan yhteiseen tekemiseen. Suh-
teet jäähtyvät yllättävän nopeasti, ellei 
niistä pidä jatkuvasti huolta. Nyt pan-
demian jälkeisessä tilanteessa on tähän 
keskityttävä ponnekkaasti.

NYKYINEN MINISTERIÖN rahoitusmalli 
palkitsee tekniikan ja liikenteen kou-
lutusta ammattikorkeakoulutuksessa. 
Ministeriössä hiljalleen jo valmistaudu-
taan rahoitusmallin seuraavan version 
tekemiseen, ja vaikuttamistyö on teh-
tävä riittävän ajoissa. Lausuntokierrok-

sella asioiden muuttaminen tekniikan ja 
liikenteen koulutuksen kannalta edulli-
sempaan suuntaan ei ole kovin toden-
näköistä.

TOOLILLE TÄRKEÄSSÄ koulutuspolitii-
kassa on paljon asioita, joista kukaan 
muu ei pidä huolta, ellemme itse tee 
sitä tarmokkaasti.  Kun tekniikan ja lii-
kenteen koulutuspolitiikka hoidetaan 
oikein, koulutusalan kouluttajilla kehit-
tyvät työolosuhteet parempaan suun-
taan.

TOOL pitää huolta 
työehtosopimuksista

TOOLIN HALLITUS kerää jatkuvasti 
jäsenkentältään sopimustavoitteita 
seuraavaa sopimuskierrosta ajatellen. 
Sopimustavoitteet kulkevat usean työ-
ryhmän ja monen päätöksentekoeli-
men kautta sopimuspöytään neuvot-
telijoiden ”toiveiden tynnyriin”. Reitti 
on hyvin pitkä ja monimutkainen sekä 
tietyllä tavalla vaarallinen tavoitteiden 
läpiviemiseksi. 

Tämän vuoksi TOOLin hallituksella pi-
tää olla jatkuva keskusteluyhteys OAJ:n 
ylimmän johdon ja keskeisten neuvot-
telijoiden kanssa. Keskustelut perus-
tuvat ennen kaikkea luottamukseen ja 
motivaatioon tehdä aitoa yhteistyötä.

TOOLin sopimuksessa on hyvin arvok-
kaita erityispiirteitä, jotka olisi todennä-
köisesti menetetty ilman TOOLin periksi 
antamatonta asennetta saavutettujen 
etujen puolustamiseen. Tekniikan ja 
liikenteen saatavuuslisä on asia, josta 
ei vain neuvotella, ja tämä on kerrottu 
myös työnantajapuolelle kyllin selvästi.

TOOL yhdistää kentän

NEUVOTTELUJÄRJESTELMÄSSÄ paikal-
linen neuvottelu ja sopiminen tulevat 
lisääntymään tulevaisuudessa. Ensiar-
voisen tärkeää on tiedon ja osaamisen 
jakaminen TOOLin kenttätasolle. Vahva 
ja perinteikäs alayhdistystoiminta juu-
ri muodostaa tämän toimintakykyisen 
kenttäorganisaation.

Kuukausittain järjestämme tapaami-
sia verkossa toolilaisille luottamusmie-
hille ja yhdistysten puheenjohtajille. 
Hallitus on saanut todella ajankohtaista 
tietoja ammattikorkeakoulujen tilan-
teesta suoraan asiantuntijoilta. Tilai-
suudet on koettu hyviksi ja niitä tullaan 
jatkamaan.

Vuosittain pidämme TOOLin omat 
koulutuspäivät aktiivitoimijoille, mah-
dollisuuksien mukaan lähitapaamisena. 
Tilaisuuksissa tapahtuu erittäin paljon 
hyödyllistä verkostoitumista ajankoh-
taisen tiedon vaihdon lisäksi.

TOOL vaikuttaa yhdessä 
isompien järjestöjen 
kanssa

TOOL ON MERKITTÄVÄ toimija työmark-
kinoilla ja vahvuutemme perustuu yh-
teistyöhön, yksin toimiminen ei olisi 
perusteltua. TOOLille luontainen valin-

SKOn Ulla Kangasniemi, TOOLin Jarno Varteva ja AKOLin Maarit Rahkola neuvottelutauolla.
Kuva: Annamária Erdei

Lauri Hietalahti avaa OAO:n 
syksyn 2021 piirikokouksen. 
Kuva: Annamária Erdei
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ta koulutusalalla on OAJ ja sitä kautta 
myös AKAVA. 

Meille tärkeiden asioiden puolusta-
minen yhdessä isompien kanssa on 
järkevää. TOOLilla on useita yhteisiä ta-
voitteita edellä mainittujen järjestöjen 
kanssa. Niiden saavuttaminen työmark-
kinoilla yhdessä on todennäköisempää.

Läheinen yhteistyö muiden akavalais-
ten liittojen kanssa koulutuspolitiikassa 
ja muissakin tavoitteissa on ensiarvoi-
sen tärkeätä. Yhteistyömme on sujunut 
hyvin ja kehittyy edelleen. 

TOOLin yksittäisen jäsenen kannalta 
on hyödyllistä, että rinnakkaisjäsenyys 
AKAVAn sisällä saadaan toimimaan tar-
koituksenmukaisesti, eikä jäsenelle tule 
tästä ylimääräisiä kustannuksia. Olem-
me saaneet lupauksia, että rinnakkaisjä-
senyyttä kehitetään ja uskon, että asian 
taloudellinen puoli saadaan kuntoon jo 
seuraavien vuosien aikana.

Suorajäsenyys – ei ikinä

TÄNÄ VUONNA ON KÄYTY OAJ:ssa run-
saasti keskustelua uusien jäsenten liitty-
misreiteistä ja nykyisten jäsenten kuu-
lumisen ensisijaisuudesta. Liittyvätkö 
ja kuuluvatko jäsenet tulevaisuudessa 
ensisijaisesti OAJ:hin ja sitä kautta alem-
pana oleviin yhdistyksiin? Tätä mallia 
kutsutaan OAJ:n järjestörakenneuudis-
tuksessa nimellä ”suorajäsenyys”. 

Nykyisessä järjestörakennemallissa 
tekniikan ja liikenteen opettajat am-
mattikorkeakouluissa liittyvät ensin 

TOOLin alayhdisykseen eri paikkakun-
nilla ja ammattikorkeakouluissa. Kysei-
set alayhdistykset muodostavat sitten 
yhdessä valtakunnan TOOLin, joka kuu-
luu OAO:n piirin kautta OAJ:hin. 

TOOL haluaa ehdottomasti säilyttää 
nykyisen järjestörakenteensa, eikä suo-
rajäsenyys tule kysymykseen TOOLin 
kannalta missään tapauksessa. Jäsenil-
le on ensiarvoisen tärkeää, että heidän 
ammatillinen identiteettinsä ja paikalli-
nen yhteenkuuluvuus otetaan huomi-
oon järjestörakenteessa. Nykyinen malli 
toteuttaa nämä vaatimukset erinomai-
sesti.

Talous ja jäsenmaksut

OAJ:N VALTUUSTO TEKI jo keväällä 2021 
päätöksen, että järjestön jäsenien jä-
senmaksua alennetaan vuonna 2022. 
Erittäin todennäköisesti myös TOOLin 
valtuusto alentanee joulukuun syysval-
tuuston kokouksessa osaltaan TOOLin 
jäsenten maksuja saman suuruisesti 
vuonna 2022 TOOLin hallituksen esityk-
sen mukaisesti. 

Edelleenkin AY-jäsenmaksut ovat 
Suomessa tuloverotuksessa vähen-
nyskelpoisia, joten ottaen huomioon 
verotuksen vaikutuksen kuuluminen 
TOOLiin ja sen etujen piiriin on hyvinkin 
järkevä taloudellinen päätös tekniikan 
ja liikenteen opettajan näkökulmasta. 

Uskon, että jäsenmaksujen alentami-
nen voidaan kääntää hyödyksi jäsenten 
rekrytoinnin kannalta, ja mahdollisesti 

uusien jäsenten myötä tällä päätöksellä 
saattaa olla kokonaisuutena positiivi-
nen talousvaikutus.

TOOLin vakaa talous, hyvä likviditeet-
ti ja sopivan suuruinen sijoitusomaisuus 
takaavat meille uskottavuutta useissa 
eri neuvottelupöydissä. On todella pal-
jon helpompi kireissä neuvottelutilan-
teissa kertoa mielipiteensä, kun tietää 
takana olevan riittävän taloudellisen 
voiman, joka kriittisissä tilanteissa tekee 
mahdolliseksi useat eri ratkaisuvaihto-
ehdot.

OAJ:n valtuustovaalit

TULEVANA KEVÄÄNÄ on jälleen OAJ:n 
valtuustovaalien aika. Toolilaisia valtuu-
tettuja on perinteisesti ollut kaksi, jos-
kus historiassa jopa enemmänkin. 

TOOLin hallitus valitsi äänestystavoik-
si sekä sähköisen ennakkoäänestyksen 
että perinteisen uurnavaalin. On ensiar-
voisen tärkeää saada ihan kaikki jäsenet 
aktiivisesti äänestämään, jotta varmis-
tamme jatkossa kaksi tai mahdollisesti 
jopa kolme valtuutettua mukaan val-
tuustotyöhön.

Perinteisesti ammatillisilla jäsenillä on 
ollut korkeampi äänestysprosentti kuin 
muilla, mutta tämän eteen on meidän 
tehtävä aktiivisesti työtä tulevien vaali-
en aikaan. 

Valtuutetut valitaan aina neljäksi vuo-
deksi kerrallaan. Toimikausi vaatii pitkä-
jänteistä sitoutumista ja antaa mahdol-
lisuuden vaikuttamistyöhön sellaisten 

TOOLin hallitus kertoo ajankohtaisia tavoitteita OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroosille. Kuva: Annamária Erdei
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asioiden suhteen, joiden päätöksente-
koon saattaminen vaatii hiukan enem-
män aikaa. 

OAO:n valtuustoryhmä  
ja hallitus

Ammatillisten opettajien VALTUUTETUT 
muodostavat OAO:n valtuustoryhmän. 
Lauri Hietalahti on toiminut ansiok-
kaasti ryhmän puheenjohtajana nykyi-
sen valtuustokauden ja toivottavasti jat-
kaa tässä tehtävässä jatkossakin. Hän on 
pystynyt tuomaan asioiden käsittelyyn 
mukaan TOOLille tärkeitä näkökohtia 
sopivan diplomaattisesti. Valtuustoryh-
män puheenjohtajana Hietalahti osal-
listuu OAO:n hallituksen kokouksiin läs-
näolo- ja puheoikeudella kuten TOOLin 
puheenjohtaja. 

TOOLin edustajana OAOn hallitukses-
sa on Leif Östman, joka toimii samalla 
OAO:n hallituksen toisena varapuheen-
johtajana. Östman on esimerkillisesti 
nostanut TOOLille tärkeitä tavoitteita 
mukaan yhteiseen keskusteluun.

OAJ:n Valtuusto

VALTUUSTO ON OAJ:N ylin päättävä 
elin, joka kaksi kertaa vuodessa tekee 
kolmipäiväisessä kokouksessa pitkän 
listan tärkeitä päätöksiä. Eräs tärkeä 
päätös kevään 2022 valtuuston kokouk-
sessa on valita järjestön puheenjohtaja 
seuraavaksi kaudeksi. 

Kevään 2022 sopimusneuvottelujen 
aikaan valtuustolla on mahdollisuus 
päättää työtaistelutoimenpiteistä, mi-
käli sopimusneuvottelujen jumiutumi-
nen sitä vaatii. 

Valtuustotyöskentelyssä on mukana 
useita valiokuntia. TuPa-valiokunnan 
puheenjohtajana on useamman kerran 
toiminut TOOLin puheenjohtaja.

OAJ:n hallitus

HALLITUS VASTAA KÄYTÄNNÖN pää-
töksenteosta ja noudattaa valtuuston 
linjauksia mahdollisimman tarkasti. 
Päätettävien asioiden valmistelu tapah-
tuu työryhmissä ja toimikunnissa, jotka 
yleensä kokoontuvat kerran kuukau-
dessa ennen OAJ:n hallitusta. 

TOOLilla on edustuksia näissä valmis-
teluelimissä. TuPa-toimikunnan varapu-
heenjohtajuus on nykyisellä valtuusto-
kaudella TOOLin puheenjohtajalla.

TOOLin valtuusto

VALTUUSTOMME sääntömääräiset ko-
koukset ovat kevätvaltuusto ja syysval-
tuusto joka vuosi. Seuraava syysvaltuus-
tomme on Tampereella. 

TOOLin valtuutetut tekevät arvokasta 
työtä valtuustotyöskentelyssä päättäen 
vuosittain muun muassa toimintasuun-
nitelman ja talousarvion sekä tärkeim-
mät henkilövalinnat. Valtuutetut tuovat 
alueellisesti ja ammatillisesti hyvin koko 
Suomen ammattikorkeakoulun kentän 
näkemykset tekniikan ja liikenteen osal-
ta päätöksentekoon. 

TOOLin hallitus

HALLITUS KOKOONTUU kymmenkunta 
kertaa vuodessa yhden päivän koko-
ukseen, tyypillisesti perjantaisin. Kerran 
vuodessa hallitus pitää useampi päiväi-
sen suunnittelukokouksen, jotta voi-
daan syvällisemmin keskittyä tiettyihin 
tärkeisiin ajankohtaisiin asioihin. Hal-
litus antaa sopivasti tukea ja haastetta 
jatkuvasti puheenjohtajistolle.

Toolin aktiiviset toimijat

HALUAN ERITYISESTI KIITTÄÄ kaikki 
aktiivisia toolilaisia toimijoita sekä pai-

Läheinen yhteistyö muiden akava-
laisten liittojen kanssa on ensiarvoi-
sen tärkeätä.

kallisella että valtakunnallisella tasolla. 
Ilman heitä TOOL ei pystyisi saavutta-
maan sitä näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa 
mitä sillä on erilaisten asioiden suhteen.

Ajakohtaista huolta 
koulutuspolitiikassa

SUOMESSA ammattikorkeakoulujen 
ylemmän tutkinnon nimike on jälleen 
kerran vilkkaassa keskustelussa. Teknii-
kan ja liikenteen alalla on vakiintunee-
na nimikkeenä insinööri (YAMK). Voitte 
miettiä ihan rauhassa, miltä kuulostaisi 
jatkossa tutkintonimikkeenä tekniikan 
maisteri. 

Me emme todellakaan halua luopua 
vakiintuneista nimikkeistä kuten esi-
merkiksi merikapteeni, rakennusarkki-
tehti, rakennusmestari ja insinööri.

Edunvalvonnan vastapaino

EI OLE VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, että keskitym-
me TOOLissa vain ja ainoastaan vaati-
vaan edunvalvontaan, vaan pitää olla 
vastapainona hiukan kevyempääkin 
toiminta. Toivottavasti helpottunut ti-
lanne Suomessa antaa meille mahdol-
lisuuksia virkistystoimintaan ja ihmisten 
tapaamiseen muuallakin kuin vain ver-
kossa kuvaruudun kautta. 

Haluan toivottaa kaikille TOOLin jäse-
nille ja yhteistyökumppaneille erittäin 
rauhallista joulun odotusta sekä turval-
lista uutta vuotta 2022.

Arkistokuva
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Ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymistä ja työuran kehittymistä seurataan 
valtakunnallisesti vuosittain loka–marraskuussa tehtävällä uraseurantakyselyllä. Kysely an-
taa mielenkiintoista tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työelämään, koulutuksen sisällöis-
tä ja muutostarpeista ja valmistuneiden tulevaisuuden suunnitelmista.

REIJO MANNINEN

Uraseurantakyselyn tuloksia

K valmistuneiden työuria, tyytyväisyyttä 
suoritettuun tutkintoon, tutkinnon vas-
taavuutta työelämän tarpeisiin, tutkin-
non arvostusta ja valmistuneiden kou-
luttautumista tutkinnon jälkeen. 

Kysymyksistä valtaosa on monivalin-
takysymyksiä, avoimia kysymyksiä on 
muutama. 

Osaa kysymyksistä käytetään ammat-
tikorkeakoulujen laadullisen työllisty-
misen mittarina, ja tämän perusteella 
määräytyy 3 % ammattikorkeakoulujen 

perusrahoituksesta. Kysely ja sen tulok-
set ovat tässäkin mielessä erittäin tär-
keitä.

TÄSSÄ ESITETTÄVÄT TULOKSET perus-
tuvat viime vuonna tehtyyn kyselyyn 
ja vuonna 2015 tekniikan alojen tutkin-
non suorittaneiden vastauksiin. 

Kuviossa 1 on vastauksia muutamaan 
tutkintoon ja työelämään liittyvään ky-
symykseen. 

Lähes 80 % vastaajista työskentelee 

 yselyn piirissä ovat viisi vuotta 
aiemmin valmistuneet AMK- tai YAMK-
tutkinnon suorittaneet henkilöt. 

Kysely lähetetään yhteensä noin  
27 000 valmistuneelle, ja siihen vastaa 
vuosittain noin kolmannes kyselyn saa-
neista. Tietolähteenä käytetään ammat-
tikorkeakoulujen opiskelija- ja alumni-
rekistereitä.

KYSELYN TAVOITTEENA on selvittää 
esimerkiksi ammattikorkeakouluista 

Kuva: Pixabay
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Uraseurantakyselyssä on runsaasti kysymyksiä. Vastausten seulomiseen on tehty mainio työkalu, 
jonka avulla laajaa aineistoa voi tutkia ja visualisoida useilla hakukriteereillä. Tämän työkalun löydät 
osoitteesta amk-uraseuranta.fi. Tällä sivustolla on runsaasti uraseurantaan liittyvää aineistoa, 
kannattaa tutustua. 
 
 
 
 

 
 
Kuvio 1. Luvut ovat prosenttiosuuksia vastauksista. 
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tutkintoaan vastaavalla alalla. Noin 
70 % kokee tutkinnon antaneen riittä-
vät valmiudet työelämään, kriittisesti 
suhtautuvia on kuitenkin noin 30 %. 

Tutkinnot tunnetaan hyvin alalla ja 
työnantajat arvostavat ammattikor-
keakoulujen tutkintoja erittäin hyvin.

KUVIOSSA 2 ON vastausjakauma tyy-
tyväisyydestä tutkintoon. 

Vähintään melko tyytyväisiä vastaa-
jista oli 25 %, ja tyytyväisten ja erittäin 
tyytyväisten osuus on huomattavan 
suuri. Erityisen tyytymättömiä on vä-
hän. 

Samaa voi todeta vastaajien työ-
urista viiden ensimmäisen vuoden 
aikana. Työuraansa tyytyväisiä on 90 
% vastaajista. 

Kokonaisuus näyttää siltä, että amk-
tutkintojen sisällöt vastaavat oikein 
hyvin työelämän tarpeita ja tutkin-
noilla sijoittuu hyvin työelämään.

KYSELYLLÄ SELVITETÄÄN myös ylem-
män ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittaneiden sijoittumista työelä-
mään ja erityisesti tutkinnon vaiku-
tusta työuran kehittymiseen. 

Kuviossa 3 on vastauksia muuta-
maan kysymykseen. 

Vastaajista merkittävä osa kokee, 
että YAMK-tutkinto auttaa etenemään 
työuralla, parantaa asemaa työmark-
kinoilla ja lisää ammatillista itseluotta-
musta. Noin puolet on saanut uuden 
työpaikan tutkinnon seurauksena. 

Kyselyssä kysytään myös keskimää-
räistä bruttopalkkaa kuukaudessa. 
YAMK-tutkinnon suorittaneilla kuu-
kausipalkan keskiarvo oli 4982 € ja 
AMK-tutkinnon suorittaneilla 3890 €. 
YAMK-tutkinnon vaikutus palkkaan 
on merkittävä.

KYSELYYN VASTANNEISTA 81 % 
työskenteli suorittamaansa tutkin-
toa vastaavalla alalla. Yhtäjaksoisesti 
työelämässä oli työskennellyt 70 % 
vastaajista. 21 %:lla työuraan sisältyi 
muutamia lyhyempiä katkoksia. Vaki-
tuinen kokopäivätyö oli 87 %:lla vas-
taajista.

URASEURANTAKYSELYSSÄ ON run-
saasti kysymyksiä. Vastausten seulo-
miseen on tehty mainio työkalu, jon-
ka avulla laajaa aineistoa voi tutkia ja 
visualisoida useilla hakukriteereillä. 
Tämän työkalun löydät osoitteesta 
amk-uraseuranta.fi. Tällä sivustolla on 
runsaasti uraseurantaan liittyvää ai-
neistoa, kannattaa tutustua.
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vierailuvuorossa

Hallituksen koulutuspolitiikassa yksi asia on puhuttanut ylitse muiden: oppi-
velvollisuuden laajentaminen. Monelta on jäänyt samalla huomaamatta, että 
oppivelvollisuus on kuitenkin vain osa tällä hallituskaudella tehtäviä toimia, 
joilla oppilaiden ja opiskelijoiden tukea sekä valmiutta edetä opinnoissaan vah-
vistetaan kaikilla asteilla.
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LI ANDERSSON 
opetusministeriKuva: LAURA KOTILA

Lasten ja nuorten oppimisen 
edellytyksiä vahvistetaan 

kaikilla asteilla tämän 
hallituskauden aikana

 uomalaisella koulutuksella menee yhä varsin hyvin, ja 
viimeisimmän PISA-tutkimuksen mukaan Suomen osaamis-
taso on maailman kärkeä. Viimeaikaisista tutkimuksista on 
noussut esiin kuitenkin myös huolestuttavia kehityskulkuja. 
Heikosti luonnontieteitä osaavien ja heikosti lukevien osuus 
on kasvanut.

 
ALUEIDEN JA ERI KOULUJEN väliset erot ovat Suomessa yhä 
maailman pienimpiä. Täällä oma lähikoulu kuuluu siis maail-
man huippujen joukkoon – tämä on hieno saavutus, josta on 
syytä pitää vahvasti kiinni. 

 
SEN SIJAAN LASKU OPPIMISTULOKSISSA selittyy pitkälti op-
pilaiden välisten erojen kasvamisella. Perhetaustan vaikutus 
oppimistuloksiin on lisääntynyt. Tämä tarkoittaa esimerkik-
si sitä, että kodin antamassa tuessa oppimiselle on aiempaa 
enempää vaihtelua, mikä näkyy oppimistuloksissa aiempaa 
voimakkaammin. 
 
MYÖS SUKUPUOLTEN VÄLISET EROT oppimisessa ovat kas-
vaneet viime vuosina. Kehityskulkua kuvaa hyvin huolestut-
tava tutkimustulos, jonka mukaan peräti 63 prosenttia suo-
malaispojista vastasi myöntävästi väittämään ”luen vain, jos 
on pakko.” Tasa-arvo on ollut Suomen koulutuksen erityinen 
vahvuus, ja siihen on tärkeää panostaa voimakkaasti, kun ha-
luamme huolehtia suomalaisten oppimistuloksista ja koulu-
tuksesta myös jatkossa.
 
ARJEN TYÖSSÄ TASA-ARVO TARKOITTAA monenlaisia asioita. 
Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kouluilla ja oppilaitoksilla 
on riittävästi voimavaroja panostaa jokaisen lapsen ja nuo-
ren saamaan tukeen, jolloin eri taustoista tulevilla oppijoilla 

on yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa hyviä tuloksia. Kun 
kouluissa ja oppilaitoksissa on riittävät oppimisen tuen voi-
mavarat, myös opettajat voivat keskittyä omaan työhönsä 
täysivaltaisesti.
 
OLEMME TÄMÄN KAUDEN AIKANA vahvistaneet oppimisen 
tukea muun muassa luomalla koulupsykologeille ja kuraat-
toreille sitovan mitoituksen. Tämän lisäksi olemme käynnis-
täneet kouluissa sitouttavan kouluyhteisötyön, jonka myötä 
kouluihin saadaan lisää aikuisia, joilla ei ole opetusvelvolli-
suutta. Näin lasten ja nuorten ongelmiin voidaan puuttua en-
nen kuin ne pääsevät kehittymään vakaviksi ja samalla myös 
opettajien mahdollisuus keskittyä omaan työhönsä paranee.
 
HALLITUSKAUTEMME AIKANA rakenteita tukevoitetaan myös 
hyvin laajan Oikeus Oppia -ohjelman avulla, joka vahvistaa 
oppimisen laatua ja tasa-arvoa peruskoulussa sekä parantaa 
lasten ja nuorten edellytyksiä siirtyä toisen asteen koulutuk-
seen ja siitä eteenpäin. Ohjelman avulla vahvistetaan esimer-
kiksi vieraskielisten opiskelu- ja koulunkäyntivalmiuksia sekä 
perustaitoja ja varmistetaan sujuvia siirtymiä toiselle asteelle. 
Merkittävää laatu- ja tasa-arvotyötä tehdään tällä kaudella 
myös varhaiskasvatuksessa, lukioissa ja ammatillisissa oppi-
laitoksissa.
 
AMMATTITAITOISET JA KOULUTETUT opettajat ovat yksi suo-
malaisen koulutuksen menestystekijöistä. Oppimistulosten 
eriytymiseen ei ole olemassa yhtä patenttiratkaisua. Sen si-
jaan tarvitaan määrätietoisia toimia kaikilla koulutusasteilla, 
joilla voimme varmistaa, että koulujen ja oppilaitosten am-
mattilaiset voivat keskittyä työhönsä täysipainoisesti vuoden 
jokaisena työpäivänä.

 

S
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vierailuvuorossa Kuva: MARI WAEGELEIN, Photography & Art.

Insinöörikoulutus odotusten 
polttopisteessä

Suomalaista insinöörikoulutusta katsel-
laan näin sateisena talvipäivänä kovin 
erilaisin silmin. Odotuksia siihen kohdis-
tavat ainakin nuori opiskelija, opettaja, 
työantaja, ammattikorkeakoulun rehtori 
ja poliitikko. 

 oiselta asteelta siirtynyt nuori opiskelijanalku näkee 
edessään nuoruuden vuosia, joilta odottaa paljon muutakin 
kuin insinöörioppia. Ehkä edelleen miettii, haluanko tätä tai 
onko minusta näihin opintoihin. Vastikään ilmestyneen E2 
Tutkimuksen tekemän insinööriopiskelijoiden läpäisyn haas-
teita kartoittaneen selvityksen mukaan yli kolmannes alan 
opiskelijoista on harkinnut opintojen keskeyttämistä. Opin-
noissa aloittaa myös moni varttuneempi opiskelija, joilla mo-
tivaatio on varmempi mutta odotuksia ja toiveitakin monen-
laisia. 
LEHTORI MIETTII, MITEN luotsata läpi moninainen opiskelija-
joukko, moninaisine valmiuksineen.  Miten herättää uinuva 
motivaatio. Samaisen selvityksen mukaan yli 30-vuotiailla 
opiskelijoilla motivaatio-ongelmia on vain harvoin, mutta alle 
25-vuotiaista motivaatio-ongelmia nimeää lähes neljännes 
vastaajista. Oppijat ovat monella tavalla kovin erilaisia kuin 
kolmekymmentä vuotta sitten. Arvioissa korostuvat helposti 
vain nykyopiskelijoiden heikkoudet verrattuna aiempiin opis-
kelijasukupolviin.

 
JUURI NÄMÄ OPISKELIJAT KUITENKIN täyttävät tulevien vuo-
sikymmenten insinöörien työmarkkinat. Juuri näillä nuorilla 
on myös vahvuuksia ja osaamista, jotka saattavat jäädä pii-
loon, jos arviointikriteereinä ovat 30 vuotta sitten opiskellei-
den vahvuudet.  Matematiikan taito on merkittävä opinnoissa 
pärjäämisessä, mutta työelämässä pärjätäkseen täytyy insi-
nöörin osata paljon, ja ennen kaikkea muuta. Opetussuunni-
telman ja pedagogiikan jatkuvaa kriittistä tarkastelua työelä-
män osaamisvaatimusten peilissä ei voikaan turhaa korostaa. 

 
TYÖNANTAJA KAIPAA OSAAVAA työvoimaa. Yhä useampi in-
sinöörin palkkaama yritys on pieni, keskisuuri tai jopa aivan 
mikro. Tällöin yhden työntekijän merkitys korostuu ja hänen 
tulisi revetä moneen. Kaiken kaikkiaan insinöörien työmark-
kinoissa tuntuu olevan vaikeasti yhteensovitettavia palasia. 
Jo mainittu selvitys osoitti esimerkiksi, että opiskelijoilla on 

T vaikeuksia löytää harjoittelupaikkoja, mikä tuntuu käsittämät-
tömältä työvoimasta kärvistelevillä toimialoilla. Työttömiäkin 
insinöörejä on enemmän kuin osaajapulapuheen perustel-
la kuuluisi olla. Kaiken kaikkiaan nyt opintojaan aloittelevan 
insinöörin pitäisi voida luottaa siihen, että tolkulla otteella ja 
osaamisella työpaikka on.   

 
ENTÄPÄ REHTORI. Hän kuuntelee odotuksia sieltä ja täältä. 
Hän tuijottaa korkeakoulun rahoituksen perusteita, jossa in-
sinöörialalla täysien pisteiden saanti vaikuttaa lähes mahdot-
tomalta.  Miten houkutella riittävän määrä hakijoita vaativiin 
opintoihin, miten saada pysymään opiskelijana, miten valmis-
tumaan määräajassa ja vieläpä työllistymään. Korkeakoulujen 
johto kuulee myös poliitikkojen odotukset, miten maamme 
menestys sakkaa, jos insinöörejä ei tule tarpeeksi ja tarpeeksi 
nopeasti. Kaiken kaikkiaan ammattikorkeakouluissa vuosit-
tain aloittavien opiskelijoiden määrä on kasvanut lähes 30 % 
viidessä vuodessa. Erityisesti määrä on kasvanut viime vuosi-
na juuri tekniikan ja ICT-alan tutkintokoulutuksissa. Yhtälö ei 
ole yksinkertainen.

 
JOKAINEN POLIITIKKO TIETÄÄ, että maahan on saatava lisää 
työllisiä. Mielellään vielä työllisiä, jotka elävät ja elättävät mui-
takin uutta teknologiaa kehittämällä, ratkaisten viheliäisen 
ongelman toisensa perään – myös ne teknologian itsensä 
aiheuttamat. Insinöörikoulutukseen ladataan paljon toiveita 
juuri vahvan luonnontieteellisen pohjan mutta käytännönlä-
heisen soveltuvuutensa vuoksi.      

 
SUOMALAISTEN SANOTAAN OLEVAN insinöörikansa. Luon-
nehdinnassa on ylpeyden sävy, ja no, ehkä hitunen sarkasmia. 
Insinööri tarkoittaa pragmaattisuutta, laajaa käytännöllistä 
osaamista, luovaa ongelmien ratkaisemista, huolehtimista 
siitä mikä ei näy, mutta jonka toimimattomuudesta seuraa ka-
tastrofeja. Pidetään huolta, että insinööriydellä pysyy vastakin 
tällainen kaiku.      
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Terveisiä   hallitukselta

Miten poistaa uuden liikenteen alan opet-
tajan stressiä, joka johtuu epäpätevyysvä-
hennyksistä? Hänellä on täysi työ paneutua 
ja valmistella opetusta uutena opettajana. 
Tämän lisäksi hänen pitäisi opiskella työn 
ohella puuttuvat tutkin
not.

 

 inoana liikenteen edustajana TOOLin hallituksessa 
ajattelin nostaa esille meidän koulutusalallamme merenku-
lussa olevaa ongelmaa, joka esiintyy uusia opettajia palkat-
taessa. Tehtävään halutaan merikapteenin tai meri-insinöörin 
tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on opettajatutkinto. Ky-
seiset tutkinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoja. Meren-
kulkualalla on ollut vasta noin kymmenen vuotta mahdollista 
suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 

LISÄKSI MERIITIKSI LASKETAAN SE, että hakijalla on merikap-
teenin tai ylikonemestarin pätevyyskirja. Tämä tarkoittaa, että 
hakijalla on työkokemusta 36 kuukautta päällystötehtävistä 
joko kansi- tai konepuolelta. Näillä ehdoilla saadaan hakija, 
jolla on mittava työkokemus ja AMK-tutkinto, mutta häneltä 
puuttuu lähes aina opettajatutkinto. 

HAKIJA PALKATAAN PÄÄTOIMISEKSI tuntiopettajaksi, mutta 
miten käy palkan? Hän saa peruspalkan ja ikälisien lisäksi saa-
tavuuslisää palkkataulukoiden mukaisesti. 

Sitten tulee ongelmakohta: häneltä vähennetään palkasta 
epäpätevyysvähennyksiä kahdesta eri syystä. Ensimmäinen 
syy on, ettei hänellä ole ylempää korkeakoulututkintoa (kuusi 
prosenttia) ja toinen on puuttuva opettajatutkinto (kuusi pro-
senttia). 

Uuden muodollisesti epäpätevän 
opettajan murheita

Seuraus on, että palkka putoaa kaksitoista prosenttia ja so-
pimus tehdään lisäsi VAIN vuodeksi kerrallaan. Lukuvuoden 
lopulla opettaja saa hakea omaa paikkansa seuraavaksi luku-
vuodeksi. Joka vuosi tulevat myös samat epäpätevyysvähen-
nykset, kunnes opettaja on suorittanut vaadittavat tutkinnot. 
Onko mitään järkeä pitää opettaja löysässä hirressä vuodesta 
toiseen?

 
TÄHÄN OLISI KAKSI RATKAISUMALLIA rauhoittamaan uuden 
opettajan mieltä.

A-mallissa tehtäisiin työsopimus määräajaksi, milloin hän 
voisi suorittaa puuttuvat tutkinnot. Työsopimus tehtäisiin kol-
men vuoden määräajalle, jos toinen tutkinnoista puuttuu, ja 
viideksi vuodeksi, jos molemmat tutkinnot puuttuvat. 

B-mallissa työsopimus tehtäisiin määräajaksi ilman epäpä-
tevyysvähennyksiä, jotta työntekijä voi suorittaa puuttuvat 
tutkinnot. Määräajat olisivat samat kuin A-mallissa. B-malli toi-
si uudelle opettajalle lisäsi palkan, joka olisi paremmin kilpai-
lukykyinen suhteessa alan yleiseen palkkatasoon ja samalla 
motivoisi uuden opettajan suorittamaan tutkinnot halutussa 
ajassa.

ASETUS AMMATTIKORKEAKOULUISTA sallii palkata lehtorin 
tehtävään muun kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorit-
taneen, jos hän on erittäin hyvin perehtynyt toimen tehtävä-
alaan. Tämä on tarkoittanut aloja, joilla ei ole ollut soveltuvaa 
ylempää korkeakoulututkintoa. Tätä olisi siten pitänyt vahtia 
liikenteen edunvalvonnassa. 

Asetus ei lisäksi edellytä opettajapätevyyden suorittamista. 
Ikävä tunne onkin, että ammattikorkeakoulut ovat tämän li-
sänneet sääntöihinsä voidakseen tehdä leikkauksen palkkoi-
hin. 

Voidaan aiheellisesti pohtia, onko järkevää ammattinsa 
osaavan merikapteenin suorittaa esimerkiksi ylemmän tra-
denomin tutkinto vakinaistaakseen opettajan työsuhteensa.

A
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ROBERT STOLPE
Aboa Mare, TOOL Turku

Kuva: H. KALLIO
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Tool Lappeenranta ry on LAB-ammattikorkeakoulun tek-
niikan yksikön Lappeenrannan toimipisteen kouluttajien 
edunvalvojana toimiva pikkuinen yhdistys. Yhdistyksen 
juuret ovat Teknillisten oppilaitosten opettajainliitossa, 
jonka alle perustettiin Lappeenrannan paikallisyhdistys 
22.2.1995. 

EIJA HAUSKA-MERTANEN, TOOL Lappeenranta ry:n puheenjohtaja

Karjalasta se pienikin ponnistaa

P erustamisvaiheessa liitosta siirtyi 
lähes 40 jäsentä perustettuun yhdis-
tykseen. Jäsenmäärä on noista ajois-
ta kutistunut kolmannekseen, mutta 
edunvalvontaa harjoitamme edelleen. 
Perustamisvaiheen jäsenistä ovat mu-
kana vielä Mirka Airesvuo (ent. Toivo-
la), Timo Lehtoviita, Ilpo Olkkonen 
ja Olli Orkamaa, joista nykyisessä hal-
lituksessa toimivat Timo ja Olli. Suurin 
osa TOOLin jäsenistä tunnistaa Mirkan 
aktiivisesta toiminnasta liiton eri toimis-

Lappeenrannan TOOL viettää pari kertaa 
vuodessa iltaa hyvän ruuan ja juoman ää-
rellä. Näillä illallisilla pyritään myös rekrytoi-
maan uusia jäseniä. Kuva on vuoden 2019 
pikkujouluista. Vasemmalta Olli Orkamaa, 
Petteri Karkkulainen, Paula Kokko, Timo Leh-
toviita, Päivi Porras, Mirka Airesvuo ja Mari 
Pyysalo. Kuva: Eija Hauska-Mertanen

sa, mutta erityisesti Toolilaisen toimitus-
kunnasta.

LAPPEENRANNAN TOOLIN hallitukses-
sa toimivat Timon ja Ollin lisäksi Pette-
ri Karkkulainen, pitkäaikainen jäsen 
hänkin, sekä Paula Kokko, joka toimii 
varapuheenjohtajana. Olli on toiminut 
rahastonhoitajana vuodesta 2007 asti.  
Allekirjoittanut valittiin yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi 2016 vuosikokouksessa. 
Ennen puheenjohtajuutta ehdin olla 

muutaman vuoden sihteerinä. Minulla 
on etuoikeus olla mukana liiton val-
tuustossa sekä toimia varaluottamus-
miehenä täällä Lappeenrannan yksikös-
sä. Myös LABin työhyvinvointiryhmään 
kuuluminen antaa näköaloja henkilö-
kunnan tilanteeseen ja tarpeisiin.

LAPPEENRANNAN TOOLILAISET ovat 
eläneet muun LABin henkilökunnan 
kanssa viime vuodet muutoksen myl-
lerryksessä. Saimaan ja Lahden ammat-



18 4/2021 Toolilainen 194/2021 Toolilainen

Toistakymmentä vuotta sitten Tool Lappeenranta oli vireä alaosasto. Ekskursioita tehtiin 
muun muassa Riikaan, jonka teknillisen yliopiston portailla kuva on otettu 2000-luvun alku-
puolella. Nykyisin uudet opettajat eivät enää automaattisesti liity yhdistykseen ja se näkyy 
jäsenmäärässä. Arkistokuva.

tikorkeakoulujen yhdistyminen sekä 
liittyminen LUT-konserniin ei ole ollut 
aivan kivutonta. Koulun opettajayhdis-
tyksiä on päivitetty kahteenkin kertaan.  
Joistakin eduista on jouduttu neuvotte-
lemaan melko tiukkaan sävyyn, mutta 
yhteisymmärryksessä tällä hetkellä ele-
tään. Tuntiresursseista vääntäminen ei 
liene millekään oppilaitokselle vierasta 
näinä aikoina.  Samojen haasteiden 
kanssa painitaan varmasti monissa am-
mattikorkeakouluissa eri puolilla Suo-

mea. Tekniikan alalle on haasteellista 
saada sekä tekniikan aloista kiinnostu-
neita opiskelijoita että osaavaa henki-
lökuntaa. Covid-19-pandemian pitkä-
aikaisvaikutuksista emme vielä tiedä, 
mutta toivomme, että sen seurauksissa 
on jotain hyvääkin. 

NYKYISIN EI OLE TRENDIKÄSTÄ osallis-
tua ammattiosastotoimintaan, kuten 
olemme saaneet kuulla valtakunnan 
uutisistakin. Lappeenrannan TOOL ry 

toimii tällä hetkellä pitkälti rakennus-
tekniikan ja yleisaineiden opettajien 
voimin. Mielellämme näkisimme jou-
kossamme myös konetekniikan edusta-
jia ja kaikki tekniikan opetustoimintaan 
kytkeytyvät henkilöt toivottaisimme ilo-
mielin tervetulleiksi. Pidämme yhteyttä 
myös Lahden toolilaisiin nyt, kun olem-
me yhtä suurta LAB-perhettä. 

Kesän 2021 illallisen päätteeksi Ravintola 
Nautiluksen parvekkeella auringonlaskua 
ihailemassa Eija Hauska-Mertanen, Olli Or-
kamaa, Petteri Karkkulainen ja Päivi Porras. 
Kuva: Mirka Airesvuo
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Toolilainen tutkii

Kuva: Taru Kurenniemi

Toolilainen tutkii 
Toolilaista

 uomo Tutkija antoi mahdollisuu-
den ehdottaa artikkeliaiheita ja antaa 
pisteitä hyvistä artikkeleista, risuja ja 
ruusuja lukijan oman mielen mukaan. 
Mitä Toolilainen jättää kertomatta, ja 
mitä asioita on liikaa? Kyselyn keskimää-
räinen vastausaika oli 2 minuuttia 59 se-
kuntia, joten paljoa ei Tuomo Tutkija va-
lehdellut määritellessään vastausajaksi 
pari minuuttia. Toolilainen yrittää pitää 
jatkossakin kysymysmäärät pieninä, 
jotta vastaaminen olisi todellakin no-
peaa ja vaivatonta. Muistattehan, että 
vastaamisen voi hoitaa tietokoneella tai 
mobiililaitteella.

ENITEN VIIME NUMEROSSA 3/2021 lu-
kijoita kiinnostivat Tampereen siirtymi-
nen ratikka-aikaan sekä tulossa oleva 
meille kaikille niin rakkaan TOOL-jär-
jestömme 75- ja lehtemme Toolilaisen 
45-vuotisjuhla. Yhtä lailla lukijakuntaa 
kiinnosti uuden järjestösihteerin, Anna-
mária Erdein, esittäytyminen sekä juhla-
artikkeli ”Insinöörikoulutus muutosten 
myllerryksessä”. 

Parhaat vakioartikkelit

Parhaaksi vakioartikkeleiksi lukijat 
katsoivat pääkirjoituksen. Lähes yhtä 
suosittuja ovat jäsenten kirjoitukset, 
päätoimittajan palsta, paikallisyhdistys-
ten esittäytymiset, hallituksen terveiset, 
vierailuvuoro sekä Toolilainen tutkii 
-palsta. Tuomo Tutkija kiittää mielen-
kiinnosta! 

Kokousuutiset, matkakertomukset ja 
Toolilainen harrastaa -palsta olivat lähes 
yhtä suosittuja. 

T
Vaikka järjestölehtemme onkin lähes täydellinen, haluam-
me kehittää sitä edelleen paremmaksi ja paremmaksi. Kou-
luarvosanaksi lukijakunta antoi lehdelle 3,88, mikä pyöris-
tyy neloseksi. Toolilainen kiittää!

Vähiten luettuja olivat luonnollisesti 
ruotsinkieliset artikkelisarjat, mikä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että ne olisivat 
yhtään vähemmän tärkeitä kuin muut-
kaan, kielivähemmistön edustajia vain 
on niin vähän. Siksi ne ovat sitäkin tär-
keämpiä! 

VASTAAJIEN KIRJAAMAT vapaat kom-
mentit olivat varsin positiivisia ja kan-
nustivat jatkamaan valitulla tiellä, jos-
kin sosiaaliseen mediaan kehotettiin 
panostamaan ajan hengen mukaises-
ti. Pitäisikö Toolilaisen digitalisoitua 
sähköisille alustoille, kuten Facebook, 
Twitter ja Instagram? Siinä mietittävää 
Toolilaisen toimituskunnalle ja yhdis-
tyksen hallitukselle. Sähköinen foorumi 
mahdollistaisi tai ainakin helpottaisi lu-
kijakunnan osallistumista. Seuraavassa 
vapaita kommentteja luokiteltuna.

Mitä halutaan lukea?

ERÄS LEHDEN TÄRKEIMPIÄ tehtäviä on 
levittää tietoa jäsenille siitä, mitä suo-
malaisissa ammattikorkeakouluissa teh-
dään ja tapahtuu toisaalta opetuksen ja 
tki:n ja toisaalta johtamisen ja työolojen 
osalta. 

On myös tärkeää pitää esillä edunval-
vontaan liittyviä asioita. Jäsenistön on 
hyvä tuntea omat oikeutensa. 

Lisää uutisia ja haastatteluita OAJ:n 
puheenjohtajan henkilökohtaisesta 
kamppailusta ja painista Toolilaisten 
etujen ajamisessa. Onko vielä jotain sel-
laista mistä voisimme luopua, tästä olisi 
mahtavaa kuulla lisää.

Joku matemaattinen tai looginen 
pähkinä tai pari olisi lehdessä hyvä lisä.

Mielenkiintoisia ovat projekteissa/
hankkeissa tehdyt toimenpiteet, tulok-
set jne., joita voidaan myös hyödyntää 
muissa asioissa esimerkiksi opetukses-
sa. 

Hyviä ovat ajankohtaiset asiat työasi-
oista ja -suhteista sekä myös omasta 
alasta poikkeavat aiheet, kuten esimer-
kiksi psykologiset aiheet.

Kamerakierros eri tekuissa olisi kiva 
lisä, ja osittain sitä olettekin tehneet.

Lehteen pitäisi saada enemmän ”raik-
kautta” ja modernimpaa otetta. Olisi 
hyvä saada enemmän artikkeleita hank-
keista ja yritysten ja oppilaitosten väli-
sestä yhteistyöstä eri puolilta Suomea.
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Jatkakaa samalla linjalla

HYVÄ LEHTI, TULEE luettua enemmän tai vähemmän tarkasti.
Hyvä nykyiselläänkin!
Hyvän kokoinen lehti sivumäärältään. Jatkakaa vain samaa 
rataa. 
Jäsenlehti on ihan tärkeä kanava, vaikka aina sitä en jaksa 
muiden lukuvelkojen ohessa kovin tarkasti lukeakaan.
Kannattaa paperinen lehti säilyttää edelleen.
Tsemppiä eteenkin päin!
Viktig info för samtliga medlemmar.

Siirtykää nettiin tai lopettakaa

KANNUSTAISIN SIIRTYMISTÄ pdf-lehteen tai nettifoorumiin. 
Säästää ympäristöä ja arkisointi sekä haku helpottuu. 

Laadukas sähköinen foorumi osallistumismahdollisuudella 
ja laadukkaalla sisällöllä olisi ehdottomasti tätä päivää. Jos 
kustannussäästöä tulisi samalla, ei sekään olisi huono asia.

Toivoisin, että Toolilainen olisi enemmän mukana sosiaali-
sessa mediassa, koska siellähän kaikki ovat – eli lehden asiois-
ta pitäisi saada sisältöä ainakin Facebookiin, Twitteriin, Insta-
gramiin, niin tulisi enemmän näkyvyyttä. 

Paljonko voisi alentaa jäsenmaksua, jos tällaiset turhakkeet 
jätettäisiin pois? 

TÄLLÄ KERTAA AHKERIMMAT vastaajat löytyivät 75-juhlat 
järjestävältä paikkakunnalta, Tampereelta. Kultamitali menee 
siis TAMKiin, hopea Savoniaan ja hopea Metropoliaan. Arca-
da, VAMK, Kajaanin AMK ja Högskolan på Åland jäivät kisassa 
kokonaan lähtöruutuun.

Parhaiten muistetut Toolilainen-lehden 3/2021 artikkelit

Kouluarvosana
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Ammattikorkeakoulujen tuotantoa on tehostettu hurjasti 
kymmenen viime vuoden aikana. Yhteiskunta saa sekä pie-
nemmällä absoluuttisella että pienemmällä opiskelijakoh-
taisella rahoituspanoksella enemmän ammattikorkeakoulu-
tutkintoja kuin koskaan aikaisemmin. Bonuksena edellisen 
lisäksi yhteiskunta on saanut huiman kasvun erimuotoisena 
hanke- ja TKI-toimeliaisuutena. Kenen tahansa vastuullisen 
tuotantojohtajan tulisi olla innoissaan tällaisista saavutuksis-
ta. Eikös samalla tehostamisen tiellä ole hyvä jatkaa? 

LAURI HIETALAHTI

Ammattikorkeakouluopetus – 
auringonlaskun ala?

O petusrahoituksen tosiasialliset 
leikkaukset vaikuttavat erityisesti opis-
kelijoihin ja opetushenkilöstöön. Edel-
liset jäävät vähemmälle ohjaamiselle ja 
opetukselle, jälkimmäisten työtaakka 
on kasvanut työn sirpaloitumisen ja 
lisääntyneiden opintojaksovastuiden 
johdosta.

TAPAHTUNUT KEHITYS on ollut kulut-
tavaa. Opetushenkilöstö on todistanut 
työmaillansa resurssien katoamisen, 
jonka tuloksena vastuulla olevien opin-

Rahoitusmalli ohjaa

TALOUS ON SE KORKEIN arvo, joka oh-
jaa kaikkea ammattikorkeakoulun toi-
mintaa. Rahoitusmallin palkinnot, am-
mattikorkeakoulujen keskinäisen rajun 
kilpailun lopputulokset, ovat tavoitteita, 
jotka ohjaavat kaikkea toimeliaisuutta.   

Eurolle, joka korkeakoululle osoite-
taan, on monta ottajaa. Korkeakoulun 
taloudenpidon kannalta on erinomai-
sen houkuttelevaa osoittaa saadut 
varat hanke- ja TKI-toiminnan omara-
hoitusosuuteen, jollainen vaatimus on 
valtaosassa hankkeita. Omarahoituksen 
taso on rahoittajan mukaan tyypillisesti 
30–40 %. 

Rahoitusmallissa ulkopuolisen 
TKI-toiminnan rahoitus on vuodesta 
2021 alkaen 11 %. Jos varojen koh-
dentaminen ammattikorkeakoulussa 
tekemiseen noudattaa rahoitusmal-
lin ansaintalogiikkaa, tulee koulujen 
valtio-osuusbudjetista osoittaa tuo 11 
% TKI-organisaation pyörittämiseen, 
hankkeiden omarahoitusosuuksiin, sär-
kymävaraksi hankehakuihin, ja jollain 
osuudella tulisi kattaa osansa koulujen 
yleiskustannuksista. 

Yksinkertaistaen: mikäli 50 M€ valtio-
osuusbudjettitason ammattikorkea-
koulu toteuttaa vuosittain noin 10 M€ 
hankesalkkua, tulee omarahoituksiin 
osoittaa noin 4 M€. Mikäli hankesalkku 
kasvaa kaksinkertaiseksi, omarahoi-
tusosuuksien toteutuminen edellyttää 
muun toimeliaisuuden, kuten koulutuk-
sen menojen, pienentämistä.

Koulutusmenot ahdingossa

ULKOPUOLISEN RAHOITUSOSAN an-
siosta tulovirta kasvaa ja toiminnan 
määrä koulussa lisääntyy – siis hanke- ja 
TKI-toiminnan. Yhtälö näyttää hyvältä 
talousprosessin osalta mutta suorina 
kuluina näkyvien koulutusmenojen 
kannalta tilanne on huolestuttava. Ra-
hoituseuro kun on houkuttelevampaa 
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tojaksojen määrä on vuodessa kasva-
nut, määrällisesti opiskelijakohtaamiset 
lisääntyneet, mahdollisuudet kehittää 
opintojaksojen sisältöjä, omaa työtä ja 
osaamista ovat vähentyneet ja silmä-
pussit kasvaneet. 

Alan normaali mantra ovat nollalisto-
jen keräilyt, siihen syyllisten opettajien 
sormella osoittaminen ja tällaisista syn-
neistä johtuvien taloudellisten kauhus-
kenaarioiden toistaminen työyhteisö-
palaverista toiseen. 
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osoittaa hanke- ja TKI-toimintaan kuin 
koulutuksen toteutukseen. 

Mikäli koulutustoiminnan tulokset, 
valmistuneiden määrä, säilyttävät ta-
sonsa, ei ole syytä muuttaa tilannetta. 
Päinvastoin, sillä jos muutama euro 
vähemmällä saamme edelleen saman 
tuotantotason, voisi koulutustekemisen 
resurssia edelleen pienentää.

Mielestäni tämä ohjaus yhdistetty-
nä vähentyneeseen ammattikorkea-
koulurahoitukseen ovat syynä siihen, 
että koulutustehtävän toteuttaminen 
ammattikorkeakouluissa näyttää aurin-
gonlaskun työmaalta. 

Loiva lasku tulee ennustettavasti jat-
kumaan lisäaloituspaikkojen myötä, 
hanke- ja TKI-trendin innostuksen jat-
kuessa ja todennäköisesti heikkenevän 
kansakunnan taloustilanteen takia. 

Merkittävien lisärahoitusten hank-
kiminen KV-opiskelijoiden avulla on 

Keskeinen vaikuttava tekijä suunnan muutokselle tai 
edes tilanteen vakauttamiseksi on kulloisenkin vuoden 
valtion budjetti ja siellä ammattikorkeakoulujärjestel-
mään osoitetut panokset. On puhuttava sen puolesta, 
että panosten määrää lisätään. 
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haastavaa, sillä kansainvälinen opiske-
lijahankintaprosessi ei toimi ihan pie-
nillä panoksilla. Tilanne haastaa myös 
sopimusedunvalvontaa, sillä talousah-
dinkoa halutaan oikaista myös pienen-
tämällä muun muassa työntekijäkuluja, 
esimerkiksi rokottamalla tekniikan alan 
erityiskohtia tai vuodattamalla sopi-
muksia.

Mitä tulisi tehdä? 

KESKEINEN VAIKUTTAVA tekijä suun-
nan muutokselle tai edes tilanteen va-
kauttamiseksi on kulloisenkin vuoden 
valtion budjetti ja siellä ammattikorkea-
koulujärjestelmään osoitetut panokset. 
On puhuttava sen puolesta, että panos-
ten määrää lisätään. 

Toisaalta rahoitusmalli ohjaa pakko-
valmistuttamiseen laadun ja osaamisen 

kustannuksella. Tällainen ohjausvaiku-
tus tulisi poistaa, sillä koulutuksen suo-
rittaneiden osaamisen – tiedot, taidot 
ja asenteet – tulisi olla suhteessa muun 
muassa kilpailumaihin relevanttia ja 
korkeatasoista.

Tulevaisuus

VAIKUTTAA SILTÄ, että 2010-luvulla eu-
rojen määrä ja ammattikorkeakoulun 
tehtävät irrotettiin toisistaan. Aikaisem-
min niiden välillä oli side, ei enää. 

Näköpiirissä ei ole muutosta tähän, 
joten varautukaamme taloudellisesti 
laihoihin ja tehtävien osalta kasvaviin 
vuosiin. 

Ammatillisella edunvalvonnalla on 
tällöin tärkeä rooli, että joku roti työ-
mailla säilyisi.
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LASSE HILLMAN, 
TAMK konetekniikan lehtori, TOOL ry hallituksen jäsen

Kuvassa tuore OAJ-TEK-kaksoisjäsen vuodel-
ta 2016. Minulle oli luontevaa säilyttää pitkä 
TEK-jäsenyys liittyessäni TOOLin jäseneksi.

OAJ:n rinnakkais- eli 
kaksoisjäsenyys kannustavammaksi 

– jäsenmaksuille katto

TOOL ry:n hallitus on seurannut 
tarkasti viime vuodet TOOLin jä-
senmäärän kehitystä ja miettinyt 
keinoja järjestäytymisasteen nosta-
miseksi. 
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 äsenasiat ovat olleet esillä käytän-
nössä joka kokouksessa esityslistalla 
omassa jäsentilanne- ja jäsenhankin-
takohdassaan, ja niistä on raportoitu 
kuukausitasolla. Jäsenmäärä on nyt 850 
jäsentä ja suunta on edelleen vähene-
mään päin. 

Uuden jäsenen 200 euron rekrytointi-
palkkio alayhdistyksille päätettiin viime 
vuonna, ja se on edelleen voimassa. En 
lähde tässä vaiheessa arvioimaan sen 
toimivuutta, mutta senkin aika on var-
masti jossain kohtaa. 

Sitäkin tärkeämpää on miettiä uusia 
houkuttimia jäsenyyteen kannustami-
seen. Mielestäni yksi niistä on rinnak-
kaisjäsenyyden tekeminen houkuttele-
vammaksi.

LÄHTÖKOHTAISESTI RINNAKKAIS- eli 
kaksoisjäsenyys on houkutteleva. Rin-
nakkaisjäsenyys on mahdollista OAJ:n 
rinnakkaisjärjestäytymissopimuksien 
myötä Suomen Ekonomien, Insinööri-
liiton ja Tekniikan akateemisten TEKin 
kanssa. 

Kuten OAJ:n sivuillakin mainitaan, 
rinnakkaisjäsenyyden avulla jäsen saa 
hyödyt kahden ammattijärjestön tar-
joamista eduista ja palveluista. 

Viimeistään siinä vaiheessa, kun TE-
Kin, Insinööriliiton tai Ekonomiliiton 
jäsen alkaa aidosti miettiä liittymistä 
OAJ:n jäseneksi tai rinnakkaisjäseneksi, 
tulee selvitettyä, mitä jäsenyys kustan-
taa eri vaihtoehdoilla. Kahden liiton 
jäsenyys tarkoittaa myös kahta jäsen-
maksua.

OTETAAN ESIMERKIKSI TEKIN jäsen, 
joita varmasti jokaisella TOOLin jäse-
nellä on kollegoina. TEKin täysjäsenen 
jäsenmaksu on tänä vuonna 351 euroa. 
Vertailun vuoksi Ekonomeilla jäsenmak-
su on hieman TEKin jäsenmaksua pie-
nempi, kun taas Insinööriliitolla hieman 
TEKin jäsenmaksua suurempi. Kaikki 

Rinnakkaisjäsenyyden avulla jäsen 
saa hyödyt kahden ammattijärjestön 
tarjoamista eduista ja palveluista.

J
nämä jäsenmaksut ovat kiinteitä jäsen-
maksuja eli jäsenmaksun suuruus ei rii-
pu tuloista. 

Tässä onkin merkittävin ero OAJ:n pe-
rimään jäsenmaksuun, joka on prosent-
tiperusteinen ja suuruudeltaan 1,0 %. 

TEKin jäsen, joka siirtyy tai jo työsken-
telee ammattikorkeakoulussa, saattaa 
hyvinkin tienata sen verran, että liit-
tyessään OAJ:n jäseneksi jäsenmaksu 
tuplaantuisi. Hinta tuplaantuu siinäkin 
tapauksessa, että hän maksaisi jatkossa 
vain yhden jäsenyyden eli OAJ:n jäsen-
maksun. Halutessaan kaksoisjäsenyy-
den esimerkin TEKin jäsen maksaisi 111 
euroa vuodessa lisää. Sen jälkeen ollaan 
jo sellaisissa jäsenmaksulukemissa, ettei 
vastaavia taida Suomesta löytyä. 

Vaikka kaksoisjäsenyydellä saa aina-
kin tuplahyödyn eli kahden jäsenyyden 
erot, niin voi silti olla haastavaa argu-
mentoida, että hyödyt olisivat enem-
män kuin tuplat. Jossain tapauksessa ne 
voivat sitä ollakin. TOOL ja OAJ ajaa par-
haiten ammattikorkeakoulujen teknii-
kan ja liikenteen opettajien etuja, joten 
esimerkin TEKin jäsenelle liittyminen 
TOOLin ja OAJ:n jäseneksi varmasti kan-
nattaisi. Mutta moni laskee jäsenyyden 
hinnan tarkasti ja silloin jäsenmaksun 
suuruus saattaa muodostua jäsenyyden 
esteeksi.

OLISIN EHDOTTOMASTI sillä kannalla, 
että kaksoisjäsenyyden hinta ei saisi 
muodostua esteeksi liittyä TOOLin ja 
OAJ:n jäseneksi. Lisäksi OAJ:n kaksois-
jäsenyys pitäisi mahdollistaa kaikkien 
liittojen kanssa, ei ainoastaan noiden 
kolmen jo mahdollistavien sopimuksi-
en kanssa. 

Ammattikorkeakouluun tullaan töi-
hin työelämän kautta, jolloin moni on jo 
tullessaan jonkun liiton jäsen. Edellises-
sä työelämässä on voitu olla kauankin, 
jolloin siellä muodostuneesta ammatti-
indentiteetistä voi olla vaikea luopua. 

Siitä halutaan jopa pitää kiinni, esimer-
kiksi säilyttämällä vanha jäsenyys.

PALATAAN VIELÄ TÄHÄN OAJ-TEK-kak-
soisjäsenmaksuun konkreettisella rat-
kaisulla. Tässä tapauksessa jäsenmaksu 
saisi olla korkeitaan yhteensä tuo OAJ:n 
jäsenmaksu. Se voitaisiin toteuttaa niin, 
että OAJ:n jäsenmaksun suuruus piene-
nisi kaksoisjäsenillä toisen jäsenmaksun 
suuruuden verran eli tässä tapauksessa 
111 EUR/v. Se on ehdoton minimitavoi-
te. 

TOOL ry hallitus keskusteli asiasta 
OAJ neuvottelujohtaja Petri Lindroo-
sin kanssa hallituksen marraskuun ko-
kouksessa. Vaikuttaa nyt vahvasti siltä, 
että homma nyt etenee OAJ:n rattaissa. 
Kiitoksia Petrille jo etukäteen!

JÄSENYYTTÄ VIELÄ TÄTÄKIN houkut-
televammaksi voisi auttaa isompikin 
remontti jäsenmaksujen osalta. Kuten 
tuossa edellä tulikin jo todettua, monel-
la liitolla on kiinteä jäsenmaksu. 

Mielestäni olisi selvityksen paikka, 
kuinka paljon enemmän TOOLilla olisi 
jäseniä, jos OAJ:n jäsenmaksulle mää-
riteltäisiin jokin maksimi, esimerkiksi 
500…600 EUR/v. 

Siinäkin tapauksessa TOOLin jäsen 
maksaisi myös rinnakkaisjäsenenä 
OAJ:lle hyvinkin saman verran kuin kes-
kiverto OAJ:n jäsen. 

Lisääntyvä jäsenmäärä voisi kompen-
soida kokonaisuutta jopa kokonaisjä-
senmaksuja lisäävästi. Korkealla järjes-
täytymisasteella on luonnollisesti myös 
merkitystä edunvalvonnan kannalta, ja 
sen eteen täytyy olla valmiita tekemään 
tarvittavia toimenpiteitä. 

Minun mielestäni tässä on nyt toi-
menpiteitä tehtäväksi ja selvitettäväksi 
niin TOOL ry:n hallituksella kuin muilla-
kin tahoilla.
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Kuva: Taru Kurenniemi
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ARI SAUNAMÄKI
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, lehtori

SeAMK Motorsport - moottoriurheilu 
osana insinöörikoulusta

Maailmanennätyksen haltija Jaakko Salakari esittelee valmistamaansa yli 
2000 hevosvoimaista nitrometanollia toimivaa kiihdytysmoottoripyörää.

Syksyllä 2019 auto- ja työkonetekniikan opiskelijoille avautui 
uusi vaihtoehtoinen erikoistumissuunta, moottoriurheiluinsi-
nöörikoulutus. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on luoda eri 
moottoriurheilulajeissa toimiviin ammattimaisiin kilpatiimeihin 
kaivattuja insinöörejä ja muita osaajia. 
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K
Takala Racingin Endurance-luokan kilpailutoimintaan on osallistunut opiskelijoita kaudella 
2021. Huoltotoimien lisäksi opiskelijat ovat ajaneet myös kaikissa kauden kilpailuissa tiimin 
autolla kilpaa.

 oulutuskokonaisuus rakennet-
tiin olemassa olevien opintojen sisään, 
ja mukaan valikoitui 14 moottoriurhei-
lusta kiinnostunutta opiskelijaa. 

Moottoriurheilu on ollut mukana pit-
kään yksittäisissä projektipajoissa, mut-
ta laajemmat kanavat alalle omaavan 
yhteistyökumppanin myötä mahdollis-
tui opintokokonaisuuden muodostami-
sen. 

Suuri merkitys moottoriurheilun mu-
kaantulolla on ollut muun muassa kau-
hajokisen Relaa Racingin Raimo Nie-
mellä. SeAMKin autoalan opiskelijoita 
on osallistunut Porscheilla kilpailevan 
Relaa Racingin teamin toimintaan jo 
vuodesta 2013. 

 
NOPEA OPINTOKOKONAISUUDEN 
rakentaminen ei olisi ollut mahdol- 
lista ilman konetekniikan opetuksen 
menetelmien tuomaa mahdollisuutta. 

SeAMKissa on konetekniikan koulu-
tuksessa toteutettu jo pitkään tuotan-
topainotteista koulutusta, johon kuuluu 
hyvin oleellisena osana yritysyhteistyö. 
Koulutuskokonaisuuteen kuuluu  

• projektipajat (15 op), joita on mah-
dollista suorittaa lähes opintojen 
alusta, alkaen ensimmäisen opin-
tovuoden syksystä 

• ohjatut työharjoittelut (30 op), joi-
ta opiskelijat suorittavat kesäisin ja 
viimeistään kolmannen opiskelu-
vuoden keväällä 

• projektiopintojakso (12 op), joka 
ajoittuu neljännen vuoden syk-
syyn 

• opinnäytetyö (15 op), joka on 
mahdollista aloittaa jo heti vii-
meisen neljännen opintovuoden 
käynnistyttyä. 

Yksi opintopiste tarkoittaa 27 tuntia 
opiskelijan aktiivista työtä, eli käytän-

nössä mainittu kokonaisuus on lähes 
kolmannes neljän vuoden opinnoista.  

MOTORSPORTIIN PAINOTTUVA opin-
tokokonaisuus aloitettiin syksyllä 2019 
alan ammattilaisten toteuttamalla luen-
tojen sarjalla. Luennoitsijoina toimivat 
motorsportin nimekkäät ammattilaiset, 
kuten Riku Tolonen, Marko Rämänen, 
Matti Alamäki ja Ossi Oikarinen. 

Luennot ja käytännön harjoitukset 
päättyivät joulukuussa ja tämän jälkeen 
ryhmälle järjestettiin vielä moottoriur-
heilupainotteinen englannin kurssi, 
joka sai nimekseen Rallienglanti kurs-
sin vetäjän englannin kielen opettajan 
Riikka Ala-Sankilan nimeämänä.  

YHTEISTYÖKUMPPANIN ja opiskelijoi-
den oman aktiivisuuden avulla 2019–20 
kaikille löytyi harjoittelupaikka mootto-
riurheilun parista. 
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Koronan hämmentäessä jäivät syksyn 2020 vierailevien lu-
ennoitsijoiden luennot pitämättä ja yritysvierailut tekemättä. 
Koulutuskokonaisuuteen valittujen kahdentoista opiskelijan 
motorsport-opinnot koostuivat muun muassa aikaisempien 
opiskelijoiden seminaaripäivistä. 

Keväällä 2021 tarjoutui kuitenkin useita työharjoittelupaik-
koja ja mahdollisuuksia erilaisiin projekteihin, erilaisissa kilpa-
ryhmissä ja tehtävissä. 

MOOTTORIURHEILUN SARALLA on noteerattu laajasti  
SeAMKin koulutus, ja uusia yhteistyökumppaneita on asian 
ympärille ilmaantunut, joten yleisestä hiljaiselosta huolimat-
ta päästiin syksyllä 2021 uudelleen vauhtiin. Kuluvan syksyn 
luennoitsijoina toimivat muun muassa Ossi Oikarinen, Riku 
Tolonen, Jaakko Salakari, Heikki Hirsimäki ja Jari-Matti 
Latvala. Lisäksi ohjelmassa on useita aiheeseen liittyviä vie-
railuja ja aiheeseen jo syvemmälle päässeiden opiskelijoiden 
seminaariesityksiä. 

Viimeisimmät moottoriurheiluun liittyvät opiskeli-
joiden projektit ja harjoittelut:  

• JML Motorsportilla eli Jari-Matti Latvalan kilpa-autopajalla 
on opiskelija suorittanut harjoittelujaksot, henkilökohtaisen 
projektiopintojakson ja opinnäytetyön. 

• Kaksi opiskelijaa on toiminut mekaanikkoina, autonkuljet-
tajina ja kisainsinööreinä WR Racingilla, joka on kilpaillut 
Porsche Sprint Challenge NEZ -sarjassa kilpailukaudet 2020 
ja 2021. Tuloksena sarjan toinen tila 2021. 

• Valmistuva opiskelija on töissä Toyota Gazoo Racingilla 
(Toyotan MM-rallitalli) ja tekee opinnäytetyön sinne. 

• Yksi valmistuva opiskelija tekee projektiopintojaksoa JML 
Motorsportilla ja myös opinnäytetyötä on juuri startattu. 

• Keväällä 2021 valmistunut opiskelija teki opinnäytetyön 
drifting pro2 -luokan autonrakentamiseen liittyen. 

• Yksi kolmannen vuoden opiskelija on toiminut Relaa 
Racingilla Tuomas Pöntisen kisainsinöörinä. Tuomas voitti 
Porsche Sprint Challenge NEZ -sarjan. 

• Kaksi opiskelijaa on toiminut kauden 2021 Takala Racingis-
sa mekaanikkoina. He hankkivat ajolisenssit ja ovat myös 
ajaneet kilpaa Endurance Cup -tiimissä. 

• Endurance Cup -kilpailuja ajavassa Barbara Racing -tiimissä 
toimi kauden 2021 lopusta alkaen kolmannen vuoden 
opiskelija tallin toisen auton kilpailuinsinöörinä ja tehtävät 
jatkuvat tulevalla kaudella. 

• Endurance Cup -kilpailuja Suomessa järjestävä MRT Racing 
Teamille tehtävässä projektipajassa kehitetään kaudella 
2022 starttaavaan uuteen luokkaan moottorinohjauksen 
valvontajärjestelmää kolmen opiskelijan voimin. 

• Kaksi opiskelijaa on juuri aloittanut ”kisälliopinnot” eräässä 
maineikkaassa rallitallissa, jossa on tulevaisuudessa ja 
kaiken mennessä kohdalleen on tarjolla ponnahduslautoja 
ja työpaikkoja rallin MM-rallisarjan tiimeissä. 

 
 Harjoitteluita ja projekteja on suoritettu myös Saksassa 

Team Rosbergilla ja Lapland Drivingilla ja useissa muis-
sa pienemmissä motorsportin parissa työskentelevissä 
yrityksissä. Tällä hetkellä erilaisissa motorsportiin liittyvissä 
projekteissa työskentelee normaalin opetuksen ohessa noin 
25 opiskelijaa. Muut noin 90 auto- ja työkonealaa opiske-
levaa suorittavat projektiopintoja omien mielenkiintojensa 
mukaisissa auto- ja työkonealojen yrityksissä.

Opiskelijat Relaa Racingin tiloissa tutustumassa. Relaa Racingilla on 
ollut opiskelijoita jo yhdeksänä kilpailukautena.
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Vierailu oli osa Quality Ma-
nagement -kurssia ja tarkoi-
tus oli tutustua yritykseen ja 
yrityksen laatujohtamiseen.

 einäjoen ammattikorkeakou-
lun Tekniikan yksikön vaihto-opiskelijat 
vierailivat MSK Cabinsilla. Kyseessä oli 
ensimmäinen isompi ryhmä, joka pääsi 
yritykseen excursiolle Covid-19-pande-
mian puhkeamisen jälkeen. Isäntänä 
toimi laatupäällikkö Sakari Impola. 
Vierailun aluksi oli luento, jossa Sakari 
esitteli yritystä ja sen laatujohtamista. 
Informatiivisen teoriapaketin jälkeen 
tutustuimme tuotantoon ja etenkin oh-
jaamoiden kokoonpanoon. 

YRITYKSESSÄ ON KÄYTÖSSÄ täysin au-
tomatisoitu putken taivutusyksikkö, 
joka taivuttaa, leikkaa, mittaa, jyrsii ja 
kuormaa osia. Robottisolu tuottaa kom-
ponentteja nopeasti, tarkasti ja kustan-
nustehokkaasti. 

MSK Cabins hyödyntää nykyaikaista 
robottituotantoa myös runkojen hit-
sauksessa. Automaatio ja osaaminen 
tehokkaan ja joustavan sisäisen logistii-
kan tukemana takaavat korkean laadun 
ja kustannustehokkaan ohjaamon run-

HEIKKI HEISKANEN

SeAMKin kansainväliset opiskelijat 
yritysvierailulla MSK Cabinsilla

gon. Suuret moduulit kootaan ja testa-
taan osakokoonpanoina. Täysin viimeis-
tellyt hytit kootaan kokoonpanolinjalla 
Valtran tuotantoaikataulun mukaisesti. 

Loppuasiakkaat voivat valita itselleen 
sopivan ohjaamon sadoista eri moduu-
leista. 

Tehokas ja läpinäkyvä toimitusketjun 
hallinta on ratkaisevan tärkeää. Hen-
kilökuntaa on noin 230 ja ohjaamoita 
valmistuu vuodessa 12 000 kappaletta. 
MSK Cabinsilla on useita satoja materi-
aalintoimittajaa, joista vajaa puolet on 
Suomesta ja 39 % muista EU-maista.  

TOIMITTAJIEN LAATUA seurataan jatku-
vasti ja suunnittelua tehdään yhdessä 
heidän kanssaan. Käytössä on APQP 
(Advanced Product Quality Planning) 
ja PPAP (Production Part Approval Pro-
cess). Yrityksessä on käytössä systemaat-
tiset työkalut poikkeamien käsittelyyn: 
8D-raportit, 5 x miksi ja juurisyyanalyy-
simenetelmä. PPM ja toimitustarkkuus 
ovat toimittajien avainindikaattoreita

Laadun varmistus on jatkuvaa ja sys-
temaattista. Päivittäiseen johtamiseen 
kuuluu eri tiimien JP-taulut. Yrityksellä 
on mittauslaboratorio osien laadun ja 
työkalujen kunnon varmistamiseksi. 
Lisäksi tietyille tuotteille tehdään vas-
taanottotarkastusta. Valmiille ohjaa-
moille tehdään lopputarkastus sekä 
testataan niiden toiminta ja vesitiiveys. 

Asiakkaan ilmoittamat tai sisäiset laa-
tupoikkeamat käydään säännöllisesti 
läpi.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN on 
tärkeä osa yrityksen arvoja. Se toimii 
pohjavesialueella, mikä asettaa kor-
keat vaatimukset ympäristökuormi-
tuksen hallinnassa ja minimoinnissa. 
Tärkeimmät näkökohdat ovat jätteiden 
ja jäteveden vähentäminen. MSK on 
vapaaehtoisesti mukana Energiatehok-
kuusohjelmassa.

Lopuksi laatupäällikkö kertoi omia 
näkemyksiä laatuun liittyen:

Perusasiat tulee olla kunnossa eli työ-
ympäristö, työohjeet ja työkalut. Stan-
dardointia ja visualisointia ei saa myös-
kään unohtaa. Koska muutos on aina 
riski, se pitää hallita! Voit ostaa kalliita 
koneita, mutta lähes joka kerta poikkea-
mien perimmäinen syy on ihmisperäi-
nen. Pitää olla mieluummin ennakoiva 
ja suunnitteleva kuin vain reagoida ja 
juosta. Loppujen lopuksi laatu on pit-
kälti ryhmätyötä.

MSK konserni
Liikevaihto 150 M€
Henkilökuntaa 750
Sopimusvalmistusta 90 % tuotannosta
Tehdaspinta-ala 60 000 m2

S

Vaihto-opiskelijat 
yritysvierailulla MSK 
Cabinsilla. Isäntänä 
toimi laatupäällikkö 
Sakari Impola (kuvassa 
oikealla).
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3D-tulostuksen opetuksen 
kehittäminen insinöörikoulutuksessa

Lisäävä valmistus (3D-tulostus) on tullut pysy-
väksi osaksi insinöörikoulutusta monilla aloilla. 
Nyt katseet luodaankin tekniikan oppimisen ke-
hittämiseen ja osaamisen tehokkaaseen siirtoon 
koulutuksista yrityksiin. Tämä vaatii entistä mo-
nipuolisempaa opetuksen suunnittelua ja oppi-
misympäristöjen rakentamista. Artikkelissa luo-
daan katsaus Lapin ammattikorkeakoulun kone-
tekniikan koulutuksen 3D-tulostuksen opetuksen 
kehittämiseen.

 -tulostus on valmistus-
tekniikka, jossa fyysinen objekti val-
mistetaan 3D-CAD-tiedostosta kerros 
kerrokselta valitulla lisäävän valmistuk-
sen prosessilla. Tekniikka mahdollistaa 
sellaisten tuotteiden ja rakenteiden 
valmistamisen, jotka olisivat muuten 
vaikeita tai jopa mahdottomia valmis-
taa perinteisillä menetelmillä, kuten jyr-
simällä tai sorvaamalla. 

Yrityksille tämä antaa uusia näkö-
kulmia esimerkiksi tuotekehitykseen. 
Osaamisen puute on kuitenkin tällä 
hetkellä yksi suurimmista esteistä 3D-
tulostuksen laajemmalle käyttöönotolle 
ja hyödyntämiselle. 

ARI PIKKARAINEN , (TkT) lehtori, konetekniikan koulutus
Lapin ammattikorkeakoulu

Avotulostimien kotelointi on tehokkain 
ratkaisu haju- ja partikkelipäästöjen 
hallintaan.
NUVE-LAB tilan havainnekuva.

3D
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Osaamisen vaatimukset asettavat 
uusia haasteita erityisesti insinöörikou-
lutuksissa, joiden tehtävänä on tuottaa 
osaajia yritysten ja teollisuuden tar-
peisiin. 3D-tulostuksen pedagoginen 
kehittäminen on tärkeää, jotta kuilu 
koulutuksen ja yritysten välillä voidaan 
kuroa umpeen. 

Suomessa eri ammattikorkeakou-
lut käyttävät 3D-tulostusta opinto-
jaksoissaan ja erilaisissa tutkimus- ja 
kehitystoiminnoissaan varsin laajasti, 
mutta alalle tarvitaan uutta ja vakinaist- 
ettua opetuksen ja oppimisen metodo-
logiaa. 

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN ko-
netekniikan koulutus on lähestynyt on-
gelmaa opetussuunnitelmatyön kautta. 
Sen sijaan, että 3D-tulostamista vain 
liitettäisiin eri opintojaksoihin, on se 
kiinnitetty opetussuunnitelmaan syste-
maattisesti. 

Tämän artikkelin kirjoittajan LUT-
yliopistossa tekemässä väitöstutki-
muksessa kartoitettiin Pohjois- ja 
Keski-Suomen alueen tarpeita koskien 
3D-tulostuksen osaamista, oppimista 
ja opetusta. Tutkimus synnytti kuvan 
tarvittavista osaamistavoitteista, jotka 
voitiin viedä opetussuunnitelmatasol-
le. Huomioon otettiin 3D-tulostuksen 

oppimisen luonne, jossa opiskelijan 
osaamista kasvatetaan neljän lukuvuo-
den aikana kohti edistyneempää ta-
soa. Koulutuksessa päädyttiin malliin, 
jossa 3D-tulostus on integroitu useaan 
opintojaksoon ja projektiin. Opiskelija 
voi opiskella jopa yli 40 opintopistettä 
aiheen parissa, riippuen esimerkiksi va-
linnaisista aineista, projektien tai opin-
näytetyön aiheesta.

Tutkimuksessa kehitettiin myös uusi 
teknisen pedagogian malli, jota voi-
daan soveltaa esimerkiksi 3D-tulostuk-
sen opetuksessa. 

Opetussuunnitelmatyön rinnalla 
Lapin AMK:n konetekniikan koulutus 

Jauhepetitulostin vaatii oman 
erillisen ilmastoidun tilan jauheen 
leviämisen estämiseksi.
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Työturvallisuus 
3D-tulostuksessa

 yöterveyslaitoksen (Viitanen 
et. al. 2016) tutkimuksessa tode-
taan poistoilmalla varustetun ko-
teloinnin olevan tehokas tapa 3D-
tulostuksen partikkelipäästöjen 
hallintaan avotulostimilla. Tulosti-
men geometriasta riippuen laitteen 
yläpuolelle sijoitettu kohdepoisto 
ei ole riittävä ratkaisu torjumaan 
partikkelipäästöjä. 

Tämän artikkelin kirjoitushetkellä 
koulutuksessa on meneillään opin-
näytetyötutkimus, jossa optimoi-
daan koteloiden ilmavirtausta ja 
määritellään esimerkiksi koteloiden 
turvallisen avaamisen ajankohta tu-
lostamisen päätyttyä. 

Polymeerien sulatuksessa ja ker-
rosten yhteenliittymisessä tapah-
tuvan kemikaalisen prosessin kat-
sotaan jatkuvan vielä tietyn aikaa 
prosessin päätyttyä ja aiheuttavan 
partikkelipäästöjä. Laboratorion 
kemikaalit säilytetään erillisessä 
ilmastoidussa kemikaalikaapissa 
ja kemikaaleja vaativa jälkityöstö 
suoritetaan vetokaapissa. Muovien 
jauhepetitulostus vaatii oman eri-
tyisen ratkaisun, jossa tulostin jälki-
työstöpisteineen on sijoitettu erilli-
seen lasiseinistä rakentuvaan tilaan, 
jossa on oma ilmanvaihto. Jauheen 
leviäminen muuhun tilaan on estet-
ty lattialle sijoitetulla kumisella rei-
kämatolla, joka pitää laskeutuvan 
jauheen tilassa. 

Fyysinen työturvallisuus taataan 
asianmukaisilla suojavarusteilla ja 
hengityssuojaimilla laitteiston val-
mistajan ohjeistuksien mukaisesti. 
Turvallisuuden huomiointi onkin 
yksi keskeinen tekijä, joka on otet-
tava huomioon suunniteltaessa ja 
rakentaessa 3D-tulostusympäristö-
jä eri koulutuksissa. 

VIITANEN, A.-K. ET AL. 2016. Mate-
riaalia lisäävän valmistuksen (3D-
tulostus) kaasu- ja hiukkaspäästöt 
eri työvaiheissa. Työterveyslaitos.

T

suunnitteli ja rakensi Älypaja-hankkee-
seensa liittyen uuden 3D-tulostuslabo-
ratorion perustuen polymeerien tulos-
tamiseen. 

KOULUTUS ALKOI SUUNNITELLA uut-
ta laboratoriota vuonna 2018 valitse-
malla hankittavaksi kolme käytetyintä 
3D-tulostustekniikkaa. Tekniikat olivat 
materiaalin pursotus (FDM), valokove-
tus altaassa (SLA) ja muovien jauhepe-
titulostus (SLS). Valintaperusteena oli 
esimerkiksi tekniikoiden sopivuus oppi-
miseen ja opiskelijaprojekteihin.  

Suunnitteluprosessi sisälsi tarvekar-
toituksen, laboratorion toimintojen 
määrittämisen, suunnitteluvaiheen 
(layout ja LVIS) sekä ympäristön sisäl-
lyttämisen 3D-tulostuksen opetukseen 
pedagogisella tasolla. Viimeisenä vai-
heena olivat käyttöönotto ja laitteiden 
testaus. 

Yksi tärkein lähtökohta suunnittelus-
sa oli tulostamisessa syntyvien haju- ja 
partikkelipäästöjen hallinta sekä kemi-
kaaliturvallisuus perinteistä työturval-
lisuutta unohtamatta. Tulostimet on 
koteloitu ja liitetty keskitettyyn, tilan 
normaalista ilmanvaihtojärjestelmästä 
eristettyyn ilmanpoistojärjestelmään, 
ja jokaisessa poistopisteessä on ajas-
timella ja on/off-valinnalla varustettu 
sulkupelti järjestelmän toiminnan te-
hostamiseksi. 

TÄLLÄ HETKELLÄ LABORATORIOSSA on 
11 3D-tulostinta, laserleikkaus ja -kai-
verruslaitteisto, käsivarainen VCSEL-tek-
nologiaan perustuva 3D-skanneri sekä 

filamenttien valmistus- ja kierrätyslait-
teisto. Tulostimien suuren lukumäärän 
avulla usea eri opiskelijaryhmä pystyy 
toimimaan yhtä aikaa tilassa, mikä oli 
tärkeä lähtökohta suunnittelussa. 

Laserleikkaus ja -kaiverruslaitteiston 
avulla opiskelijat voivat tutustua muo-
vien ja muiden materiaalien lasertyös-
töön. 3D-skannerin avulla opiskelijat 
voivat tutustua Reverse engineering 
-sovelluksiin, tuotteiden optimointiin ja 
tuotesuunnittelun tehostamiseen esi-
merkiksi vaikeasti mitattavien muoto-
jen suunnittelussa. 

Filamenttien valmistus- ja kierrätys-
laitteisto mahdollistaa tulostettujen 
(esim. PLA, ABS, PC, PA tai PETG) kappa-
leiden murskaamisen ja siitä syntyvien 
partikkelien kuivaamisen sekä sulatta-
misen uudeksi käytettäväksi tulostus-
materiaaliksi. Laitteiston avulla voidaan 
valmistaa myös kustomoituja filament-
teja ja materiaalisekoituksia juuri se 
määrä, mitä tarvitaan esimerkiksi tiet-
tyyn erikoiseen sovellukseen. Tämä 
avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi 
3D-tulostusmateriaalien tutkimiseen ja 
käyttämiseen sekä tuo kiertotalousnä-
kökulmaa 3D-tulostukseen. 

LABORATORIO ON OLLUT täysin valmii-
na vuoden 2021 alusta asti ja kokemuk-
set ovat osoittaneet, että 3D-tulostus 
on erinomainen menetelmä erityisesti 
opiskelijoiden teknisen ja innovaatio-
osaamisen kasvattamisessa. Valmis-
tuvat insinöörit vievät 3D-tulostuksen 
tiedon ja osaamisen koulutuksesta työ-
elämään.

 Tekniikka mahdollistaa vaikeidenkin 
muotojen valmistamisen.
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Pyrolyysista saadaan lop-
putuotteina öljyä, kaasuja 
ja koksia. Tässä artikkelissa 
keskitytään nestemäisiin 
pyrolyysin lopputuotteisiin, 
joilla voidaan korvata fossii-
lista öljyä.  Pyrolyysiöljyn 
käyttö on yksi tapa vähentää 
fossiiliriippuvuutta. 

 yrolyysia voidaan pitää toimenpi-
teenä, jolla kasvatetaan polttoaineen 
energiatiheyttä, koska sen avulla bio-
massasta tai jätteestä saadaan energia-
tiheämpää polttoainetta.

Nopealla pyrolyysilla tehtyä neste-
mäistä polttoainetta voidaan pitää 

TEIJA HONKANEN
Energiatekniikan lehtori, Savonia AMK

Pyrolyysiteknologiaa voidaan 
hyödyntää bioöljyn tuotannossa

teknisesti ja taloudellisesti varteenotet-
tavana vaihtoehtona korvaamaan fos-
siilista öljyä poltossa. Bioöljyä voidaan 
pitää kestävänä ja ilmastoystävällisenä 
polttoaineena, jos bioöljyn raaka-aineet 
on hankittu kestävästi. 

Bioöljy ei ole kestävästi tuotettua, jos 
sen raaka-aineet ovat peräisin alueilta, 
joilla luonto on erityisen monimuotois-
ta tai alueilta, joilla maaperä sitoo paljon 
hiilidioksidia. 

Bioöljyn käyttö riippuu monista eri te-
kijöistä kuten raaka-aineiden saatavuu-
desta, valtion tuista ja potentiaalisten 
kuluttajien lukumäärästä. 

Mikä on pyrolyysi?

PYROLYYSI MÄÄRITELLÄÄN lähtöai-
neen hajoamiseksi lämpötilan vaiku-
tuksesta hapettomassa ympäristössä. 

Oheisessa kuvassa on esitetty nopean 
pyrolyysin periaate. 

Tyypillisesti pyrolyysi tapahtuu iner-
tissä ympäristössä ja siinä hyödynne-
tään inerttejä kaasuja kuten heliumia 
tai typpeä hapen sijaan. Biomassan py-
rolyysissa lämpötila-alueella 420–540 oC 
syntyy haihtuvia kaasuja, jotka osittain 
lauhtuvat nestemäiseksi polttoaineek-
si ja syntyy koksia. Lauhtumattoman 
kaasun osuudesta saadaan kaasumais-
ta polttoainetta, kun taas lauhtuneesta 
nestemäisestä polttoaineesta voidaan 
jalostaa polttoaineita liikennekäyttöön. 

Nestemäinen polttoaine sisältää se-
oksena monimutkaisia orgaanisia yh-
disteitä, joilla on alhainen lämpöarvo, 
mutta joita voidaan polttaa suoraan 
kattilassa tai tulipesässä ilman jatkoja-
lostamista. 

Pyrolyysin kustannuksia saadaan las-
kettua, jos sähkön käyttö kuumennuk-

P

Nopean pyrolyysin periaate.

1. Pyrolyysireaktori
(nopea lämmitys => 
550°C, inerttikaasu)

3. Kattila (valinnainen)

2. Lauhdutin

Raaka-aine

Koksi

Lämpö

Höyryt
Energian-
tuotanto

Bioöljy

Kaasut (H2, CO, CH4, C2H2, C2H4)

Katalyyttinen muunto
vedyksi(valinnainen)

1
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Japani aikoo vähentää kasvihuonekaa-
supäästöjä vuoteen 2030 mennessä 
26 % verrattuna vuoteen 2014, jolloin 
maassa julkistettiin energiatehokkuutta 
korostava strateginen energiasuunnitel-
ma. 

 apanissa käytetään hyvin vähän biomassaa Suo-
meen verrattuna. Biomassan osuus energiantuotan-
nossa oli vain 1,7 % vuonna 2016. 

Sen sijaan öljyn osuus energiantuotannossa oli mel-
ko korkea Suomeen verrattuna eli 5,4 % vuonna 2016. 
Syynä tähän on se, että fossiilinen öljy on korvannut 
ydinvoimaa Fukushiman onnettomuuden 2011 jäl-
keen. 

Öljylaitoksia on käytetty etupäässä kuormapiikkien 
aikana. Kuormapiikit sijoittuvat Japanissa tammikuulle 
ja elokuulle. Tammikuussa tarvitaan lämmitystä ja elo-
kuussa jäähdytystä lämpötilojen ollessa jopa 40 °C. 

Japani kuuluu osittain lämpimään meri-ilmastoon 
ja osittain subtrooppiseen ilmastoon. Lämmityksen 
osuus energiankulutuksesta on matala lukuun otta-
matta pohjoisinta Hokkaidon saarta.

Japanista 67 % on metsää, mikä on vain 11 % vä-
hemmän kuin Suomessa. Ongelmana puunkäytön 
kannalta on se, että Japanista 73 % on vuoristoa, mikä 
hankaloittaa puun korjaamista. Lämmityksen energi-
ankulutuksen osuus Japanissa on vain 4 %. 

Kerosiini on Japanissa käytetyin energianlähde läm-
mityksessä.

JAPANISSA ON OLLUT KÄYTÖSSÄ Syöttötariffi vuo-
desta 2012 lähtien. Syöttötariffilla tuetaan uusiutuvan 
energian lähteitä sähkön tuotannossa. Syöttötariffin 
käytön seurauksena biomassaa polttavien laitosten 
koot ovat kasvaneet. Keskimääräinen laitoskoko vuon-
na 2016 oli 19 MW uudelle laitokselle aikaisemman 5 
MW:n sijaan. Laitosten hyötysuhde on kasvanut ja tuo-
tantokustannukset ovat laskeneet.

Biopolttoaineista tariffissa huomioidaan puu, hak-
kutähteet, purkupuu, yhdyskuntajäte ja biokaasu. Ta-
riffikausi kaikille biomassatyypeille on 20 vuotta. 

TEIJA HONKANEN
Energiatekniikan lehtori, Savonia AMK

Pyrolyysiteknologian 
hyödyntäminen Japanissa

sessa korvataan muodostuneen koksin 
poltolla ja typpi inerttikaasuna korva-
taan savukaasulla, joka ei sisällä happea. 

NOPEASSA PYROLYYSISSA öljy syntyy 
prosessissa, jossa raaka-aine kuumen-
netaan nopeasti (alle kahdessa sekun-
nissa) korkeaan lämpötilaan. Prosessin 
saanto on yleensä noin 76 % kuivan 
puun massasta. Saantoon vaikuttavat 
reaktorin lämpötila, inertin kaasun mää-
rä ja raaka-aineen partikkelikoko. 

Nopeaa pyrolyysiä käytetään bioöljyn 
tuotantoon, koska se tuottaa enemmän 
öljyä kuin hidas pyrolyysi. Yleensä py-
ritään maksimoimaan bioöljyn saanto 
lopputuotteen ominaisuuksien kustan-
nuksella. 

Bioöljy ei ole pyrolyysireaktion ainoa 
hyödyntämiskelpoinen tuote. Pyrolyy-
sikaasuista voidaan saada erikoiske-
mikaaleja. Jos kaasujen saanto ei ole 
pääosassa, ne yleensä poltetaan, jotta 
saadaan tuotettu energiaa pyrolyysi-
reaktorille. Jäljelle jäävä koksi voidaan 
hyödyntää lannoitteena, jolla paranne-
taan maaperän laatua ja satomääriä. 

Pyrolyysiöljyn 
ominaisuudet

NOPEALLA PYROLYYSILLA tehty öljy on 
ruskeaa, happamaa nestettä, joka tuok-
suu tervalle. Pyrolyysiöljyn lämpöarvo 
on kaksinkertainen verrattuna puun 
lämpöarvoon. Pyrolyysiöljy sisältää 
noin 25 painoprosenttia vettä. 

Pyrolyysiöljyn tiheys on suuri ja läm-
pöarvo matala verrattuna fossiiliseen 
öljyyn. Viskositeetti eli juoksevuus on 
jossain kevyen öljyn ja raskaan öljyn vis-
kositeetin välissä. Pyrolyysiöljyn viskosi-
teetti nousee ajan kuluessa.

J

Japanilainen To-
shiba on kehittänyt 
pyrolyysiin perus-
tuvan jätemuovin 
nesteytysproses-
sin. Prosessissa 
poistetaan klooria 
PVC:tä sisältävistä 
muovijätteistä. 
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JAPANILAINEN TOSHIBA ON KEHITTÄNYT pyrolyysiin perus-
tuvan jätemuovin nesteytysprosessin. Prosessissa poistetaan 
klooria PVC:tä sisältävistä muovijätteistä. 

Vuonna 2000 Sapporossa käynnistettiin kaupallinen laitos 
jätemuovin nesteytykseen. Laitoksella pystyttiin kierrättä-
mään kolmea erityyppistä muovia: PPP:tä, PET:tä ja PVC:tä. 
Sapporon laitoksella on kierrätetty yli 100 000 t muovia. Laitos 
tuotti myös 4 MW sähköä ja 4 MW lämpöä.

Muita tuotteita laitokselta olivat korkealaatuinen kierrätys-
öljy, suolahappo HCl ja alumiini. Laitos tuotti myös jätepolt-
toainetta. 

Sapporon muovinkierrätyslaitos ajettiin alas joitakin vuosia 
sitten raaka-ainepulan vuoksi.

KIRJOITTAJA ON ASUNUT JAPANISSA vuosina 2017–2019 ja 
opiskellut tuona aikana ympäristötekniikan jatkotutkintoa 
mm. vaihto-opiskelijana Tokyo Techissa.

Hokkaidon saarella Sapporossa on talvella lunta.

Suurimmat tariffit myönnetään laitoksille, joissa poltetaan 
biokaasua sekä metsätähdettä polttaville laitoksille, jotka 
ovat kooltaan alle 20 MW.

PYROLYYSIA ON JAPANISSA hyödynnetty öljyntuotantoon 
käyttämällä raaka-aineena muovijätettä. Yleensä jäte polte-
taan Japanissa arinakattilassa yhdyskuntajätteen massapolt-
tona ja lopputuote viedään kaatopaikalle. 

Japanissa poltetaan noin 40 miljoonaa tonnia yhdyskunta-
jätettä vuosittain. Noin 20 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätet-
tä käytetään vuosittain energiantuotantoon, ja siitä saadaan 
1000 MW sähköä vuosittain. 

Vuonna 2014 Japanissa hyödynnettiin muovijätteestä 83 % 
pääosin energiantuotannossa. Japanissa on pulaa kaatopai-
koista ja tämän lisäksi heillä on jätteenpolttolaitosten tuhkan 
kemikaalipitoisuuksiin liittyvää lainsäädäntöä. Vuonna 1995 
säädetty pakkausten kierrätyslaki on saanut kunnat aloitta-
maan muovimateriaalien keräyksen ja lajittelun.



38 4/2021 Toolilainen 394/2021 Toolilainen

KEIJO HAKALA & MERVI FRIMAN
Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kuvat: PAULA NUMMINEN

Kestävää ja kehittävää 
opettajankoulutusta

 ekniikan aloilla kehitys on erittäin 
nopeaa, ja nykyisin se vaatii tiivistä yh-
teistyötä eri toimijoiden kesken. 

Yksi ratkaisu yhteiseen kehittämiseen 
ovat hankkeet, joista tuore esimerkki 
on ammattikorkeakoulujen ja ammatil-
lisen koulutuksen toimijoiden Teformi-
hanke. Siinä kehittämisen kohteena 
olivat opiskelijan yksilölliset hybridit 
opintopolut (oppilaitos, virtuaaliset ja 
työpaikat), työelämän ja ammatillisen 
koulutuksen yhteistyön kehittäminen 

HÄMEEN ammattikorkeakoulussa toi-
mii ammatillinen opettajakorkeakoulu 
(AOKK). 

Syksyllä 2021 starttasi jo seitsemättä 
kertaa tekniikan ja liikenteen alan opet-
tajien oma opiskelijaryhmä, jossa tänä 
lukuvuonna on parikymmentä opiske-
lijaa. 

Ryhmään on vuosittain halukkuutta, 
sillä oman toimialan erityisiin kysymyk-
siin voidaan näin kiinnittää huomiota ja 
samalla solmia uusia verkostoja. Suurin 

T opettajien osaamisena, työpaikalla 
opiskelijan uraohjauksen sekä kestä-
vän teknologian opetuksen kehittämi-
nen. 

Yhtenä esimerkkinä viimeksi maini-
tusta on  Ammattiopisto-Tavastiassa ke-
hitetty sähköpyörämekaanikon paikalli-
nen tutkinnon osa. Lisäksi hankkeessa 
koottiin kansainvälinen yhteistyöver-
kosto, joka tänä päivänä on tarpeen niin 
henkilökohtaisella kuin oppilaitosten 
tasolla.

Tekniikan alan opettajien 
tarve on nyt ja lähivuosina 
suuri. Nuorten ammatillisen 
ja ammattikorkeakoulutuk-
sen rinnalle on kasvamassa 
yhä suurempi jatkuvan op-
pimisen sektori, johon tarvi-
taan aikuisten opettamisen 
ammattilaisia. Jokainen 
teknisen alan työpaikka on 
myös oppimisympäristö, 
missä on tarve ohjaajille ja 
mentoreille. Lisäksi mones-
sa työtehtävässä tarvitaan 
opettamiseen ja ohjaami-
seen liittyvää tietotaitoa 
myös oppilaitosten ulkopuo-
lella.
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osa opiskelijoista toimii jo opetustehtä-
vissä joko ammatillisissa oppilaitoksissa 
tai ammattikorkeakouluissa osan miet-
tiessä alalle hakeutumista. 

Tekniikan ryhmän perustamiselle on 
useita syitä. (1) Tekniikan aloille on vai-
kea saada opettajia, sillä palkkaus ei ole 
kovin houkutteleva yrityksiin nähden. 
(2) Erillisen ryhmän toivotaan madalta-
van kynnystä tulla kokeilemaan, miten 
opettajana toimiminen sopisi omaksi 
työksi. Kokeilijoilla on usein jo mieles-
sään siirtyminen joko toisen asteen op-
pilaitokseen tai ammattikorkeakouluun 
ja opintoja voi sen mukaisesti suunnata. 

VUODEN MITTAISEEN opettajankoulu-
tukseen kuuluu teoriaopetusta, opetus-
harjoittelu sekä tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiotyö (tki-työ). Se on laajuudel-
taan kuusi opintopistettä, joka tarkoit-
taa noin kuukauden työrupeamaa. 

Jos ei ole vielä opettajan työssä, tki-
toiminnassa on erinomainen mahdol-
lisuus kehittää henkilökohtaisia opet-
tajuuden osaamisen osa-alueita kuten 
vuorovaikutustaitoja tai opetus- ja oh-
jaustaitoja. 

Tki-työn aiheita ovat viime vuosina ol-
leet esimerkiksi oppimisen edistäminen 
kilpailutoiminnalla, opetusteknologiaa 
hyödyntävä pelillistäminen ja oppimi-
sanalytiikan sovellusten käyttöön otta-
minen. 

Oppilaitoksiin kohdistuneissa tki-
töissä yritykset ovat olleet voimakkaas-
ti mukana tuomalla omia odotuksiaan 
koulutuksen toteuttajille. Myös työpai-
kalla järjestettävän koulutuksen osa-
alueita kuten digitaalisten ohjausväli-
neiden ja käytänteiden uudistamista 
on tki-töissä tehty. Pandemia-aikana 
2020–21 syntyi useita tki-töitä, joissa 
kehitettiin verkko-oppimista. 

OPISKELUSSA TOTEUTETAAN köyden-
punojan pedagogiikkaa, jonka ideana 
on opettamalla oppiminen. Köyden-
punonnan metafora kuvaa tiedon 
konstruktiivista rakentumista ohuista 
kuiduista langoiksi ja edelleen opetta-
juutta ilmentäväksi vahvaksi köydeksi 
(Kuivalahti 2015). Köydenpunonta ku-
vaa myös jatkuvan oppimisen uudis-
tavaa luonnetta, jossa opiskelijan am-
mattilaisuus täydentyy pedagogisella 
osaamisella. 

Käytännön toteutuksessa korostuu 
yksilöllistä vapautta ja vastuuta kunni-
oittava yhteisöllinen opiskelu. Tiedon 
ja osaamisen hankkiminen käynnistyy 
opetussuunnitelman osaamistavoittei-
den tutkimisesta. Tavoitteet suunnitel-
laan ja muotoillaan oppimistehtäviksi, 
joiden kautta tavoitteet muuttuvat op-
pimiseksi. 

Yhteistoiminnallisessa toteutuksessa 
kukin opiskelija toimii erilaisissa roolissa: 

opintopiirissä, opintoparina ja yksilönä. 
Eri rooleissa opiskelijat vastaavat opin-
tojaksojen suunnittelusta, opetuksen 
toteutuksesta ja tehtävien laadinnasta. 
Piiri vastaa verkko-oppimisalustan ra-
kentamisesta ja sen toimivuudesta. Sa-
moin palautteen antaminen ja vastaan-
ottaminen tulevat harjoitelluiksi. 

Opettajat ovat kokonaisuuden ohjaa-
jia ja fasilitaattoreita. He antavat palau-
tetta sekä opintopiireille, opintopareille 
että jokaiselle opiskelijalle itselleen. 

Köydenpunonnan malli on todettu 
onnistuneeksi, koska se mahdollistaa 
opettajan työn kokonaisuuden konk-
reettisen toteutumisen jokaisen koh-
dalla.

OPISKELIJOILTA SAATU palaute kertoo 
siitä, että koulutusta on pidetty tarpeel-
lisena, olipa vastaajan tausta oppilai-
toksessa tai yrityksessä. Erilaiset taustat 
ovat rikastaneet opiskelua ja näkemystä 
laajasta tekniikan toimialasta. 

Teoriasisällöt ovat saaneet kiitosta, 
vaikkakin lukeminen ja kirjoittaminen 
ovat aluksi tuntuneet raskailta. Opiske-
lujen edetessä käytännön esimerkit ja 
toimet ovat kuitenkin näin saaneet van-
kan pohjan.

SEURAAVA HAKU opettajankoulutuk-
seen on 4.1.-20.1.2022, 
https://www.hamk.fi/aokk/

Opettajaksi opiskelua innostavassa seurassa ja oppimisympäristössä.
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Pyöräily koki koronan myö-
tä kaikkien aikojen kasvun. 
Myös työsuhdepyörien suo-
sio suorastaan räjähti kas-
vuun. Näiden seurauksena 
pyörien myynti nousi niin 
huimasti, että uutta fillaria 
on joutunut odottamaan 
viikkoja tai kuukausia, eri-
koisimpia malleja yli vuo-
den. 

 oska meillä, kuten melkein 
kaikkialla muuallakin, osan aikaa vuoro-
kaudesta tarvitaan pyöriin valot, kokivat 
myös valojen valmistajat ja kauppiaat 
ennen näkemättömän sesongin. Kiiret-
tä piti myös Suomen ainoalla pyöräva-
lojen valmistajalla.

Suomen ainoa pyöränvalojen valmis-
taja on vuonna 1959 perustettu peder-
söreläinen Herrmans Bike Components. 
Se huolehtii fillareittemme valopolitii-
kasta ja innovoi uusia valoja tasaiseen 
tahtiin. Yritys hallitsee polkupyörien 
valobisneksen maassamme, eikä Euroo-
passakaan ole kovin monta potentiaa-
lista kilpailijaa varsinkaan yhtä laajalla 
tuotevalikoimalla. Valojen tuotannosta 
selvästi suurin osa menee tänä päivänä 
sähköpyöriin.

Myös vientikauppa toimii kotimaan 
kysynnän rinnalla. Herrmansin tuotan-
nosta vientiin menee peräti yli yhdek-
sänkymmentäyhdeksän prosenttia. 
Suurimmat asiakkaat ovat Keski-Euroo-
passa ja Taiwanilla toimivat pyörien val-
mistajat. 

Aivan kokonaan yritys ei ole valojen 
varassa. Se kehittää ja valmistaa myös 
muita pyöriin liittyviä tuotteita, kuten 
muun muassa ohjaustangon kahvoja, 
vannenauhoja ja heijastimia. Yrityksen 
uusin tuote on lamppu, jossa on sekä 
pitkä että lyhyt valo.

Useimmat meistä ovat tottuneet 
käyttämään pyörien lamppuja, joiden 
virta tulee akuista tai paristoista. Vie-
lä pari vuosikymmentä sitten dynamo 
pyöri useimpien fillareitten eturenkaas-
sa sähkön tuottajana. Enää niitä ei juuri-

KAUKO KALLIO
Kuvat: TUOMAS KALLIO ja 
Herrmans Bike Components

Polkupyöriin vilkut 
ja jarruvalo?K

kaan Suomessa tule vastaan. Yllättävää 
kuitenkin onkin, että Saksassa dynamo 
hoitelee edelleen usean pyörän valojen 
sähkön tarpeen.

Automaatio ja 
innovatiiviset tuotteet 
vahvuuksina

KYSYIN HERRMANS Bike Component-
sia luotsaavalta toimitusjohtaja Dan 
Liljeqvistiltä, kuinka ihmeessä tällainen 
menestys on mahdollista ja miten Suo-
messa voi pärjätä maailmalla toimivien 
kilpailijoitten kanssa tämän tapaisten 
massatuotteitten valmistuksessa.

Liljeqvistin mukaan siihen ei ole yhtä 
ainoaa tekijää. Alalla on maailmalla 
monta kovaa tekijää, mutta meidän 
menestyksen avaintekijöitä ovat jat-
kuva tuotteitten innovatiivinen kehit-
täminen, tuotannon automatisointi ja 
kyky vastata asiakkaan tarpeisiin mää-
rätietoisesti. Siinä osaava henkilöstö on 
avainasemassa.

”Valmistamme tuotteita sarjatyönä 
jatkuvasti tuotantoa automatisoimal-
la ja tehostamalla. Massaräätälöinnillä 
pystymme vastaamaan jokaisen asiak-
kaan tarpeisiin samalla kun tuotantom-
me toimii maksimaalisen tehokkaasti”, 
tarkentaa Liljeqvist menestyksen perus-
taa tuotannon kannalta.
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niin haluaa nähdä hyvin. Sähköpyörillä 
vauhdin lisääntyessä on tärkeä nähdä 
sekä itse että tulla nähdyksi”, summaa 
Liljeqvist valojen erään kehittämispuo-
len.

Myös kahvojen ominaisuudet ke-
hittyvät jatkuvasti pyörien erilaisten 
rakenteiden ja käytön mukana. Mate-
riaalipuolella kestävän kehityksen, ym-
päristöä säästävien ja kierrätettävien 
materiaalien rooli korostuu markkinoin-
nissa. 

Tekijöitä vaikea löytää

KUN KYSYIN, onko nyt jotakin sellaista, 
mikä vaikeuttaa tekemistä ja hidastaa 
kehitystä, Dan Liljeqvist nosti esille niin 
monen muunkin yrityksen pulmat. Työn 
tekijöitä on entistä vaikeampi löytää. 
Herrmans Bike Componentsissa erityi-
sesti tuotantoon tarvittavat uudet ihmi-
set ovat kiven alla.

Saatavuutta on viime aikoina yritetty 
parantaa tekemällä yhteistyötä alueen 
ammatillisten kouluttajien kanssa niin 
opistotasolla kuin Novian kanssa. Am-
mattiopiston kanssa on käynnistynyt 
aivan oma koulutusohjelma, josta toi-
votaan saatavan uutta ja osaavaa po-
rukkaa tuotannon eri tehtäviin.

Materiaalien saatavuudessa on myös 
ollut kitkaa. On yritetty löytää uusia toi-
mittajia erityisesti elektroniikkaosien 
toimittajiksi. Kova kysyntä alan tuotteil-

”Pysyäksemme mukana kansainväli-
sessä kilpailussa ja asiakkaitten nope-
asti muuttuvissa tarpeissa meidän tuo-
tekehityksen on löydettävä jatkuvasti 
uusia ideoita tuotteisiimme. Onneksi 
parin kymmenen insinöörimme tiimi 
tekee siinä suhteessa erinomaista työ-
tä”, kiittää hän tuotekehityksen osuutta 
kilpailukyvyn ylläpidossa.

Kun kysyin, voisiko jotakin verhoa 
avata valojen ja pyörien varusteiden 
tulevista uusista suunnista, Liljeqvist toi 
esiin muutaman selkeän seikan. Valojen 
kohdalla älykkyys tulee lisääntymään ja 
erilaisia, uusiakin valoja tullaan näke-
mään tulevaisuudessa. 

”Valoilta vaaditaan yhä enemmän. Jos 
vaikka maastopyörällä menee metsään, 

le ja koronan aiheuttamat haasteet ovat 
pääsyyt toimitusvaikeuksiin. Pienikin 
puute hankaloittaa tuotannossa.

Näin toimittajankin on helppo ym-
märtää pyörien kanssa toimijoita, kun 
yhdenkin osan puuttuminen riittää sii-
hen, ettei pyörää saada toimitettua asi-
akkaalle. Osia kun on pyörässä mallista 
riippuen 50–100 kappaletta ja ne tule-
vat eri puolilta maapalloa.

”Katsomme kuitenkin positiivisesti 
tulevaisuuteen pienistä haasteista huo-
limatta”, summaa Dan Liljeqvist posi-
tiivisella ilmeellä yrityksen tilanteen ja 
kehittymisen.

Pysyäksemme mukana kansainvä-
lisessä kilpailussa ja asiakkaitten 
nopeasti muuttuvissa tarpeissa tuo-
tekehityksen on löydettävä jatkuvasti 
uusia ideoita. Onneksi parinkymme-
nen insinöörimme tiimi tekee siinä 
suhteessa erinomaista työtä.
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LAB-ammattikorkeakoulun 
projekti konenäön sovelluk-
sista toteutti teemansa mu-
kaisia kokeiluja Lahdessa. 
Yksi kokeiluista liittyi ajan-
kohtaiseen asiaan: käsien 
hygieniaan. 

 äsienpesunorsu on interaktii-
vinen robotti, joka neuvoo lapsia käsi-
enpesussa ja pitää heidän mielenkiinto-
aan yllä pesutilanteessa. 

Pesunorsun prototyyppi koettaa var-
mistaa, että lapsi pesee käsiään vähin-
tään 30 sekuntia. 

Animoitujen kasvojen lisäksi robotil-
le haluttiin lapsia kiinnostava fyysinen 
olemus. 

Lasten itse ehdottamista hahmoista 
norsu valikoitui prototyypin teemaksi 
käytännönsyistä: isojen korvien taakse 
on helppoa piilottaa komponentteja ja 
kärsä mahdollisti huomaamattoman, 
mutta tarkan kameran sijoittelun pesu-
altaan ylle. 

KUTEN KUVASTA NÄEMME, ulkomuo-
don suunnittelijaksi viime metreillä 
rekrytoidun bofferimiekkaveteraanin 
ansiosta pesunorsusta tuli veikeän nä-
köinen: tavallinen 21 tuuman tietoko-
nenäyttö peitettiin vaahtomuovista 
kootulla ”norsunaamiolla”. Kärsä on läm-
pöeristeellä päällystettyä taivuteltavissa 
olevaa, mutta jämäkkää kupariputkea. 

Fyysisen kokonaisuuden toteuttaja 
lahjoitti laitteelle äänensä noin 50 rep-
liikin nauhoitussessiossa. 

Tämä on hyvä hetki kiittää poikaani 
konkreettisesta ja ratkaisevalla hetkellä 
kipeästi tarvitusta suunnittelu- ja raken-
teluavusta ja koko perhettä kärsivälli-

Norsun sielunelämää

K

syydestä ”hullun tiedemiehen” virityksiä 
kohtaan.

Montako saisi olla?

PROJEKTIN ALKUPERÄINEN suunnitel-
ma oli sijoittaa robotteja useampiin pe-
supisteisiin. 

Robotin ohjelmakoodi rakennettiin 
alusta asti kaksiosaiseksi. Raskas las-
kenta tuli suorittaa palvelimella. Altail-
le suunniteltiin asennettavaksi kevyitä 
päätelaitteita. 

Ohjelmiston toisintaminen laitteesta 
toiseen oli toki helppoa, mutta useam-
man robotin fyysinen rakentaminen 
osoittautui ajallisesti haastavaksi. Kun 
tarkka laitteiden sijoitusympäristö saa-
tiin selville, kävi selväksi, että identtiset 
kopiot eivät olisi voineet toimia kaikissa 
pesupisteissä. Kiinteitä, tapauskohtaisia 
asennuksia poraamisineen ei haluttu 
prototyyppien vuoksi tehdä. 

Ainoan prototyypin lopullinen sijoi-
tuspaikka oli WC-tila, joten oli hyvin sel-
keätä lasten huoltajille, että laite ei ole 
ollenkaan verkossa kiinni. 

Kuvien tallennukselle ei ollut missään 
vaiheessa tarvettakaan. Byrokratian 
jouduttamiseksi ja kokeiluaikataulun 
turvaamiseksi ainoa robotti muutettiin 
vauhdilla ilman palvelinta toimivaksi it-
senäiseksi yksiköksi.

Elefantin aivon  
sopiva koko?

OHJELMISTO (RUST-KIELINEN) laadittiin 
alkujaan sillä oletuksella, että lasken-
taa tehtäisiin merkittävästi enemmän. 
Lopullisessa ratkaisussa RaspberryPI4-
yksikkö pystyi toimimaan itselleen 
palvelimena sujuvasti. ”Käyttöliittymä” 
ja ”kuva-analyysi” keskustelivat silti 

pitkään HTTP-protokollan välityksellä, 
vaikka prosessit ajettiinkin samassa lait-
teessa. 

Kun kävi selväksi, ettei useampaa 
pesuallasta aleta järjestelmällä seurata, 
leikattiin HTTP-viestintä ylläpidon ja on-
gelmanratkaisun helpottamiseksi pois 
rakennetusta prototyyppiyksiköstä. Säi-
keistys ja arkkitehtuurin asynkronisuus 
periytyivät yhä sellaisenaan lopulliseen 
robottiin, mikä varmasti osaltaan paran-
si muun muassa robotin vasteaikoja. 

Konenäköputken alkuperäinen pää-
tekoodi kaappaa kuvia ja jonottaa ne 
esikäsittelylle, joka puolestaan lähettää 
käsitellyt kuvat edelleen jonoon analyy-
siä varten. Palvelinkoodi analysoi kuvat 
ja lähettää analyysin tulokset takaisin 
päätepuolelle, missä robotin reaktiot 
hoitava ohjelmakoodi päivittää tilaansa 
saapuneiden tietojen perusteella.

Minkä luokan konenäköä?

PESUTAPAHTUMAN analysointiin suun-
niteltiin nykytrendin mukaisesti ko-
neoppimista. Tehokas kannettava tieto-
kone olisi ajanut lastentarhanopettajien 
taukotilassa kuva-analyysiä. 

Luotettava koneoppimismalli koulu-
tusmateriaalinkäsittelyineen oli kuiten-
kin itsessään suurehko projekti, joka 
venyessään olisi vienyt aikaa muulta 
toteutustyöltä ja uhannut testauksen 
ajoittamista. 

Projekti teki taktisen vedon ja rat-
kaisi ongelman klassisella konenäöllä: 
kädet ovat pestessä lavuaarin päällä ja 
koska lavuaarin värisävy pysyy samana, 
voidaan lavuaarin peittäminen todeta 
värialueiden muutoksista. Näin näy-
tönohjaimella ajettava koneoppimis-
malliprototyyppi sai väistyä ja tilalle tuli 
kolme riviä OpenCV-kirjaston valmista 
konenäköä. 

, 
JAN-ERIK SANDELIN
lehtori LAB-ammattikorkeakoulu
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”Analyysissä” tehdään maski perus-
tuen värialueeseen. Seuraavaksi katso-
taan, montako pikseliä maski peittää. 
Kädet ovat kuvassa, jos maski ei pei-
täkään enää ihan niin montaa pikseliä 
kuin tyhjän lavuaarin tilanteessa. 

Ratkaisu on riittävän luotettava, vaik-
kakaan ei luonnollisesti kykene ”tiedos-
tamaan” sellaisia seikkoja kuin ”Onko 
hana päällä?”, ”Ovatko kädet hanan 
alla?” tai edes ”Mikä esine lavuaarin 
päällä on?”. Kunnollisen kuva-analyysin 
pois jättämisellä on siis varjopuolensa: 
Robotista tuli tyhmä.

Hillittömiä määriä 
saippuaa ja kädet hanan 
alta takaisin hanan alle!

ROBOTTI ON POHJIMMILTAAN yksinker-
tainen vähämuistinen tilakone. Pesu on 

jaettu ajallisiin lokeroihin: ensimmäiset 
5 sekuntia, keskimmäiset 20 sekuntia, 
viimeiset 5 sekuntia. Jokaisessa aikalo-
kerossa mitataan aikaa kahdesta het-
kestä: tilaan siirtymisestä ja käsien tilan 
(on/ei) vaihtumisesta.

Robotin sanomisissa on ajallista lo-
giikkaa, mutta etenkin vanhemmat lap-
set kyllä havaitsivat outouksia robotin 
antamissa ohjeissa, jotka valitaan satun-
naisesti tilan mukaan. Laite esimerkiksi 
saattoi kehottaa ottamaan saippuaa, 
vaikka sitä oli juuri otettu. Kohderyh-
mälle tämä riitti, sillä he olivat kirjaimel-
lisesti leikin juonessa mukana, vaikka 
arpaonni välillä repliikeissä aiheuttikin 
toistoa. 

Yksinkertainen konenäköalgoritmi 
kärsi aluksi asennusympäristössään ka-
meran vaihtuvista asetuksista ja valais-
tuksen muutoksista. Ongelmat saatiin 
matkalla korjattua tarkentamalla kyn-
nysarvoja ja vakioimalla kameran auto-

maattiasetuksia ohjelmallisesti pääte-
ohjelmaa muuttaen.

Alkuun päästiin!

ME LABILLA JATKAMME tätä työtä nyt 
vaativammilla asiakasryhmillä, joille ei 
enää yksinkertainen konenäkö riitä. 

Koneoppiminen on väistämättä työ-
kalupakissa, kun sosiaali- ja terveysalan 
asiantuntijat hahmottelevat tulevia rat-
kaisuja konenäköosaajien kanssa. Nor-
sun naamio on saanut oman telineen 
LAB WellTech -kehitysympäristön tilois-
sa ja tarkkailee sieltä tulevan isoveljensä 
syntymisprosessia!
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MERJA ÖHMAN, Karelia ammattikorkeakoulu, lehtori

Vielä jaksaa – miten voit opettaja?

Perhe, terveellinen elämä ja liikun-
ta ovat ydinarvojani, joten illat ja 
viikonloput varaan niille hyvällä 
omalla tunnolla, koska tiedän, 
että levättyäni saan kaiken tehtyä 
ajoissa ja paljon nopeammin.
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Olen ahkera jumppaaja ja 
hokeman ”vielä jaksaa” 
kuulee joka kerta. Jotain 
liikettä tehdään, vaikka ei 
enää jaksaisi ja tuntuu ai-
van kamalalta. Kun on kyse 
liikunnasta, jaksaminen yli 
omien rajojen saattaa ko-
hottaa kuntoa mutta myös 
saada paikat rikki. Auttaako 
sama hokema, kun opettajan 
pitäisi jaksaa?

 orona on koetellut kaikkia 
opettajia lisääntyneellä työmäärällä, 
kun siirtyminen etäopetukseen tai hy-
bridiopetukseen tapahtui hetkessä. 
Entiseen ei ole paluuta, vaan opettajan 
on räätälöitävä opetusta opiskelijoiden 
toiveiden mukaan. 

Opettaja on mukana hankkeissa, kir-
joittaa julkaisuja, kehittää opetusta ja 
opetussuunnitelmaa. Tehtävien ja vaa-
timusten määrä on loputon ja siksi yhä 
useampi uupuu työtaakan alle. 

Monet opettajat silti jatkavat sitke-
ästi. Väsyneenä itketään työmatkalla ja 
vietetään unettomia öitä työhuolissa 
kieriskellen.

Hälyttäviä merkkejä 
omassa käyttäytymisessä

UUPUMUS EI YLEENSÄ tapahdu yhtäk-
kiä, vaan se kehittyy vähitellen.  

Työ ei enää tunnu mukavalta ja innos-
tavalta. Mieli on ärtynyt ja huonotuuli-
nen. Ei enää huvita istua kahvilla juttele-
massa kollegoiden kanssa. 

Työt kasaantuvat ja tekemättömät 
työt painavat mieltä. Työasiat pyörivät 
mielessä yölläkin ja uni on katkonaista. 

Ystävien tapaaminen on jäänyt, kos-
ka työt vievät kaiken ajan. Iltaisin sohva 
houkuttelee enemmän kuin ystävien 
tapaaminen tai liikunta.

Kun ihminen on tunnollinen ja työl-
leen omistautunut, kuten moni opetta-
ja, hän luopuu helpommin asioista, jot-
ka ovat itselle tärkeitä. Henkilö suorittaa 
asioita ja hän ajattelee, että ei voi asialle 
mitään. Työt on hoidettava. 

K Mitä väsyneempi ja stressaantu-
neempi ihminen on, sitä vähemmän 
hän näkee vaihtoehtoja, miten kuormit-
tuneeseen tilanteeseen voisi vaikuttaa. 
Mutta nämä ovat vain kuitenkin ihmi-
sen ajatuksia, eivätkä välttämättä totta.

Mikä sinua kuormittaa, 
mikä ravitsee?

ON NORMAALIA ELÄMÄÄ, että meillä 
on välillä haasteita ja rankkoja päiviä, 
mutta jokaisella pitäisi olla myös asioi-
ta, jotka ravitsevat ja tuovat elinvoimaa. 
Olisiko mahdollista pysähtyä hetkeksi 
ja listata vaikka paperille asioita, jotka 
kuormittavat sinua, ja asioita, jotka si-
nua ravitsevat? 

Kun tiedostat, mitkä asiat ravitsevat ja 
antavat sinulle voimia, olisiko mahdol-
lista antaa niille aikaa juuri silloin, kun 
tunnet itsesi väsyneeksi ja stressaantu-
neeksi? 

Jos kuormittavien asioiden lista on 
pidempi, voisitko miettiä, mihin voisit 
vaikuttaa ja miten?  Mitä voisit tehdä 
toisin? Kuka voisi auttaa? Voisiko muut-
taa suhtautumista siten, että hyväksyy, 
että välillä on raskaampi työpäivä ja hy-
väksyä se.  

Ravitsevien asioiden lista olisi kuin 
työkalupakki, josta voisit ottaa sopivan 
työkalun stressaavassa tilanteessa.

Ole armollinen itsellesi

ELÄMÄN EI TARVITSE mullistua ker-
taheitolla, vaan voit aloittaa yhdestä 

pienestä asiasta kerrallaan. Yksikin ra-
vitseva asia voi tasapainottaa monta ku-
luttavaa tekijää: saunominen, hyvä kirja 
tai elokuva, lempiharrastus. 

Opettele tuntemaan rajasi ja opi sa-
nomaan EI liialle kuormittavuudelle, 
mutta myös KYLLÄ, kun on kyse sinua 
ravitsevista asioista.

Olen itse kulkenut pitkän matkan ko-
ettaessani tasapainottaa kuormittavia 
ja ravitsevia asioita elämässäni. Olen 
tarvinnut siihen kuntoutusta, työoh-
jausta, valmennusta, esimiehen apua 
ja arvojeni kirkastamista. Tarvitsen silti 
harjoitusta edelleen.

Koska minulla on erittäin paljon ope-
tusta ja isoja ryhmiä, olen muun muas-
sa ottanut käyttöön ryhmäpalautuksia, 
itsekorjaavia tehtäviä ja tenttejä. Suun-
nittelen tarkkaan päivä-, viikko- ja vuo-
siohjelmani ja priorisoin työtehtäväni 
tarkkaan, jotta saan työni tehtyä työ-
päivän aikana. 

Rauhallisimpina aikoina teen valmiik-
si myöhemmin eteen tulevia tehtäviä. 
Yritän välttää multaskausta ja keskityn 
yhteen asiaan kerrallaan. 

Teen suunnittelutyötä kodin rauhas-
sa, koska se on rentouttava ja rauhalli-
nen paikka keskittyä. Käytän arjessani 
Lean-oppeja, ja olen muun muassa op-
pinut karsimaan työstäni aikasyöppöjä. 

Uupumuksen kehittymistä voisi kuvata 
suppilona (Muokattu kirjasta Mark Wil-
liams  & Danny Penman: Tietoinen läsnä-
olo – löydä rauha kiireen keskellä. Basam 
books 2012)

Olen itse kulkenut pitkän matkan koettaessani tasapainottaa kuormittavia ja ravitsevia asioita elämässäni. 
Olen tarvinnut siihen kuntoutusta, työohjausta, valmennusta, esimiehen apua ja arvojeni kirkastamista. 
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Rauhallisimpina aikoina teen valmiiksi myöhemmin eteen tulevia tehtäviä. Yritän välttää multaskausta ja 
keskityn yhteen asiaan kerrallaan.  
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KUVAT: 
 
 

 

Uupumuksen kehittymistä voisi kuvata suppilona (Muokattu kirjasta Mark Williams  & Danny Penman: 
Tietoinen läsnäolo – löydä rauha kiireen keskellä. Basam books 2012) 
 

Valokuvaan: 

Perhe, terveellinen elämä ja liikunta ovat ydinarvojani, joten illat ja viikonloput varaan niille hyvällä omalla 
tunnolla, koska tiedän, että levättyäni saan kaiken tehtyä ajoissa ja paljon nopeammin. 
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Allt fler skall högskoleutbil-
das. Resurseringen kommer 
knappast att öka märkbart. 
Hur skall högskolan agera? 
Jag närmar mig frågan via 
pedagogiska frågor och spe-
ciellt motivation: skall lära-
ren motivera studerande? 
Skall läraren vara motiverad 
och hur skall hen motiveras?

 edagogik och arbetsledning tan-
gerar varandra åtminstone beträffande 
motivation. Utövarna av båda verksam-
heterna torde reflektera över huruvida 
de personer man leder är motiverade 
eller ifall de kanske borde motiveras. 
Samtidigt verkar det, då resultatkraven 
höjs, i yrkeshögskolorna finnas en ten-
dens att gå mot något som inom eko-
nomistyrning kallas handlingsstyrning. 
I handlingsstyrning måste beaktandet 
av åtminstone inre motivation betrak-
tas som sekundärt. I stället för att låta 
läraren bedöma vad som är ändamål-
senligt inför man till exempel proces-
ser, exakt utformade regler, för hur en 
uppgift skall utföras. Handlingsstyrning 
kunde kanske jämföras med behavio-
ristisk pedagogik – du belönas om du 
följer processerna och bestraffas om du 
inte gör det. Striktare handlingsstyrning 
kan leda till en ogynnsam utveckling 
vid en högskola. 

BEHAVIORISTISK PEDAGOGIK, precis 
som handlingsstyrning, fokuserar på 
yttre motivation och kunde kanske lite 
provocerande sammanfattas med: lära-
ren behöver inte motivera – studerande 

Autonomi höjer motivation 
och produktivitet

(Suomeksi: https://bit.ly/3EtlqgG )

P

, 
PETER BJÖRKROTH
Novia UAS

får sin belöning i form av studiepoäng 
och ett bra arbete i framtiden. På sam-
ma sätt kan högskoleledningen reso-
nera: läraren får ju sin lön, inte behöver 
hen motiveras! Är detta förresten det 
samma som Management by Perkele?

STRIKT STYRDA PROCESSER, i Tayloris-
tisk anda, inkräktar lätt på lärarens au-
tonomi. I strävan efter effektivitet (= fler 
kompetenta utexaminerade med sam-
ma eller mindre resurser), strömlinjefor-
mar man verksamheten och individens 
– den enskilda lärarens – möjlighet att 
styra sitt eget arbete reduceras. Detta är 
renodlad Taylorism. Exempel på sådana 
begränsande åtgärder är 

a) införande av ett bestämt sätt att 
ordna undervisningen (när-, hy-
brid- eller distans?) 

b) tvingande utformning av kurser på 
”Moodle” – alla skall vara lika 

c) eller bestämt antal kontakttimmar 
under en bestämd tid (detta har 
direkt konsekvens på använd pe-
dagogik).

FÖR EN DEL LÄRARE är standardiseran-
de åtgärder kanske välkomna medan 
andra upplever att man begränsar de-
ras arbete - de upplever förlorad au-
tonomi. Skiljelinjen går förmodligen 
mellan dem som representerar normen 
i högskolan och dem som inte gör det. 

ENLIGT SJÄLVBESTÄMMANDE teorin 
(Eng. SDT theory) är autonomi, kom-
petens och samhörighet fundamentala 
för att skapa inre motivation. Av de tre 
fundamenten sägs autonomi vara det 
viktigaste – en mänska måste känna att 
hen kan fatta beslut rörande sitt eget 
liv och detta gäller också i hens arbete. 
Således råder en konflikt mellan hand-
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lingsstyrning och inre motivation: mindre handlingsutrymme 
ger lägre motivation. En lägre motivation bland lärarna torde 
ha en negativ effekt på en högskolas resultat. 

IFALL MAN NÄRMAR SIG frågan om motivation från ett stu-
derandeperspektiv skulle samma problem lyda: har studeran-
des motivation betydelse för högskolans resultat? Få lärare 
skulle väl svara nej på den frågan. Granskar man studeran-
des motivation ur självbestämmandeteo-
rins perspektiv, så bör också studerande få 
uppleva autonomi, kompetens och samhö-
righet. Då pandemin nu avtar i styrka, ökar 
förhoppningsvis samhörigheten automa-
tiskt. Men hur är det med den fundamentala 
autonomin? Högskolan vill förmodligen, i 
effektivitetens namn, styra också studeran-
de – man vill utexaminera inom norm-tid. 

DÅ ALLT FLER SKALL högskoleutbildas kommer förmodligen 
den inre motivationen att i genomsnitt vara lägre än tidigare. 
De som haft hög inre motivation att högskoleutbilda sig har 
väl också tidigare gjort det, men nu skall också studerande 
med lägre inre motivation, tvingas(?) till högskoleutbildning. 
Ifall hög motivation är ett sätt att öka högskolans effektivitet 
bör man fokusera på det. Studerandes motivation kan tänkas 
bero på läraren – läraren bör motivera studerande. Figur 1 är 
ett sätt att illustrera resonemanget.     

gäller också i hens arbete. Således råder en konflikt mellan handlingsstyrning och inre 
motivation: mindre handlingsutrymme ger lägre motivation. En lägre motivation bland lärarna 
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Figur 1. Hur uppstår studerandes motivation: två synsätt 

Figuren är uppbyggd enligt skiljelinjen yttre- och inre motivation och det ena utesluter 
naturligtvis inte det andra. Men med ökat studerandeintag, och med lägre vikt i den vänstra 
stapeln, så ökar lärarens roll i motiverandet av studerande. Detta enligt logiken: om branschen 
inte intresserar och inte det framtida arbetet heller, ja då spelar studiepoängen heller ingen 
roll! Läraren bör alltså, i effektivitetens namn, motivera studerande.    
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MOTIVERADE LÄRARE motiverar studerande. Påståendet är 
naturligtvis mångfacetterat och kan inte helt diskuteras här. 
Det finns dock belägg för påståendet t.ex. inom universi-
tetspedagogiken. Genom att lärare tar på sig ansvaret för att 
väcka intresse hos sina studenter skapar läraren även bra fö-
rutsättningar för att studenternas studiemotivation ska öka. 
Det uppstår en kedjereaktion: motiverade lärare ger motive-
rade studerande ger effektivitet (Figur 2). 

HANDLINGSSTYRNING verkar vara den reflexmässiga åtgär-
den för ökad effektivitet, men med ökad handlingsstyrning 
riskerar man kontraproduktivitet – autonomin minskar, lä-
rarnas motivation sjunker och effektiviteten med den. Att 
begränsa lärarnas autonomi är inte heller förenligt med teori 
om management i expertorganisationer. 

TILL SIST: ENLIGT Kandipalaute 2015 hade teknik- och natur-
vetenskaps-studerande det lägsta, respektive näst lägsta, me-
delvärdet för studiemotivation av 20 olika utbildningsområ-
den. Undersökningen är gjord vid universiteten men kanske 
manar resultatet till diskussion också vid yrkeshögskolorna 
– hur skall man säkra lärarnas motivation och via det effektivi-
teten vid teknikutbildningarna? 

KÄLLOR OCH PLATS för kommentarer här: https://bit.
ly/3EtlqgG  
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med ökat studerandeintag, och med lägre vikt i den vänstra 
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ingen roll! Läraren bör alltså, i effektivitetens namn, motivera 
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En positiv kedjereaktion

Kuva: Pixabay
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HEIKKI HEISKANEN

KIRJOLOHICARPACCIO Á LA 
KALANEUVOS
400 g kirjolohifileetä
1 rkl raastettua piparjuurta
1 dl majoneesia
3 rkl hienoksi raastettua parmesaania
4 tl hienoksi leikattua ruohosipulia
4 tl kapriksia
muutama murunen sormisuolaa ja mustapippuria

Leikkaa kirjolohifileestä ohuen ohuita viipaleita niin 
paljon, että koko ison lautasen pohja peittyy kalas-
ta.    Sekoita majoneesiin piparjuuri.  Sirota kalan 
päälle parmesaaniraastetta, ruohosipulia, kaprikset 
ja muutama murunen suolaa sekä mustapippuria 
myllystä. Pane majoneesi pursotinpussiin ja pursota 
kalan päälle erittäin ohutta raitaa. 

Toolilaisen jouluruokia – 
vaihtoehtoja kinkulle ja laatikoille

ALLA LEMECHKOVA-TOIVONEN

PERSIMON-MOZZARELLASALAATTI
1 persimon
1 pala mozzarella (myös 10 % kevyt versio käy)
basilikaa 
viikuna- tai balsamikokastiketta
karkeaa myllymerisuola

Ripottele hieman suolaa lautaselle. Siivuta persimon 
ja laita siivut lautaselle. Laita persimonsiivujen päälle 
mozzarellajuustoa ja tuoretta basilikaa. Koristele kastik-
keella. 

Kuva: Juho Toivonen
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MIRKA AIRESVUO

PIENEN PERHEEN HELPPO 
POROATERIA
yksittäispakattuja poron paahtopaisti- tai sisäpaistipakastei-
ta 1–2 kpl syöjää kohti
katajanmarjoja
voita ja öljyä
mustapippuria ja suolaa

KAUKO KALLIO

BACCALÀ
Jos haluat nauttia lipeäkalaa kansainvälisemmin, suosittelen sitä italialaisittain. Raaka-
aine on turska, joka voi olla kuivattua (stoccafisso) tai suolattua ja kuivattua (baccalà). 
Se ostetaan yleensä ”tönkkömuodossa” eli ei liotettuna. Kotona tehdään pehmennys-
operaatiot: kalaa lillutellaan päiväkaupalla vedessä, jota vaihdetaan monet kerrat. Eli ei 
ole mitään pikaruokaa.
Kun kala on käsittelykunnossa eli pehmennettyä, sitä laitetaan tuhannella eri tavalla. 
Tunnetuimpia reseptejä ovat baccalà alla vicentina, baccalà fritto, alla romana ja alla 
messinese. Venetsialaista baccalà mantecatoa voit yrittää valmistaa tällä reseptillä:
Keitä kalaa lyhyesti vedessä tai maidossa, vatkaa se sitten oliiviöljyn kanssa niin 
pitkään, että tuloksena on tosi hienorakenteinen pehmeä, valkoinen ”tahna”, joka 
maustetaan suolalla ja pippurilla ja joskus myös valkosipulilla. 
Tätä löytyy monesti perinteisissä baareissa, joissa se tarjoillaan vaaleiden leipäsiivujen 
päällä. Herkullista, mutta hirveän kalorista. Prego! 
Omavalmistetta varmempi tapa nauttia venetsialaista turskaa on matkustaa reseptin 
synnyinsijoille paikallisiin kahviloihin. Suosittelen tätä ratkaisua.

ALLA LEMECHKOVA-TOIVONEN

GLÖGIPANNACOTTA

2 dl laimennettua glögiä
1 dl hyytelösokeria
2,5 dl kuohukermaa (vegeversioon esim. Blue Diamontia Almond Barista 
-juoma)
0,5 dl Multi-hyytelösokeria
0,5 tl vaniljasokeria tai yksi vaniljatanko

Kuva: Sanna Kallio

Kuumenna laimennettu glögi kattilassa kiehuvaksi mutta älä keitä sitä. 
Lisää hyytelösokeria ja sekoita niin, että liemi kirkastuu. Laita liemi 
valittuihin laseihin ja jätä pariksi tunniksi jääkaappiin hyytymään.
Kun glögihyytelö on hyytynyt, valmista kermavanukas. Sekoita 
kuohukermaa (tai mantelijuomaa) ja Multi- hyytelösokeria keskenään. 
Kuumenna kiehuvaksi ja jaa saatu liemi glögihyytelön päälle. Jätä taas 
pariksi tunniksi kylmään. 
Huom! Terästetty glögi ei hyydy eikä sovi tähän reseptiin, joten nauti se 
sellaisenaan!

Anna pakastepaistien sulaa huoneenlämmössä.
Mausta sulaneet paistit suolalla, pippurilla ja katajanmarjoilla.
Paista paisteja keskilämmöllä pannulla, jossa on voi-öljyseosta sekä muutama katajanmarja ja timjaminoksa.
Kääntele paisteja aika ajoin ja valele voi-öljyseoksella.
Paistit ovat valmiita (rosé), kun sisälämpö on 58–60 astetta (tarkasta paistolämpömittarilla). 
Anna vetäytyä 10–15 minuuttia ennen tarjoilua. Koristele rosmariinin lehdillä. 
Poropaistien kera sopii puolukkahyytelö, punaviinikastike (esim. Blåband joka valmistetaan veden sijasta punaviiniin) ja 
Apetit uunivalmis punajuurigratiini (johon voit lisätä sinihomejuustomuruja). 
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 ykälä kerrallaan avautuva Suomi mahdollisti syksyn kulu-
essa pienellä riskillä monta mielenkiintoista kulttuurielämys-
tä. Tuntui siltä, että myös esiintyjät ja järjestäjät ovat panneet 
kaiken peliin, kun siimaa on vihdoinkin annettu.

Kaikkea ei pysty ahmimaan, joten käytettävän ajan puitteis-
sa sain kokea niin oopperaa, teatteria, eläviä kuvia kuin taidet-
takin.  

Kuvataiteen mahtavin tarjonta löytyi Sinebryhoffin galleri-
an näyttelystä ”Aarteet maailmalta – Mesenaattien matkassa”.  
Esillä on sellaisten liiketoimissa menestyneitten ja taidetta 
arvostaneitten kuten Otto Wilhelm Klinckowströmin, Hjalmar 
Linderin, Herman Antellin sekä Ester ja Jalo Sihtolan reissu-
tuomisia. Näyttely on avoinna tammikuun puolelle, joten vie-
lä ehtii vaikka joululoman puitteissa tutustua näihin upeisiin 
maalauksiin.

Runojen ja proosan taitaja 100 vuotta

YLI-IISSÄ SIJAITSEVA museokeskus Kierikki täyttyi runoudes-
ta ja taide-esityksistä, kun keskuksessa järjestettiin valtakun-
nallinen juhlamatinea Eeva-Liisa Manner 100 vuotta. Tilaisuus 

KAUKO KALLIO

Kulttuurin pursketta maskin takaa

P

on osa Eeva-Liisa Manner -seuran järjestämää valtakunnallista 
juhlavuotta, jonka suojelijana toimii tasavallan presidentin 
puoliso runoilija Jenni Haukio.

Matinean juhlaesitelmän Runoilija draamakirjailijana piti 
yli-iiläinen Helsingin yliopiston dosentti Tuula Hökkä, joka 
on merkittävä Mannerin tuotannon tutkija ja nimikkoseuran 
perustaja. Niin lausuntataiteilija Sari Kokkosen tulkinnat kuin 
agapella-kuoro Pyrstötähtien esittämät Mannerin runoihin sä-
velletyt laulut tuntuivat uppoavan kuulijoihin pohjia myöten.

Tosca ja Rosa

HELSINGIN OOPPERAPORUKAN toteuttama Puccinin Tosca-
ooppera oli kokonaisuudessaan niin hyvä kuin ooppera voi 
olla. Erityisesti Toscan roolin esittäjä Camilla Nylund loisti läpi 
produktion. Sali oli koronarajoitteiden juuri purkauduttua tä-
pösen täynnä kulttuurinälkäisiä nautiskelijoita.

SYKSYN ISO SUOMALAINEN menestyjä on Rosa Liksom. Hel-
singin kaupunginteatteri nosti esiin Rosan kirjoittaman teok-
sen Everstinna, joka kuvaa kirjailija Annikki Kariniemen erästä 
värikästä elämänvaihetta. Haastavan monologin hoiti aivan 
loistavasti Heidi Herala.

Liksomin syksy huipentui kirjan Hytti no 6 pohjalta Juho 
Kuosmasen ohjaaman elokuvan menestykseen niin Suo-
messa kuin muuallakin maailmalla. Junan reitti oli vaihtunut 
Siperian radasta Murmanskiin, mutta menoa se ei latistanut. 
Ränsistynyt maisema, kurkkuja ja vodkaa hörppivä hyttikaveri 
Ljoha ja hyytävä keli pääteasemalla loivat sopivan tunnelman. 
Kirjan venäläisestä kumppanista poiketen hyttikaveri pehme-
ni matka myötä niin, että hän mahdollisti Lauralle muinaisten 
kalliopiirrosten tutkimisen ja loppukohtauksessa Laura sai kir-
jeen, jossa yrmeänä aloittanut Ljoha tunnusti mieleenpainu-
valla tavalla sisällään puhjenneen ihastuksensa.

Eeva-Liisa Mannerin runoja tulkitsi taidokkaasti 
lausuja Sari Kokkonen.
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 alojaa, olihan toimitusjohtaja 
Löylynen luurin päässä?

Jo vain, täällä ollaan. Mikähän teidän 
pressipoikien mieltä kaihertaa?

Ei varsinaisesti kaiherra, mutta kovas-
ti kiinnostaisi kuulla, missä mennään 
näiden ilmastodirektiivien piinaamassa 
maailmassa teidän alalla. Siis saunojen 
päästöpuolella. Onko sähkö se vapaut-
tava voima edelleen saunojen lämmit-
täjänä? Vai palataanko savusaunoihin?

Tunnemme nuo direktiivit ja muut-
kin huhupuheet. Vaikka meidän alan 
vaikutus maailman hiilinieluihin ja pu-
halluksiin on pieni kuin voikukan hah-
tuva, olemme kehittäneet omia kiu-
kaitamme jo vuosia ennen yhdenkään 
direktiivin rakentamista. 

Pitihän se arvata, että jotakin teillä 
on takataskussa. Saisiko siihen jotakin 
pientä raotusta? Onko joku hybridimal-
li uusi tulokas vai vielä joku aivan erilai-
nen ratkaisu? 

Voinhan vähän avata, jos lupaat, että 
tämä ei mene yleiseen tietoisuuteen. 
Minä kun en aina teidän mediapoikien 
lupauksiin ole pystynyt luottamaan. Py-
syykö juttu piilossa?

Totta kai luvataan. Ei me mitään lörp-
päsuita olla, loppasuita tosin voidaan 

Hybridikiukaat

olla aina silloin tällöin sopivassa seu-
rassa. 

Uskotaan ja luotetaan sinuun, tällä 
kertaa.

Kiitos.
Meiltä on tulossa kaksi aivan uutta 

mallia aivan uusilla pelisäännöillä. Nii-
den työnimet ovat Vety ja Atomi. Tie-
dän kyllä, että sellaisia nimikkeitä myy-
dään jossakin itärajalla erilaisella alalla. 
Mutta no problem, nimisuojaa ei oltu 
haettu kiuasmarkkinoita varten.

Vety toimii nimensä mukaisesti vetyä 
polttamalla. Vetyä saamme naapuriky-
län vetytislaamolta, joka kylläkin toi-
mii omalla vastuullaan eikä tiettävästi 
ole aivan lupadirektiivien mukaisesti 
toimiva. Mutta vetyä kuulemma tulee. 
Uroksesta opittuna olemme varmista-
neet, että Hallikainen ei ole firmassa 
osakkaana.

Atomi-kiukaan kyljessä on meidän 
itse kehittämä pienoisreaktori, joka 
myydään kiukaan kanssa kimppa-
kaupassa. Se on kehitetty Hanhikiven 
voimalaan tulevasta reaktorista muut-
tamalla mittakaava kiukaan kokoluok-
kaan. Hyvin näyttää toimivan. Erikoi-
suutena on hajasäteilyn käyttö saunan 
valaisimiin.

Edellä kertomani asiat huomioiden 
ymmärtänet, että näistä kehityskuvi-
oista ei pidä huudella kovin laajalle. 
Monen bisnes voisi kärsiä turhasta jul-
kisuudesta.

Kuulostaa mielenkiintoiselta. Olisiko-
han mahdollista päästä koekäyttäjäksi? 
Vetykiukaan ottaisin, mutta tuo Rys.. 
niin tuo Hanhikivimalli mietityttää.

Laitan sinut jonoon, kysyjiä on riittä-
nyt myös omasta porukasta. Toistaiseksi 
olemme pitäytyneet omissa testeissä. 
Kunnon vakuutuksen edellytämme jo-
kaiselta koekäyttäjältä kaiken varalta.

Milloin Vety ja Atomi tulevat markki-
noille?

Kunhan saamme sopivat dokumentit 
atomiin tietyltä taholta ja vetytislauk-
sen muodolliset luvat Tukesin hiljaisella 
suostumuksella, tuomme molemmat 
mallit markkinoille. Joulusaunojen 
markkinoille tähtäämme.

Jotta pysymme mahdollisista vahin-
goista johtuvista sanktioista erossa, 
hoidamme myynnin erään EU:n ulko-
puolisen, kolmannen osapuolen väli-
tyksellä franchising-tyyppisellä sopi-
muksella.

Saunomassa
VELI PITKÄKORVA

H
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