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 PÄÄKIRJOITUS

Yhteiskunnan taloudellinen kasvu ja työ-
elämän uudistuminen ovat vahvasti riip-
puvaisia ammattikorkeakoulujen kyvystä 
tuottaa osaavia ammattilaisia elinkeino-
elämän eri sektoreiden tarpeisiin. Ammat-
tikorkeakoulut toimivat kiinteässä yhteis-
työssä työelämän kanssa. Työelämäyhteis-
työtä ja TKI-toimintaa koulutuksessaan 
hyödyntäen ammattikorkeakoulut vastaa-
vat nopeasti alueellisesti ja valtakunnalli-
sesti muuttuviin osaajatarpeisiin.

 uomen teollisuuden profiili perustuu vientiin ja kor-
keaan osaamiseen – ensisijaisesti juuri tekniikan osaami-
seen. Teknologiateollisuus on osoittanut moneen kertaan 
selvinä lukuina, että tekniikan alan ammattilaisia tarvitaan 
tulevaisuudessa todella huomattavia määriä. 

Nyt on aika suunnata katseet tekniikan ja liikenteen kou-
lutuksen positiiviseen tulevaisuuteen.

EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ ON, että opetussuunnitelmat 
vastaavat työelämän tarpeita. Ammattikorkeakoulujen va-
kiintunut yhteistyö paikallisten yritysten kanssa varmistaa 
sen, että tutkinto sisältää oikeanlaisen osaamisen. Ammat-
tikorkeakoulun tekniikan opetuksessa yhdistyvät teoria ja 
käytännön laboratoriotyöt asianmukaisissa oppimisympä-
ristöissä, sopivan kokoisissa ryhmissä, lähiopetusta painot-
taen.

Koko koulutusketju on saatava toimivaan joustavasti 
opiskelijan kannalta. Yleissivistävä koulutus ja ammatillinen 

toisen asteen koulutus ”syöttävät” hakijoita AMK-sektorille. 
Varsinkin matematiikan perusosaamisen täytyy olla riittä-
vän vankalla pohjalla, jotta voidaan opiskella insinööriksi.

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN urapolku on saata-
va riittävän houkuttelevaksi verrattuna muihin elinkeinoelä-
män vaihtoehtoihin. Teollisuudesta siirtynee kyvykkäitä ja 
päteviä asiantuntijoita opettajiksi, jos panostamme tarmok-
kaasti opettajien urapolkuihin. 

Tekniikan alan opettajat pysyvät opetusalalla, mikäli hei-
dän työsuhteensa edut ovat kunnossa, urapolkunäkymät 
nousujohteiset ja heidän työhyvinvointiinsa panostetaan.

KUN TYÖMARKKINOILLE TARVITAAN uusia osaajia, tehok-
kaasti toimivat ammattikorkeakoulut ovat avainasemassa. 

Korkeakoulujärjestelmän rakennetta on vahvistettava 
tukemalla ammattikorkeakoulujen omaleimaisuutta. Nykyi-
nen tutkintorakenne on turvattava. 

Valmistuneiden tekniikan alan ammattilaisten jatkokou-
lutus ja urakehitys on mahdollistettava vahvistamalla reittiä 
ammatilliseen tohtorikoulutukseen. 

Ammattikorkeakoulujen merkittävää tehtävää osaaja- ja 
osaamistarpeen kehittäjinä on hyödynnettävä tehokkaam-
min, ja opetushenkilöstön määrän on vastattava ammatti-
korkeakoulutukselle asetettuja tehtäviä ja tavoitteita, unoh-
tamatta opetushenkilöstön hyvinvointia.

Jos haluamme, että tekniikan opetuksen vaatimukset to-
teutuvat, on saatava tekniikan ja liikenteen alan koulutuk-
sen resursointi vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja todel-
lisia kuluja, opetustyö kunniaan sekä ammattikorkeakoulun 
opettajien urapolku on kannustavaksi ja vakaaksi.  

KEVÄÄLLÄ 2022 VALITTU OAJ:N uusi valtuusto, hallitus ja 
puheenjohtajisto voivat tarmokkaalla työllään vaikuttaa 
tekniikan ja liikenteen opetuksen kehittämiseen sekä koulu-
tuspolitiikassa että edunvalvontatyössä. Onnittelut kaikille 
valituille ja menestystä vaativissa tehtävissä.

Suomi tarvitsee tekniikkaa 
ja tekniikan opetus 
tarvitsee Suomea 

S



4 2/2022 Toolilainen 52/2022 Toolilainen4 2/2022 Toolilainen

LEDAREN

Samhällets ekonomiska tillväxt och arbets-
livets förnyelse beror starkt på yrkeshög-
skolornas förmåga att producera kunniga 
yrkesmänniskor för näringslivets olika sek-
torer.  Yrkeshögskolorna verkar i nära sa-
marbete med arbetslivet. Genom att utnytt-
ja yrkeslivssamarbete och FUI-verksamhet 
i sin utbildning svarar yrkeshögskolorna 
snabbt både regionalt och nationellt på fö-
rändrade behov av kunnig arbetskraft.

 rofilen hos Finlands industri baserar sig på export och 
högklassigt kunnande – primärt det tekiska kunnandet. Tek-
nologiindustrin har många gånger visat i reda siffror att det 
i framtiden behövs verkligen betydande mängder experter 
inom teknikbranschen. Nu är det dags att rikta blickarna 
mot en positiv framtid för teknik- och kommunikationsut-
bildningen.

DET ÄR ABSOLUT NÖDVÄNDIGT att utbildningsplanerna 
motsvarar arbetslivets behov. Yrkeshögskolornas tradi-
tionella samarbete med lokala företag säkrar att examen 
omfattar rätt sorts kunnande. I yrkeshögskolornas teknikut-
bildning förenas teori och praktiska laborationer i ändamål-
senliga lärandemiljöer, i lämpliga grupper, med betoning på 
närundervisning.

HELA UTBILDNINGSKEDJAN MÅSTE fås att fungera smidigt 
ur den studerandes perspektiv. Den allmänbildande utbild-
ningen och yrkesinriktade andra stadiets utbildning ”matar” 
sökande till YH-sektorn. I synnerhet grundkunskaperna i 

matematik måste vara på tillräckligt stadig grund så att man 
kan studera till ingenjör.

MAN MÅSTE FÅ YRKESHÖGSKOLELÄRARENS karriärstig till-
lräckligt attraktiv jämfört med andra alternativ inom näri-
ngslivet. Från industrin torde komma kunniga och kompe-
tenta sakkunniga till lärare, om vi satsar energiskt på lärarnas 
karriär. Tekniklärarna hålls i branschen om deras förmåner i 
arbetsförhållandet är i skick, karriärstegen uppåt och man 
satsar på deras arbetshälsa.

DÅ MAN BEHÖVER NYA sakkunniga i yrkeslivet är effektivt 
verkande yrkeshögskolor i en nyckelposition. Man måste 
förstärka högskolesystemet genom att stöda yrkeshögsko-
lornas särdrag. Den nuvarande examensstrukturen måste 
säkras. Man måste möjliggöra tekniksektorns färdigblivna 
yrkesmänniskors fortbildning och karriärutveckling genom 
att stärka rutten till yrkesmässig doktorsutbildning. Man 
måste effektivare utnyttja yrkeshögskolornas betydande 
uppgift som utvecklare av sakkunnig- och kunskapsbeho-
vet, och mängden undervisningspersonal bör motsvara de 
uppgifter och mål som uppställts för yrkeshögskoleutbild-
ningen, utan att glömma undervisningspersonalens väl-
mående.

OM VI VILL ATT KRAVEN PÅ teknikundervisningen skall upp-
fyllas måste man få teknik- och kommunikationssektorns 
utbildningsresurser att svara mot framtidens behov och 
verkliga kostnader, uppskatta undervisningsarbetet och 
göra yrkeshögskolelärarnas karriärstig uppmuntrande och 
stabil.

OAJ:S NYA, UNDER VÅREN 2022 valda fullmäktige, styrel-
se och ordförandekonsortium kan med energiskt arbete 
påverka utvecklingen av teknikutbildningen både inom ut-
bildningspolitiken och intressebevakningen. Lyckönsknin-
gar till alla invalda och framgång i de krävande uppgifterna.

P

Finland behöver teknik 
och teknikutbildningen 

behöver Finland
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Aikakausmedia ry:n jäsen

PÄÄTOIMITTAJALTA

Mikä on fiilis?

 erran kuukaudessa saan säh-
köpostiin tuon otsikossa mainitun kysy-
myksen, jossa ei itse asiassa ole mitään 
järkeä. 

”Aurinko paistaa, loma alkaa ja voitin 
lotossa, mutta töissä oli rankkaa – ykkö-
sen fiilis.”

”Räntää vihmoo, päätä särkee ja rahat 
on loppu, mutta töissä meni hyvin – vii-
tosen fiilis!”

K

Organisaatiossa on turha pistää pys-
tyyn kriisipalaveria, jos opettajien fiilik-
set ovat maaliskuussa huonommat kuin 
heinäkuussa. 

OPISKELIJOIDEN opintojaksoista anta-
ma palaute on oma lukunsa sekin. 

”Opintojakso oli onnistunut, eikä etä-
opetus häirinnyt sitä lainkaan. Ryhmä-
työt onnistuivat hyvin etäyhteyksin.”

”Enemmän kontaktiopetusta. Ryhmä-
työt etänä hankaloitti todella paljon.”

Kehitä nyt tuon perusteella mitään… 

Entä opiskelijoiden toisilleen antama 
vertaispalaute – uhka vai mahdollisuus?

”Sisältö on asiakirjatyypin mukainen 
ja kieli on normien mukaista suomea.”

”Asiakirjoissa oli paljon puutteita niin 
sisällössä kuin kielessäkin.”

Mahtaa harjoitustyön tekijä ihmetel-
lä, kumpaa uskoisi…

JOS TÄMÄN KOLUMNIN läpileikkaava 
teema on mielipiteiden ristiriitaisuus, 
niin se näkyy myös Tuomo Tutkijan saa-
missa vastauksissa, kun Toolilainen tutki 
opettajien näkemyksiä opinnäytetöistä 
(s. 14-15 ):

”Opinnäytetöiden arviointikriteerien 
olisi oltava kaikissa ammattikorkeakou-
luissa samat.”

”Koko ammattikorkeakoulun katta-
vista yhteisistä opinnäytetöiden arvi-
ointikriteereistä tulisi luopua.”

”Esitän harkittavaksi opinnäytetöiden 
arviointia asteikolla hylätty/hyväksytty.” 

MUTTA TÄMÄN LEHDEN ilmestyes-
sä kevät on jo niin pitkällä, että kaikki 
varmaan ovat samaa mieltä kuvassa 
olevien vanhojen Lappeenrannan teku-
laisten Mirka Airesvuon, Mari Pyysalon 
ja Mia Salosen kanssa: ”Kippis kesälle, 
nauttikaa!”

MIRKA AIRESVUO
päätoimittaja
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ANNAMÁRIA ERDEI
järjestösihteeri

TOOLin edustajat OAJ:n val-
tuustossa 2022–2026: Jarno 
Varteva ja Lauri Hietalahti. 
Lauri Hietalahti valittiin Am-
matilliset opettajat OAO:n 
puheenjohtajaksi.
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TOOLin uudet valtuutetut ja 
varavaltuutetut – katsaus vuoden 

2022 OAJ:n valtuustovaaleihin

O kannustettiin äänestä-
mään. Ennakkoäänes-
tyksen jälkeen TOOLilla 
oli kaikkein paras tulos 
OAO:n vaalipiirissä, 
melkein 40 %.

Ennen uurnavaa-
lia puheenjohtajille 
lähetettiin ”ehdokas-
yhdistelmälakanoita”, 
leimasimia, äänestyslippuja ja muita 
vaalimateriaaleja. OAJ:n erityisasiantun-
tija Juha Makkonen piti maaliskuussa 
kaksi uurnavaalikoulutusta, joissa käy-
tiin läpi, miten uurnavaalit järjestetään 
ja miten ääntenlaskut toteutetaan. 

Tulokset

ALKUJÄNNITYSTEN, teknisten haastei-
den ja postilähetysten mystisten seik-
kailujen jälkeen uurnavaalit pystyttiin 
järjestämään varsinaisina äänestyspäi-
vinä. Uurnavaalin jälkeen TOOLin ko-
konaisäänestysprosentti oli noin 62 %, 
mikä oli korkein OAO:n vaalipiirissä

TOOL ry. on kiitollinen kaikille vaalien 
järjestelyihin osallistuneille, äänestäjil-

Onnittelut kaikille valtuute-
tuille ja varavaltuutetuille! 
TOOL ry. haluaa kiittää ää-
nestäjiä, vaalien järjestelyihin 
osallistuneita ja ehdokkaita!

TOOLin jäsenet osallistuivat 
aktiivisesti kevään OAJ:n 
vaaleihin. Äänestysaktiivi-
suus oli yli 90 % seuraavissa 
alayhdistyksissä: Tekniklä-
rarföreningen TOOL i Ekenäs 
rf 100,00 %, TOOL Tampere 
ry 92,68 %, Lärarna vid Tek-
nis rf 95,00 %, TOOL Seinä-
joki ry 91,30 %. Onnittelut 
erinomaisesta vaalituloksesta 
ja kiitos aktiivisuudesta! 

 AJ:n valtuusto valitaan joka 
neljäs kevät järjestettävissä valtuusto-
vaaleissa. Valtuusto edustaa järjestön 
kaikkia jäseniä. Valtuutetut valitaan vaa-
lipiireittäin yleisillä ja suhteellisilla vaa-
leilla. Kaikilla opettajaryhmillä ja alueilla 
on valtuustossa edustajansa. 

Vaalien valmistelut alkoivat jo syk-
syllä 2021, ja ehdokasasettelu oli auki 
1.11.2021–15.1.2022.  Ennakkoäänes-
tys alkoi 28.2.2022 ja loppui 14.3.2022. 
Ennakkoäänestys oli sähköinen kaikissa 
vaalipiireissä, ja varsinaisiksi vaalipäivik-
si uurnavaalin valitsi enää kolme vaali-
piiriä. OAO:n vaalipiirissä TOOL oli ainoa, 
jossa käytettiin uurnavaalia. 

OAJ:n valtuustovaalit 
TOOLissa 

TOOLISTA EHDOLLE OLIVAT asettuneet 
Mari Järvenmäki, Jarno Varteva, Lau-
ri Hietalahti ja Heikki Heiskanen. Hei-
dät lisättiin Metropoliassa perustettuun 
TOOLin vaaliliiton, jonka slogan oli: Tool 
edistää tekniikan ja liikenteen etuja. 

Ehdokkaat esiteltiin Toolilainen-
lehden numerossa 1/2022 ja jäseniä 

le ja ehdolla olleil-
le. Kiitämme myös 
OAJ:n vaalitiimiä 
kaikesta matkal-
la saadusta avusta 
sekä joustavuudes-
ta, joilla meitä avus-
tettiin haasteiden 
aikana.   

OAJ:n valtuusto-
vaalin tuloslaskenta alkoi 5.4.2022 klo 
18. Tarkistettu ja vahvistettu tulos jul-
kistettiin 8.4.2022. Valtuustoon valittiin 
150 varsinaista ja 136 varajäsentä. 

OAJ:n äänestysprosentti nousi edel-
lisvaaleista reilusti: 37,4 prosentista 41,1 
prosenttiin. Hyvä äänestysprosentti 
kertoo siitä, että OAJ:n jäsenillä on aito 
halu vaikuttaa oman ammattijärjestön-
sä toimintaan. TOOLin 62 % todistaa, 
että toolilaisille on tärkeää, kuka heitä 
edustaa OAJ:n valtuustossa. 

Vuosina 2018–2022 TOOLia edusti 
kaksi valtuutettua, ja kevään 2022 vaa-
leissa TOOLin tavoitteena oli saada vielä 
yksi paikka. Vaikka äänestysprosentti oli 
todella korkea muihin valtakunnallisten 
yhdistysten verrattuna, tämä ei tällä 
kertaa onnistunut. Kolmannen paik-
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ANNAMÁRIA ERDEI

TOOLin valtuutettujen 
mielipiteet vaaleista sekä 
tulevasta kaudesta

kaan saavuttamiseen olisimme tarvinneet noin 75 
%:n äänestysaktiivisuuden. 

TOOLin OAJ valtuutetut vuosina 2022–2026 ovat 
Lauri Hietalahti ja Jarno Varteva. Varavaltuutetut vuo-
sina 2022–2026 ovat Heikki Heiskanen ja Mari Järven-
mäki.

Hallitus lupasi myös tukea aktiivisille alayhdistyksil-
le seuraavissa tapauksissa:

Äänestysaktiivisuus 50 % tai yli, tuki 200 euroa, ää-
nestysaktiivisuus 70 % tai yli, tuki 300 euroa ja äänes-
tysaktiivisuus 90 % tai yli, tuki 400 euroa.      

Neuvottelupäivät ja  
uusi valtuusto

UUSI VALTUUSTO perehdytettiin tehtäviinsä valtuus-
ton neuvottelupäivien aikana 21.–22.4, ja ensimmäi-
nen valtuuston kokous pidettiin 9.–11.5. Valtuuston 
ensimmäisiä tehtäviä on valita järjestölle uusi pu-
heenjohtaja ja hallitus. 

Valtuutettujen tehtävänä on viedä edustamien-
sa jäsenten viestit päätöksentekoelimiin ja välittää 
tietoa järjestön päätöksistä ja linjauksista alueensa 
jäsenille. Lisäksi valtuusto luo OAJ:n suuret linjat, ku-
ten strategian ja toimintasuunnitelman. Valtuutetut 
käyttävät järjestön ylintä päätösvaltaa, joten vaaleissa 
on tarjolla paljon vaikutusmahdollisuuksia koulutus-, 
kasvatus- ja tutkimusalan edistämiseksi.

Tuhannet kiitokset kaikille! 
Hyvää kevään jatkoa!
TOOL ry:n puolesta järjestösihteeri 
ANNAMARIA ERDEI

Kysyin TOOLin OAJ:n valtuutetuilta, mitä 
he ajattelevat OAJ:n vaaleista ja millaiseksi 
he näkevät seuraavan kauden OAJ:n 
valtuutettuna.

Lauri Hietalahti (TOOLin OAJ valtuutettu, 
TOOL Tampereen puheenjohtaja):

”VALTUUSTOVAALIT ovat meille toolilaisille tärkeät, sillä sen 
avulla saamme omia ehdokkaita OAJ:n päättäviin elimiin ja mu-
kaan valtuustotyöskentelyyn. 

Sähköinen ennakkoäänestys meni hienosti, sillä meidän ää-
nestysprosenttimme oli siinä vaiheessa korkein ammatillisten 
joukossa. Samoin uurnavaalilla pyrimme varmistamanaan ää-
nestyksen helppouden, eli että meidän jäsen pääsee vaikut-
tamaan ilman monimutkaista digitaalista tunnistautumista. 
Onneksi korona helpotti ja uurnien käyttö ammattikorkeakou-
luissa mahdollistui. Jäsenistölle piti toki soitella perään, että tu-
lehan tänne käyttämään järjestöoikeuttasi. Kollegajärjestöjen 
opettajat olivat meillä Tampereella kateellisia Toolilaisten aulan 
pop-up-äänestyspisteelle.

Ammatillisessa valtuustoryhmässä on 28 valtuutettua, joista 
16 on uusia. Suuri vaihtuvuus tarkoittaa myös muutoksia työs-
kentelyyn ja esille nouseviin asioihin. On tärkeää, että valtuus-
toryhmässä syntyy heti alussa hyvä henki ja ryhmädynamiikka 
alkaa toimimaan. 

Valtuustokausi tulee olemaan haastava, sillä työmarkkinajär-
jestelmä on muutoksessa, samoin valtiotalouden painopiste 
on muuttunut merkittävästi Ukrainan tapahtumien johdosta. 
Pelkona on, että koulutustehtävä on se, joka joustaa ja meidän 
tehtävämme on puolustaa sen asemaa osana kokonaisuutta.”

Jarno Varteva (TOOLin OAJ valtuutettu, 
TOOL Ry:n puheenjohtaja):

”VALTUUSTOSSA TOOLin tavoitteena on saada tekniikan ja 
liikenteen alan osaajia keskeisille vaikuttamispaikoille sekä 
valmistelu- että päätöksentekoelimiin. Yhteistyö muiden val-
tuutettujen kanssa on erityisen tärkeää, jotta myös TOOLin aja-
tukset ja ideat saavat mahdollisuuden edetä mahdollisimman 
pitkälle, jopa maaliin asti.

Alkavalla valtuustokaudella keskityn edunvalvonnan vahvis-
tamiseen ja koulutuspolitiikan vaikuttamistyön kehittämiseen, 
unohtamatta työhyvinvointiasioita. 

Järjestörakenteen muuttaminen on syytä unohtaa tällä kau-
della kokonaan. 

Valtuustossa haluan huolehtia järjestön järkevästä taloudes-
ta ja erityisesti huolehtia valtakunnallisten yhdistysten, kuten 
TOOLin, taloudellisesta asemasta järjestössä.”

TOOL Tampereen äänestyspisteellä päivysti konetekniikan 
lehtori Mikko Ukonaho, Tool Tampere ry:n sihteeri.
Kuva: Lauri Hietalahti
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Toolilaisen numerossa 
1/2022 esiteltiin lähtökohtia 
kevään sopimusneuvotte-
luille. Tiedossa oli, että neu-
vottelut eivät tule olemaan 
helppoja. Haasteet ovatkin 
konkretisoituneet historialli-
sella tavalla. 

 untapuolen opetusalan sopi-
musneuvotteluihin haettiin vauhtia työ-
taistelutoimin. Jyväskylän, Rovaniemen, 
Oulun ja Turun opettajia oli lakossa 6.–7. 
huhtikuuta ja Kuopion ja Tampereen 
kouluissa 12.–13. huhtikuuta. 

Tämä oli ensimmäinen opetusalan 
lakko kunta-alalla 38 vuoteen. Seuraava 
lakko toteutui 3. - 9.5.

HOITOALAN sopimusneuvottelut ovat 
erittäin haastavassa vaiheessa. 1.4. alkoi 
hoitoalan lakko kuudessa sairaanhoito-
piirissä ja lakkoon osallistui noin 25 000 
hoitajaa. 

Ennen toisen lakkovaiheen alkamis-
ta huhtikuun puolessa välissä hoitajien 
lakko-oikeuden rajaamista suunniteltiin 
pakkotyölailla. Tämä ei vielä ole eden-
nyt valmisteluvaiheeseen. 

Tällä hetkellä suunnitteilla on lakkoa 
järeämmät työtaistelutoimet. Hoitoalan 
sopimuksilla on heijasteita myös ope-
tusalan sopimuksiin.

SIVISTAN YKSITYISEN opetusalan sopi-
musten neuvottelut alkoivat helmikuun 
puolessa välissä aikataulujen ja neuvot-
teluteemojen sopimisella. Maaliskuussa 
neuvotteluja oli useita.

Neuvottelujen tarkka sisältö ei ole 
julkista tietoa, mutta keskeinen haaste 
on ollut perhevapaauudistuksen vaiku-
tus työehtosopimuksiin. Erikoista on se, 
että perhevapaauudistuksen aiheutta-

REIJO MANNINEN

Sopimusneuvottelujen kevät 
jatkuu haastavana

K

mia kustannuksia pyritään korvaamaan 
työehtosopimusten heikennyksillä. Tätä 
ei voi hyväksyä. 

Neuvotteluja jatkettiin 2. huhtikuuta 
saakka, mutta neuvottelut päättyivät 
tuloksettomina. 4. huhtikuuta OAJ an-
toi yhdessä JHL:n ja JYTY:n kanssa lak-
kovaroituksen valtakunnansovittelijalle 
ja Sivistalle. Lakko koskee viittätoista 
helsinkiläistä ja kahta tamperelaista yk-
sityiskoulua. 

Työ- ja elinkeinoministeri siirsi lakon 
ajankohtaa sovittelija Jukka Ahtelan 
pyynnöstä, ja lakon ajankohta oli 3. - 9.5.

SIVISTAN SOPIMUSTEN käsittely on tätä 
kirjoitettaessa sovittelija Jukka Ahtelan 
toimistolla. Lähtökohtaisesti neuvotte-
lujen eteneminen tähän pisteeseen on 
aina huonoin vaihtoehto. Sovittelijan 
tekemistä esityksistä ei käydä neuvotte-
luja – ne joko hylätään tai hyväksytään. 
Sopimuksiin saadut palkankorotukset 
ovat lähes aina pienempiä kuin nor-
maalineuvotteluin olisi mahdollista saa-
da. Ja sovittelija ei voi antaa parempia 
tarjouksia kuin sopimusneuvotteluissa 
on ollut esillä muuten kuin työtaistelu-
jen kautta. 

Sovittelijan ensimmäinen sovintoesi-
tys saatiin 13. huhtikuuta. OAJ:n tulo- ja 
palkkapoliittinen toimikunta sekä halli-
tus hylkäsivät sovintoesityksen yksimie-
lisesti 14.4. Esitys oli tasoltaan sellainen, 
että sitä ei voinut hyväksyä. 

VALITETTAVAA ON, että työnantaja tar-
joaa sopimusneuvotteluissa vain työ-
ehtojen heikennyksiä ja sopimuksen 
aikaansaamiseen tarvitaan jälleen sovit-
telijan toimistoa ja jopa työtaistelutoi-
mia. Tästä näyttää tulleen tapa ja se ei 
ole kummankaan osapuolen etu. 

Neuvottelujen ajankohtaista tilannet-
ta voi edelleen seurata OAJ:n nettisivuil-
ta. Seuraavassa Toolilaisessa toivotta-
vasti voidaan esitellä neuvottelujen 
lopputulos.

OAJ:n neuvottelupäällikkö Markku Perttu-
nen kertoi sopimusneuvottelujen etenemi-
sestä luottamusmiesten neuvottelupäivillä 
25.–26.4.
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Kesä koittaa kouluissa ja työpaikoilla. Positiivista on koronapandemian talttuminen ja vahva 
pohja Suomen taloudessa ja työllisyydessä. Suurta huolta tuo Venäjän brutaali hyökkäyssota 
Ukrainassa. Sodan kovinta hintaa maksavat ukrainalaiset, joille on annettava kaikki mah-
dollinen tuki. Suomessa tilanne näkyy talouden yleisenä epävarmuutena ja korkeina ener-
gianhintoina, mikä on kiihdyttänyt inflaatiota.

OLLI REHN
Suomen Pankin pääjohtaja

Kuva: KAROLIINA VUORENMÄKI

Nuorille on taattava hyvät 
eväät talousosaamiseen   

 uomen Pankki huolehtii tässä epävarmassa tilanteessa 
vakaista talouden oloista, jotta ihmiset voivat keskittyä arjen 
tärkeisiin asioihin. Se tarkoittaa paitsi hintavakaudesta ja ra-
hoitusjärjestelmän vakaudesta huolehtimista, myös laajem-
paa vastuuta ihmisten taloudenpidosta. Pyrimme osaltamme 
vahvistamaan suomalaisten talousosaamista, mitä varten laa-
dimme kansallisen talousosaamisstrategian vuonna 2021.  

TALOUSOSAAMINEN ON LAAJA kokonaisuus, joka muodostuu 
talouteen ja taloudenhallintaan liittyvistä tiedoista, taidoista, 
käyttäytymisestä ja asenteista. Arjen rahankäytön lisäksi jokai-
nen tekee jossain elämänvaiheessa isompia hankintoja, sääs-
tää ja sijoittaa tai ottaa lainaa ja vakuutuksia. 

NOPEASTI MUUTTUVA TALOUDELLINEN toimintaympäristö 
vaatii kaikilta, niin nuorilta kuin vanhemmiltakin, päivitystä ta-
lousasioiden hoitamiseen. Digitalisaatio on muuttanut monia 
arkisia toimintojamme, erityisesti ostamisen ja maksamisen 
käytäntöjä. Taloudellisissa suhdanteissa ja elämän nivelvai-
heissa ihmisillä on hyvä olla taloudellisia puskureita, ja omaa 
taloutta pitää osata sopeuttaa tulojen laskiessa tai menojen 
kasvaessa.

SUOMEN PANKKI HALUAA TUKEA erityisesti nuorten talous-
osaamista. Meillä nuoret muuttavat lapsuudenkodista kan-
sainvälisesti tarkasteltuna varsin varhain. Siksi nuorilla on hyvä 

olla eväät itsenäiseen talouden hallintaan. Tietojen, taitojen ja 
asenteiden ohella on tärkeää tukea nuorten itseluottamusta, 
jotta nuoret kokevat kykenevänsä itsenäisesti tekemään hy-
vinvointia tuottavia taloudellisia päätöksiä ja vaikuttamaan 
omaan elämänkulkuunsa. 

SUOMEN PANKIN RAHAMUSEOON Helsingissä on tänä vuon-
na perustettu uusi talousosaamiskeskus. Opiskelijat ja opetta-
jat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan sen toimintaan 
ja ilmoittautumaan opastuksille. Materiaaleja löytyy kouluille 
myös verkosta. Toiminnassa keskitymme ensisijaisesti talou-
dellisen tietämyksen paranemiseen ja kiinnostuksen lisäämi-
seen taloutta kohtaan. Tätä kautta vaikutamme siihen, että 
nuoret saavat hyvät valmiudet tehdä parempia omaa taloutta 
koskevia päätöksiä. 

KANSANTALOUDEN TASOLLA Suomen sopeutumiskyvystä ja 
talouspoliittisista ratkaisuista riippuu, miten pärjäämme epä-
varmassa maailmantilanteessa.  Venäjän toimet luovat pai-
netta uudistaa Euroopan ja Suomen talouden rakenteita – ja 
toivottavasti antavat tälle vauhtia. Koulutuksesta ja osaavasta 
työvoimasta huolehtiminen on Suomen menestyksen kannal-
ta aivan olennaista. Ammattikorkeakouluilla on tässä oma tär-
keä roolinsa täytettävänä. Suomi menestyy yhteistyössä – ja 
nojaa jatkossakin vahvaan tekniikan ja talouden osaamiseen.
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Terveisiä   hallitukselta

Hallituksen uusi jäsen 
Olli-Pekka Kähkönen, 
TOOL Varkaus

Koulutus: FT, Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos, 

kokeellinen materiaalifysiikka, 1993

Työpaikka: Savonia-amk, matemaattisten 

aineiden yliopettaja, OPO

TOOLin jäsenyys: TOOLin jäsen vuodesta 1995, 

ollut myös valtuutettuna, nyt varavaltuutettu

Aikaisemmat työpaikat: Savonialla vuodesta 1995 

eri tehtävissä; vuosina 1990–1995 Jyväskylän 

yliopiston fysiikan laitoksella eri tehtävissä

Harrastukset: Musiikki, puuveneen korjaus ja ylläpito

Perhe: tytär, ikä 17 vuotta

Spesiaalitieto: Basson soittoa yli 40 vuotta, bändimme 

40-vuotisjuhlat pidettiin kesällä 2020, 

noin 40 vuoden hiljaiselon jälkeen

Kuva: Kirsi Tukiainen
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OLLI-PEKKA KÄHKÖNEN
Savonia-amk, Varkaus

A

Jo vuonna 2021 oli tarkoitus järjestää alum-
nitilaisuus teemalla 20 vuotta alumnitoimin-
taa Varkaudessa, mutta koronapandemian 
takia tilaisuus jouduttiin perumaan. Tänä 
vuonna alumnitilaisuus järjestettiin, ja osal-
listujia oli viitisenkymmentä: noin 40 alum-
nia ja loput Varkauden tekniikan yksikön 
henkilökunnan ja oppilaskunnan hallituk-
sen jäseniä.

 lumnitoiminta aloitettiin 30.3.2001. Tuolloin alum-
nipäivien ohjelmassa oli aluksi virallisempaakin ohjelmaa ja 
myöhemmin illan mittaan jotakin spesiaalia, kuten taikurin 
esityksiä tai Stand Up -komiikkaa. Taisipa kerran olla esiinty-
mässä jonglööri käynnissä olevien moottorisahojen kanssa.

Nyttemmin ohjelmassa on pidättäydytty viihteellisem-
mässä ohjelmistossa ja toisaalta keskitytty alumnien kanssa 
käytävään vapaaseen keskusteluun illanvieton lomassa. Tänä 
vuonna ohjelmassa oli elävää musiikkia ja taikuri-koomikko 
J-P Pirisen esitys.

Alumnien kokemuksia

KATARIINA ASTIKAISEN, valmistunut 2017 energiatekniikasta, 
mukaan alumnitoiminnassa on mukavaa olla mukana:

”Olen nyt toista kertaa alumnitilaisuudessa mukana. On 
kiva, kun pääsee näkemään tuttuja ihmisiä ja tutustuu uusiin. 
Oppilaskunnan jäsenille, jotka vielä opiskelevat, voi antaa 
vinkkejä, mihin kannattaa panostaa. Alumnina on mukava 
kuunnella, mihin muut omalta vuosikurssilta ovat päätyneet 
ja ovatko he vielä suurin piirtein samalla alalla. Olisi kiva kuulla 
muutamien alumnien kertomuksia siitä, milloin he ovat val-
mistuneet ja miltä alalta ja mihin ovat nyt päätyneet: mihin 
koulutus on kantanut.”

Timo Rastas, valmistunut tuotantotalouden koulutusohjel-
masta 2005, kertoo olleensa järjestelemässä jo ensimmäistä 

21 vuotta alumnitoimintaa 21 vuotta alumnitoimintaa 
VarkaudessaVarkaudessa

alumni-iltaa vuonna 2001, kun hän oli mukana oppilaskun-
tatoiminnassa. Kysyin häneltä, millaisia muistoja hänellä on 
tuosta illasta:

”Olihan se! Silloin itse katsottiin opiskelijoina, kuinka valmis-
tuneilla oli pikkutakit päällä ja kovasti olivat töissä. Katsoimme 
heitä vähän niin kuin ylöspäin, että joskus mekin ollaan vielä 
tuollaisia”, Timo naurahtaa. ”Kyllähän se oli tavallaan moti-
voivaa, että kun täältä valmistuu, niin tuollaista se sitten on. 
Tietysti juteltiin heidän kanssaan ja oltiin uteliaita. Alumnit 
kertoivat omista opiskeluajoistaan ja antoivat vinkkejä, mihin 
kannattaa satsata. Eniten teki vaikutuksen se, miten lämpi-
mästi he muistelivat omaa opiskeluaikaansa meillä Savonialla 
tai silloisessa Walter Ahlströmin teknillisessä oppilaitoksessa. 
Kaikilla oli yhteneväinen arvostus ja kunnioitus sitä opinahjoa 
kohtaan. Se teki vaikutuksen meihin opiskelijoihin, sellainen 
ylpeys.”

Tilaisuudessa suunniteltiin, että syksyllä pidetään alumni-
päivä, johon kutsutaan alumneja kertomaan omasta työhisto-
riastaan nykyisille energiatekniikan opiskelijoille.

Katariina Astikainen
Kuva: Olli-Pekka Kähkönen

Timo Rastas
Kuva: Olli-Pekka Kähkönen 
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Toolilainen tutkii

Kuva: Taru Kurenniemi

Toolilainen tutkii 
opinnäytetöitä

M itä jos TOOL palkitsisi opin-
näytetöitä? Näin esitti lehtori Ari Ek-
holm, Satakunnan ammattikorkea-
koulun luottamusmies ja TOOL Pori 
ry:n aktiivijäsen Toolilainen-lehdessä 
3/2021. Ekholm on työskennellyt tek-
niikan alan TKI- ja opetustehtävissä 32 
vuoden ajan, ja Osaaja-kilpailun raadis-
sa hän on toiminut noin 20 vuotta.

Plagiointitutkija Erja Mooren tutki-
mus ylitti uutiskynnyksen vuosina 2015 
ja 2020 ja viimeksi helmikuussa 2022, 
kun MTV3 uutisoi otsikolla ”Kuin TikTok-
videoista kasattu” – satunnaisotanta 
paljasti vilppiä nyt englanninkielisistä 
YAMK-opinnäytetöistä. 

Näiden asioiden innoittamana Tooli-
lainen tutki tällä kertaa opinnäytetöihin 
liittyviä kysymyksiä. Vastauksia saatiin 
87 kpl. 

VASTAAJISTA YLI KAKSI kolmasosaa oli 
sitä mieltä, että TOOL ry:n tulisi palkita 
opinnäytetöitä. Reilusti yli puolet vas-
taajista oli ehdottanut stipendiä ohjaa-
malleen opiskelijalle. 

Valtaosa vastaajista käyttää plagi-
aatintunnistusta ohjaustyössään. Vas-
taajista 15 % katsoi, että plagiointi on 
yleistä ammattikorkeakouluissa, mutta 
vain joka kolmannen vastaajan mielestä 
plagiointi itsessään on ongelma. 

Kaksi kolmasosaa vastanneista on sitä 
mieltä, että oman ammattikorkeakou-
lun opiskelijoille tarjoama opinnäyte-
työn prosessikuvaus ja opiskelijoille ja 
opinnäytetöiden ohjaajille tarjotut oh-

jeet ovat hyvin selkeät, havainnolliset ja 
ymmärrettävät. 

Vastaajista reilu puolet kokee, että 
opiskelijat osaavat käyttää lähteitä 
opinnäytetyössään. 

Poimintoja vastauksista:

KOKO AMMATTIKORKEAKOULUN katta-
vasta yhteisestä prosessikuvauksesta ja 
arviointikriteereistä tulisi luopua. Tek-
niikan alan työt ovat kaikin tavoin hyvin 
erilaisia kuin esimerkiksi sote-alan työt 

ja tuntuu todella hölmölle, että näitä 
yritetään arvioida samoilla kriteereillä. 

Laatukriteerien ja -vaatimusten olisi 
oltava kaikille ammattikorkeakouluille 
samat, esim. arviointiasteikot tai matrii-
sikriteerit. 

Esitän harkittavaksi arviointia astei-
kolla hylätty/hyväksytty; niinhän työelä-
mänkin projekteja arvioidaan.

PITÄÄ KEHITTÄÄ lähdeviittausosaamis-
ta ja lähteiden käytön opetusta. Opiske-
lijoille täytyy ensin opinnäytetyöpalave-
rissa kertoa lähdekritiikin periaatteet, ja 

”Ajattelen että stipendejä jakaa oppilaitos eikä ay-liike.” 
”Olisi hienoa, jos TOOL palkitsisi vuosittain hyviä opinnäy-
tetöitä.”
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siten kerrata samat asiat uudelleen, kun 
opinnäytetyöaihio on luettu ensimmäi-
sen kerran läpi.

Joka vuosi ja joka kurssilla pitäisi tuot-
taa tutkimusraportteja, joissa on kaikki 
samat elementit mitä opinnäytetyöltä-
kin vaaditaan, suunnitelma ja menetel-
män valinta mukana. 

Sinällään työn suunnittelu on hyvä 
asia ja sitä pitääkin tehdä tiettyyn ra-
jaan saakka, mutta osa opiskelijoista jää 
limboon suunnitteluun liittyvän ohjeis-
tuksen kanssa ja energia menee täysin 
epäoleelliseen selvittelyyn.

Pitäisi ehkä pysähtyä miettimään, 
mitä on se oppi, mitä milläkin alalla py-
ritään opinnäytetyöllä osoittamaan? Ei 
varmastikaan ole tarkoitus, että AMK-
töissä osoitetaan tutkimusosaamista, 
koska emme tutkijoita kouluta.

Opinnäytetöitä tehdään liian kepeällä 
otteella. Jos halutaan laadukkaita ja te-
kijän osaamista kehittäviä opinnäytetöi-
tä, pitää oppilaitoksien uskaltaa panos-
taa ohjaukseen.

Itse haluaisin panostaa enemmän 
juuri sisällön tuottamisen ohjaukseen. 

OLEN KATSONUT YLEISESTI julkaistuja 
insinöörikoulutuksen opinnäytetöitä 
ja osa niistä ovat mielestäni täysin ala-
arvoisia. Rahoitusmittarit pakottavat 
valmistumisiin, joten joskus vuoden 
lopussa kiireellä ja hutiloiden tehtyjä 
opinnäytetöitä joudutaan hyväksy-
mään, jotta saadaan kaveri valmiiksi.

Koska insinööriopiskelijat ovat ny-
kyään osaamisessa aika kirjavaa tasoa, 
opinnäytetyön tasoa voisi arvioida ar-
vosanan lisäksi myös opintopistelaa-

juudella esim. 5–15 op. Alhaisemman 
opintopistemäärän saaneet suorittavat 
syventäviä opintojaksoja opinnäytetöi-
den pisteiden sijaan. 

KAIKKI TYÖT JULKAISTAAN Theseuk-
sessa ja on hyvä, että sinne voidaan 
julkaista myös ne työt, joita ei haluta 
vapaaseen jakeluun (Theseuksen käyt-
törajattu kokoelma).

Ei ole ammattikorkeakouluille hyvää 
mainosta, jos jatkuvasti tulee ilmi tapa-
uksia, joissa plagiointia on harrastettu. 
Yhtä huonoa mainosta ovat kelvotto-
mat työt. Kääntäen: hyvät opinnäyte-
työt osoittavat, että ammattikorkeakou-
lu on onnistunut tehtävässään.

Pitäisikö koko opinnäytetyöstä luo-
pua ja pitää valmistuville valtakunnalli-
nen loppukoe alakohtaisin kysymyksin? 
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JUKKA KURENNIEMI
Kuvat: Susanna Kupiaisen kotiarkisto

S

Insinöörin elämää
Kuva: Taru Kurenniemi

Susanna Kupiainen on teh-
nyt koko työuransa, lähes 19 
vuotta, saman työnantajan 
palveluksessa. 

 usanna Kupiainen suoritti kak-
soistutkinnon (sähköasentaja + yliop-
pilas) keväällä 2003 ja aloitti kesällä työt 
Aro Systemsillä. Asentajan työn ohella 
jatkuivat myös opiskelut ja valmistuttu-
aan merkonomiksi hän siirtyi asentajas-
ta työnjohtajaksi. 

Sen jälkeen olivat vuorossa opinnot 
Metropolia ammattikorkeakoulussa, 
josta hän valmistui sähkövoimateknii-
kan insinööriksi 2016. 

Erilaisten päällikkötehtävien kaut-
ta Susanna on edennyt Aro Systemsin 
Etelä-Suomen talotekniikkahuollon lii-
ketoimintajohtajaksi.

LIIKETOIMINTAJOHTAJANA Susanna 
Kupiainen kuuluu yrityksen johtoryh-
mään, joten nykyiseen toimenkuvaan 
kuuluvat myös yritystason asiat mu-
kaanlukien strategia ja sen kehittämi-
nen. Esimiestyötä 60 ihmisen yksikössä 
on runsaasti, mutta työ sisältää paljon 
myös asiakkaiden kanssa työskentelyä. 

Kokonaisuuksien suunnittelu vie pal-
jon aikaa ja energiaa, joten tekninen 
puoli jää vähemmälle kuin Susannan ai-
emmissa työtehtävissä. Kun hän on vas-
ta vajaan vuoden hoitanut nykyistä teh-

tävää, ovat tulevaisuuden suunnitelmat 
vahvasti kiinni halussa saada nykyinen 
työ toimimaan mahdollisimman hyvin.

Onnistumiset palkitsevat

PARASTA TYÖURALLA ON ollut kokea 
paljon hyviä hetkiä ja onnistumisia työ-
kavereiden ja asiakkaiden kanssa. Mie-
lenkiintoinen ala ja sen jatkuva muutos 
kiehtovat sekä motivoivat. 

Pysyvyyttä tuo puolestaan se, että 
työnantaja on pysynyt samana. 

Haastavinta työssä on ollut kohdata 
ihmisten haavoittuvuus ja olla tukena 
toisille kriisien hetkillä. Korona on osal-
taan tuonut haasteita, kun täytyy aina 
huomioida myös omien työntekijöiden 
sekä asiakkaiden turvallisuus. Päivystys-
tilanteet ovat huollossa usein kiireisiä, 
silti turvallisuudesta ei voi tinkiä.

TEKNIIKKA ON AINA kiinnostanut Su-
sannaa. Hän nauttii käsin tekemisestä 
ja siitä, että työn jälki näkyy. Uudet asiat 
ovat aina kiehtoneet häntä, joten sitä-
kin kautta tekniikka on tärkeää ja lähellä 
sydäntä. 

Hän haluaa uskoa, että tekniikka 
enemmän parantaa elämää kuin on hai-
taksi. Jatkuvan parantamisen ja esimer-
kiksi parantuvan energiatehokkuuden 
avulla tekniikka voi auttaa myös ympä-
ristön tilan kohentamiseen. 

Susannan oma suhde luontoon on 
aina ollut läheinen ja luonto on hänel-
le tärkeä, joten hänen mielestään on 
vastuullista kertoa myös omille lapsille 
hyvistä valinnoista ja ympäristön suoje-
lemisesta. On tärkeää pohtia, millaisen 
maailman jätämme lapsillemme, joten 
tahtotilaa tulisi löytyä paljon enemmän 
ja useammilta ihmisiltä ympäristön tilan 
parantamiseen. 

Hyvää ei kannata 
vaihtaa
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Kuka: Susanna Kupiainen, 37

Koulutus: sähköasentaja, merkonomi ja 

insinööri (sähkövoimatekniikka, 

2016 Metropolia)

Työ: Aro Systems, Etelä-Suomen talotekniikkahuollon 

liiketoimintajohtaja

Ura: Aro Systems (sähköasentaja, työnjohtaja, 

erilaisia päällikkötehtäviä)

Perhe: puoliso, tytär 9 v. ja poika 7 v. 

Harrastukset: kaunokirjallisuus, uinti ja lenkkeily 

Mielenkiintoinen ala ja sen 
jatkuva muutos kiehtovat 
sekä motivoivat.

Opiskelu antaa paljon

SUSANNA KUPIAISELLE työn ohessa opiskelu on monella ta-
valla tärkeää. 

Toisilta aikuisopiskelijoilta saa paljon vertaistukea, kun ryh-
missä on paljon erilaisia ihmisiä, joista monilla on silti keske-
nään samankaltaisia haasteita työssään. Opinnot asettavat 
myös omanlaisiaan välietappeja ja tavoitteita siihen, ettei jä-
mähdä paikoilleen. Ylipätään Susannan mielestä kenellekään 
ei tee huonoa kehittää itseään. 

INSINÖÖRIOPINNOISTA SAI paljon uutta osaamista, mutta 
taloutta sivuavia opintoja olisi saanut olla enemmänkin. Niitä 
tarvitsee lähes jokainen, mutta tämä osaaminen voi insinöö-
reillä olla aika hataralla pohjalla. 

Lisäksi Susanna törmäsi 
arvioinnissa epäkohtaan, 
joka on suuresti haitunnut 
myöhempää hakeutumis-
ta jatko-opintojen pariin. 
Koska hän teki insinöö-
riopinnot suurelta osin 
äitiyslomiensa aikaan, ei 
useinkaan ollut mahdollisuutta suorittaa tenttejä niille mää-
rättynä aikana. Se johti väistämättä varsin heikkoon todistus-
arvosanojen keskiarvoon, koska ainakin tuolloin uusintako-
keen arvosana-asteikko oli Metropolia ammattikorkeakoulun 
sähkövoimatekniikan aikuisopinnoissa 1–2 normaalin 1–5 si-
jaan. Kun esimerkiksi LUT yliopisto painottaa jatko-opintoha-
uissaan todistusarvosanoja pisteytyksissään, niin opinnoissa 
eteneminen vaikeutuu ainakin osin väärin perustein. Susan-
nan mielestä arvosanat ja keskiarvot eivät kaikkien kohdalla 
kerro paljoakaan ahkeruudesta tai kiinnostuksesta alaa koh-
taan.

TÄLLÄ HETKELLÄ SUSANNA opiskelee LUT yliopiston Diodi-
ohjelmassa sähkövoimatekniikkaa, mutta suunnitelmissa on 
vaihtaa nuo opinnot tuotantotalouteen, sillä nykyisissä liike-
toimintajohtajan tehtävissä se tuntuisi huomattavasti merki-
tyksellisemmältä työssä kehittymistä ajatellen. 
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Hämeen ammattikorkea-
koulun ammatillisessa opet-
tajakorkeakoulussa (AOKK) 
aloitti syksyllä 2021 seitse-
mättä kertaa tekniikan ja lii-
kenteen alan opettajien oma 
opiskelijaryhmä. Suurin osa 
opiskelijoista toimii jo ope-
tustehtävissä, ja osa miettii 
opetusalalle hakeutumista. 

 mmatillisen opettajakorkea-
koulun opettajaopintoihin kuuluu 13 
opintopisteen laajuinen kasvatustie-
teen perusteiden opiskelu. Nämä opin-
not alkavat toukokuun puolivälissä ja 
päättyvät syyskuun alussa, muiden am-
mattipedagogisten opintojen alkaessa. 

Kasvatustieteen opiskelun tavoittee-
na on antaa opiskelijoille yleistietoa 

ALLA LEMECHKOVA-TOIVONEN & MERVI FRIMAN
Hämeen ammattikorkeakoulu /Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kokemuksia 
kasvatustieteellisten 
opintojen opiskelusta

oppimiseen, opettamiseen ja amma-
tilliseen kasvuun liittyvistä teorioista ja 
käsitteistä. Kasvatustieteelliset opinnot 
ovat siis ensimmäisiä opintoja, joista 
opiskelu opettajankoulutuksessa alkaa.

KASVATUSTIEDE ON hyvinkin erilaista 
kuin tekniikka. Kasvatustieteellisissä 
opinnoissa sisältöinä ovat peruskäsit-
teet, koulutuksen historia ja nykyinen 
koulutuspolitiikka, erilaiset ihmis- ja 
oppimiskäsitykset sekä oppiminen eri 
kehitysvaiheissa. Tavallaan siis ihan teo-
riaa, mutta kyllä yhteyksiä elävään elä-
määnkin löytyy.

MILLAISIA AJATUKSIA kasvatustie-
de herätti opiskelijoissa ensimmäisen 
opintojakson jälkeen? Miltä kasvatustie-
de vaikuttaa tekniikan alaan verrattuna? 
Tekniikan mitattavuus, syys-seuraus-
suhteet ja tarkkuus oli yksi suurimmista 
eroista kasvatustieteisiin nähden:

”…matematiikka tieteenalana on 
sääntöihin ja kaavoihin perustuva, mut-
ta kuitenkin sovellettavissa, siltikin ulkoa 

opittavissa ja opeteltavissa. Vaikka mate-
matiikka mielletään myöskin pehmeäksi 
tieteenalaksi, näkisin, että siinä on enem-
män kurinalaisuuksia kuin kasvatustie-
teessä. Kasvattamista on hyvin vaikea 
opetella ulkoa, johtuen sen monimuotoi-
suudesta, eikä siinä ole vain yhtä oikeaa 
tapaa.”

”Jos kasvatustiedettä verrataan teknii-
kan alaan, siitä puuttuu paljolti suoravii-
vaisuus ja analoginen syy-seurausyhteys. 
Sen tulokset johtuvat laajoista kokonai-
suuksista, joita eivät määrittele mate-
maattiset lausekkeet.”  

OPETTAJAN JA ESIMIEHEN työstä löy-
dettiin samankaltaisuutta ihmisten mo-
tivoinnissa, johtamisessa ja ohjaamises-
sa:

”Opettaja ja rakennusalan työnjohtaja 
– mielestäni nuo kaksi työtä ovat hyvinkin 
lähellä toisiaan. Päivittäin rakennustyö-
maalla joudun opastamaan erilaisissa 
tilanteissa, miten toimitaan ja oikeastaan 
ihan opettamaan miten jokin kohta ra-
kennetaan.”

A
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KASVATUSTIETEESTÄ NÄHTIIN olevan 
hyötyä esimiestyön lisäksi muissakin 
ihmisten välisissä kohtaamisissa ja työ-
rupeamissa:

”Näkisin, että kasvatustiede on sovel-
tamista yhteisö- ja yksilötasolla mm. 
vallitsevien eettisten sääntöjen puitteis-
sa, kulttuurilliset, yhteisölliset ym. seikat 
huomioiden.” 

”Insinöörimäinen ajattelu pohjautuu 
pitkälti numeerisesti mitattaviin, loo-
gisiin ilmiöihin. Ihminen sen sijaan on 
usein hyvin epälooginen olento. Kuiten-
kin jokainen insinööri on ihminen, joutuu 
tekemisiin muiden ihmisten kanssa sekä  
toimimaan osana yhteiskuntaa. Näin  
ollen myös vähemmän loogisten syy- 
seuraussuhteiden ymmärtäminen sekä 
ongelmanratkaisu eri tasoilla on tär- 
keää.” 

USEAMPI OPISKELIJA pohti, onko kas-
vatustiede liian kaukana käytännöstä, 
puhutaanko tiedealalla ihanteista eikä 
todellisuudesta. Toisaalta löytyi myös 
yhtymäkohtia omaan työhön:

Kirjat ovat kovassa käytössä, kun kasvatustiedettä opiskellaan. Kuva: Paula Numminen

”Toisen asteen oppilaitoksessa auto-
alan tuntiopettajana toimivalle insinöö-
rille kasvatustiede edustaa varsin kau-
kana käytännöstä olevaa, teoreettista 
maailmaa. Toivon opinnoista löytyvän 
käytännön työssä hyödynnettäviä tietoja 
ja taitoja, mutta samaan aikaan herää 
epäilys onko kyseinen tieteenala huomi-
oinut sen, ettei oppilasaines kentällä ole 
kehittynyt samassa tahdissa kuin tiede 
korkeakouluissa?”

”On ollut avartavaa huomata, että ope-
tuksen käytännöt, joita olen aikaisemmin 
pitänyt oletuksina ja joiden kohteena 
olen vuosia ollut, ovatkin vain heijastu-
mia viimeaikaisista käsityksistä hyvästä 
pedagogiikasta.”

Kasvatustieteillä nähtiin olevan mer-
kitystä laajojen yhteiskunnallisten on-
gelmien ratkaisemisessa:

”Miten kasvatustiede viimeaikaisten 
maailmanlaajuisten olosuhteiden ja sen 
ohella mahdollisen ihmiskäsityksen muu-
toksen myötä tulee muuttumaan, jää 
nähtäväksi.”

”Kasvatustieteellä on vahva asema 
rakennettaessa hyvinvointivaltiota. Kas-
vatustieteillä selvitetään poliittisten pää-
tösten vaikutuksia yhteiskuntaan, ilman 
kasvatustieteitä lopputulokset jäisivät 
arvauksiksi.”

Opintojen kokonaisuuden lopussa ke-
rätty palaute oli hyvin positiivista. Opis-
kelijat kuvaavat kokonaisuutta kiinnos-
tavana sekä elintärkeänä:

”Minua yllätti se, että kasvatustieteitä 
voidaan hyödyntää myös työelämässä ja 
kaikessa muussakin elämän vaiheissa. Se 
on aina ajankohtainen asia.”

Opettajaopiskelijat kuvaavat opin-
toja vaikeiksi mutta myös avartaviksi, 
ajatuksia herättäviksi. Opintojen aikana 
opiskelijat kokevat saavansa hyvän pe-
rusymmärryksen kasvatustieteestä ja 
siihen liittyvistä teemoista. Näiden poh-
jalta on hyvä jatkaa opettajankoulutuk-
sessa eteenpäin. 
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 rjö Utti jäi pois töistä 2014 Saimaan ammattikorkeakoulusta, jossa hän toi-
mi tietotekniikan opettajana. Nyt hän viettää aktiivisia eläkepäiviä Punkaharjul-
la. Kotiseututoiminnan lisäksi Yrjö Utin rakkaita harrastuksia on valokuvaus ja 
kirjoittaminen. Hän on kuvittanut muun muassa Helsingin, Kotkan, Kuopion ja 
Lappeenrannan kaupunkioppaat. Oppaiden tekstit ovat kirjoittaneet arkkiteh-
dit Martti Muinonen ja Ilkka Paajanen. Pelkästään näitä neljää kaupunkiopasta 
varten Yrjö Utti kuvasi lähes 50 000 kuvaa. Viimeisin tunnustus on hänen valoku-
vansa ”Silmälläpidettävä” valinta Savonlinnan Fotokerhon vuoden kuvaksi 2021. 
Tällä aukeamalla ihaillaan Yrjö Utin valokuvia vuosien varrelta.

JUKKA KURENNIEMI
Kuvat: YRJÖ UTTI

Yrjö Utti – kuvat kertovat

Y

Ketoneilikka on harvinaistunut niityn kasvi. 

Helsingin rautatieasemalla. 
(ENPI GTK -project, The Real-
way Station, Rautatieasema, 
Helsinki © Yrjö Utti 2013)
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Ketoneilikka on harvinaistunut niityn kasvi. 
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Savonlinnan fotokerhon vuoden ku-
va ”Silmälläpidettävä”. (Kuvattu Wan-
han Mannilan / Hepokatin niityllä.)

Orvokki (Viola) on suosittu tytön nimi. 

Pelto-ohdake on kuvauksellinen rikkaruoho. 

Wanhan Mannilassa / Hepo-
katissa järjestetään minifar-
marileirejä kesäisin. (Kuvattu 
Wanhan Mannilan / Hepoka-
tin pihakoivusta.)
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E

Tässä artikkelissa pyritään 
mahdollisimman seikkape-
räisesti ja puolueettomasti 
kertomaan, miten voit itse 
arvioida aurinkopaneeli-
investoinnin kannattavuutta 
omassa kiinteistössäsi ja 
minkälaisia sudenkuoppia 
on syytä välttää. Vihreä 
siirtymä on meidän kaikki-
en yhteinen tehtävä, mutta 
huijaukseksi koettuihin au-
rinkosähköinvestointeihin 
meillä ei ole varaa. 

 nsiksi on syytä tarkastella, miten 
suuri tuotantopotentiaali järjestelmällä 
on mahdollista saavuttaa. Paneelin tuo-
tannon kannalta on tarkasteltava erityi-
sesti kolmea näkökulmaa: varjostukset, 
säteilyn määrä ja lämpötila.

Pienimmätkin yksittäiset varjostukset 
esimerkiksi piipuista, viereisistä raken-
nuksista tai pihapuista heikentävät jär-
jestelmän tuotantoa merkittävästi, sillä 
paneelit ja paneeleissa olevat kennot 
tuottavat sarjaan kytkettynä heikoim-
man kohdan mukaan. Pienten varjos-
tusten vaikutusta on pyritty vähentä-
mään varjostuneet kohdat ohittavilla 
bypass-diodeilla ja erilaisilla invertteri-
ratkaisuilla, mutta varjostusten vaikutus 
on silti merkittävä ja niiden huomioimi-
nen erittäin tärkeää. 

Paneelille kohdistuvan säteilyn koko-
naismäärään vaikuttaa maantieteellisen 
sijainnin lisäksi paneelin suuntaus ja 
asennuskulma. Harjakattoisissa koh-
teissa asennus suoritetaan lähtökohtai-
sesti olemassa olevan kattorakenteen 
ehdoilla, mutta tasakattoasennuksissa 
telineillä voidaan vaikuttaa suuntauk-

AKI KORTETMÄKI 
Talotekniikan lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Aurinkopaneelit suunnitteilla? 
– Näin teet onnistuneen investoinnin 

siin ja asennuskulmiin. Vuosituotannon 
näkökulmasta optimaalisin asennus 
Suomessa on suoraan etelään noin 40 
asteen kulmassa. Kulman laskeminen 
harjakatoille tyypilliseen 18 asteeseen 
tai suuntauksen muuttaminen kaak-
koon tai lounaaseen laskee tuotantoa 
noin 5–7 %. Optimaalisin tuotanto siir-
tyy suuntausta muuttamalla iltaa tai 
aamua kohti ja kulmaa muuttamalla 
enemmän keskikesää, syksyä ja kevättä 
suosivaksi.

Paneelien lämpötilan nousu vaikuttaa 
niiden hyötysuhteeseen heikentävästi, 
joten mahdolliset kuumat lämmönläh-
teet ja jäähtymistä estävät rakenteet pa-
neelien lähellä tulee huomioida. Jääh-
dytystä edesauttavat kiinnitystelineet, 
jotka erottavat paneelit kattopinnasta, 
koska ilma pääsee vapaasti liikkumaan 
niiden alta.  

MIKÄLI EDELLÄ MAINITUT olosuhteet 
ovat paneelijärjestelmälle otolliset, 
voidaan alkaa tarkastella investoinnin 

taloudellista hyötyä. Tähän vaikuttaa 
oleellisesti kaksi tekijää. 

Ensinnäkin kun järjestelmän koko-
luokkaa kasvatetaan, suhteellinen hinta 
tyypillisesti laskee. Tämän vastapaino-
na taas on, että paneelien tuotannosta 
mahdollisimman suuri osa olisi hyvä 
hyödyntää omassa käyttöpaikassa sa-
man tunnin mittausajanjakson aikana. 
Toisin kuin monesti väitetään, tämä ei 
johdu siitä, että myyntiin päätyneestä 
sähköenergiasta maksettaisiin erityisen 
huono korvaus. Myydystä tuotannosta 
maksetaan yleensä pienellä välitysmar-
ginaalilla sähköenergian sen hetkinen 
spot-markkinahinta, eli sama hinta, jon-
ka muutkin energiantuottajat sähkös-
tään kyseisellä ajankohdalla saavat.  

Kun käytät tuotantoa itse, sinulta jää 
tällöin vastaava määrä sähköä ostamat-
ta. Tämän ostosähkön arvo muodostuu 
sähköenergian hinnan lisäksi arvon-
lisäverosta, sähköverosta sekä sähkön 
siirtomaksuista. Näin ollen itse käyte-
tyn tuotannon kannattavuus perustuu 

maksamatta jääneisiin ve-
roihin ja siirtokustannuksiin 
eikä energiasta maksettuun 
heikkoon korvaukseen. Ku-
vassa esitetyn esimerkin pe-
rusteella voidaan huomata 
itse käytetyn sähkön olevan, 
sähkön sen hetkisestä spot-
hinnasta riippuen, noin kol-
me kertaa tuottoisampaa 
omistajalleen.

Myydyn ja itse käytetyn tuotan-
non arvo paneelijärjestelmän 
omistajalle. Tässä esimerkissä 
energian hinnat ovat kiinteitä, 
mutta todellisuudessa myydyn 
sähkön hinta on yleensä sidottu 
sen hetkiseen spot-hintaan, joka 
voi ajankohdasta riippuen vaih-
della merkittävästi.
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MISTÄ SITTEN KULUTTAJA 
voi arvioida, paljonko tuo-
tannosta omaan käyttöön 
päätyy? Tähän tarvitaan tun-
titason tarkkuudella mitattua 
dataa toteutuneesta säh-
könkulutuksesta ja vastaava 
tuotantoennuste asennetulla 
katolla. Tuntitason kulutus-
datan edelliseltä vuodelta 
saa alueellisen jakeluverkko-
yhtiön nettipalvelusta.  

Tuotantoennusteen simu-
lointiin on olemassa mak-
sullisia sovelluksia, jotka te-
kevät tarkempia analyysejä 
ja sovelluksesta riippuen 
huomioivat myös varjostus-
ten vaikutukset. Tee-se-itse-
insinööri voi ladata omaan Exceliinsä 
simuloidun tuntitason tuotantoennus-
teen ilmaiseksi esimerkiksi Euroopan 
Komission PVGIS-työkalulla ja verra-
ta tätä hankkimaansa kulutusdataan. 
Oheisessa kuvassa on kaupallisen si-
mulointiohjelmiston tulok-
silla esitetty, miksi tuntitason 
tarkastelu on erittäin tärkeää 
todellisen kuvan saamiseksi.

KUVAN esimerkkikohteessa 
tuotanto ja kulutus kohtaa-
vat tuntitasolla melko hei-
kosti, joten myyntiin päätyy 
yli puolet tuotannosta. Tässä 
esimerkkikohteessa on kui-
tenkin potentiaalia investoin-
nille, sillä tuotantoennuste 
on katolla hyvä, ja lämminve-
sivaraajan vuoksi päivittäistä 
sähkönkulutusta on suhteel-
lisen paljon myös kesäpäivi-
nä. 

Ratkaisuna voisi olla erilai-
set keinot siirtää kulutusta 
tuotannon kannalta parhaille 
ajankohdille. Todennäköises-
ti tässä kohteessa edullisin ja helpoin 
ratkaisu olisi ohittaa lämminvesivaraa-
jan yösähköohjaus ja asentaa esimer-
kiksi kellokytkin ohjaamaan varaaja 
päälle keskipäivän tunneille kesäaikaan. 

Oheisessa kuvassa tämän ohjauksen 
vaikutusta on pyritty kuvaamaan siirtä-
mällä laskennallisesti varaajan kulutus 
yöltä päivälle. Pelkästään tämän ohjaus-
toimenpiteen avulla omakäyttöosuu-
den huomataan parantuneen merkit-
tävästi.

ENTÄPÄ SITTEN SE RAHA? Miten valis-
tunut kuluttaja voi arvioida, paljonko 
järjestelmästä kannattaa maksaa ja 

Tuotantoa tulee vertailla kulutukseen tuntitasolla. Tässä sähkölämmitteisen omakotitalon 
simuloidussa tarkastelussa huomataan, miten kuukausi- ja päivätason tarkastelun perusteel-
la valitun paneelijärjestelmän tuotanto päätyisi lähes kokonaan omaan käyttöön. Tarkempi 
tuntitason tarkastelu kuitenkin osoittaa, että todellisuudessa yli puolet tuotannosta päätyisi 
myyntiin.

maksaako investointi koskaan itseään 
takaisin? Tulevaisuuden ennustamiseen 
liittyy aina epävarmuustekijöitä, mutta 
mahdollisimman tarkkaan kannatta-
vuusarviointiin on olemassa työkaluja. 

Sivustolla aurinkosahkoakotiin.fi on 
puolueettomien tahojen toimesta ke-
rätty vuosittain aurinkopaneelitoimi-
joilta avaimet käteen -tarjouksia eri ko-
koluokan paneelijärjestelmille. Sivuston 
avulla pystyt arvioimaan, minkä hintai-
sia järjestelmät tällä hetkellä ovat. 

Kun tiedossa on arvio aurinkopanee-
lijärjestelmän vuosituotannosta, oma-
käyttöosuudesta ja investointikustan-
nuksista, voidaan siirtyä investoinnin 
kannattavuuden tarkasteluun. Tähän 
tarkoitukseen suositeltava apuväline on 
esimerkiksi FinSolar-hankkeessa tuo-
tettu ilmainen kannattavuuslaskuri. 
Kyseinen hanke on jo päättynyt, mutta 
viimeisin versio vastaavasta laskurista 
on ladattavissa sivustolta hiilineutraali-
suomi.fi. 

Tässä esimerkissä lämminvesivaraajan sähkönkulutuksen osuus on Excelissä siirretty kesä-
öiden tunneilta keskipäivälle. Omakäyttöosuus kasvaa tämän ohjaustoimen myötä noin 25 
prosenttia.
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 apa, jolla kuvaamme tilanteita, vai-
kuttaa ajatteluumme ja opettajina toi-
miessamme myös opiskelijoidemme 
ajatteluun. 

Koronarajoitusten aikana työskente-
limme etänä emmekä voineet vaikuttaa 
tilanteeseen. Oliko etäopetus mielestäsi 
toimiva tapa oppia ja opiskella, mahdol-
lisuus opetuksen kehittämiseen ja val-
mistautumista tulevaan työelämään? 
Vai odotitko rajoitusten vain päättyvän, 
koska etäopetuksessa ei voi mielestäsi 
oppia? Odotuksesta tuli pitkä ja suh-
tautumisellasi saattoi olla vaikutusta 
siihen, miten opiskelijat ovat selvinneet 
tilanteesta ja miten he suhtautuvat tule-
vassa työelämässään etätyöskentelyyn. 
Näkökulmalla on siis väliä!

Mitä näkökulman 
vaihtaminen tarkoittaa ja 
mihin sitä tarvitaan?

NÄKÖKULMAN VAIHTAMISELLA tar-
koitetaan puhetavan tai ajattelutavan 
muutosta, jolloin aiheesta, tilanteesta 
tai käyttäytymisestä puhutaan eri ta-
voin. Näet asian uudesta näkökulmasta 

MERJA ÖHMAN

Entäpä jos 
vaihtaisit näkökulmaa? 

ja löydät uusia tapoja tehdä asioita.  So-
siaalisissa tilanteissa pystyt näkemään 
asiat toisen henkilön näkökulmasta ja 
ymmärrät häntä paremmin.  

Emme voi esimerkiksi aina tietää,  
miksi opiskelija tulee myöhässä op-
pitunnille. Voimme tuntea ärtymystä 
ja ajatella, miksi hän ei voi herätä ai-
kaisemmin. Opiskelijan lapsi voi olla 
sairaana tai hänellä voi olla muita hen-
kilökohtaisia ongelmia. Jos sanomme- 
kin hymyillen ”Tervetuloa, mukava 
nähdä”, voivat nämä ystävälliset sanat 
auttaa häntä jaksamaan ja opinnot ete-
nevät.

Monet ongelmat ovat ratkenneet ja 
uusia innovaatioita on syntynyt, kun on 
pystynyt vaihtamaan näkökulmaa. 

Useimmiten ratkaisu löytyy parhai-
ten, kun kerrot ongelmasta jollekin. 
Kun mietin OAJ-vaalien äänestyksen 
järjestämistä, avulias vahtimestari sanoi 
hakevansa minulle sermin ja tekevänsä 
uurnan, ja muut yhdistyksen jäsenet 
osallistuivat järjestelyihin. Näkökulma 
lisätyötä vaativasta tehtävästä vaihtui 
mukavaan yhteistyöhön kollegoiden 
kanssa ja oppimiskokemukseen vaalien 
järjestämisestä.

Näkökulman vaihtaminen auttaa voit-
tamaan vastoinkäymisiä. Ei ole ketään, 
jolla ei olisi välillä vastoinkäymisiä tai 
vaikeaa.  Joku on sanonut, että ihminen, 
jolla ei ole joskus ongelmia, on kuollut.  

Suomalaiset on valittu maailman on-
nellisimmaksi kansaksi, mutta silti ah-
distus ja masentuneisuus lisääntyvät ja 
esimerkiksi kuraattorit ja koulupsyko-
logit ovat kovan työpaineen alla. Onko 
niin, että moni meistä vanhemmista on 
silotellut lapsensa tien niin sileäksi, että 
pienikin vastoinkäyminen lannistaa? 

Ukrainan tilanne on saanut meidät 
aikuiset havahtumaan siihen, miten 
turhasta tulee valitettua, mutta nuoril-
le, joilla ei ole vielä paljon elämänkoke-
musta, tilanne voi tuntua pelottavalta, 
ja silloin voimme vanhempina ja/tai 
opettajina kuunnella ja tarjota turvallis-
ta arjen aherrusta.

Opettajana sinulla on 
mahdollisuus vaikuttaa

OPETTAJINA VOIMME tehdä paljon 
nuoren itsetunnon kohottamiseksi. 
Voimme kertoa, että joskus jotkin aja-

T

Stoalainen filosofi Epiktetos (55–135) sanoi aikoinaan: 
”Eivät asiat tee meitä onnettomiksi vaan se, mitä 
asioista ajattelemme”. On asioita, joihin voimme 

vaikuttaa ja asioita joihin emme voi.  
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tukset ovat niin voimakkaita, että niihin 
alkaa uskoa. ”Minä olen huono mate-
matiikassa.” Minulla ei ole kielipäätä.” 
Syntyy negatiivinen kierre ja tulokset 
ovat sen mukaisia. 

Meitä ei vahingoita se, mitä meille 
tapahtuu vaan reaktiomme siihen. Jos 
opiskelija ymmärtää, että ajatus ei ole 
yhtä kuin totuus ja että harjoittelulla op-
pii, hän oppii – kuka nopeammin, kuka 
hitaammin. Tavoitteisiin ei pääse het-
kessä, vaan pienin askelin ja jakamalla 
tavoite pienempiin osatavoitteisiin. 

Monen menestyneen yrittäjänkin 
polku on usein kivinen: useita epäonnis-
tumisia, jopa konkursseja, mutta sitkeä 
työn teko antaa tuloksia.  Kun kiinnitäm-
me huomiota enemmän onnistumisiin 
kuin epäonnistumisiin, alamme löytää 
vahvuuksiamme, ja ne toimivat pusku-
rina uusia stressitilanteita vastaan. Tyy-
tyväisyys omaan itseen ja omiin tekemi-
siin lisääntyy, ja se parantaa tuloksia ja 
tuottavuutta.

Näkökulman vaihtamista tämäkin: Katajanoksa on minulle pois siivottava roska mutta Pepe-koiralle kiva leikkikalu. Kuva: Alex Öhman

Miksi näkökulman 
vaihtaminen on tärkeää ja 
miten sitä voisi oppia?

OPTIMISTIN FYYSINEN terveys ja im-
muunijärjestelmä on parempi, hän 
elää pidempään ja hänellä on vähem-
män ahdistusta ja masentuneisuutta. 
Optimistilla on laajemmat verkostot  
ja paremmat keinot käsitellä vastoin-
käymisiä, ja hän selviää niistä nopeam-
min. Optimistisia ihmisiä yhdistää myös 
se, että he viettävät paljon aikaa toisten 
ihmisten seurassa, he ovat kiitollisia ja 
tyytyväisiä siitä, mitä heillä on juuri nyt. 
He tulkitsevat asiat positiivisessa valos-
sa, eivätkä vertaa itseään toisiin.

Opettaja on pitkään ollut yksin puur-
taja luokassaan ja tottunut hoitamaan 
vain omat asiansa. Yhteiskunta on opet-
tanut meitä kilpailemaan ja tavoittele-
maan omaan etua jo pienestä pitäen. 
Mutta jatkuvassa itseensä keskittymi-
sessä on se vaara, että kun epäonnistu-
minen tulee kohdalle, se voi masentaa 
tai lamaannuttaa. 

Kenen kanssa itse työskentelet mie-
luiten? Keitä ovat organisaatiosi suosi-

tuimmat työntekijät? Eivät he ole itseen-
sä keskittyviä vaan henkilöitä, jotka ovat 
aina ystävällisiä, valmiita auttamaan ja 
jakamaan osaamistaan. Nämä ihmiset 
ovat empaattisia ja heillä on luontainen 
halu auttaa toista. 

OPI KUUNTELEMAAN ja kehitä ymmär-
tämisen taitoa. Opettajana meidän pi-
täisi onnistua luomaan niin turvallinen 
ilmapiiri, että opiskelija uskaltaa ilmais-
ta mielipiteensä ja pyytää apua tarvitta-
essa.  

Usein keskeytämme toisen, kerrom-
me omia kokemuksia tai annamme 
neuvoja. Monelta vaatiikin harjoittelua 
kuunnella aidosti, olla läsnä toista kes-
keyttämättä ja yrittäen ymmärtää toi-
sen näkökulma sitä kunnioittaen. Opet-
telun näkökulman vaihtamiseen voisi 
aloittaa vaikka tästä.

Lähteet:
Emma Seppälä: Elä onnellisemmin, 
Käytännön opas onnellisuuteen, 
menestykseen ja hyvinvointiin. 
HarperCollins Nordic AB. 2016.
Antti S. Mattila: Ratkaisu – ajattele toisin. 
WSOY 2020.
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STEVE HALL JORI LESKELÄ

Facilitating the 
White Space 
for Learning!

Kuva: JohnnyGreig, iStockphoto



26 2/2022 Toolilainen 272/2022 Toolilainen

In this article we go deeper into the application of White Space to facilitate 
learning and extend the thinking to consider how teachers and students 
might plan collaboratively in order to co-create ‘best learning moments’. 

 t might be helpful to access 
our original article at http://learn-
ingteachernetwork.org/wp-content/
uploads/2017/10/the_learning_teach-
er_magazine_1_2017.pdf, in order to 
appreciate the depth and complexity 
of White Space as a concept. We define 
best learning moments as referred to 
within the recent Open University re-
port ‘Innovating Pedagogy 2021’.

Managing White Space  
for optimum learning

THE CONCEPT OF WHITE SPACE applies 
to many aspects of our work and our 
lives in general but for the purposes 
of this article, we are concentrating on 
White Space for Learning only. In practi-
cal terms, the objective is to enable the 
learner to increasingly take more cont-
rol of how, where, when and with whom 
they learn best so that each person can 
be ‘the best learner that I can be’.

The idea is to have a mutual system 
of managing the optimum conditions 
for learning, so that ‘best learning mo-
ments’ can be planned intentionally. It is 
vital that both teacher and student are 
conscious of what conditions enable 
each individual to make the most of the 
learning opportunity or experience.

THE KEY THEN IS TO consider how the 
teacher and the student can jointly 
control those conditions so that eve-
ryone has an equal opportunity to learn 
as quickly and effectively as others and 
every learning experience can be a ‘best 
learning moment’.

FOR EXAMPLE, using White Space Prin-
ciples, we would not explore learning 
outcomes without inviting students to 
include their own ‘intended learning 
outcomes’. Without this kind of invol-

I vement in the process of learning, it is 
difficult to create an authentic state of 
‘self-directed learning’ or achieve true 
‘best learning moments’.

Applying White Space  
in practice

IN TERMS OF APPLYING the White Spa-
ce Principles  to any learning situation, 
it depends on the perspective that te-
acher and student adopts towards how 
learning might be optimised. What we 
have found from our own experiences 
is that these perspectives enable us to 
consider how White Space can contri-
bute to ‘best learning moments’. Our 
suggested process starts with teachers’ 
own reflections and then follows this 
pathway….

1. Self-reflecting as a teacher 
 In your mind “organise” your 

thoughts first – do you think White 
Space concept might give added val-
ue to learning, could make learning 
more effective? If you think “perhaps” 
or “don’t know”, then leave White 
Space as a concept for the time be-
ing. In the case you really think “yes”, 
go for it.

2. Readiness for White Space
 What are the key objectives and fo-

cus when planning teaching and 
learning with White Space Princi-
ples? For a teacher to make best 
use of White Space he or she needs 
to organise their own thinking first 
rather than organise the classroom 
– what learning theories are they ap-
plying to their teaching? Are learners 
ready? To what extent are learners 
socially and collaboratively ready? Is 
the climate for learning appropriate 
for the learners? Are relationships, 

group dynamics and atmosphere 
right? Putting learners at ease, mak-
ing them feel interested, able and 
ready for learning is a key part of us-
ing White Space.

3. Helping students to get started
 In order to achieve the right balance 

and depth of White Space Principles 
that might be applied, learners’ own 
self-awareness is key and may in-
clude their own self-reflection as a 
starting point. But to be able to be 
self-directed in this way, students 
also need to have self-knowledge of 
their own learning (metacognitive) 
processes. Effective learning is a very 
personal, learner-centred process. 
Every student needs to be aware of 
their own patterns and preferences 
of learning and how they learn most 
effectively. 

4. Designing class-based, online and 
remote/home learning activities 
and planning learning outcomes

 Take time to explaIN the idea of Whi-
te Space to students and their role as 
co-managers of optimum conditions 
for ‘best learning moments’. Let stu-
dents familiarise themselves with 
White Space Principles when discus-
sing with them the implementation 
of a course of study.

A GOOD APPLICATION of White Space 
Principles is to encourage students to 
suggest their own intended learning 
outcomes, in addition to those planned 
for them.

A step forward towards engaging 
learners in the use of White Space Prin-
ciples would be to design a reflective 
questionnaire or checklist to enable 
teacher and students to make Stage 3 
‘Helping students to get started’ more 
effective. This is our next step…
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HAMKissa kaikki sähkö- ja 
automaatiotekniikan opiske-
lijat osallistuvat vähintään 
yhteen kansainvälisyyspro-
jektiin opintojensa aikana. 
Ammattikorkeakouluopin-
noissa ensiarvoisen tärkeää 
on työelämävalmiuksien ke-
hittyminen. 

 ansainvälisyysprojekti tar-
joaa opiskelijoille mahdollisuuden 
kansainväliseen verkostoitumiseen ja 
työelämän projektien suorittamiseen 
monikulttuurisissa verkostoissa joko 
virtuaalisesti tai kasvokkain. Erityisen 
tärkeää kotikansainvälistymisen tuke-
minen on monimuoto-opiskelijoille, 
joilla ei useinkaan ole mahdollisuutta 
lähteä vaihtoon taloudellisten syiden, 
perhesyiden tai työtilanteensa takia. 
Olennaista kaikille kansainvälistymis-
projekteillemme on, että ne ovat vah-
vasti oppijalähtöisiä – opiskelijaryhmi-
en toteuttamia. 

Esimerkkinä  
Kiertotalous-projekti

SÄHKÖ- ja automaatiotekniikan opis-
kelijoiden opetussuunnitelmaan on 

Hämeen ammattikorkeakouluNIINA VALTARANTA SUSAN HEIKKILÄ

Kansainvälistymisprojekti 
tarjoaa samat mahdollisuudet 

kaikille opiskelijoille

HAMKissa liitetty virtuaalinen kahden 
opintopisteen laajuinen, kahdessa pe-
rättäisessä moduulissa toteutettava 
kansainvälisyysprojekti.  

Projekti on integroitu opintojaksoihin 
Tekniikan englanti 2 ja 3 siten, että sub-
stanssialan opettaja on vastuussa kan-
sainvälisen projektin osuudesta (1 op). 
Englannin opintojaksoon (2 op) liittyy 
projektin tehtäviä sekä muun muassa 
kokouskäytäntöjen dokumentaatio ja 
terminologia. Opiskelijat laativat virtu-
aalisiin ryhmätapaamisiinsa asialistat ja 
kirjaavat niistä muistiot. 

Tiimityötaidot ja ongelmanratkai-
sukyky kehittyvät kansainvälisessä 
ryhmässä, ja samalla kulttuurinen 

kompetenssi ja kommunikaatiotaidot 
kehittyvät. Tärkeitä ovat myös vertais- ja 
itsearviointi ja jatkuvan kehittävän pa-
lautteen saanti. 

Aloitustapaaminen, väliseminaari 
ja loppuesitykset toteutetaan tiimi-
opetuksena, jossa molemmat HAMKin 
opettajat ja partneriyliopiston opettaja 
ovat mukana.

HALUSIMME VALITA yleisen, kaikille 
tekniikan alan opiskelijoille soveltuvan 
aiheen, sillä useinkaan partneriyliopis-
ton opiskelijat eivät opiskele samaa 
tekniikan alaa kuin meidän opiskelijam-
me. Ympäristövastuu ja vastuullinen 
toimijuus globaalissa yhteiskunnassa 

K
Ranskalaisen ENIT-korkeakoulun opiskelijoita Zoom-istunnossa. Opettajat kolme ensimmäis-
tä henkilöä ylärivissä.



28 2/2022 Toolilainen 292/2022 Toolilainen

korostuvat näin kansainvälisyysprojek-
tissamme. 

Projektissa opiskelijat jaetaan tiimei-
hin, joissa kussakin on HAMKin suomen- 
ja englanninkielisen koulutusohjelman 
opiskelijoita sekä opiskelijoita ulkomai-
sesta partneriyliopistosta. Projektin ma-
teriaalit ja kunkin opiskelijatiimin omat 
työskentelykanavat ovat Teamsissa. 

ALOITUSTILAISUUS JÄRJESTETÄÄN yh-
teisenä ZOOM-kokouksena, jossa pide-
tään projektin yleisesittely ja opiskelijat 
tutustuvat omiin tiimeihinsä.  Seuraa-
vaksi englanninopettaja perehdyttää 
osallistujat luennollaan kiertotalouden 
käsitteeseen yleisesti ja sen merkityk-
seen erityisesti tekniikan alalla. Opiske-
lijatiimit valitsevat kiertotalouden kat-
toaiheen alta aiheen, jota he haluavat 
tutkia tarkemmin, samoin kuin ne alus-
tat joita haluavat käyttää viestinnässään 
ja toiminnassaan. Useimmat tiimit jär-
jestävät kokouksensa Teamsissa omal-
la kanavallaan, mutta jotkut valitsevat 
mieluummin esimerkiksi WhatsAppin. 

Saimme arvokkaan vinkin työelä-
män edustajalta, joka kertoi, että heillä 
jokaisessa projektissa järjestetään ns. 
välitsekkaustilaisuus. Olemme nyt ko-
kemuksen myötä havainneet, että tällai-
nen väliseminaari, jossa kukin tiimi ku-

Sanapilvessä opiskelijoiden palautetta kan-
sainvälisestä projektista.

vailee lyhyesti oman 
projektinsa haas-
teita, niiden ratkai-
suja ja keskinäisen 
viestinnän onnistu-
mista, on arvokas 
mahdollisuus kaikil-
le tiimeille suorittaa 
benchmarkkausta ja 
saada tietoa siitä, mi-
ten muut tiimit ovat 
edistyneet. 

Väliseminaari jär-
jestetään Zoomissa 
siten, että jokaisel-
la tiimillä on noin 
10 minuuttia aikaa 
esitellä omaa edistymistään. Esityksen 
jälkeen he saavat opettajilta ja toisilta 
opiskelijoilta kommentteja työstään.

Loppuesitykset pidetään Zoomissa: 
jokainen tiimi sekä esittelee oman pro-
jektinsa tulokset että esittää kysymyksiä 
vuorollaan toisen tiimin esityksestä ja 
antaa vertaisarvioinnin suullisesti jolle-
kin toiselle tiimille. Olemme havainneet 
tällaisen tiukasti strukturoidun ohjel-
man edut siinä, että kukin tiimi tietää 
tarkasti etukäteen, milloin on heidän 
vuoronsa esiintyä, esittää kysymyksiä 
tai antaa palautetta toiselle tiimille. 
Näin opiskelijoiden on helpompi astua 

aktiivisesti esille ja lausua mielipiteitään, 
kun kysymysvuoroa ei vain heitetä koko 
yleisölle vaan se kohdennetaan aina tie-
tylle tiimille.

ALKUUN KANSAINVÄLISESSÄ projektis-
sa työskentely voi varsinkin suomalai-
sista opiskelijoista tuntua haastavalta. 
Olemme kuitenkin saaneet alumneil-
tamme positiivista palautetta siitä, mi-
ten työelämän arkipäivään kuuluu kan-
sainvälisissä verkostoissa toimiminen, 
johon projekteissamme työskentely 
antaa hyvän pohjan.

Espanjalaisen Vicin yliopiston innokkaita opiskelijoita.
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Konepajateollisuuden alihankkijoiden ympäristövastuulli-
suuden merkitys korostuu jatkossa entistä enemmän. Tätä 
varten tarvitaan kiertotalousosaamisen lisäämistä PK-sekto-
rilla.  

Kiertotalousosaamista 
konepajoille

T ammikuussa 2021 Sitra avasi rahoi-
tushaun kiertotalouden koulutuspilo-
teille. Haussa etsittiin koulutushankkei-
ta, joissa tunnistetaan kiertotalouden 
mukanaan tuomia osaamistarpeita ja 
kehitetään kiertotalousyhteiskunnassa 
tarvittavaa osaamista. 

Teknologiasektorille ainoana rahoi-
tuksen sai Savon koulutuskuntayhty-

Pilottikohteiden 
alkukartoituskäynnit

Hankkeen pilottikohteiksi valittuihin 
kahdeksaan alihankintayritykseen teh-
tiin alkukartoituskäynnit syksyllä 2021. 
Käynneillä selvitettiin yritysten ympä-
ristövastuullisuuden nykytilanne sekä 
kehittämisen kohteita toiminnassa ja 
henkilökunnan osaamisessa. 

Alkukartoituskäyntien pohjalta voitiin 
todeta, että yritysten kiertotalousosaa-
misen kehitystarpeet olivat erilaisia, 
mikä tuli ottaa huomioon koulutusta 
suunniteltaessa. Joissakin yrityksissä 
kiertotalous oli terminä vielä vaikea kun 
taas joissakin kiertotalousosaaminen oli 
viety jo pitkälle. 

män ja Savonia-ammattikorkeakoulun 
Kiertotalousosaamista konepajoille 
-hanke. Sen tavoitteena oli kehittää 
kiertotalousosaamista pohjoissavolai-
sille konepajoille, jotka kuuluvat kan-
sainvälisillä markkinoilla toimivien pää-
miesten Ponsse Oyj:n, ANDRITZ Oy:n ja 
ANDRITZ Warkaus Works Oy:n alihan-
kintaverkostoon. 

Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeen sisältökokonaisuus (Henna Ryynänen, Spotnik)

Savonia-ammattikorkeakoulu

TANJA PENTINSAARI

SONJA KATTAINEN

MERJA TOLVANEN
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Jokaisessa pilottikohteessa tuotiin 
selvästi esille tarve saada selkeää ja 
konkreettista koulutusta kiertotalou-
desta.  

Työkalut konepajoille 

Hankkeessa muodostui ympäristövas-
tuullisuutta mittaavia ja kiertotalouden 
huomioivia työkaluja: Ympäristömittari-
laskuri, hyvien käytäntöjen arviointityö-
kalu ja TOP10+1 konepajan resurssivii-
saat käytännöt. 

TOP 10 + 1 konepajojen resurssivii-
saat käytännöt koottiin alkukartoitus-
käyntien pohjalta. Esimerkkejä resurssi-
viisaista käytännöistä konepajoilla ovat 
energiatehokas valaistus, ilmanvaihdon 
LTO, uudelleen käytettävät pakkaukset 
ja pakkausjätteen minimointi sekä nos-
to-ovien energiatehokas käyttö.

Koulutusta alihankkijoille

Pilottikohteille ja päämiesyrityksille 
järjestettiin koulutustilaisuudet, jois-
sa kiertotaloutta ja ilmastotavoitteita 
lähdettiin tarkastelemaan kestävän 
kehityksen tavoitteiden pohjalta. Kier-
totalouden perusperiaatteet ja liike-
toimintamallit sekä tuotteen elinkaari 
käytiin läpi. 

Hankkeessa kehitetyt työkalut (Henna Ryynänen, Spotnik)

Ilmastotavoitteilla johdateltiin kasvi-
huonekaasupäästöihin ja niistä aiheu-
tuviin muutospaineisiin.

Konepajan ympäristövaikutusten 
tunnistaminen ja vähentäminen aloi-
tettiin terästuotteen elinkaaren ja elin-
kaarianalyysin (LCA) sekä hiilijalanjäljen 
määrittelyllä ja tarkasteltiin, mitä ympä-
ristövaikutuksia konepajan eri proses-
seilla on ja miten niitä voi pienentää. 
GHG-protokollan eri osioita (Scope 1, 
2 ja 3) tarkasteltiin päämiesyrityksen ja 
alihankkijan näkökulmasta. 

Konepajassa valmistetun tuotteen 
hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaiku-
tuksia tarkasteltiin koko elinkaaren ajal-
ta yksikköprosessikohtaisesti käymällä 
läpi kussakin vaiheessa syntyviä pääs-
töjä ja mahdollisuuksia lisätä resurssite-
hokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä 
konepajan, päämiehen ja loppuasiak-
kaan näkökulmista. 

Koulutustilaisuudet saivat hyvän 
vastaanoton. Osallistujat kokivat saa-
neensa koulutuksesta uusia ideoita ja 
eväitä oman työyhteisön kiertotalous-
osaamisen ja ympäristöasioiden kehit-
tämiseen.

Hankkeen loppupuolella järjestettiin 
myös avoin webinaarikoulutus vastaa-
villa sisällöillä. Koulutukseen ilmoittau-
tui mukaan yli sata osallistujaa, mikä 
kuvastaa, miten hyvin tämän hankkeen 
ajoitus on osunut kohdalleen. 

Teknologiateollisuuden 
kiertotalouden 
kehittäminen jatkuu

Yhteistä kehittämistyötä on ohjannut 
selkeä työelämälähtöinen tarve ja aito 
tilaus hankkeen tuotoksille. Työn tulok-
set ovat herättäneet poikkeuksellisen 
suurta mielenkiintoa monilla eri tahoilla 
jo hankkeen toteutusaikana. 

Savonia-ammattikorkeakoulussa ke-
hitystyötä jatketaan muun muassa Up-
Tech-hankkeessa, jossa rakennetaan jat-
kuvan oppimisen malleja Itä-Suomeen 
(hankeaika 2020–2023). 

Ylä-Savon alueelle on muodostettu 
kone- ja laitevalmistuksen klusteri KES-
TECH, jossa toiminnan tavoitteena on 
tarjota yläsavolaisille teollisuusyrityksil-
le osaamisen kehittämispalvelua siten, 
että yritykset voivat kehittyä ja kasvaa 
alueella. 

Molemmissa näissä tullaan hyödyn-
tämään Kiertotalousosaamista konepa-
joille -hankkeessa tuotettuja työkaluja 
ja koulutusmateriaalia. Lisäksi tuotoksia 
hyödynnetään Savonian tutkintokoulu-
tuksissa ja koulutuksen kehittämisessä.
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Matti Jääskeläinen on suomalaisen liikunta-
tutkimuksen ja kunto- sekä kestävyysliikun-
nan pioneereja. Hänen kirjoittamansa Suo-
malaisten kuntokirjan (Fitra 2019) tausta-
aineistona on tutkittua tietoa suomalaisten 
kunnosta ja liikuntaharrastamisesta neljän 
vuosikymmenen ajalta. 

JUKKA KURENNIEMI

 ääskeläisen mukaan liikunta ei ole itseisarvo. Se on väli-
ne, jonka avulla ihminen voi hoitaa ja ylläpitää elimistönsä eri 
järjestelmiä ja niiden toimintakykyä. 

Säännöllinen liikunta ei saisi olla pakkopullaa, vaan elämän-
tapa ja nautinto. Jääskeläisen mukaan kunto- ja terveysliikun-
nan vaikutus ihmisen terveyteen, hyvinvointiin ja jaksamiseen 
on kiistaton sekä tutkimuksellisesti todistettu. 

ELIMISTÖMME TILAN kehittyminen ja hyvän yleiskunnon yllä-
pitäminen edellyttää ärsykkeitä. Täten liikuntaharjoituksen on 
muodostettava elimistöömme ärsyke, johon elimistö vastaa 
mukautumalla ärsykkeen edellyttämään suuntaan. Eli Matti 
Jääskeläistä lainaten: ”Välillä on hyvä myös rehkasta...” 

Tämä tarkoittaa sitä, että osan liikunnasta tulisi tapahtua 
mukavuusalueen ulkopuolella, jopa maksimisykkeillä. 

HYVÄN PERUSKUNNON kannalta on tärkeää, että harjoittelu ei 
ole vain jatkuvia ärsykkeitä. Jatkuvat liialliset ärsykkeet aihe-

Liikunnasta terveyttä 
ja jaksamista

Kuva: Jukka Kurenniemi

Kuva: Jukka Kurenniemi

J
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uttavat väsymystä, uupumista ja vievät 
lopulta pitkään jatkuessaan vakavaan 
ylikuntotilaan. Silloin harjoittelu ei enää 
kehitä, vaan toimii täysin päinvastoin. 

Tehokas liikunta edellyttää elimistöltä 
palautunutta tilaa. Tämän vuoksi kunto-
liikkujalla valtaosan harjoittelusta, jopa 
80 %, tulisi olla hyvin kevyttä, palautta-
vaa, peruskuntoa vahvistavaa, huolta-
vaa ja väsymystä poistavaa peruskestä-
vyysharjoittelua. 

JÄÄSKELÄISEN TUTKIMUKSIEN mukaan 
suomalaisten fyysinen kunto on huo-
lestuttavan heikko ja tilanne vain heik-
kenee. Täten myös heikkoon kuntoon 
ja toimintakykyyn liittyvät terveyriskit 
ovat lisääntymässä. Liikkumattomuu-
den aikaansaamat muutokset näkyvät 
testeissä selkeästi, sillä Jääskeläisen mu-
kaan vain korkeintaan 1/3 meistä liik-
kuu riittävästi. 

Suomi on mittausten valossa jakau-
tumassa yhä voimakkaammin hyvä-
kuntoisiin terveydestään huoltapitäviin 
aktiivisiin ihmisiin sekä toisaalta hyvin 
vähän tai ei lainkaan liikkuvaan passii-
viväestöön. Jälkimmäinen ryhmä muo-
dostaa itselleen kasvavan terveysriskin 
lisäksi myös lisääntyvän kyvyttömyyden 
jaksaa normaalia työelämää tai opiske-
lua. Elämä ei enää kanna, kun se valuu 
läpi sukassa olevan reiän.

OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN näkö-
kulmasta nuorten kasvava eriarvoistu-
minen fyysisen ja sitä kautta myös hen-
kisen jaksamisen suhteen muodostaa 
yhä kasvavan haasteen. Uuden oppimi-
nen on ensimmäisiä asioita, jotka esty-
vät, kun päivät täyttää huonosta yleis-
kunnosta aiheutuva jatkuva uupumus. 

Tämä herättääkin kysymyksen, tuli-
siko nuorten koulutuspolkuun lisätä 
terveelliseen liikuntaan ja terveisiin 
elämäntapoihin valmentavaa ja mo-
tivoivaa hyvinvointikasvatusta koko 
opintojen ajaksi, esikouluista yliopistoi-
hin. Kaikki eivät sitä ehkä tarvitse, mutta 
jokainen voi siitä hyötyä. 

Kaikkea ei kuitenkaan ehditä opettaa, 
mutta pienikin lisä nuoren hyvinvointiin 
ja jaksamiseen parantaa tutkimuksien 
mukaan oppimistuloksia merkittävästi 
ja antaa myös vahvemmat eväät tule-
vaan työelämään.

ONGELMA ONKIN SIINÄ, mistä löytyisi-
vät motivoivat ja innostavat valmenta-
jat lasten ja nuorten hyvinvointivalmen-
nukseen. Se on varmaa, että saarnaten 
ja moralisoiden ei saada tuloksia aikaan, 
päinvastoin. Jo vuosikymmeniä sitten 

pakolla kouluissa hiihdättäminen sai 
aikaan suuren joukon hiihdon vihaajia, 
jotka eivät sen koommin ole monoja jal-
kaansa laittaneet. 

Yksi suuria muutoksia liikuntakasva-
tukseensa tehnyt organisaatio on puo-
lustusvoimat. Vajaa vuosi vain on liian 

lyhyt aika elämänmittaisen elämänta-
paremontin raaka-aineiksi, siihen tarvit-
taisiin avuksi koko nuoruuden koulu- ja 
opiskeluvuosien mittaista jatkumoa. 

Monessa tapauksessa jo riittävä hyö-
tyliikunta voisi parantaa ihmisten elä-
mänlaatua merkittävästi. 

Kuva: Kaisa Kurenniemi
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K

”Teku tää on elämää” 
oli konsertin nimi, jolla 
juhlistettiin 40 vuoden 
aikana Ylivieskassa val-
mistuneita teknikoita, 
insinöörejä ja AMK-in-
sinöörejä, joita yhteensä 
on noin 3300. 

KEIJO NIVALA
Kuvat: JARI LEHTIKANGAS

Vappuna tekuiltiin Ylivieskassa

Konsertin Buffetissa 
kuultiin ensiesityk-
senä Keijo Nivalan 
tekemä kappale ”Te-
kuillaan” 40-vuotta 
sitten valmistuneille 
sähköteknikoille. 
Kappaleen tulkitsi 
insinööri Tapani 
Laakkonen Keijo 
Nivalan säestäessä 
harmonikalla.

 onsertti järjestettiin vapunaat-
tona Kulttuurikeskus Akustiikassa ja 
konsertin puuhamiehenä toimi AMK-
seniorirehtori Keijo Nivala. Hän toi aree-
nalle johtamansa ison Viihdeorkesteri 
Selvät Sävelet. Musiikkina oli iskelmä-
musiikkia eri vuosikymmeniltä ja solisti-
na oli viisi upeaa paikallista solistia.

Konsertin tukijoina ja yhteistyökump-
panina oli 33 merkittävää alueellista 
teollisuusyritystä, jotka ovat työllistä-
neet Ylivieskasta valmistuneita teknii-
kan ammattilaisia. Monet yritykset ovat 
myös tehneet T&K-yhteistyötä oppilai-
toksen kanssa. Yhteistyö yritysten kans-
sa onkin vuosien saatossa ollut keskei-
nen strategia Ylivieskassa annettavassa 
tekniikan opetuksessa. 

Konsertti on katsottavissa netistä 
osoitteessa www.paikallistv.fi.

Viihdeorkesteri Selvät Sävelet vauhdissa.

Konsertin vä-
liajalla nautittiin 
kahvit ja kon-
sertin päätyttyä 
vappubuffet.
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Metropolian Myllypuron 
kampuksella sijaitsee asun-
to, joka on suunniteltu asu-
mista palvelevan teknologian 
kehittämiseksi ja testaami-
seksi. Tämä SmartLab on 
kehitetty yhteistyössä Met-
ropolia ammattikorkeakou-
lun sekä Skanskan ja ABB:n 
kanssa.

 aikka viime syksynä valmistunut 
SmartLab-kaksio on aidonoloinen, ai-
van tavallinen kaksio tämä älykoti ei kui-
tenkaan ole. Kodinkoneiden ja seinien 

MIRKA AIRESVUO

SmartLab – älykäs kaksio Metropoliassa

V

takana on nimittäin paljon tekniikkaa, 
antureita ja järjestelmiä. Niiden avulla 
on tarkoitus kehittää energiatehokkai-
ta, taloudellisia ja asumismukavuutta 
lisääviä ratkaisuja.

SMARTLABISSA KERÄTTYJÄ käyttäjäko-
kemuksia hyödynnetään, kun suunni-
tellaan tulevaisuuden asuntoja. 

”Taloteknisten järjestelmien yhteen-
sovittamisen lisäksi hankkeessa tutki-
taan, minkälaista teknologiaa ihmiset 
koteihinsa haluavat ja hyväksyvät”, Met-
ropolian viestintäpäällikkö Liisa Salo 
kertoo. 

”Tulevaisuuden älykodit oppivat 
asukkaistaan, ja parhaimmillaan ne pa-
rantavat hyvinvointia konkreettisesti 
ilman, että niiden tekemiä ratkaisuja 
edes huomaa.”

SmartLabissä pääsee tutkimaan tulevaisuuden asumista. Miten esimerkiksi digitaalisuus muuntaa asuntoa elämän eri vaiheissa?

Järjestelmien käytettävyyttä, yhteen-
sopivuutta ja turvallisuutta testataan 
parhaillaan erilaisissa projekteissa yh-
dessä Metropolian opiskelijoiden kans-
sa. SmartLabista kumpuaa myös opin-
näytetöiden aiheita.

TÄNÄ KEVÄÄNÄ MUKAAN tuli sosiaali- 
ja terveysala projektilla, jossa tutkitaan 
älykkään asumisen sosiaalista ulottu-
vuutta. Tavoitteena on edistää hyvin-
vointia ja helpottaa arkielämää. Kuluvan 
vuoden aikana SmartLab avautuu myös 
ns. kolmansille osapuolille, kuten start 
up -yrityksille.

LISÄTIETOJA ANTAA Metropolian am-
mattikorkeakoulun teknologiapäällikkö 
Harri Hahkala harri.hahkala@metropo-
lia.fi 
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Toolilainen harrastaa
PEKKA KAATIALA, Tampereen ammattikorkeakoulu

Ku
va

: Ta
ru

 Ku
ren

nie
m

i Shakkia pelaa kilpailumielessä kahdeksan miljoonaa 
pelaajaa, joista Suomessa on hieman alle kaksi tuhatta. 
Itse opettelin shakin 15-vuotiaana kirjasta ”Bobby Fisher 
opettaa shakkia”, ja kilpailuharrastus alkoi, kun 
uskaltauduin menemään kotitaloni alakerrassa 
pidettäviin Tampereen Shakkiklubin peli-iltoihin. 

Peli kaikenikäisille

P

Tässä pelimuodossa olen saavuttanut 
parhaan kansallisen menestykseni kah-
della nopean shakin joukkuesuomen-
mestaruudella. 

RASKAIN KILPAILU, johon olen osallis-
tunut, oli Tsekin Pardubicessa pelattu 
24 tunnin pikapelimaraton, joka alkoi 
iltakuudelta. Se pelattiin kesällä paikal-
lisessa jäähallissa. Pysyin turnauksessa 
mukana 18 tuntia, jonka jälkeen sanan-
mukaisesti ”valot sammuivat omasta 
päästä”. Kilpailusta toipuminen kesti lä-
hes neljä vuorokautta. 

Ehkä mieleenpainuvin voittoni on 
muutaman vuoden takaa Istanbulista, 
jossa osallistuin kansainväliseen pikas-
hakkiturnaukseen. Kuumissa olosuh-
teissa pelatussa turnauksessa onnistuin 
ravitsemuksessa ja pelistrategioiden va-

linnoissa. Jännittävien vaiheiden kautta 
olin lopulta kärjessä. 

Yksi lukuisista häviöistäni oli Mosko-
vassa pelattu turnauspeli pikashakin 
naisten maailmanmestaria vastaan. Täs-
sä pelissä huomasin teoreettisen taso-
eromme hänen edukseen. Muistoksi jäi 
sentään valokuva saman laudan ääreltä. 
Usein juuri häviöpeleistä on mahdolli-
suus oppia eniten ja kehittää omaa peli-
taitoaan erilaisten jälkianalyysien avulla 
– kunhan ne vain pelin jälkeen muistaa. 
Pitkässä shakissa pidetään aina pelipöy-
täkirjaa, johon pelin siirrot kirjataan.

Viime aikoina shakki on ollut muka-
vasti otsikoissa. Shakin ihmelapsi Beth 
Harmon voittaa vastustajia toisensa 
jälkeen Netflixin minisarjassa Musta Ku-
ningatar (Queen’s Gambit). Vaikka sarja 
on kuvitteellinen, se onnistuu silti ku-

 elitapahtumassa on kaksi pelaajaa, 
joista toinen pelaa valkoisilla ja toinen 
mustilla nappuloilla. Tärkeä osa peliä 
on käytössä oleva miettimisaika, joka 
luokittelee pelin pitkään peliin, nope-
aan shakkiin ja pikashakkiin. Itse pidän 
eniten pikashakista sen kamppailulli-
suuden ja nopeuden takia. Molemmil-
la pelaajilla on käytössään 5 minuuttia 
miettimisaikaa, jonka aikana peli on 
saatava päätökseen. Pelin lopussa saa-
tetaan tehdä siirtoja niin nopeasti, että 
katsojilla on vaikeuksia pysyä mukana 
pelilaudan tapahtumissa. Pelin loppu-
huiskinnassa nappulat saattavat kaa-
tuilla ja jopa pudota pelilaudalta. Pe-
laajan syke nousee, hengitys kiihtyy ja 
joskus myös tunteet ovat pinnassa. 

PITKÄ PELI KESTÄÄ JOPA viidestä seit-
semään tuntia, jolloin shakista voidaan 
puhua kestävyyslajina. Pitkään peliin 
valmistaudutaan huolella tutkimalla 
vastustajan käyttämiä shakkiavauksia 
ja pelitapaa. Pelin aikana hermojen hal-
linta ja aivojen energiatilan ylläpito on 
tärkeää, samoin peliin keskittyminen. 
Shakki kuuluu dopingvalvonnan piiriin, 
johon itsekin jouduin paneutumaan en-
nen liigajoukkueiden EM-kisamatkaa. 
Yrityksen ja erehdyksen kautta olen sel-
vitellyt ja kokeillut pelinaikaista ravitse-
musta. 

NOPEA SHAKKI ON JOTAKIN näiden kah-
den muun pelimuodon väliltä kuitenkin 
niin, että siinä on enemmän pikashakin 
elementtejä. Kaikkia näitä pelimuotoja 
voidaan pelata myös joukkuemuotoi-
sina siten, että jokainen pelaaja pelaa 
toisen joukkueen vastaavaa pelaajaa 
vastaan. Joukkueiden koko vaihtelee 
yleensä neljästä kahdeksaan pelaajaan. 

Kärkijoukkueiden pelit lähetetään ja selostetaan. Liigajoukkueiden EM, Eilat 2012. 
Kuva: Jorma Lehtioksa
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vaamaan hienosti shakinpelaajan arkea 
pelien välillä ja turnauksiin valmistau-
tumisessa. Shakin viisinkertainen Yh-
dysvaltain mestari Hikaru Nakamura on 
noussut pandemia-aikana reaaliaikai-
sen suoratoistopalvelu Twitchin yhdeksi 
suosituimmista hahmoista. Hänen lähe-
tyksiään on katsottu tähän mennessä jo 
lähes 30 miljoonaa tuntia. Shakin hallit-
seva maailmanmestari on norjalainen 
Magnus Carlsen, jonka turnauspelejä 
Norjan televisio seuraa tiiviisti. Pelien 
aikana voi hyvin laittaa ruokaa tai käydä 
ulkoilemassa ja siltikin on mahdollista 
päästä takaisin lähetyksien tapahtumiin 
mukaan. Ne ovat tästä syystä olleet suo-
sittua katsottavaa.

SHAKKI ON ELINVOIMAINEN peli, joka 
on vahvasti ajassa ja tietotekniikan ke-

hityksessä mukana. Shakkiin kehitettiin 
1960-luvulla tilastolliseen päättelyyn 
perustuva ELO-järjestelmä, jonka avulla 
pelaajien pelivahvuus voidaan arvioida 
pelimenestyksen kautta. Samoin shakin 
yhteydessä ratkottiin ns. vajaakierrospa-
ritus, jolla voidaan oikeudenmukaisesti 
löytää paras pelaaja vaikkapa viiden 
kierroksen turnauksessa. Tasapisteitä 
varten on kehitetty erilaisia matemaat-
tisia vertailusysteemejä. 

1980-LUVUN LOPULLA shakkiin tulivat 
pelitietokannat, joiden käyttö yleistyi 
nopeasti. Ne sisälsivät tehokkaita ja 
edistyksellisiä hakumenetelmiä, jotka 
nostivat huipulle kokonaan uuden pe-
laajasukupolven ja samalla peli kehit-
tyi. Tietokonepohjaiset shakkiohjelmat 
vakiintuivat järkevään muotoon myös 

1980-luvulla. Kilpashakki solahti suju-
vasti nettiin 1990-luvulla. Tekoäly ja nyt 
myös neuroverkot erilaisten shakkioh-
jelmien muodossa ovat olleet pitkään 
arkipäivää pelaajien harjoittelussa ja pe-
lien analysoinnissa. Samalla ymmärrys 
pelistä on edelleen lisääntynyt. Shakista 
on myös julkaistu valtava määrä moni-
puolista ja korkeatasoista kirjallisuutta.

Suomessa shakkia voi pelata paikal-
lisissa shakkikerhoissa ja toki myös ne-
tissä. Hyvä alusta sääntöjen ja siirtojen 
opetteluun on eurooppalaista alkupe-
rää oleva sivusto www.lichess.org. Sen 
käyttö on ilmaista ja siellä on paljon eri-
laisia opetusohjelmia. Sieltä voi aloittaa 
uuden sadepäivien harrastuksen.

Kuva: Pertti Asikainen

Paikalla yli 1000 pelaajaa, jolloin tarvitaan tilaa ja hyvä valaistus. 
Pikashakin EM, Katowice 2017. Kuva: Pekka Kaatiala
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AHVENFILE KORVASIENIKASTIKKEELLA 
Korvasienikastikkeen valmistamiseen on hyvä varata aikaa noin tunti. Valmiiksi 
ryöpättyjä korvasieniä tarvitaan kastikkeeseen noin 200 grammaa. Korvasienet 
hienonnetaan tarvittaessa ennen paistoa. 
Korvasieniä paistetaan voissa pannulla miedolla lämmöllä vähintään puoli tuntia. 
Tämän jälkeen sieniin lisätään 3,3 dl ruokakermaa ja keitetään kasaan miedolla 
lämmöllä vähintään toiset puoli tuntia tai kunnes kastike sakenee. Korvasienikas-
tike maustetaan ripauksella suolaa ja mustapippuria. Kastike riittää noin viidelle 
hengelle. 
Ahvenfilettä varataan noin 100–120 grammaa ruokailijaa kohti. Muukin vaalea 
kalafile kuten siika tai kuha käy yhtä hyvin. 
Ahvenfileestä saadaan ruodotonta leikkaamalla fileen keskellä oleva ruotorivi pois. 
Myös kidusluut on hyvä poistaa, jos ne tuntuvat fileessä käsin tunnustellessa. 
Ahvenfile paistetaan pannulla runsaassa voissa, johon voi lisätä veitsen lappeella 
murskattuja valkosipulin kynsiä sekä tuoreita yrttejä hienonnettuna. Sopivia 
yrttejä ovat esimerkiksi rakuuna tai ruohosipuli. Ahvenfileet maustetaan myös 
ripauksella suolaa ja mustapippuria. 
Ahvenfileet tarjotaan heti korvasienikastikkeen kera ja lisukkeena tarjotaan 
perunaa ja salaattia.

TEIJA HONKANEN

Korvasienet ovat erittäin myrkyllisiä, joten käsittelyohjeita tulee noudat-
taa huolellisesti.
Korvasieniä voi kerätä toukokuussa hiekkaisilta kasvualustoilta. Etenkin 
hakkuuaukeilta niitä voi löytää, jos hakkuu on vähintään ylivuotinen. 
Kerätyistä sienistä harjataan pois hiekka ja leikataan kannat. Sienet myös 
pilkotaan ennen keittämistä. 
Ruokaviraston käsittelyohjeen mukaisesti korvasienet on keitettävä kah-
teen kertaan runsaassa vedessä, jossa on yksi osa sieniä ja kolme osaa 
vettä. Sieniä keitetään molemmilla kerroilla vähintään viiden minuutin 
ajan, ja ne huuhdellaan hyvin molempien keittokertojen jälkeen run-
saassa vedessä. 
Korvasieniä keitettäessä on tuuletettava hyvin tila, jossa sieniä keitetään. 
Keitinvesi heitetään pois.

NOKKOSLETUT 
Nokkoskasvustot nousevat toukokuussa samaan aikaan kuin korvasie-
netkin. 
Nokkoset kerätään ruokaan nuorina eikä niitä kerätä lannoitettavilta 
pelloilta, koska silloin niiden nitraattipitoisuus on korkea. Nokkosia kerä-
tään hanskat kädessä, jotta vältetään varren poltinkarvojen aiheuttama 
polttelu iholla.  
Ruokaan nokkosesta käytetään lehdet ja nuoret kasvustot. 
Nokkonen ryöpätään ennen käyttöä eli nokkoset kiehautetaan vedessä 
noin 30 sekunnin ajan ja sen jälkeen siivilöidään. Nokkosmassa hie-
nonnetaan sauvasekoittimella, jonka jälkeen se on valmista ruokaan 
lisättäväksi. Nokkosella voi korvata pinaatin pinaattiruuissa. 
Nokkoslettuihin viidelle hengelle tarvitaan 7 dl kevytmaitoa, kaksi 
kanamunaa, 0,5 dl hienoa sokeria, 0,5 tl suolaa, 3–4 dl vehnäjauhoja ja 
voita paistamiseen. Ryöpättyä ja hienonnettua nokkosta tarvitaan noin 
150 grammaa. 
Maito ja munat hämmennetään sekaisin ja maustetaan sokerilla ja suo-
lalla. Jauhoja lisätään sen verran, että taikina sakenee. Myös nokkosmas-
sa lisätään taikinaan. Taikinan annetaan turvota vähintään 20 minuuttia. 
Taikinasta paistetaan pannulla voissa kullanruskeita lettuja, jotka tarjoil-
laan lämpiminä mansikkahillon kanssa.

Kevään nokkossatoa (Kuva: Lauri Honkanen) 

KORVASIENTEN KÄSITTELY
KEVÄÄN SATOA

Korvasieni luonnollisessa kasvuympäristös-
sään (Kuva: Lauri Honkanen)

Ahvenfile korvasienikastikkeella (Kuva: Teija Honkanen)
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 ärjestöillä on tapana määrävälein 
valita uudet päättäjät johtamaan niiden 
toimintaa. No ainakin moniäänisesti 
puhumaan järjestön johtamisesta. Siis 
mahdollisimman suuren määrän pu-
heentuoton mestareita asetettavaksi 
yhteiseen tilaan tuottamaan paljon pu-
hetta ja toivottavasti myös merkittäviä 
päätöksiä.

VARSINAINEN OSAAMISEN mittaami-
nen on itse vaalien järjestäminen. Tarvi-
taan vaalisäännöt, ehdokkaat, äänestys-
aika ja Excel-taulukko, jolla suhteelliset 
vertailuluvut saadaan laskettua. Eräissä 
vaaleissa, tuntemattomassa järjestös-
sä, kävi niin, että asiassa edettiin myös 
perinteisellä mallilla, uurnalla, vaikka 
asia olisi hoitunut kirjepostiäänestyk-
senäkin. Nykyaikaista, joustavaa ja toi-
mintavarmaa postiäänestystä käyttävät 
esimerkiksi merkittävät yritykset kuten 
pankit tai osuusliikkeet valtuuskunta-
vaaleissaan.

Järjestövaalit

UURNAVAALIN ON TARKOITUS olla 
helppo tapa osallistua äänestykseen. 
Äänestyslippu vain uurnaan. Tilantees-
ta tulee mutkikas, mikäli vaaliluettelot 
häviävät postiin. Silloin ei tiedät, ketkä 
ovat äänestysoikeudellisia. Vaikka posti 
saapuu, voi leimasin puuttua kuoresta. 
Millä leimata annetut ääniliput, jos niin 
kuuluu tehdä? Jos leimasin on mukana, 
tarvitaan enää mustetyyny. Digiajassa 
mustetyynyn löytäminen ei ole välttä-
mättä ihan helppo juttu, sillä nuorem-
mat eivät edes tiedä, mikä se on. Läh-
tevät mahdollisesti JYSKistä sellaista 
hakemaan. Laboratorioiden laatikoista 
sellainen voi löytyä. Ja se voi olla kuivah-
tanut. Uusi ongelma, mistä saa sopivaa 
mustetta? 

SEURAAVA ASIA ON rakentaa äänestys-
paikka. Edustava paikka tuloväylän au-
lasta tai kälyinen nurkkaus koulun käy-
tävän perältä. 

J
SITTEN PITÄISI LÖYTÄÄ äänestäjät. 
Missäs he ovat? Majailevat kotonansa 
Skypen äärellä projektipalavereissa tai 
tiimiensä etäkehittämisiltapäivässä. 
Äänestyspiste on työpaikalla. Tarvitaan 
houkutuksia. Riittääkö karamelli ja hyvä 
mieli vai tarvitaanko jotain vieläkin vah-
vempaa?

Helppoa, eikö totta! Järjestö sai vaa-
linsa hoidettua, tulokset tuotettua ja 
uudet puheentuoton mestarit tuotta-
maan päätöksiä.

Eduskuntavaaleja odotellen,
APULAINEN
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