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PÄÄKIRJOITUS

Kuinka turvata valmistuvien
osaaminen työmarkkinoille?

Covid 19 -pandemia on vaikuttanut tekniikan ja liikenteen koulutukseen kuten moneen muuhunkin alaan ammattikorkeakouluissa. Laboratorioissa tapahtuvaa käden
taitoja kehittävää opetusta ovat erilaiset
rajoitukset häirinneet hyvinkin merkittävästi, jolloin työpaikoille on harjoitteluihin
saapunut opiskelijoita, jotka ovat tehneet
suurimman osan opinnoistaan etäopetuksessa. Vallitsevassa tilanteessa sekä teknisten että työyhteisöllisten taitojen hiomista
ei ole voitu tehdä kampuksilla, jolloin koulutus joutuu helposti suurennuslasin alle.

O

petus- ja kulttuuriministeri kertoi hyvinkin näkyvästi
pahimpina korona-aikoina, kuinka OKM myönsi uusia tutkintovastuita ja lisää tutkintomääriä korkeakouluille. Ministeri unohti kuitenkin mainita, että kyseisille tavoitteille ei
annettu kunnollista rahoitusta koulutuksen toteuttamiseen.
Lisämausteeksi hän sälytti vaatimuksen lisätä kontaktiopetusta pandemian sosiaalisten vaikutusten torjumiseksi. Ammattikorkeakoulut joutuvatkin miettimään, kuinka rahoittaa koulutus aiempaa isommille ja uusille ryhmille likimain
aiemmalla rahoituksella. Selvää on, että korona-ajasta toipuminen olisi vaatinut lisäsatsauksia tutorointiin sekä lähiopetukseen. Ammattikorkeakoululla onkin tässä tilanteessa
suuri kiusaus langeta resurssien kiristämiseen, jotta opetus
saadaan toteutettua kannattavasti.
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SAMANAIKAISESTI KÄYNNISTETYISSÄ digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisprojekteissa luodaan helposti
painetta vähentää tekniikan ja liikenteen opetukselle tärkeää laboratorio-opetusta. Jos ammattikorkeakoulun johto
tuijottaa vain osakeyhtiön tuloslaskelmaa, voidaan tässä
nähdä säästömahdollisuuskin, koska tunnetusti laboratoriolaitteet sekä -tilat muodostavat merkittävän kustannuksen.
Monesti ammattikorkeakoulualan kollegoiden kanssa tavatessamme muistelemme, kuinka ennen osakeyhtiöaikaa laboratorioiden kehittämiseen oli varattu kiinteä vuosittainen
kehittämisraha: nykyisellään yllättävän suuri osa tekniikan ja
liikenteen laboratoriolaitteista on leimattu opistoaikaisella
TOL-merkinnällä vanhojen aikojen muistoksi, voisiko sanoa
jopa kunniaksi.
AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN ja liikenteen kouluttajat pohtivat lähes aina, kuinka valmistuvien osaaminen
turvataan työmarkkinoille siirryttäessä. Edellä on esitetty
joukko uhkakuvia, jotka ovat tällä hetkellä vaikuttamassa
koulutuksen tulevaisuuteen. Yksittäinen kunnianhimoinen
opettaja on ylivoimaisen haasteen edessä pyrkiessään tarjoamaan opintojen aikana opiskelijoille riittävän osaamisen
työmarkkinoille siirryttäessä. On selvää, että vain yhteisesti
vaikuttamalla pystytään saamaan opettajien ääni kuuluviin
asioista päätettäessä. TOOL on alan kouluttajien yhteisö,
joka aktiivisesti muodostaa vaikutuskanavia opettajien äänen saamiseksi päättäjien korviin riittävän voimakkaana.

Puheenjohtajisto toivottaa kaikille toolilaisille aktiivisuutta
ja jaksamista syksyn opetuksiin.
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LEDAREN

Hur säkra kunnandet hos
de utexaminerade på
arbetsmarknaden?
Covid 19 -pandemin har inverkat på utbildningen inom teknik och kommunikation
liksom på mången annan bransch i yrkeshögskolorna. I laboratorierna har olika
begränsningar påtagligt stört den undervisning som utvecklar fysiskt hantverkskunnande, varvid det på arbetsplatserna har
dykt upp praktikanter som har studerat till
största delen på distans. I det rådande läget
har man inte kunnat finslipa varken tekniska eller arbetsgemenskapsfärdigheter på
campus, varvid utbildningen lätt hamnar
under luppen.

U

ndervisnings- och kulturministern berättade väldigt synligt under den värsta coronatiden hur UKM beviljade nya utbildningsansvar och större examinationsandelar
åt högskolorna. Ministern glömde dock att nämna, att man
aldrig beviljade ordentliga anslag för att fullfölja utbildningen. Som tilläggskrydda bevarade hen kravet att öka närundervisningen för att motarbeta de sociala verkningarna av
pandemin. Yrkeshögskolorna måste nu fundera på hur man
skall finansiera utbildningen för allt större och nya grupper
med ungefär samma resurser som förut. Det är uppenbart
att det skulle ha behövts tilläggsresurser för tutorering och
närundervisning för att återställa läget efter coronatiden.
Yrkeshögskolorna har i denna situation stor lockelse att falla i gropen att minska resurserna så att undervisningen kan
förverkligas ekonomiskt lönsamt.
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I DE SAMTIDIGT INLEDDA utvecklingsprojekten för digitala lärmiljöer skapar man lätt tryck på att minska den för
teknik- och kommunikationsutbildningen viktiga laboratorieundervisningen. Om yrkeshögskolans ledning bara
stirrar på aktiebolagets resultaträkning kan man här finna
en sparmöjlighet, eftersom laboratorieutrustningarna och
-utrymmena som känt utgör en betydande kostnad. Ofta då
vi träffar kolleger i yrkeshögskolorna minns vi hur man före
aktiebolagstiden hade reserverat en årlig utvecklingspott
för att utveckla laboratorierna: en förvånansvärt stor del av
laboratorieutrustningarna är ännu stämplade med instituttidens stämpel som minne av fornstora dagar, man kunde
t.o.m. säga till dess ära.
TEKNIK- OCH KOMMUNIKATIONSUTBILDARNA i yrkeshögskolorna funderar ständigt på hur man garanterar kunnandet hos de utexaminerade då de övergår i arbetslivet. Ovan
har presenterats en samling hotbilder, som idag inverkar på
utbildningens framtid. En enskild pretentiös lärare står inför en oöverkomlig utmaning då hen strävar till att erbjuda
tillräckligt kunnande under studietiden åt de studerande
inför inträdet i arbetslivet. Det är klart att endast genom
att verka gemensamt kan man få lärarnas röst hörd då beslutsfattande görs. TOOL är samfundet för dem som utbildar
inom branschen, och som aktivt skapar påverkningskanaler
för att tillräckligt starkt få lärarnas röst hörd bland beslutsfattarna.

Jag önskar alla TOOL-medlemmar aktivitet och ork
att sköta höstens undervisning.
Å ordförandenas vägnar

3/2022 Toolilainen

Toolilainen – Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja
liikenteen alan järjestölehti

PÄÄTOIMITTAJALTA

Aikakausmedia ry:n jäsen

Painittiin kelpo tulos

TOIMITUSKUNTA
Heikki Heiskanen
heikki.heiskanen@seamk.fi
Lasse Hillman
lasse.hillman@tuni.fi
Teija Honkanen
teija.honkanen@savonia.fi
Alla Lemechkova-Toivonen
alla.lemechkova-toivonen@hamk.fi
Reijo Manninen
reijo.manninen@tuni.fi
Merja Öhman
merja.ohman@karelia.fi
Vakinainen avustaja:
Jukka Kurenniemi
j.kurenniemi@gmail.com

eväällä alkaneiden ja vasta
elokuussa päättyneiden työehtosopimusneuvotteluiden yksi keskeisimmistä tavoitteista oli teollisuuden
asiantuntijatasoisen palkkatason saavuttaminen sekä sellaisten työehtojen
saavuttaminen, että voimme kouluttaa
asiantuntevia ammattilaisia korkeatasoisesti ja laadukkaasti (Toolilaisen 1/2022
pääkirjoitus).

TOIMITUKSEN SIHTEERI
Annamária Erdei
040 960 9311, tool@tool.fi
TILAUSHINTA
30 /vsk
(Eläkeläisjäsenet saavat lehden liiton
eläkeläisjäsenmaksun hinnalla,
joka on 20 /vuosi.)

MITEN

PUHEENJOHTAJISTOMME on pitänyt

jatkuvasti yllä keskustelua tekniikan ja
liikenteen koulutusalan erityispiirteistä.
Toolilainen on Tool ry:n tärkein viestintäkanava niin sisäisessä viestinnässä
kuin sidosryhmäviestinnässäkin, ja joka
ikisessä lehdessä on julkaistu edunvalvontaan voimakkaasti kantaa ottava
puheenjohtajien pääkirjoitus. Lisäksi
viime vuoden lehdissä ay-jutuiksi laskettavia on ollut noin 25–50 prosenttia
sisällöstä. Kiitos kaikille kirjoittajille!
NÄINÄ TIUKKOINA aikoina Toolille kasvot on antanut puheenjohtaja Jarno
Varteva, joka on osoittanut tavoitehakuisuutta, sitkeyttä, keskustelukykyä
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K

ammattikorkeakouluopettajat
pärjäsivät neuvotteluissa? Sivistystyönantajien ensimmäinen tarjous keväällä 2022 oli ainoastaan 1,6 prosentin
palkankorotus ja sekin pelkää järjestelyvaraa. Lopulta elokuussa sopimus
syntyi korotuksella 2,55 prosenttia.
Tuosta yleiskorotus on 2,0 %, jonka lisäksi järjestelyvara 0,55 % jaetaan sekin
yleiskorotuksena kaikille, ellei muusta
paikallisesti sovita. Täytyy kyllä sanoa
aikaisempien kokemusten perusteella,
että paikallinen sopiminen järjestelyvaraerästä voi aiheuttaa närää ja jälkipuheita, mikäli työnantaja ei avaa sen jakamisen perusteita. Selkeintä olisi tulkita,
että nyt sovittu 2,55 % on yleiskorotus.

JULKAISIJA
TOOL
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
040 960 9211
040 960 9311
email tool@tool.fi
Danske Bank FI64 8000 1100 0545 93
Toimisto avoinna ma–to 9–15

ILMOITUSHINNAT 1.1.2022
(valmis aineisto)
Takakansi 1.250 
2/1 s.
1.500 
1/1 s.
1.000 
3/4 s.
800 
1/2 s.
600 
1/4 s.
400 
1/8 s.
250 

ja pelisilmää yhteydenpidossa OAJ:n
ja sen alayhdistysten sekä muiden ammattiliittojen ja eri sidosryhmien kanssa. Jarno on vetänyt päälleen painitrikoot niin fyysisesti kuin henkisesti ja
paininut kelpo tuloksen. Me rivijäsenet
emme varmasti tiedäkään, mitä kaikkea
liiton kasvoina toiminen vaatii. Ajoittain
ilmaantuvista silmäpusseista päätellen
työ on kovaa, ja siinä menestyminen
edellyttää muun muassa neuvottelukokemusta ja pitkäjänteistä kasvamista
vaativaan tehtävään.
NYT ON LAKON UHKA ohi ja voimme

nukkua yömme rauhassa. Olemme korotuksen ansainneet.
Lisäksi vanhemmat voivat iloita myös
siitä, että perhevapaauudistus on työntekijän kannalta mahdollisimman hyvä
ja kannustava.
Reijo Mannisen yksityiskohtaisempi
uutinen sopimuksista on sivulla 22-23.
MIRKA AIRESVUO

PALSTAMILLIMETRI:
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PAINATUS
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Toimitus pidättää itsellään oikeuden
muutoksiin.
ETUKANNEN KUVAT:
Leena Koskela
Arkistokuvia
TAKAKANNEN KUVAT:
Lauri Honkanen
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ANNAMÁRIA ERDEI
järjestösihteeri

Paljon asioita hallituksen
suunnittelukokouksessa

Hallitus Balaton-järven rannalla. Vasemmalta: Heikki Heiskanen, Olli-Pekka Kähkönen, Päivi Honka, Tapani Järvenpää, Alla Lemechkova-Toivonen, Esa Salmikangas, Lasse Hillman, Ari Ekholm, Jarno Varteva, Annamaria Erdei ja Robert Stolpe. Kuva: Annamaria Erdei

Suunnittelukokous pidettiin tällä kertaa Unkarissa,
Balatonfüredissä Annabellahotellissa. Kokouksen ohella
hallitus ehti tutustua Balaton-järven pohjoisrannan
alueisiin.

K

okouksessa keskityttiin muun
muassa Sivistan neuvottelutilanteeseen
sekä tavoitepaperien päivittämiseen.
Tavanomaisen sisällön lisäksi keskusteltiin TOOLin eduskuntavaalitavoitteista, joita välitetään OAO:n hallitukselle.
Myös TOOLin koulutuspoliittisia tavoitteita päivitettiin.
Hallituksen uutena tavoitteena on
ollut tällä vuodelle myös uuden tavoitepaperin laatiminen, jossa listataan TOOLin kannalta olennaiset järjestötavoitteet. Järjestötavoitepaperi on ollut työn
alla tänä vuonna, ja sitä käsiteltiin myös
suunnittelukokouksessa. Kun se on valmis, hallitus esittää sen valtuustolle.
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TOOLin
koulutustavoitteita ja
eduskuntavaalitavoitteita
koulutuspolitiikassa
INSINÖÖRIKOULUTUS ON pituudeltaan
4 vuotta ja 240 opintopistettä. Alemmilla koulutusasteilla ja osana korkeakoulututkintoa on ylläpidettävä riittävää
LUMA-taitojen opetusta, jotta insinööritaitojen sisäistäminen mahdollistuu.
Tavoitteena on opetustyön laadullinen
kehittäminen opetussisältöjen ja -menetelmien uudistamisen kautta. Tarvitaan myös osaamista mittaavia opinnäytetöitä.
Hallitus näkee tärkeäksi, että ammattikorkeakoulun rahoitukseen on saatava vähintään yleisen kustannustason
mukainen indeksikorotus. On olennaista, että tutkinnot ovat laadukkaita ja
riittävän laajoja, sillä se on investointi
tulevaisuuteen.
TOOL aikoo tehdä yhteistyötä yliopistojen kanssa jatkossakin ja toisen asteen
kanssa entistä tiiviimmin. Korostettiin,
että maksuton tutkintoon johtava kou-

lutus on säilytettävä EU:n alueen opiskelijoille. Merkittiin tiedoksi myös, että
opiskelijoiden kielten ja viestinnän taitoja on parannettava. Lisäksi todettiin,
että kaikkien opettajien ammattitaitoa
pitää ylläpitää tasapuolisesti.
ENSI VUODEN eduskuntavaalien lähestyessä hallitus kävi keskustelun myös
eduskuntavaalitavoitteista koulutuspolitiikassa ja päätti lähettää tavoitteet
OAO:lle. Korkeakoulujen tutkintoon
johtavan koulutuksen sekä opetuksen
ja opetusvälineiden rahoituksen turvaaminen ja kasvattaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista.
Korostetaan myös, että korkeakoulujen rahat pitäisi saada ensisijaisesti opetukseen, ei hallintoon eikä seiniin tai
pääomien kasvattamiseen.
Hallituksen mukaan pitää panostaa
pätevien ja kyvykkäiden opettajien rekrytointiin sekä työolojen kehittämiseen.
Halutaan, että seuraava rahoitusmalli
olisi myönteisempi tekniikalle ja liikenteelle.
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Ekskursiolla Badacsonytomajin
viinikellariin.
Kuva: Annamária Erdei

Sivistan neuvottelut ja
OAO:n uusi kausi
TOINEN AJANKOHTAINEN asia, jota
hallitus käsitteli syvällisesti, oli Sivistan
neuvottelujen tilanne. Hallitus keskusteli neuvottelujen tilanteesta ja mahdollisista tulevaisuuden kuvioista, kun
samalla neuvottelut etenivät OAJ:n ja
Sivistan välillä, ja lopulta juuri suunnittelukokouksen viimeisenä yönä syntyi
ratkaisu. Sopimusneuvotteluiden lopputuloksesta voit lukea lisää tässä numerossa.
Kesäkuussa pidettiin Akavatalolla
neuvottelutilaisuus, jossa keskusteltiin
OAO:n tulevaisuudesta. Tilaisuuteen
osallistui viisi valtakunnallisten yhdistysten puheenjohtajaa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sekä Lauri Hietalahti, OAO:n uusi puheenjohtaja. Hän
liittyi väliaikaisesti myös hallituksen
suunnittelukokoukseen verkkoyhteyden kautta ja hän avasi sopimusneuvottelujen tilannetta sekä kertoi OAO:n
tulevasta kaudesta. TOOLin hallituksen
mielestä vaihdot OAO:n hallituksessa
sekä OAJ:n puheenjohtajan vaihto antavat mahdollisuuksia tehdä asioita eri
tavalla jatkossa.

HALLITUS KÄVI keskustelun myös alayh-

distysten liittymisestä OAJ:n paikallisyhdistyksiin. Suoraa liittymistä OAJ:hin ei
hyväksytä, vaan liittyminen tapahtuu
TOOLin jäsenyhdistyksen kautta, eli
järjestö on B-mallinen. TOOL aikoo jatkossakin kannustaa TOOLin jäseniä ottamaan aktiivisen roolin työnantajakohtaisten paikallisyhdistysten toimijoina.
TOOL ry maksaa jäsenavustukset myös
jatkossa alayhdistyksille.

Yhteistyö valtakunnallisten
yhdistysten kanssa
TOOL JATKAA YHTEISTYÖTÄ myös
muiden valtakunnallisten yhdistysten
kanssa. Keväällä AKOL, SKO ja TOOL
saivat OAJ:n Työhyvinvointirahaston
myöntämän apurahan, jolla järjestetään
yhteistyössä työhyvinvointiin liittyvää

koulutusta, webinaareja ja tilaisuuksia
jäsenistölle vuosien 2022–2023 aikana.
Hankkeen nimi on Yhteistyöverkostosta
(AKOL, SKO, TOOL) avaimia työhyvinvointiin – työnantajaedustajat mukaan
kehitystyöhön! Puheenjohtajat ovat
työstäneet alustavaa hanketoteutusta,
jonka pohjalta hallitukset kokoontuvat
yhteisseminaariin lokakuun lopussa jatkamaan suunnittelua.

Retkeily
KOKOUSTAMISEN OHESSA hallitus ehtii
tutustua myös Balaton-järven ympäristöön. Vierailimme Tihanyin niemimaalla
ja katselimme erilaisia kauniita maisemia. Retkeilimme Tapolcan järviluolaan,
jossa hallituksen jäsenet soutivat, sekä
tutustuimme myös Badacsonyin viinialueeseen.

Jäsenmaksut ja
jäsenavustukset
HALLITUS KESKUSTELI MYÖS jäsenmaksuista. TOOLin syysvaltuustossa
18.12.2021 on päätetty alentaa 1.1.2022
alkaen jäsenmaksu 0,90 %:iin, johon lisätään mahdolliset paikallisyhdistyksen
maksut. Tämä on merkittävä muutos,
koska vuonna 2021 jäsenmaksu oli 1,00
%, johon lisättiin vielä mahdolliset paikallisyhdistyksen maksut. Suunnittelukokouksessa päätettiin, että jatketaan
alennetulla jäsenmaksulla.
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Hallituksen jäsenet soutavat luolassa. Kuva: Lasse Hillman
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TOOLin uusi valtuusto

Olli Luukkainen vieraili kevätvaltuuston kokouksessa. Hyvää yhteistyötä kiiteltiin puolin ja toisin.
Kuva Lasse Hillman

TOOLin uusi valtuusto aloitti
toukokuussa. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Reijo
Manninen ja varapuheenjohtajaksi Arja Sirviö.

T

ällä kertaa kokous pidettiin hybridinä ja yksipäiväisenä Akavatalolla Helsingissä 20.5. Kokoukseen osallistui 28
valtuutettua. Läsnäolo- ja puheoikeudella osallistui myös TOOLin hallituksen
jäseniä ja hallituksen työskentelyssä
olevia henkilöitä sekä järjestösihteeri.
Suuri osa osallistujista liittyi kokoukseen
etäyhteyden kautta. Kokous alkoi klo 11
ja kesti iltapäivälle asti. Kokouksen virallinen osuus loppui ennen klo 14.00 ja
informaatio-osa suljettiin puoli neljän
maissa.
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ENSIMMÄISENÄ TEHTÄVÄNÄÄN uusi
valtuusto valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Reijo Manninen valittiin TOOLin valtuuston puheenjohtajaksi ja Arja Sirviö varapuheenjohtajaksi. Valtuuston sihteerin
ja pöytäkirjantarkistajien valintojen
jälkeen valtuusto hyväksyi vuosikertomuksen ja merkitsi tiedoksi toiminnantarkastuskertomuksen. Sen jälkeen se
kävi läpi ja hyväksyi tilintarkastajan lausunnon ja liiton tilinpäätöksen.

Kevätvaltuuston
keskeisimmät aiheet
VALTUUSTOSSA KESKUSTELTIIN alustavasta järjestötavoitepaperista. Järjestötavoitepaperin kohta jäsenten hyväksymisestä herätti vilkasta keskustelua.
Nykyisen lausuman mukaan ketään
ei rajata pois jäsenyydestä. Valtuutettujen mukaan pitää kuitenkin miettiä,

rajataanko jatkossa ja miten toimitaan
haasteellisissa tapauksissa. Teemaa
ja keskustelua jatketaan 18.8. TOOLin
vuosittaisen koulutuspäivän aikana
ja syksyn luottamusmiesten kokouksissa.
Myös mahdollisesta TOOL-päivästä
seuraavan vuoden kevätvaltuuston yhteydessä keskusteltiin. TOOL-päivä pidettäisiin perjantaina ja kevätvaltuusto
olisi seuraavana päivänä, lauantaina.
Ensimmäiset TOOL päivät järjestettäisiin vuonna 2023.

Kevätvaltuuston vieraat
ja puhujat
Olli Luukkainen, OAJ:n puheenjohtaja
2010–2022, vieraili kokouksessa. Hän
kertoi olevansa tyytyväinen yhteistyöhön TOOLin kanssa. TOOLin vahvuus
on hänen mielestään siinä, että se osaa
esittää yhdistyksen näkökulmia ja toi3/2022 Toolilainen

TOOLin Jarno Varteva, Reijo Manninen ja Annamária Erdei onnittelivat Katarina Murtoa uudesta tehtävästä OAJ:n uutena puheenjohtajana.
Kuva: Lasse Hillman

veita, minkä kautta yhteistyö on sujunut helposti. TOOL ry on kiitollinen Olli
Luukkaiselle vuosien yhteistyöstä ja
muisti häntä pienillä lahjoilla.
Myös OAJ:n uusi puheenjohtaja Katarina Murto vieraili valtuuston kokouksessa. Hän kertoi olevansa todella
motivoitunut ja innoissaan uudesta
tehtävästä ja odottaa tulevaa yhteistyötä TOOLin kanssa. Hän toivoo, että saa
jatkossa paljon ehdotuksia siitä, millä
tavalla OAJ voi palvella TOOLia. TOOL
ry onnitteli Katarina Murtoa uudesta
tehtävästä, toivoi menestystä ja odottaa antoisaa yhteistyötä OAJ:n uuden
puheenjohtajan kanssa. Häntä muistutettiin myös pienillä lahjoilla.
Lauri Hietalahti valittiin OAO:n hallituksen puheenjohtajaksi OAO:n piirikokouksessa, OAJ:n hallituksen jäseneksi 10.5.2022 OAJ:n valtuustossa sekä
OAJ:n toiseksi varapuheenjohtajaksi
11.5.2022. Kevätvaltuuston informaa3/2022 Toolilainen

tio-osassa hän kertoi olevansa tyytyväinen uusista tehtävistä ja tiedotti kevään
neuvottelukierroksista.
Kysyin TOOLin valtuuston puheenjohtajalta Reijo Manniselta, mitä hän
ajattelee kevätvaltuustosta ja millaiseksi hän näkee seuraavan kauden
TOOLin valtuustossa.
– Kevätvaltuuston hybridimuotoinen
kokous sujui hyvin. Mukava tietysti olisi

nähdä valtuutettuja seuraavassa kokouksessa enemmän myös paikan päällä.
TOOL-päivän yhdistäminen kevätvaltuuston yhteyteen oli valtuustolta erinomainen ehdotus ja sellainen toivottavasti voidaan toteuttaa. Syysvaltuusto
on marraskuussa tärkeiden valintojen
äärellä, sillä valittavana on seuraavalle
kaksivuotiskaudelle sekä puheenjohtajistoa että hallituksen jäseniä.

SYYSVALTUUSTON KOKOUS
TOOLin syysvaltuuston kokous pidetään hybridikokouksena
Akavatalolla pe 25.– la 26.11.2022.
Yöpyminen tapahtuu Holiday Inn -hotellissa.
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vierailuvuorossa
Korkeatasoinen ammattiosaaminen
on edellytys talouden kasvulle
Talouskasvun ja tuottavuuden yhtenä osana
– perustana – on osaaminen. Katse on käännettävä nopealla aikataululla ammattikorkeakoulujen tuottamaan osaamiseen. Tämä
taho jää toimijana usein varjoon, kun Suomelle haetaan keinoja tukea talouskasvua.

T

yömarkkinat tarvitsevat korkeakouluilta monipuolista ja
profiililtaan erilaista osaamista. Koulutus ja työvoiman kysyntä
2035 -raportissa arvioidaan avautuvien työpaikkojen määrän
olevan vuodessa keskimäärin 61 000. Korkeakoulutettujen
osuus uusiin työpaikkoihin on 60 prosenttia. Tästä työvoimasta 36 prosenttia pitäisi olla amk-tutkinnon suorittaneita. Tämä
tarkoittaa mittavaa joukkoa uusia osaajia.
AMMATTIKORKEAKOULUTETUILLE työpaikat avautuvat terveyspalveluiden lisäksi yhä useammin tekniikan sektorille:
kiinteistöala, maa- ja vesirakentaminen ja metallituotteiden,
koneiden ja kulkuneuvojen valmistus. Ammattikorkeakoulujen on kyettävä palvelemaan vahvemmin nuoria alalle tulevia, mutta myös huomioiden työikäisten koulutustarpeet.
Osaamisvaatimukset kasvavat myös niiden osalta, jotka siirtyvät nykyisistä tehtävistään vaativampiin tehtäviin, ja tässä
korkeakouluilla on iso rooli. Osaamistarpeisiin on pystyttävä
vastaamaan yhä konkreettisemmin täydennys- ja uudelleenkoulutuksilla.
JOTTA SUOMI JA TYÖNANTAJAT SAAVAT ammattitaitoisia
osaajia, on korkeakoulutusta kehitettävä seuraavalla hallituskaudella hallitusti ja maltilla. Paino kehittämisessä on siirrettävä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä niiden tarjoamien koulutusalojen omaleimaisuuden vahvistamiseen, ei
ryskyviin rakenneuudistuksiin ja useamman vuoden kestäviin
jälleenrakentamisen aikoihin.

MYÖSKÄÄN ALOITUSPAIKKOJEN lisääminen ei auta, jos emme
samaan aikaan poliittisilla päätöksillä kykene huolehtimaan
ammattikorkeakoulujen rahoituksen kasvu-urasta. Korkeakouluilta odotetaan edelleen lisää tehokkuutta. AMKien osalta tehokkuus on jo mitattu ulos maksimaalisesti: vähemmän
opetushenkilöstöä, enemmän opiskelijoita, pienemmät ope10

tustuntiresurssit ja kasvanutta TKI-yhteistyötä kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla.
TYÖOLOBAROMETRIEN MUKAAN opetus- ja tutkimushenkilöstön työkuorma on valtaisa ja opettajia tarvitaan kipeästi lisää. Kun on oikein mitoitetut resurssit, voidaan palkata riittävä
määrä henkilöstöä, varmistaa osaamisen korkeatasoisuus ja
tehdä opetus- ja tutkimustyötä suurella sydämellä ja taidolla.
OAJ:N VAIKUTTAMISTYÖN YDINTÄ ovat toimet, joilla on vaikutusta opetus- ja tutkimushenkilöstön työhön. Mielestäni
ammattikorkeakoulujen toiminnan ja laadun kehittäminen
ansaitsee enemmän panostuksia kuin mihin yhteiskunta ja
päättäjät ovat viime vuosina päätöksillään pystyneet. Seuraavalla hallituskaudella ammattikorkeakoulujen profiilia työelämäläheisenä ja -lähtöisenä korkeakouluna on vahvistettava.
Työ- ja oppimisympäristöstä on huolehdittava pieteetillä.
Se tietotaito, jota AMKien opetus- ja tutkimushenkilöstöllä on, siirtyy tuleville ammattilaisille ja rakentaa
Suomelle tulevaisuutta.

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LÄHES 7000 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajaa, tutkijaa ja asiantuntijaa löytävät kanavan
vaikuttaa OAJ:ssä. Esimerkiksi OAJ:n korkeakoulutyöryhmä
on erinomainen foorumi käsitellä, varmistella ja visioida sekä
ammattikorkeakoulu- että yliopistosektorin tulo-, palkka- ja
koulutuspoliittisia ajankohtaisia asioita sekä järjestön ja jäsenyyden kehittämistä. Tähän ryhmään on hyvä kuulua ja vaikuttaa käsiteltäviin asioihin oman liittosi TOOLin kautta.
3/2022 Toolilainen

KATARINA MURTO

OAJ:n puheenjohtaja
Kuva: LEENA KOSKELA

3/2022 Toolilainen
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Terveisiä

hallitukselta

TAPANI JÄRVENPÄÄ
Metropolia

Opettaja on vapaansa ansainnut

O

len toiminut opettajana rakennusinsinööri- ja rakennusmestarikoulutuksessa reilut 25 vuotta. Opettajan urani
aloitin jo Valtion teknillisestä oppilaitoksesta virkamiehenä.
TOOLin toiminnassa olen ollut saman ajan ja valtuustossa kohta 20 vuotta sekä aiemmin muutamina vuosina myös
TOOLin hallituksessa.
Olen nähnyt ammattikorkeakoulujen uudistukset ja myllerrykset kahden ammattikorkeakoulun opettajana. Siinä sivussa olen opiskellut lisää pätevyyksiä opettajana.
Opettajan urani aikana olen kasvattanut lapset aikuisiksi ja
perheemme on muuttanut Lounais-Suomen ja Uudenmaan
välillä pari kertaa.
VAPAA-AJALLA RENTOUDUN talvisin moottoripyöriä (3) kunnostaen ja kesällä niillä ajellen. Ajelen tilanteen mukaan vuoronperään joko jommallakummalla kahdesta museorekisteröidystä custom-pyörästä tai matkamoottoripyörällä.
Kuulun ammattikorkeakouluopettajien moottoripyöräkerhoon MCUAS, jossa on mukana myös muitakin kuin tekniikan
alan opettajia. Kahden amk-opettajan kanssa olen tehnyt
moottoripyöräreissun Eurooppaa kiertäen.
Moottoripyörällä ajellessa pääsen tuulettamaan työasiat
hetkeksi pois mielestäni.
12

NYKYÄÄN MINUA HUOLESTUTTAA opettajien kasvanut työtaakka, koska on tullut paljon lisää muun muassa hallinnollisia
tehtäviä, joita aiemmin hoitivat esimerkiksi osaston sihteerit.
Samoin opettajien asiantuntijuuden arvostus on vähentynyt merkittävästi.
Opettajien sosiaaliset kohtaamiset ovat pienentyneet viime vuosina paljon, ja meistä on tullut tietyllä tavalla yksityisyrittäjiä. Oppitunnit pidettyään opettajat lähtevät koteihinsa
tekemään opetustyön valmisteluja, koska ei ole enää omia
työhuoneita.
Siitä huolimatta tykkään tehdä työtäni fiksujen nuorten aikuisten kanssa, jotka haluavat oppia itselleen uuden hienon
ammatin.
OPETTAJIEN VAPAA-AIKA on usein haasteellista aikaa, koska
opiskelijoilta ja hallinnolta tulee kaikenlaista materiaalia, joihin pitäisi ottaa kantaa vapaa-aikanakin.
TOOLin tulee ajaa selkeitä ohjeita ja toimintatapoja ammattikorkeakoulujen hallinnoille, jotta saadaan selkeät toimintatavat vapaajaksojen merkitsemiselle.
Opettajat tarvitsevat ansaitsemansa vapaajaksot lepoon.

3/2022 Toolilainen

TAPANI JÄRVENPÄÄ
Metropolia

3/2022 Toolilainen
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TEIJA TOSSAVAINEN, viestinnän lehtori
Kuvat: JARI IJÄS, TIMO SAVALLAMPI

TOOL Kuopion kevätretki
TOOL Kuopion perinteinen
kevätkimara toteutettiin
19.5. kampuskävelynä Savonian uudenuutukaisissa tiloissa Novapoliksessa Microkadulla. Mukana oli mukava
joukko jäsenistöä ja hersyvillä tarinoillaan perspektiiviä
tuomassa puolenkymmentä
senioritoolilaisia.
Kampuskävely vaatii
hyvää kuntoa

T

Aluksi kokoonnuttiin porukalla Novapoliksen Kampussydämeen.

ekniikan opetuksen viimeisetkin
koulutusalat siirtyivät vanhalta Opistotien Tekulta Novapolikseen keväällä
2020. Parin vuoden koronakurimuksen
aikana tutustuminen uusiin tiloihin siirtyi siirtymistään. Mutta nyt viimeinkin
onnistui!
Novapoliksessa on Savonian tiloja pitkien käytävien varrella viidessä kerroksessa sen verran, että 10 000 askelen
kunnonkohotusmäärä tulee helposti
täyteen työpäivän aikana. Niinpä pidettiinkin verkkaista tahtia yllä, kun kierrettiin tarkastamassa eri koulutusalojen
tiloja.

Yliopettaja Merja Tolvanen esittelee vedentutkimuslaboratoriota.

Kun tekniikan opettaja on
ansiokkaasti eläköitynyt uusi
pelipaita yllään, hänellä on
mahdollisuus liittyä senioritoolilaisten iloiseen joukkoon.

14

Todettiin, kuinka kehitys kehittyy, ja tekniikka varsinkin. Konetekniikan osastolla kokeiltiin kaivinkonesimulaattoria konetekniikan ”piällikön” Mikko Nissisen
johdolla.
Ympäristötekniikan osastolla taas yliopettaja Merja Tolvanen perehdytti
kampuskävelijöitä vedentutkimuslaboratorioon, jossa tutkimuskohteena on
veden koko kierto puhtaasta vedestä
jäteveteen asti.

Pelipaidat ja aktiivista
senioritoimintaa
TOOL KUOPION TOIMINTAAn liittyy
tärkeänä osana eläköityville opettajille
luovutettava pelipaita, jolla halutaan
kuvata saajan opetusalaa ja persoonaa.
Tällä kertaa TOOL Kuopion puheenjohtaja Eero Holmlund luovutti juhlallisesti pelipaidan rakennustekniikan lehtori
3/2022 Toolilainen

Pitkän linjan toolilainen Hemmo
Yli-Pietilä puikoissa Mikko Nissisen opastaessa.

Suomen kielen ja viestinnän eläköitynyt lehtori Maija Lötjönen
pelipaitoineen.

Ruokailussa seniorit kokoontuivat yhteiseen pöytään muistelemaan menneitä.

Harri Dunkelille. Yleensä pelipaidan
etupuolelle tulee pelinumero ja paidan
selkämykselle jokin opetusalaan tai
henkilöön liittyvä symboli, esimerkiksi
kaava tai huutomerkki.
Kun tekniikan opettaja on ansiokkaasti
eläköitynyt uusi pelipaita yllään, hänellä
on mahdollisuus liittyä senioritoolilaisten iloiseen joukkoon. Porukkaan, jossa
tuhannet tarinat, muistelukset ja kokkapuheet täyttävät tilan. Entisten ja jo ma3/2022 Toolilainen

nalle menneidenkin opettajatovereiden
sattumukset ja erityiset luonteenpiirteet kerrotaan lempeän humoristisesti.
Nauru pidentää ikää! Ja lisäksi senioreiden tarinat antavat hieman näkemyslisää nykyopettajalle, joka kamppailee
alati uudistuvien välineiden ja menetelmien parissa.
Kalakukkokaupungin toolilaisten toiminta tekniikan opettajien edunvalvontaelimenä vakiintui 1970-luvun

alkupuolelta lähtien. TOOL Kuopion senioreiden toimintaa vetää aktiivisesti jo
16 eläkkeellä ollut Hemmo Yli-Pietilä.
Hemmo tuli taloon vuonna 1968 ja teki
opettajanuransa pääosin matemaattisten aineiden lehtorina, mutta johtajapestien jälkeen hän eläköityi koulutuspäällikkönä.
TOOL Kuopion senioreiden tapaamiset ovat olleet tauolla koronan vuoksi,
mutta toivottavasti jatkuu entisellään.
Senioreissa on ollut mukana noin 20
henkilöä, ja toimintaan on kuulunut
osallistuminen TOOL Kuopion syksy- tai
kevätkokoontumisiin. Toimintaan on
kuulunut myös perinteiset heinäkuun
lounastapaamiset, jolloin on katsastettu, ketä joukoissa on vielä mukana.
KUNTOA KOETELLUT kampuskävely
päätyi lopuksi onnellisesti seitsemänteen taivaaseen, eli Novapoliksessa
sijaitsevaan ravintola 7th Heaven´iin.
Tarina jatkui ruokailun ja lämpimän
kanssakäymisen merkeissä myöhään
yöhön.
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MIRKA AIRESVUO

Haastateltavana Lauri Hietalahti,
OAO:n puheenjohtaja ja OAJ:n
toinen varapuheenjohtaja
minta on erittäin mielenkiintoista ja
monipuolista, kun jäseniämme on hyvin erityyppisissä opettajatehtävissä.
OAO:n puheenjohtajana johdan sen
hallituksen työskentelyä, pidän säännönmukaisesti yhteyttä valtakunnallisiin yhdistyksiin, OAJ:n toimijoihin ja
muihin sidosryhmiin, kuten Areneen
ja AMKEen. Käsittelemme edunvalvontaan, koulutuspolitiikkaan sekä järjestön sisäiseen toimintaan liittyviä asioita
tai ulkoista vaikuttamista.

Entä mikä on roolisi OAJ:n
varapuheenjohtajana?

Lauri Hietalahti vieraili etäyhteydellä hallituksen suunnittelukokouksessa. Kuva: Annamaria Erdei

Lauri Hietalahti valittiin
huhtikuussa OAO:n puheenjohtajaksi ja toukokuussa
OAJ:n toiseksi varapuheenjohtajaksi. Hän on ensimmäinen toolilainen näissä
tehtävissä. Ennen uusia
vastuita Lauri on ollut kahdeksan vuotta OAJ:n valtuutettuna, ja sen tehtävän
johdosta mukana aktiivisesti
TOOL ry:n hallitustyöskentelyssä. Aikamoinen työkuvan
muutos!
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Mitä OAO:n puheenjohtaja
tekee?
OAO ON YHDISTYS, jonka jäseninä ovat
valtakunnalliset yhdistykset, TOOL muiden joukossa. OAO tavallaan liimaa
ammatilliset toimijat yhteen, käsittelee
meitä yhteisesti koskevia asioita, muodostaa yhteisesti päätöksiä niistä ja vie
ne OAJ:n toimikuntien ja hallituksen käsittelyyn.
OAO:n piirissä on yli 16 000 edustettavaa muun muassa taiteen perusopetuksesta, vapaasta sivistystyöstä,
ammatilliselta toiselta asteelta ja ammattikorkeakouluista. Äkkiseltään rakenne ja tehtäväkenttä voi vaikuttaa
monimutkaiselta. Toisaalta OAO:n toi-

OAJ:N HALLITUSTYÖ tuo mukanaan
vastuun keskusjärjestön toiminnasta.
Varapuheenjohtajan tehtävässä on mietittävä OAJ:n etua käsillä olevissa asioissa ja samalla tuotava keskusteluun ja
päätöksentekoon ammatillisten näkemykset.
Me kolme varapuheenjohtajaa muodostamme yhdessä järjestön puheenjohtajan kanssa puheenjohtajiston,
jonka työskentely on tiivististä ja tiimimäistä. Siinä roolissa valmistelemme
OAJ:n hallituksen kokousten asialistoja,
päätämme yhdessä puheenjohtajan
kanssa vastuullemme kuuluvista asioista ja sparraamme toisiamme ja järjestön
puheenjohtajaa monissa OAJ:n kannanmuodostuksissa.

Miltä uudet tehtävät
ovat tuntuneet?
ALOITIN NÄISSÄ TEHTÄVISSÄ keväällä tilanteessa, jossa kaikki OAJ:n sopimusneuvottelut yhtä lukuun ottamatta
olivat kesken, takana oli lakkokierrok3/2022 Toolilainen

Kun eduskuntavaalit ovat juuri tulossa
tilanteessa, jossa yhteiskuntamme
kohtaa aivan poikkeuksellisia haasteita eri suunnista, täytyy koulutuspolitiikan eteen tehdä kovasti työtä,
ettemme jää muiden tarpeiden takia
jalkoihin.

sia ja sopimusten käsittely oli siirtynyt
sovittelulautakunnalle. Keskeiset sopimukset olivat vahvasti umpisolmussa
ja neuvotteluprosessit olivat moneen
otteeseen keskeytyksissä.
Osaltani tämä tarkoitti sukeltamista
suoraan edunvalvonnan syvään päähän, kun muodostimme näkemystä
eri ehdotusten vaikutuksista ja niiden
muutostarpeista ja ylipäätään hyväksymme esitetyt tai neuvotellut ratkaisut. Varsinkin hylkäysten yhteydessä tuli
myös ottaa kantaa siihen, mitä järjestönä teemme seuraavaksi.
Uudet tehtävät ja niiden mukanaan
tulleet laajat ja monisäikeiset edunvalvontakysymykset ovat olleet erittäin
mielenkiintoisia ja avartavia käsitellä.
Edunvalvontakysymyksillä kun on merkittävä vaikutus paitsi jäsenistön myös
laajasti yhteiskunnan, työnantajan, rahoittajien jne. suuntaan. Olen samalla
tutustunut laajasti muiden ammatillisten ryhmien edunvalvontaan, työmarkkinatoimintaan ja myös yleiseen taloudelliseen kehitykseen. Huomaan, että
kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Toinen vuorenkokoinen kokonaisuus
on koulutuspoliittinen vaikuttaminen.
On niin, että laeilla, asetuksilla, rahoitusmallilla ja resurssoinnilla on valtava
vaikutus jäsenistömme työn sisältöön
tai mahdollisuuksiimme tehdä sitä.
Palvelussuhteen ehdoissa määritellään
tärkeät pelisäännöt siitä, miten työtä
teemme, ja koulutuspoliittisilla päätöksillä määritellään, mitä työtä teemme
ja kuinka paljon sitä teemme. Näiden
kahden asian välinen sidos on helppo
omakohtaisesti tunnistaa esimerkiksi
opetustyön resurssoinnin yhteydessä. Toisin sanoen mitä TASiin kirjataan
opintojaksojen opettamiseen, tutkintotöiden ohjaukseen tai ammattitaidon
kehittämiseen.
3/2022 Toolilainen

Lauri Hietalahti tapasi pääministeri Sanna Marinin OAJ:n valtuuston kokouksessa ja luovutti hänelle toolilaisia näkemyksiä. Arkistokuva.

Järjestönä OAJ pyrkii osaltaan vaikuttamaan koulutuspoliittiseen päätöksentekoon valtakunnallisesti, alueellisesti ja
myös paikallisesti. Kun eduskuntavaalit
ovat juuri tulossa tilanteessa, jossa yhteiskuntamme kohtaa aivan poikkeuksellisia haasteita eri suunnista, täytyy
koulutuspolitiikan eteen tehdä kovasti
työtä, ettemme jää muiden tarpeiden
takia jalkoihin.

Millä ajalla sinä näitä
tehtäviä hoidat?
TYÖAJASTANI 80 % on osoitettu näiden
tehtävien hoitamiseen. Käytännössä
se tarkoittaa, että OAJ ostaa työaikaani
Tampereen ammattikorkeakoululta tältä osin. Kyse on siis päivätyön tyyppisistä tehtävistä, joista valtaosa tehdään
joko Helsingissä tyypillisesti OAJ:n toimistolla tai etäyhteydellä. Iltaharrastuksena näiden asioiden hoitaminen ei
onnistu.

Mitä tavoitteita sinulla on?
ENSIKSI AMMATILLISTEN opettajien
osalta haluan pitää yllä avointa, reipasta ja samalla toisia arvostavaa asioiden
käsittelykulttuuria. Mitä paremmin am-

matillisten opettajien eri ryhmät voivat
muodostaa yhteisen käsityksen OAO:n
piirissä eteen tulevista asioista, sitä vahvemmin voimme edistää edunvalvontaamme OAJ:ssä.
Toiseksi ammatillisten on vahvistettava edunvalvontakulttuuriaan, sillä tulevat neuvottelukierrokset näyttävät olevan edellisiä hankalampia. Meidän on
huolehdittava, että tarpeen vaatiessa
kykenemme toteuttamaan neuvotteluja vauhdittavia toimia.
Kolmanneksi meidän tulee panostaa
jäsenhankintaan ja jäsenpitoon, jotta
voimme olla uskottava toimija ja jotta
voimme edistää jäsentemme asioita.
OAJ:n osalta edunvalvontatyön lisäksi
keskeinen tavoite liittyy järjestön sisäiseen toimintaan ja sen sisällä toisten arvostamiseen. Matkan varrella VKY:t ovat
olleet vastatuulessa mitä tulee muun
muassa taloudellisiin resursseihin. Aihe,
jossa OAJ:llä on iso päätösvalta. Jäsenistömme maksamien jäsenmaksujen
tulee näkyä tehokkaana oman ryhmän
edunvalvontana ja siihen liittyvänä työnä. On perusteltua, että tarkoituksen
mukainen osa jäsenmaksuista palautuun VKY:n käyttöön.
Onnea uusiin tehtäviin ja
menestystä!
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Kuva: Taru Kurenniemi

Toolilainen tutkii
Toolilainen tutkii
työsuhdesähköpolkupyöräilyä

K

Tällä kertaa Toolilainen tutkii ammattikorkeakoulujen
tarjoamaa työsuhdesähköpolkupyöräetua.
Vastauksia saatiin 127 kpl, eniten Metropoliasta,
Savoniasta, SeAMKista, JAMKista ja TAMKista.

yselyyn vastanneista 10 %:lle
on työnantaja tarjonnut työsuhdepolkupyöräetua ja 19 %:n mukaan asiaa
selvitetään parhaillaan. Kolme neljästä
vastaajasta olisi kiinnostunut työsuhdepolkupyöräedusta. Niistä vastanneista,
joille polkupyöräetua oli tarjottu, yli 90
% oli ottanut edun vastaan. Kaikki polkupyörät oli tarjottu leasing-sopimuksella. Polkupyöräedun vastaanottaneista 82 % oli saanut valita pyörän merkin
ja mallin vapaasti, lopuille työnantaja oli
valinnut sen. Seuraavassa sitaatteja vastauksista Toolilaisen kyselyyn:

Etu on hyvä ja kiinnostaa
KIINNOSTAVA ETU ja käyttäisin varmas-

ti, jos sellainen olisi mahdollista saada!
Jos on tarkoitus tukea työssäjaksamista, hyvinvointia yleensä sekä säästää
luontoa ja energiaa, ei kai voisi olla paljon parempaa tapaa. Tästä tukimuodosta hyötyvät kiistatta kaikki.
Loistava ohjauskeino työelämältä:
tämä vähentää varmaan turhaa yksityisautoilua.
Mielestäni lisääntyvä työsuhdepolkupyöräily, jota työsuhdepolkupyöräily
tukisi, auttaisi ammattikorkeakoulujen
tavoitteita hiilineutraaliuden tavoittelussa.
Toivoisin hartaasti, että työnantajani tukisi jollakin tapaa työntekijöiden
työmatkapyöräilyä. Varsinkin talvisin
fatbike-sähköpyörä olisi kätevä hoitaa
työmatkoja ilman liikaa hikoilua. Lisäksi oleellista on työnantajan tarjoamat
parkkeeraustilat eli pystyykö pyörän
työpaikalla runkolukitsemaan ja mahdollisesti jopa laittamaan lataukseen
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työpäivän ajaksikin, jos työmatka on
pitempi.
Itselleni on keskeistä, että työmatkan
pystyy tekemään polkupyörällä, ja sen
perusteella teen asuntoratkaisunikin.
Edun tarjoaminen maksaa työnantajalle vain vaivaa palkanlaskennassa
ja senkin voi ulkoistaa yrityksille, jotka
liisaavat pyörät ja hoitavat laskutuksen.
Näitä ovat mm. GoByBike, Etufillari, Vapaus ja Fleet Innovation.
Jos työmatka olisi alle 10 km, niin silloin työmatkapyöräily ja työsuhdepolkupyöräetu kiinnostaisi erittäin paljon.
Homman voi pilata sillä, että kaikkien
pitää hankkia samanmerkkinen ja -mallinen pyörä.

Työnantaja ei tarjoa etua
PUHETTA ASIASTA ON OLLUT, mutta mitään ei ole tapahtunut.
Ei ole edes keskustelu asiasta.
Työnantaja on yllättävän haluton jär-

jestämään asiaa, vaikka kustannukset
työnantajalle eivät olisi suuret ja samaan aikaan puheissa kaikenlaiset vihreät arvot vaikuttavat tärkeiltä.
Valitettavasti oma korkeakouluni ei
ilmeisesti ole lähdössä tähän mukaan.

Huono idea
USEIMMAT OVAT ETÄTÖISSÄ suuren
osan ajasta tai asuvat muutenkin niin
kaukana, ettei pyörästä ole etua.
Käytän omaa pyörää, ja usein on pakko käyttää omaa autoa.
Parempi vaihtoehto olisi ihan tavallinen lihasvoimakäyttöinen polkupyörä.
Sähköpolkupyörien tuotanto sähköakkuineen on valtava ympäristötaakka,
ja jos kävelymatkoja aletaan korvata niiden käytöllä, suunta on erittäin huono.
Periaatteessa mielenkiintoinen idea,
mutta tuottaisi myös ongelmia, esim.
miten kuljettaa hattu mukana, kun
päässä on kypärä.
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LASSE HILLMAN
konetekniikan lehtori, TAMK

Työsuhdesähköpyörällä kohti hiilineutraalia ammattikorkeakoulua

Sähköpyörällä Pyynikin harjulle.
Pysähtymiseen ei muuta syytä
tai tarvetta kuin maisemien
ihailu. Sähköavustuksen ansiosta matkaa olisi voinut jatkaa
pysähtymättä vaikka Pyhäjärven ympäri!

Sähköpyöräily on ajankohtainen aihe ja herättänyt paljon kiinnostusta ja keskustelua jäsenistömme keskuudessa, pääsääntöisesti niiden
puolesta.

P

uhekielessä sähköpyöräksi kutsutaan yleensä sähköavusteista polkupyörää, jonka nopeus avustettuna saa olla
maksimissaan 25 km/h. Avustus saa toi3/2022 Toolilainen

mia vain poljettaessa ja sen on kytkeydyttävä pois päältä, kun saavutetaan 25
km/h nopeus.
Moottorin nimellisteho on yleensä
maksimi 250 W, ja vääntöä löytyy parhaimmillaan jopa 80 Nm. Toimintasäde
vaihtelee käytännössä 50…200 km riippuen olosuhteista ja käytettävän avustuksen suuruudesta.
NIIN YRITYKSET JA YHTEISÖT kuin ammattikorkeakoulutkin miettivät ratkaisuja hiilineutraaliuteen pääsemiseksi,
kuten jokainen vastuullinen kansalainenkin. Tampereen korkeakouluyhtei-

sö kartoitti hiilijalanjälkensä vuonna
2019 tehdyllä tutkimuksella, joka liittyi
asetettuun tavoitteeseen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.
Niin yliopiston kuin ammattikorkeakoulunkin puolella työhön liittyvä matkustaminen oli suurin päästöjen aiheuttaja.
Nyt uuden lukuvuoden alkaessa kampukselta on taas haastava löytää parkkipaikkaa, joten päivittäisillä työmatkoilla
on edelleen merkittävä osuus kaikista
päästöistä.
VOIKO SÄHKÖPYÖRÄ KORVATA oman

auton työmatkaliikenteessä?
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Työntekijälle työsuhdesähköpyörän verovapaa
etu on 1200 euroa vuodessa eli 100 eur/kk.
Työntekijän kuukauden kokonaispalkka pysyy
siis samana, jos siihen sisällytetään 100 euron
sähköpyöräetu ja maksettava rahapalkka
pienenee vastaavasti 100 eurolla.

Jos työmatka on kymmeniä kilometrejä, todennäköistä on, että jatkossakin
se kuljetaan jollain muulla kuin pyörällä.
Lyhyemmät työmatkat on helpompi toteuttaa pyöräillen.
Kohonneet polttoainekustannukset
ja sitä myötä roimasti kallistunut yksityisautoilu saa varmasti monen harkitsemaan oman auton käytölle vaihtoehtoja työmatkaliikenteessä.
On tutkittu, että sähköpyörää käyttävillä kynnys lähteä pyöräilemään madaltuu huomattavasti ja ajetut kilometrit jopa kolminkertaistuvat.
YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN lisäksi terveydelliset seikat puoltavat sähköpyörien
käyttöä. Kysymykseen, onko sähköpyöräily terveyttä edistävää liikuntaa, voidaan vastata UKK instituutin tutkimustuloksilla vuodelta 2019: Kaikki liikunta
on terveellistä.
Niin pyöräily kuin sähköpyöräilykin
parantaa ja ylläpitää arjen suorituskykyä. Kun pyöräilee töihin, jaksaa töissä
paremmin!
OMIA KOKEMUKSENI sähköpyörästä ei
ole vielä kovin runsaasti, mutta ne ovat
positiivisia. Ensi vaikutelma on tärkeä,
ja minulle se muodostui sähköpyörän
osalta Tampereen Kaupin maastoissa
viime vuonna alkutalvesta. Silloin henkilöstön TYKY-päivässä tein parin tunnin lenkin niin sähköfatbikella kuin perinteisellä fatbikella. Jos fatbikepyörää
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joskus hommaisin, valinta olisi selkeästi
sähköinen versio. Omat uskalluksen
rajat tulivat vastaan Kaupin haastavilla
reiteillä nopeammin kuin pyörän suorituskyky. Kyseisellä pyörällä pääsi etenemään erittäin hyvin eikä pieni lumipeite
haitannut yhtään.
Seuraava pyöräilykerta juuri sairastetun
koronan jälkeen jäi hyvin mieleen. Täydellä avustuksella keskisyke jäi reilusti
alle sadan ja nousi reitin aikana vain
muutaman kerran päälle sadan noin 35
km pituisella lenkillä.
Mieleenpainuvaa oli Rajasalmen sillan ylitys kovassa vastatuulessa. Matka
taittui vakio nopeudella 25 km/h kovasta vastatuulesta huolimatta oikein mukavasti. Tunne oli kuin ajaisi koko ajan
myötätuulessa! Pyynikin näkötornille
kiivetessä sykkeet kyllä kävivät yli 140,
mutta nousun jälkeen matkaa olisi pystynyt heti jatkamaan ilman huilia.
Avustuksen voi jättää kokonaankin
pois, mutta silloin meno muuttuu perinteistä polkupyörää raskaammaksi,
koska sähköpyörät painavat ei sähköavusteista polkupyörää enemmän.
MITEN SÄHKÖPYÖRÄETU käytännössä
toteutettaisiin henkilöstölle ja mitkä olisivat kustannukset?
Palveluja on hyvin saatavilla ja ne on
tehty helpoksi niin työnantajalle kuin
työntekijällekin. Paras ratkaisu olisi joustava palvelu, jossa käyttäjä voi vaikuttaa
itselle mahdollisimman hyvin soveltu-

van pyörän valintaan. Palvelu ei kuukausitasolla paljoa kustanna, muutamia
euroja työntekijää kohden. Työntekijälle työsuhdesähköpyörän verovapaa etu
on 1200 euroa vuodessa eli 100 eur/kk.
Työntekijän kuukauden kokonaispalkka
pysyy siis samana, jos siihen sisällytetään 100 euron sähköpyöräetu, ja maksettava rahapalkka pienenee vastaavasti 100 eurolla.
Tämän tyyppisellä toteutuksella työnantajalle ei aiheudu lisää palkkakustannuksia. Lisäksi järjestely on reilu myös
niitä kohtaan, jotka eivät tätä etua halua
käyttää. Jos työnantaja hankkii palvelun
ulkopuoliselta toimijalta, palvelumaksu
ei ole montaa euroa kuussa. Joka tapauksessa saavutettavat hyödyt niin ympäristö- kuin terveysnäkökulmista ovat
kustannuksia merkittävämmät.
VAIKKA TÄSSÄ KESKITYTÄÄNKIN sähköpyöriin, ei työsuhdepyöräetu sulje
pois perinteistä maasto- tai maantiepyörävaihtoehtoa. Jollekin ne voivat
olla mieluisampi ja parempi ratkaisu.
Ehdotan, että kaikki ammattikorkeakoulut mahdollistaisivat työsuhdepyörän työntekijöilleen. Kiistattomien ympäristö- ja terveyshyötyjen lisäksi se
sitouttaisi työntekijöitä ja lisäisi heidän
arvostustaan. Lisäksi etu vahvistaisi yritysmielikuvaa ja lisäisi houkuttelevuutta
työnantajana, joten siitä olisi apua uusia
osaajien rekrytoinneissa.
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ANNAMÁRIA ERDEI, järjestösihteeri

TOOLin koulutuspäivä Akavatalolla
oli asiarikas ja mielenkiintoinen
Tilaisuudessa vieraili OAJ:n
puheenjohtaja Katarina
Murto, neuvottelujohtaja
Petri Lindroos ja erityisasiantuntija Pasi Repo. OAO:n
uusi puheenjohtaja Lauri
Hietalahti esitteli OAO:n tehtäviä ja vaikuttamistyötään.
Päivän keskeisenä teemana
oli Sivistan uusi sopimus.
TOOLin puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat kertoivat
myös muista ajankohtaisista
asioista, kuten työajanseurannasta sekä TOOLin tulevista tapahtumista.

O

AJ:n asiantuntijoista ensin puhui
järjestön uusi puheenjohtaja Katarina
Murto. Hän kertoi olevansa iloinen uudesta tehtävästään, jossa heti sai tehtäväkseen tärkeitä asioita ja haasteita.
Hän on tyytyväinen, että saa osallistua
prosesseihin, jotka vaikuttavat opettajien työelämään ja hyvinvointiin.
Hän korosti, että luottamusmiesjärjestelmä on OAJ:n ydintoiminta. Koska
luottamusmiesten tehtävä on todella
vaativaa, heidän kouluttaminen sekä
toiminnan turvaaminen on keskeinen
asia järjestössä. Haasteellisissa tilanteissa neuvottelut auttavat ja joskus lakiasiat voivat myös ratkaista tilannetta.
SEURAAVAKSI PETRI LINDROOS kertoi

sopimusneuvotteluista. Keväällä alkaneen sopimuksettoman tilanteen ja
neuvottelujen jälkeen – jonka aikana
Sivistan ensimmäiset sovintoehdotukset hylättiin – elokuun alussa syntynyt
3/2022 Toolilainen

TOOL ry:n puheenjohtaja Jarno Varteva tervehti OAJ:n puheenjohtajan Katariina Murtoa,
joka kiitti TOOLia kutsusta. Kuva: Esa Salmikangas

sopimusratkaisu on hyvä kompromissi.
Paremmat ehdot olisivat vaatineet vakavia työtaisteluja.
Pasi Repo kertoi Sivistan sopimusratkaisusta ja sopimuksen sisällöstä. Hän
esitteli Sivistan ja Avaintan sopimusten
samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia. Sopimusratkaisuun vaikuttivat vahvasti kunta-alan järjestölliset toimet ja
kunta alan sopimusratkaisu. Yleiskorotus 1.9.2022 alkaen on 2,0 %. Silloin
korotetaan henkilökohtaisia palkkoja,
taulukkopalkkoja, euromääräisiä lisiä
ja palkkioita. Toolilaisen numerossa
1/2022 ja 2/2022 kerrottiin jo sopimusneuvotteluista, ja tässä numerossa elokuussa syntynyttä sopimusratkaisua
käsitellään syvällisesti.
Koulutuspäivälle oli varattu aikaa
myös vapaalle keskustelulle, jonka aikana koulutuspäivän osallistujilla oli
mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Toolilaisia kiinnosti, miten

kesävapaajakson KELA-rahaa haetaan.
Pasi Repo kertoi, että työntekijän pitää hakea kyseistä rahaa itse ja liittää
hakemukseen lääkärintodistus. Keskustelussa kävi ilmi, että parissa ammattikorkeakoulussa korvaus tuleekin
palkkaan automaattisesti. Koulutuspäivään osallistuneiden mielestä sidotun
ja sitomattoman työajan välisen suhde
on ongelmallinen, ja tuntien pitäisi näkyä selvemmin.

OAO:n puheenjohtajan
tervehdys
OAO:N UUSI PUHEENJOHTAJA Lauri
Hietalahti kertoi muutamista ammattikorkeakouluopettajille tärkeistä koulutuspoliittisista tavoitteista: nykyinen
amk-tutkintorakenne on turvattava,
koulutusta on kehitettävä työelämälähtöisesti osaamistarpeet edellä ja resurs21
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Sivistan yksityisen opetusalan tes-neuvottelut saatiin
lopultakin maaliin aamuyöllä 5.8. Tämän kevään
neuvottelukierros oli harvinaisen haastava.

TOOLin 1. varapuheenjohtaja ja OAO:n hallituksen jäsen Esa Salmikangas, OAO:n puheenjohtaja Lauri Hietalahti ja TOOLin puheenjohtaja Jarno Varteva osallistuvat OAO:n hallituksen
kokouksiin. Kuva: Annamaria Erdei

sien tulee olla tasapainossa tehtäviin
nähden. Tavoitteiden saavuttamiseksi
OAO valmistaa oman vaikuttamisohjelman ja aineistot sekä järjestää eduskuntavaaleihin liittyen vaalitilaisuuden tammikuussa. OAO tekee vaikuttamistyötä
yhdessä OAJ:n ja muiden toimijoiden
kanssa.

TOOLin puheenjohtajiston
esitykset ajankohtaisista
asioista
TOOLIN 1. varapuheenjohtaja Esa Salmikangas kertoi työajan suunnittelusta
ja seurannasta. Hän esitti kysymyksiä,
joiden perusteella hän keskusteli yleisön kanssa ja puhui työajansuunnittelun ja seurannan haasteita.
Vuosityöaika on 1600 tuntia lukuvuodessa siten, että vähintään 28 %:n osalta opettaja saa itse määrätä työn ajan
ja paikan (ns. sitomaton työaika). Työajan käyttö määritellään lukuvuoden,
lukukauden tai palvelussuhteen alussa
tehtävässä työaikasuunnitelmassa. Mikäli työhön käytetty aika tai tehtävät
on virheellisesti arvioitu tai tehtävät
muuttuvat, tulee työaikasuunnitelmaa
muuttaa.
Työaikasuunnitelmaa tulee tarkistaa
aina vastaamaan todellisen työajan
käyttöä, joten työaikasuunnitelman toteuttamista pitää seurata säännöllisesti.

22

Tärkeä olisi käyttää samaa proseduuria
ja työkaluja kaikilla, mutta se, miten TASin muuttaminen toteutetaan ja mihin
muutos tallennetaan, ei ole yksinkertaista. On tärkeä myös pohtia, miten
seurataan, jos työhön suunniteltu aika
ylittyy tai alittuu.
TOOLIN 2. varapuheenjohtajan Ari Ekholmin esityksen aiheena oli TAS-ohjeen tulkitseminen ja TAS-suunnittelun
sekä työehtosopimuksen suhde. Materiaalina tässä hän käytti Satakunnan
ammattikorkeakoulun TAS-ohjetta. Esityksessä hän näytti, miten työaikasuunnittelun periaatteet toteutuvat käytännössä SAMKissa.
LOPULTA TOOL RY:N puheenjohtaja Jarno Varteva puhui valtakunnallisen yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Hän
kertoi TOOLin syksyn tulevista tapahtumista. Hän korosti myös sitä, miten
tärkeää on, että TOOL itse hoitaa aktiivisesti tekniikan ja liikenteen koulutuspolitiikkaa sekä edunvalvontaa omien erityispiirteiden ja erityisehtojen kannalta.
Todettiin, että TOOLin olemassaololle
on olemassa edelleen vankat perusteet.
Koulutuspäivän osallistujat totesivat
koulutuspäivän olleen onnistunut ja
hyödyllinen päivä. He kokivat, että oli
mieluisaa päästä paikan päällä tapaamaan kollegioita. Kiitos kaikille osallistujille sekä OAJ:lle järjestelyistä!

N

euvottelut päättyivät tuloksettomina huhtikuun alussa, jonka
jälkeen sopimusten käsittelyä jatkettiin valtakunnan sovittelijan toimistolla. Toukokuun alussa neuvottelutuloksen saavuttamiseksi haettiin
painetta myös kohdennetuilla lakoilla. Neuvottelukierros kokonaisuudessaan kuvastaa Sivistan asennetta
työntekijäosapuolia kohtaan. Tavoite
on tarjota vain heikennyksiä.
AVAINOTESIN sopimusaloilla neuvottelutulos saavutettiin 15.6. Sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025.
Sopimuksen kolmas vuosi on optiovuosi ja tähän liittyvät neuvottelut palkankorotuksista käydään
15.3.2024 mennessä.
Tämän vuoden yleiskorotus on 2,0
% ja se on tullut maksuun 1.5.2022
alkaen. Ensi vuonna palkankorotus
on 1,49 % ja maksetaan 1.6.2023 alkaen.
Paikallisesti jaettavia eriä on kaksi,
jotka käytetään henkilökohtaisten
peruspalkkojen ja lisien korottamiseen. Tämän vuoden paikallinen erä
on 0,50 % ja se maksetaan 1.11.2022
alkaen. Toinen erä 0,40 % tulee maksuun 1.6.2023 alkaen. Erien käytöstä
tulee käydä neuvottelut työnantajan
ja luottamushenkilöiden välillä.
Avainotesiin liittyy myös kehittämiseriä vuosille 2023 ja 2024, ja
näiden kohdentamisesta käydään
liittotason neuvottelut. Ammattikorkeakouluista vain Turun amk on
Avainotesin piirissä.

3/2022 Toolilainen

Sopimusneuvottelut
lopultakin päätökseen
Sivistan neuvottelut hiljenivät kesän
ajaksi. Muutama keskustelu kesän aikana oli OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murron ja Sivistan toimitusjohtaja
Teemu Hassisen kesken. Neuvottelut
alkoivat tiiviinä elokuun alussa, ja sopimus syntyi aamuyöllä 5.8.
Uusi työehtosopimus on voimassa
9.8.2022-31.3.2024. Vajaa kaksivuotinen
sopimus tuo ensimmäisenä vuotena
keskimäärin 2,55 prosentin palkankorotukset. Yleiskorotus 1.9.2022 on 2,0 prosenttia, minkä lisäksi jaetaan 0,55 prosentin paikallinen erä, jonka käytöstä
sovitaan luottamushenkilöiden kanssa.
Ellei jakotavasta ei löydy yksimielisyyttä,
erä jaetaan yleiskorotuksena.
VUODEN 2023 palkankorotukset sijoittuvat ajalle 1.8.2023–31.3.2024. Niiden
suuruus on sidottu kolmen yksityisen
sektorin verrokkisopimusten keskimääräisiin korotuksiin ja kustannusvaikutukseen kahden vuoden ajalta. Vertailussa
olevat sopimukset ovat Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva sopimus,
Kemianalan toimihenkilöitä koskevat
sopimus ja Teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskeva sopimus.
Yleiskorotuksen osuus vuoden 2023
korotuksesta on 70 prosenttia ja paikallisen erän 30 prosenttia.
SUURIN KIISTA KOKO neuvottelujen
ajan liittyi perhevapaauudistukseen ja

Sopimuskausi
Yleiskorotukset

sen vaikutukseen työehtosopimuksessa. Perhevapaan kustannuksiin haettiin
kompensaatiota työehtosopimuksen
määräyksiä muuttamalla. Palkattoman
vapaan pienentävä vaikutus seuraavan
kesäajan palkkaan oli yksi työnantajan
ajamista ehdoista. Tämä vaatimus oli
OAJ:lle vaikea.
Palkankorotusten taso oli kuitenkin
kohtuullinen, varsinkin verrattuna sovintoehdotusten 1,9 prosenttiin, ja näin
sopimus voitiin hyväksyä.
Kun opettaja on palkattomalla harkinnanvaraisella työvapaalla, vuorotteluvapaalla tai opintovapaalla, hänen
seuraavan kesän palkkaa pienennetään
summalla, joka saadaan kertomalla
poissaolotyöpäivät luvulla 0,1 ja päiväpalkalla. Esimerkiksi yhden kuukauden
palkaton poissaolo vähentää kesäajan
palkkaa kahden päiväpalkan verran.
Tämä ei koske palkattomia perhevapaita eikä sairauspoissaoloja.
Muutos tulee voimaan vuodenvaihteesta, ja se koskee 1.1.2023 jälkeen alkavia vapaita.
Erikoinen tahto työnantajalta on, että
esimerkiksi opintovapaa heikentää kesäajan palkkaa. Samaan aikaan työaika
oman ammattitaidon ylläpitämiseen
ja kehittämiseen on täysin riittämätön.
Kesäajan palkan vähennystä ei tehdä,
jos työntekijä on palkattomalla vapaalla
kokonaisen vuoden.

AVAINOTES
1.5.2022-30.4.2025
1.5.2022 2,0 %
1.6.2023 1,49 %

Paikalliset erät

1.11.2022 0,5 %
1.6.2023 0,4 %

Työryhmät

Lukiokoulutuksen tes-määräyksiä
selvittävä työryhmä ja työryhmä
sopimuksen E-osion
joustavoittamisesta
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SOPIMUKSET OVAT nyt käytössä ja
hyvä niin. Mitä sopimuksista sitten
pitäisi olla mieltä? Palkankorotusten
taso on kohtuullinen. Kevään lakkoilut Sivistan sopimusten puolesta eivät menneet hukkaan.
Palkattomien vapaiden aiheuttamat kesäpalkan vähennykset ovat
iso heikennys. Tosin ei ole tarkkaa
käsitystä siitä, kuinka montaa amkopettajaa tämä vuositasolla koskee.
Tekstiheikennyksiä perhevapaiden
kustannusten kompensoimiseksi oli
muitakin mutta ne saatiin estettyä.
Tekniikan erityiskirjaukset eivät
nousseet esille neuvotteluissa.
Lähes kuuden kuukauden vaikeat
neuvottelut ovat nyt ohi. Kiitokset
OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroosille ja neuvottelutiimille, tulos
on parempi kuin mitä tarjolla moneen kertaan oli.
SEURAAVA

NEUVOTTELUKIERROS

keväällä 2024 tulee arvatenkin olemaan vähintään yhtä haastava. Kuntapuolen sopimukset ovat katkolla
vasta vuonna 2025. Niinpä mahdollisissa työtaistelutoimissa Sivistan
sopimuksessa olevat oppilaitokset
taistelevat yksin. Ei ole helppoa Sivistan kanssa.

SIVISTA
9.8.2022–31.3.2024
1.9.2022 2,0 %
Vuosi 2023 yksityisen sektorin
verrokkisopimukset
1.9.2022 0,55 %
Vuoden 2023
korotusprosentista 30 %
Ei erillisiä työryhmiä, jatkuvan
neuvottelun periaate
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Kuvia kokousmatkalta:

toimituskunta Berliinissä ja
Spreewaldissa

Kuva: Lasse Hillman

Kuva: Lasse Hillman
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Kuva: Lasse Hillman

Kuva: Lasse Hillman

Kuva: Reijo Manninen

Kuva: Annamária Erdei

Kuva: Lasse Hillman

Kuva: Alla Lemetchkova-Toivonen
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Kuva: Lasse Hillman
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ANNAMÁRIA ERDEI, järjestösihteeri

Toolilainen voi hyvin ja

Kuva: Lasse Hillman

kehittyy edelleen

Kerran vuodessa pidettävässä Toolilainen-lehden
suunnittelukokouksessa
keskusteltiin edellisistä
numeroista sekä pohdittiin
kehitysehdotuksia.

T

oimituskunnan mukaan lehden
nykyinen rakenne on hyvä ja sisältö
laadukasta.
Vierailupalsta on osoittautunut
hyväksi, ja palstalle on saatu mielenkiintoisia kirjoituksia. Se että kuuluisat ihmiset suostuvat kirjoittajaksi
lehteemme, tarkoittaa lehtemme
arvostusta korkealle. Vierailijat ovat
myös ottaneet huomioon TOOLin toiminnan. Esimerkiksi Olli Rehnin kirjoituksessa erityisesti positiivista oli se,
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että se oli osoitettu TOOLille ja meidän
näkökulmamme oli huomioitu.
Kokouksessa päätettiin julkaista edelleen neljä numeroa vuodessa, ja kuten
aiemminkin lehti julkaistaan ja jaetaan
printtilehtenä. Lehden ilmestymispäivinä siitä julkaistaan myös nettiversio
TOOLin kotisivuilla.
Lehti jaetaan nykyisin laajalle yleisölle: toolilaisten lisäksi eduskunnalle, ammattiliittoihin, media- ja lehtitaloihin,
yhteistyökumppaneille ja muun muassa Sivistan edustajille. Lehden levikki
laajenee koko ajan.
Toimituskunta kävi vilkasta keskustelua lehden sisällöstä. Päätettiin, että
jatkossa säilytetään kaikki vakiopalstat.
Edunvalvonta on edelleen lehden keskiössä, sitten tekniikka ja opettajuus sekä
muut aiheet. Lisäksi jatkossa lehdessä
halutaan esitellä hyviä opinnäytetöitä
ja mahdollisesti myös väitöskirjoja, kun
sellaisia tavataan.

LEHDEN ULKOASUSTA todettiin, että
40-sivuinen lehti on luettavampi kuin
paksumpi lehti, jollaisia julkaistiin
juhlavuonna 2021. Viime vuonna siirryttiin myös yhden kansikuvan sijasta
2–3 kuvan etukanteen. Toolilaisen tämän vuoden toisessa numerossa esitettiin takakannessa kuva vauvasta,
joka lukee Toolilaista. Tästä toimituskunta sai idean: takakannen teemaksi
otetaan ”Toolilainen-lehti matkustaa”
ja kuvia otetaan erikoisissa paikoissa.
KOKOUKSEN JÄLKEEN toimituskunta ehti myös tutustua Berliiniin ja
tehdä pienen retken Spreewaldiin.
Toimituskunnan jäsenet kertoivat,
että suunnittelukokous oli idearikas
tapahtuma ja kokouksessa tehtiin
tärkeitä päätöksiä lehden tulevaisuuteen liittyen.
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MIRKA AIRESVUO

Kirjoittaisitko Toolilaiseen? Tässä ohjeet!
Kun saat juttuidean, ota yhteyttä
johonkin toimituskunnan jäseneen tai
toimituksen sähköpostiosoitteeseen
toolilainen@gmail.com, niin mietitään,
sopiiko artikkeli lehteen ja mikä olisi julkaisuajankohta. Valmis aineisto eli teksti
(word) ja kuvat (jpg) lähetetään tuohon
samaan osoitteeseen.
Toimituskuntalaiset ja aineistopäivät eli
dedikset on listattu lehden ”apinalatikkoon”, sivulla 5.

Teksti
– Määritä riviväliksi 1, ja välistykset ennen ja jälkeen ovat 0.
– Älä käytä mitään muuta muotoa kuin wordia (ei esim. open officea tai pdf:ää).
– Kirjoita kirjoittajan nimi VERSAALILLA artikkelin alkuun, vasempaan yläreunaan. Jos haluat mainita myös organisaaton ja
tittelin, niitä ei kirjoiteta versaalilla.
– Lihavoi otsikko ja mahdollinen ingressi.
– Kirjasinlaji eli fontti voi olla Calibri, Ariel tai jokin muukin, koko
esimerkiksi 11 tai 12. (Nämä muokataan editointivaiheessa.)
– Paina yhden kerran Enter, jos haluat tyhjän lyönnin verran sisennystä tekstikappaleen sisällä.
– Paina 2 kertaa Enter, jos haluat rivivälin eli aloittaa uuden kappaleen.
– Jätä väliotsikon ylä- ja alapuolelle 1 tyhjä rivi ja lihavoi väliotsikko, jos haluat kappaleiden väliin väliotsikon.
– Älä käytä värejä, kursiivia tai alleviivausta.
– Älä tee sisennyksiä tabulaattorilla tai välilyöntinäppäimellä.
Käytä Enteriä, kuten yllä on neuvottu; kirjapaino tunnistaa yhden Enterin sisennykseksi ja kaksi Enteriä kappalejaoksi.
– Älä käytä tavutusta tai oikean reunan tasausta.
– Älä käytä ylä- ja alatunnistetta tai sivunumerointia.
– Kirjoita tekstin lopuksi kuvatekstit.

Kuvat
– Lähetä kuvat mahdollisimman suurella resoluutiolla. Älä rajaa
tai pienennä kuvia. Se tehdään tarvittaessa taitossa.
– Kuvien tulee olla vähintään 1 megatavu (kokosivun kuva: 3–20
megatavua).
– Lähetä kuvat erikseen (jpg-tiedostoina), älä liitä/upota niitä
tekstiin.

Kuvaajan tiedot
Jokaisen valokuvan kuvaaja mainitaan.
– Mikäli jutun kirjoittaja on ottanut kuvan tai kuvat, kuvaajaa ei
erikseen mainita, vaan tunnistetietoihin merkitään vain kirjoittajan nimi: ETUNIMI SUKUNIMI
– Mikäli joku muu kuin jutun kirjoittaja on ottanut jutun kuvat,
hänet mainitaan kirjoittajan nimen alla tunnistetiedoissa:
Kuva: ETUNIMI SUKUNIMI
– Mikäli jutun kuvilla on eri kuvaajat, kuvaajan nimi mainitaan
kunkin kuvatekstin yhteydessä:
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Insinöörikoulutusta 100 vuotta -juhlaviikko järjestettiin Tampereella 2012. Kuva: Etunimi Sukunimi
– Mikäli kuva on vanha eikä kuvaajaa tiedetä, merkitään kuvan
otsikon perään ”Arkistokuva”:
Fysiikan opetusta uudistanut opettajatiimi sai työstään TAMKin
vuoden 2014 pedagoginen teko -palkinnon. Arkistokuva.

Sana- ja merkkimääriin osviittaa
–
–
–
–

Tekstin tiivistäminen on taitolaji! Lyhyt teksti on parempi kuin
pitkä, eikä lehtijuttu ole tutkimus- tai matkaraportti. Toolilaisen
artikkelien kuvineen päivineen tulee mahtua yhdelle sivulle tai
aukeamalle.
Puolen sivun teksti: noin 200 sanaa (noin 1500 merkkiä)
Yhden sivun juttu (teksti + kuva): noin 200 sanaa (noin 1500
merkkiä)
Aukeaman juttu (teksti + iso kuva): noin 300–600 sanaa (noin
2500–6000 merkkiä)
Aukeaman juttu (teksti + pari kolme keskikokoista kuvaa): noin
300–500 sanaa (noin 2500–5000 merkkiä)
Toimituksella on oikeus lyhentää ja editoida aineistoja.

Artikkelista julkaisuksi?
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tiedonkeruussa artikkeli
Toolilaisessa saatetaan hyväksyä julkaisutyyppiin D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut ja tarkemmin ryhmään D1 Artikkeli
ammattilehdessä, mikäli se täyttää OKM:n kriteerit.
OKM määrittelee ammatilliset julkaisut (tyyppi D) näin: ”Ammatillisella julkaisulla tarkoitetaan julkaisuja, jotka levittävät
tutkimukseen ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön. Ammatillisten julkaisujen pääasiallinen
lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön
työssään.”
Julkaisu ei siis automaattisesti oikeuta julkaisupisteisiin vain
siksi, että se on julkaistu, vaan sen on täytettävä myös muut
OKM:n määrittelemät kriteerit. Asiasisällön lisäksi näitä muita
kriteereitä ovat muun muassa julkaisun uutuusarvo ja se, että
tekijällä on jonkinlainen affiliaatio eli sidos ammattikorkeakouluun, yleensä tällä tarkoitetaan työsuhdetta.
Artikkelista on ilmoitettava lehden ja/tai kustantajan nimi: Toolilainen ja Tool. Julkaisutyypin D artikkelista ei enää ole pakko
ilmoittaa ISBN/ISSN-tietoa, mutta se löytyy lehden sivulta 5.

27

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
RIIKKA ALA-SANKILA

ANNE VUOKILA

Mitä ovat Critical Incidents
eli kriittiset tilanteet?

SeAMK Kuvapankki.

Kulttuurien välisessä viestinnässä kriittisillä tilanteilla (Critical Incidents) viitataan
tapahtumiin, joissa jokin menee vikaan tai
osallistujat kokevat ne ongelmallisiksi, hämmentäviksi tai huvittaviksi.

Y

leensä kyse on siitä, että eri kulttuurit ja niiden normit
törmäävät. Aina osallistujat eivät edes ymmärrä, mitä tapahtui ja miksi. Nostamme alkuun kaksi esimerkkitilannetta, jotka
kuvaavat kulttuurien eroja viestinnässä ja aiheuttavat ongelmia.
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Mr Hassan does not
come to work
Mr Frank is an engineer and is responsible for a large construction project in Jordan. Mr Hassan, Jordanian, is his most important employee. One morning Mr Hassan asked Mr Frank for an
urgent meeting. He explains that he has to take the next day
off because his wife has to see a doctor. Mr Frank replied that
it would be very inconvenient the next day and that he urgently needed him. He asks Mr Hassan for understanding and asks
what is wrong with his wife. Mr Hassan does not answer. Mr
Frank emphasizes once again how important the work the next
day is and that Mr Hassan’s wife can certainly go to the doctor
on her own. Mr Hassan remains silent and does not come to
work the next day. Mr. Frank is disappointed because he trusted
Mr Hassan.
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The delivery date
Mr. Carpenter: I would like to come back to the question of the delivery date again. We seem to have skipped over that.
Mr. Sato: Yes, this issue is slightly complicated. It will take some thought.
Mr. Carpenter: Not really. It is just a matter of choosing a date that all of us here can agree on.
Mr. Sato: Yes, choosing a date.
Mr. Carpenter: I think three months after the start of production is reasonable. What do you think?
Mr. Sato: Yes, three months. Very reasonable. Perhaps we can take a break now.
Mr. Carpenter: A break? Right now? We only have this one item left on the agenda and then we will be finished. If we could just decide.
Mr. Sato: Yes, we need to decide. If we could just have a break.
Mr. Carpenter: Ok, but let us make it quick.

Kriittiset tilanteet
KRIITTINEN TILANNE ON kuvaus aidosta tilanteesta, jossa
tapahtuu väärinymmärrys eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten välillä. Niitä analysoimalla ymmärrämme paremmin
erilaisia asenteita, odotuksia, ja käyttäytymistä. Samalla opimme huomaamaan mahdollisia syitä kulttuurien välisiin väärinkäsityksiin. Se myös auttaa meitä hämmentävissä kulttuurien
välisissä tilanteissa.
Yllä olevat esimerkit kuvaavat hyvin, kuinka väärinymmärryksiä sattuu tilanteissa, joissa ei huomata tarvetta kulttuurisensitiivisyydelle. Pienistäkin kulttuurieroista voi nousta yllättävän isoja kriisejä.
TÄLLÄ HETKELLÄ KOLME SeAMKin kieltenopettajaa osallistuu
kansainväliseen Critical Incidents -hankkeeseen (Erasmus+,
2020–2023), jossa kerätään yllä olevan kaltaisia kriittisiä tilanteita eri maista ja kulttuureista, analysoidaan niitä sekä kehitetään kulttuurienvälisen viestinnän opetussuunnitelmaa ja
opetusta.
Hankkeessa on mukana SeAMKin lisäksi tsekkiläinen Škoda
Auto Vysoká Škola, saksalainen FH Zwickau, itävaltalainen FH
Oberösterreich ja italialainen Università di Siena. SeAMKista
mukana ovat Anne Vuokila, Riikka Ala-Sankila ja Heli Simon.
3/2022 Toolilainen

TÄMÄN PÄIVÄN kansainvälisessä maailmassa tarvitaan uusia
tapoja kouluttaa tulevaisuuden työntekijöitä ja kehittää heidän kykyjään sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja viestintään eri
kulttuureista tulevien ihmisten kanssa.
Hankkeen tavoitteena on kerätä ihmisiltä kokemuksia kulttuurillisesti kriittisistä tilanteista, analysoida niitä, ja teoriaa ja
käytäntöä yhdistämällä kehittää opetussuunnitelmia, opetusmateriaalia ja -metodeja, joita voi hyödyntää erilaisissa koulutuksissa.
Tällä tavoin voidaan auttaa opiskelijoita ja työntekijöitä kohtaamaan yhä kansainvälisemmän työelämän haasteita.
TYÖELÄMÄSSÄ JA OPINNOISSA on hyvä pitää mielessä, että
pelkkä kielitaito ja matkustuskokemus ei kulttuuritietoisuutta
takaa, vaan ne voivat antaa liiankin hyvän käsityksen omista
viestintätaidoista ja sumentaa havainnointiherkkyyttä. Ongelmatilanteita ei tällöin välttämättä edes huomaa.
Työpaikalla voi olla eri kulttuurien edustajia, henkilökunta
käy työmatkoilla ulkomailla ja ottaa vastaan ulkomaalaisia
vierailijoita.
Siksi varsinkin arjessa on tärkeää tiedostaa ja huomata mahdollisuus kriittisten tilanteiden ilmaantumiselle ja tietää, kuinka selviytyä niissä.
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MERJA ÖHMAN

Insinöörin elämää
Kuva: Taru Kurenniemi

Janne Häikiö –
sosiaalinen moniosaaja
vientiyrityksessä

Suomi elää metsästä ja se näkyy Pohjois-Karjalassa, jossa
toimii useita metsäalan yrityksiä. Yksi niistä on Pentin
Paja Oy, jonka Pentti Häikiö
perusti vuonna 1982.

S

itä ennen yritys oli auto- ja maatalouskorjaamo, mutta korjaamisen
ohella Pentti kehitti omia tuotteita,
muun muassa yksinkertaisen ja edullisen Naarva-sykeharvesterin. Pentti kuoli yllättäen 1996, jolloin pojat Mikko ja
myöhemmin Janne siirtyivät yrityksen
palvelukseen, Mikko toimitusjohtajaksi
ja Janne laajentamaan vientiä.
2000-luvulla yrityksessä kehitettiin
useita uusia tuotteita. Vuonna 2009 Outokummun metalli osti 50 % yrityksestä
ja pari vuotta sitten Newfiro Oy sulautettiin Pentin pajaan, jolloin yritykseen
saatiin teollisuusautomaation osaamista.
Janne Häikiön koulutus on koneinsinööri mutta hänen toimenkuvansa on
hyvin laaja – on oltava teknistä osaamista, myyntitaitoa sekä kykyä kuunnella
asiakasta ja hänen tarpeitaan, koska sillä
luodaan pohja pitkille asiakassuhteille.

Markkinointia ja
tuotekehitystä
JANNE KERTOO, ETTÄ hänen tärkein

tehtävänsä on myynti ja markkinointi
kotimaahan ja vientiin. Hän tekee myös
30

Pentin Paja Oy:n osakas ja kehitysjohtaja, koneinsinööri Janne Häikiö esittelee Ylivieskan Ryskypäivillä Naarva S23C -sykeharvesteria langattomalla
pituusmittalaitteella.

tuotekehitystä erityisesti hydrauliikan ja
automaation osalta, ostoja, asiakastukea sekä tuotannon ohjausta.
Markkinoinnissa hän tekee mainoksia, videoita muun muassa Youtubeen
ja Instagramiin ja päivittää kotisivuja.
Näkyvyys ja hyvät kuvat ja videot ovat
tärkeitä tänä päivänä. Asiakas näkee,
mihin tuotetta käytetään ja miten se
toimii.
Lähes kaikki Naarva-tuotteet ovat lisälaitteita erilaisiin työkoneisiin, joten
metsä- ja maanrakennuskoneiden tuntemus ja käyttökokemus on välttämätöntä. Yrityksen pihallakin on koneita,
joita Janne välillä käy testaamassa suunnittelun lomassa.
Koska Janne vastaa työkoneiden
suunnittelusta, on oltava osaamista nii-

den hydrauliikasta ja ohjausjärjestelmistä. Eri ohjelmien käyttö on osa päivittäistä työtä, muun muassa hydrauliikka
ja sähkökaavioiden laatiminen Autocadilla, suunnittelijoiden 3D-mallien siirtäminen kuvankäsittelyohjelmaaan PTC
Creo View -ohjelmalla. Prototyyppejä
ja tuoteparannuksia tehdään jatkuvasti
tuotannon ohessa asiakaslähtöisesti.

Sisäinen ja ulkoinen
viestintä tärkeässä
roolissa
TYÖPÄIVÄ ALKAA USEIN sähköpostitse tulevien tilausten, tarjouspyyntöjen
ja teknistä tukea tarvitsevien viestien
läpikäynnillä. Janne laatii tarjouksia eri
3/2022 Toolilainen

on tehnyt. Hän kehottaakin opiskelijoita
ottamaan rohkeasti yhteyttä heitä kiinnostaviin yrityksiin, koska kaikki työpaikat eivät ole julkisesti auki.

Myynti on helpompaa,
kun tuntee tuotteet ja
asiakkaan tarpeet

Janne Häikiö ja Annukka-tytär nauttivat
mansikkakakusta mökillä.

puolille maailmaa. Jokainen tarjous on
erilainen, koska tuotekokoonpanot ja
varustelut vaihtelevat.
Hän käsittelee varaosatilauksia, vie tilauksia tuotantoon, antaa asiakastukea
ja tutustuu komponenttitoimittajien
uusiin tuotteisiin. Välillä hän järjestelee
messuja ja laatii tuotekoulutusmateriaalia. Hän ottaa myös vastaan asiakkaita, jotka tulevat tutustumaan koneisiin
tai kysymään vaihtokoneita.

Yrittäjän on ymmärrettävä
liiketoimintaa
ja koulutettava
henkilökuntaa
JOTTA LIIKETOIMINTA pysyisi kilpailukykyisenä, on hallittava tarjous- ja
kustannuslaskenta. Yrittäjäosakkaana
ja hallituksen jäsenenä on ymmärrettävä yrityksen toiminta ja liiketoiminta ja
nähtävä se kokonaisuutena henkilöstöhallinnosta tuotannon kehittämiseen ja
rahoitusjärjestelyihin.
Tulevaisuuden suunnittelu on mukana työssä koko ajan. Osakasyrittäjien kanssa käsitellään liiketoiminnan,
tuotannon ja tuotteiden kehittämiseen
liittyviä aiheita. Nousevat raaka-ainekustannukset ja komponenttien saatavuusongelmat työllistävät.
Janne kertoi, että he ovat palkanneet
uusia toimihenkilöitä, ja heidän perehdytyksensä ja koulutuksensa kuuluu
myös hänen tehtäviinsä. Hänen mielestään henkilöstön hankinta on onnistunut hyvin ja he ovat saaneet hyviä
työntekijöitä. Työtehtävät voi oppia, jos
on ahkera ja oikea asenne. Jos jotain ei
osaa, sen voi opetella, kuten hän itsekin
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KUN ON PÄIVITTÄIN tekemisissä asiakkaiden ja jälleenmyyjien kanssa, ulospäinsuuntautuneesta luonteesta on
apua. Sosiaaliset taidot ovat välttämättömiä sekä yrityksen ulkoisessa että
sisäisessä vuorovaikutuksessa. Tuotteiden parhaat myyntiargumentit on osattava esittää selkeästi ja ytimekkäästi
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. On
pystyttävä kertomaan jälleenmyyjille
tuotteista siten, että tuotteiden myynti
asiakkaille sujuu.
Jannesta on tärkeää antaa asiakkaalle aikaa ja keskustella puun hinnoista,
metsänhoidosta, asiakkaan traktorista
ja maalla elämisen ihanuudesta. Osa
asiakkaista on ollut asiakkaina jo Jannen isän eläessä. Hän kertoo oppineensa käyttämään asiakkaiden ratkaisuja ja
koneyhdistelmiä referensseinä uusien

asiakkaiden hankinnassa, koska asiakkaat kuulevat mielellään, miten muut
ovat toteuttaneet ja hyödyntäneet
konehankintoja. Pääasia on saada asiakkaalle hintansa arvoinen kone, joka
helpottaa ja tehostaa asiakkaan metsätöitä. Kun hyvä asiakassuhde on luotu,
asiakas hankkii heiltä myös varaosia ja
lisälaitteita ja jossain vaiheessa taas uusii kalustoaan.
Työhön sisältyy paljon messumatkoja, muun muassa Ruotsiin, Saksaan,
Norjaan ja Viroon, mutta nykyään ei
tarvitse matkustaa niin paljon osaavien jälleenmyyjien ansioista, joita löytyy
jopa Argentiinasta. Asiakas ostaa mielellään sellaiselta, jonka kanssa hän voi
käyttää äidinkieltään. Jannen mielestä
Pohjoismaissa ja Kanadassa myynti on
vaivatonta, mutta jo Keski- ja Etelä-Euroopassa on enemmän haasteita.
Janne on 58-vuotias, mutta hänestä
näkee, että hän nauttii monipuolisesta ja monenlaista osaamista vaativasta
työstään. Hän kertoo, että vaihtelevat
työpäivät ja työtehtävät ovat rikkaus.
Hänen mielestään tässä vaiheessa voi
jo jakaa rutiinitehtäviä nuoremmille ja
keskittyä itse haastavampiin tehtäviin.
Vierivä kivi eri todellakaan sammaloidu!

Kuka: Janne Häikiö
Koulutus: YO Ilomantsin lukio 1984, automatiikka-asentaja 1987,
koneinsinööri WTOL 1992.
Perhe: Vaimo ja jo omilleen muuttaneet tyttäret 22 v. ja 19 v. Kaksi isoa kissaa ja
kaksi pientä koiraa.
Harrastukset: Kaukalopallo, kuntosali, maantiepyöräily, moottoripyöräily, vetouistelu,
rumpujen soiton opettelu, vanha suojeltu puutalo Joensuussa ja kesämökki
Ilomantsissa, kirjojen lukeminen ja kuuntelu
Työ: Pentin Paja Oy osakas ja kehitysjohtaja, vastuussa myynnistä ja markkinoinnista
Ura: 1992–95 käyttöinsinööri, tekninen johtaja (Mertsalmi Oy), 1995–2003
kehitysinsinööri, tuotepäällikkö, Account Manager (Perlos Pharma),
2003– yrittäjäosakas, kehitysjohtaja (Pentin Paja Oy).
Pentin Paja: Omia tuotteita valmistava ja markkinoiva konepajayritys, jonka Jannen isä,
Pentti Häikiö, aloitti auto- ja maatalouskonekorjaamona jo v. 1964. Toimipisteet Ilomantsissa ja Joensuussa. Yrityksessä työskentelee myös veli Mikko vaimonsa Eilan kanssa.
Tuotteet: Naarva-energiakourat, -sykeharvesterit, -taimikonhoitokoneet ja -polttopuupilkkurit sekä Newfiro-kappaleenkäsittelylaitteet.
Henkilökunta: 20
Markkinat: Lähes puolet tuotteista toimitetaan vientiin. Vientimaita lähes 40 Suurimmat
vientimaat Ruotsi, Kanada, Itävalta, Norja ja Saksa.
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JARNO MERTANEN

PANU OJALA

Osaajia tarvitaan teollisuuteen
UpTech - Tulevaisuuden
osaajia Itä-Suomeen on ItäSuomen yliopiston, Kareliaammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun
ESR-rahoitteinen yhteishanke. Hankkeen tausta ja tarve
tulivat suoraan itäsuomalaisen teknologiateollisuuden
tarpeista.

E

tenkin Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon perinteisesti vahvat kone- ja
metalliteollisuuden alat tarvitsevat lisää
osaajia. Osaajien tarve syntyy pääasiassa eläköitymisistä, kasvusta ja teknologian kehityksestä.
Teknologiateollisuus ry:n vuonna
2021 laatiman selvityksen mukaan Suomessa tarvitaan seuraavan 10 vuoden
aikana yli 130 000 uutta osaajaa. Tekniikan ala ei ole ainoa osaajapulan kanssa
painiva ala. Lähes kaikkialle tarvitaan
seuraavien vuosikymmenten aikana
valtava määrä uusia osaajia.
Yritysten kannalta osaavan työvoiman saaminen alueelle on hyvin tärkeää. Uskalletaanko investointeja tehdä,
jos osaavan työvoiman löytäminen vaikuttaa epävarmalta?

tukemalla itäsuomalaisen
diplomi-insinöörikoulutuksen kehittymistä.
TAMPEREEN YLIOPISTON

ja Itä-Suomen yliopiston
yhteistoteutus automaatiotekniikan
diplomiinsinöörikoulutuksesta
jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vielä vuoteen 2026 asti.
Ensimmäiset opiskelijat
aloittivat syksyllä 2021 ja
toinen ja toistaiseksi viimeinen sisäänotto aloitti
syksyllä 2022. Osan robotiikan harjoitteluista opiskelijat ovat voineet suorittaa Karelian tai Savonian
laboratorioissa.
Itä-Suomen yliopisto
sai hakemansa tutkinnonanto-oikeudet tekniikan
alan koulutuksille. Syksystä 2023 alkaen Joensuussa voi opiskella diplomi-insinööriksi
kestävien teknologioiden tai fotoniikan
ohjelmissa ja Kuopiossa teknillisen fysiikan ohjelmassa.
UpTech-hankkeessa selvitetään, mitä
opintojaksoja amk-insinööriopiskelijan
täytyisi suorittaa, jotta voisi sujuvasti
jatkaa diplomi-insinöörikoulutukseen.

Diplomi-insinöörikoulutusta
Itä-Suomeen

Osaajakortit palvelevat
jatkuvan oppimisen
haasteita yrityksissä

HELPOIN KEINO SAADA osaajia alueelle
on yksinkertaisesti järjestää koulutusta alueella. Tuleva työpaikka löydetään
monesti jo opiskeluaikana, eikä näin ollen muuttohalukkuutta valmistumisen
jälkeen enää löydy.
Etenkin diplomi-insinöörien houkutteleminen Itä-Suomen alueelle on ollut
haasteellista. UpTech-hanke on ollut
mukana ratkaisemassa tätä haastetta

TEKNOLOGIAN JATKUVASTI vauhdittuva kehitys asettaa sekä yritykset että
oppilaitokset haastavaan asemaan.
Opetussuunnitelmat pyrkivät parhaimpansa mukaan ennakoimaan tulevaisuuden osaamistarpeita, mutta
nykyisessä vauhdissa on vaikea kestää
mukana. Yrityksissä tämä on kasvattanut tarvetta jatkuvan oppimisen palveluille.
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Ohjelmoinnin opetusta Charlie-robotilla Siikasalmen koululla. Kuva: Atte Enwald

UpTech kokosi alueen yrityksiltä teetettyjen osaamistarveselvitysten perusteella modulaarisia opintokokonaisuuksia, osaajakortteja. Osaajakorttien
aiheet jakautuvat tällä hetkellä neljään
osaan: kestävään kasvuun, tekniseen
myyntiin, data-analytiikkaan sekä ohjelmointiin ja tekoälyyn. Suunnitteilla ovat
erilliset kokonaisuudet johtamiseen ja
toiminnan kehittämiseen.
Osaajakorttien etuna on tarjonnan
koostuminen Karelian, Savonian ja
Itä-Suomen yliopiston tarjonnasta ja
vapaus valita aina yhdestä kurssista sivuaineen laajuiseen kokonaisuuteen.
Osa osaajakorttien tarjonnasta on jo
valmiiksi olemassa olevia kursseja, mutta myös uusia sisältöjä on kehitetty runsaasti.
Osaajakorttien avulla yksittäisten
henkilöiden on helpompi päivittää
osaamistaan yhdestäkin spesifistä aiheesta.
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Volkswagenin oppimisympäristö
Deutsche Messe Technology
Acdemyssa Hannoverissa.
Kuva: Jari Lipponen

Tavoitteena kasvattaa
tekniikan alan vetovoimaa
KAIKEN TÄMÄN TAUSTALLA on suuri kysymys tekniikan alan vetovoimasta. Yksi
UpTechin haastavimmista tavoitteista
onkin tekniikan vetovoiman kasvattaminen. Vanhat mielikuvat eivät karise
helposti, vaikka tekniikan ala onkin kehittynyt valtavasti.
Yhteistyössä
teknologiateollisuuden MyTech-ohjelman kanssa olemme kouluttaneet MyTech-lähettiläitä
kertomaan nuorille, mitä tekniikan ala
nykyään on. Toivottavasti korona-ajan
hieman hellittäessä myös nuorten yritysvierailut mahdollistuisivat laajemmissa määrin. Nyt yritysvierailuja on

tehty lähinnä UpTechin oman väen toimesta.
Suoraan nuorille suunnattua vetovoimatoimintaa edustaa Lego MindStorms
-roboteilla toimiva robottilainaamo.
Roboteille on Karelian opiskelijoiden
toimesta tehty harjoituspaketteja, jotta
tehtävien vastauksia ei löytäisi suoraan
googlettamalla. Robottilainaamotoimintaa on pilotoitu kahdesti ohjatusti
ja yhden lukukauden verran opettajavetoisesti. Opettajilta ja oppilailta saatu palaute robottilainaamosta on ollut
positiivista, ja ne ovat toimineet yllättävänkin hyvin niin ala-asteella kuin yläasteellakin.
KANSAINVÄLISYYTTÄ edustimme vierailemalla Saksassa Hannoverin mes-

suilla ja useissa alueen korkeakouluissa.
Tekniikan alan vetovoimaongelmat ja
osaajapula ovat globaaleja ongelmia,
joilta edes perinteinen teollisuusmaa
Saksa ei ole välttynyt.
Olikin mielenkiintoista nähdä, millaisia ratkaisuja Saksassa oli kehitelty.
Yksi erikoisimpia ratkaisuja oli insinööriopintojen ja työelämän yhdistäminen
oppisopimukseen verrattavissa olevalla
syvyydellä. Näillä tiedoilla on hyvä lähteä edistämään kansainvälisten osaajien saamista Itä-Suomeen.
HANKE JATKUU VIELÄ kesään 2023 asti.
Paljon on jo ehditty tehdä, mutta vielä
enemmän on ehditty suunnitella. Nyt
on aika viedä suunnitelmat käytäntöön!

UpTech-tiimi tyhy/tyky/kehittämispäivän vietossa Puijon frisbeegolfradalla.
3/2022 Toolilainen
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TEIJA HONKANEN
Energiatekniikan lehtori
Savonia AMK

NAU – Naiset tekniikan alalla
Tekniikan alalla näkyy miesten ja
naisten välillä vertikaalista eriytymistä, joka pitää sisällään naisten
osalta muun muassa selittämättömän palkkaeron, katkonaisemman
uran, koulutusta vastaamattomia
työnkuvia, aliedustusta yritysten
johtotehtävissä ja johtotehtävien
keskittymistä tukitoimintoihin.

T

ilastojen mukaan naisten osuus tekniikan alan
ammattikorkeakoulujen opiskelijoista on ollut matala vuosien ajan. Osuus on pysytellyt 17–18 prosentin tuntumassa jo pitkään. Aivan viime aikoina
opiskelijamäärissä on ollut havaittavissa hienoista
kasvua kuten oheisesta kuvasta voidaan nähdä.
SYITÄ NAISTEN VÄHÄISEEN osuuteen tekniikan
opiskelijoista ovat muun muassa lukiossa tehdyt
ainevalinnat, perinteiset sukupuoliroolit ja mielikuvat teknisen alan ammateista. Kun naiset eivät
hakeudu tekniselle alalle, se vaikuttaa sukupuolten välisiin palkkaeroihin sekä naisten määrään
yritysten johdossa.

Maija Salonen osallistuu aktorina NAU:n
mentorointiohjelmaan. Kuva: Maiju Salonen

Naisten osuus tekniikan alan ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista. Kuva: Susanna Bairoh
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ANNAMÁRIA ERDEI, järjestösihteeri

Mentorointiohjelma sai alkunsa tavoitteesta kehittää
naisopiskelijoita hyödyttäviä
opintojen aikaisia yhteistyön
muotoja.

OKKA-päivät
16.–17.9. Tampere

NAISET TASA-ARVOISESTi uralle (NAU)

on ESR-hanke, jossa on mukana kolme
yliopistoa, viisi ammattikorkeakoulua
ja yksi ammattiliitto. Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea naisten tasaarvoista työelämään siirtymistä ja uralla
etenemistä.
Tutustuin hankkeeseen LinkedInissä,
missä LUT:n alumniryhmän kautta etsittiin opiskelijoille halukkaita mentoreita.
Lähdin mukaan hankkeeseen osallistumalla vapaaehtoisena mentorina mentorointiohjelmaan, jossa on mukana
etupäässä naispuolisia tekniikan opiskelijoita aktoreina ja naispuolisia tekniikan ammattilaisia mentoreina. Mentorointiohjelma sai alkunsa tavoitteesta
kehittää naisopiskelijoita hyödyttäviä
opintojen aikaisia yhteistyön muotoja.
OHJELMAN ALUSSA muodostettiin 24
mentori-aktori-paria opiskelijoista ja
vapaaehtoisista mentoreista. Mentori
on henkilö, joka kokeneempana tukee,
opastaa ja etenkin kannustaa kokemattomampaa aktoria. Aktori taas on mentoroitava, kehittymishaluinen opiskelija.
Mentorointiohjelmaan sisältyi kolme
kaikkien osallistujien yhteistä tapaamista sekä mentoreiden ja aktoreiden yhteisesti sopimia tapaamisia. Mentoreiden
ja aktoreiden tapaamisissa keskusteltiin
aiheista, jotka olivat ajankohtaisia aktorille, kuten opinnoista, kesätöiden hakemisesta ja opinnäytetyöstä. Aktorin
tarpeet ja tavoitteet olivat tapaamisten
keskiössä.
MENTOROINTIOHJELMA päättyi tou-

kokuussa ja parhaillaan on käynnistymässä uusi kierros, jota varten haetaan
halukkaita mentoreita. Mentorointiohjelman osallistujat olivat tyytyväisiä ohjelmaan ja palaute oli myönteistä.
Mentorointiohjelma oli kestoltaan
kompakti ja hyvin strukturoitu ja olisi
sellaisenaan hyödynnettävissä myös
muissa oppilaitoksissa naispuolisten
opiskelijoiden tukemisessa.
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Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön järjestämiin Ammatillisiin opettajapäiviin 2022 osallistui lähes
200 ihmistä.

P

erjantain aihe oli Hyvinvoiva
opettaja ja puheenjohtajana toimi
OKKA-säätiön johtaja Tuulikki Similä. Kuulimme esityksiä älykkäästä
itsensä johtamisesta, terveellisistä ravintovalinnoista ja siitä, miten oikealla annostuksella liikunta voi edistää
hyvinvointia. Unen ja palauttamisen
merkityksestäkin opimme, samoin
monesta muusta opettajaa koskevasta teemasta.
Perjantai-iltana koulutukseen osallistuneet saivat osallistua erilaisiin
ohjattuihin, rentouduttaviin aktiviteetteihin kuten pilatekseen, jousiammuntaan, frisbeegolfiin, kirkkokonserttiin sekä kulttuurikävelyyn
Pispalan harjulle.
LAUANTAINA KÄSITELTIIN erityisesti
vastuullista ja kestävää tulevaisuutta
ja puheenjohtajana toimi OAO:n puheenjohtaja Lauri Hietalahti.
Yksi päivän puhujista oli OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto, joka
otti esille sen, kuinka viime vuodet
yhteiskunnassa on kuljettu kriisistä
toiseen. Korona-tilanne, Ukrainan
sota ja energiakriisi ovat vaikuttaneet
opettajien työhön ja tilanteeseen.

Muun muassa julkisen talouden velkaantuminen sekä yhteiskunnalliset
muutokset ja työmarkkinajärjestelmän murros ovat lisänneet opettajien
kuormitusta. Vaikka Suomi on koulutusrahoituksen keskivertomaa, opetuksen rahoituksessa on esiintynyt
ongelmia. Opettajapula on paheneva
ja koskee kaikkia koulutusasteita. Kelpoisia opettajia tarvitaan.
ONNISTUNEIDEN
sopimusneuvottelujen jälkeen ja eduskuntavaalien
lähestyessä nyt on taas aika vaikuttaa. Eduskuntavaaleissa päätetään
monista OAJ:in merkityksellisistä asioista. Listalla on esimerkiksi seuraavia
asioita:
- Koulutuksen rahoitus kokonaisuutena ja edellisten hallitusten
leikkausten paikkaaminen vai lisäleikkausten tekeminen.
- Oppimisen tuen ratkaisut ja esihenkilö- ja opettajamäärät.
- Perustaitojen vahvistaminen ja
tehtävät toimenpiteet.
- Toimet koulutustason nostossa
(50 %:lla korkeakoulututkinto) ja
siihen kohdistettava rahoitus.
- Opettajarekisteri.
PUHEENSA LOPUSSA Katarina Murto
korosti, että pedagoginen hyvinvointi vahvistaa jäsenten työhyvinvointia. Käynnissä olevan HyPe-hankeen
avulla tunnistetaan ja kehitetään korkeakoulujen henkilöstön hyvinvoinnin käytäntöjä. Sen päätoteuttajana
toimii OAJ yhteistyössä Sivistystyönantajat ry:n ja Haaga-Helian kanssa.
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EERO HOLMLUND
Savonia-ammattikorkeakoulu

Möbiusta matemaattisten
aineiden opetukseen

Matemaattisten aineiden
opetukseen soveltuvia digitaalisia alustoja on tarjolla
niukasti. Yhtälöiden, lausekkeiden tai yksiköiden
käsittely ei ole aivan suoraviivaista, ja siksi erityisesti
matemaattisissa aineissa on
riskinä tulla puetuksi monivalintojen pakkopaitaan.
Lisäksi järjestelmien käytettävyys on haaste – sekä
opettajan että opiskelijan näkökulmasta.

E

räs arjen työssä käyttökelpoiseksi havaittu matemaattisen materiaalin
opetusväline on Savoniassa käytetty
Möbius. Möbius on rakennettu matemaattisen Maple-ohjelmiston päälle, ja
sitä julkaisee koulutusohjelmistoyritys
DigitalEd.
Möbius on verkkopohjainen ratkaisu,
ja se toimii ulkoisena työkaluna sähköisissä oppimisympäristöissä kuten
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Moodlessa, Canvasissa ja Blackboardissa. Järjestelmien välinen integrointi ilmenee esimerkiksi Moodlen tapauksessa siten, että opiskelijan pisteet siirtyvät
automaattisesti Möbiuksen aktiviteeteista Moodlen arviointikirjaan.
SAVONIASSA MÖBIUKSEN historia alkoi
tekniikan opetuksessa vuonna 2015, jolloin hankittiin 150 lisenssiä. Muutaman
vuoden harjoittelun jälkeen käyttö alkoi
laajentua, kun välineen mahdollisuudet alkoivat tulla tutuiksi. Kolmen viime
vuoden aikana käyttö on kasvanut voimakkaasti, ja lukuvuonna 2021–2022 jo
yli 1200 tekniikan opiskelijaa oli tekemisissä Möbiuksen kanssa.
Painopiste Möbiuksen käytössä on
ollut matemaattisissa aineissa, mutta se
soveltuu erinomaisesti myös esimerkiksi mekaniikan ja lujuusopin tarpeisiin.
Savoniassa Möbiusta on käytetty sähkötekniikan opetuksessa.
MÖBIUKSEN VAHVUUS ON sen kyvyssä
ymmärtää matemaattista materiaalia,
mikä mahdollistaa tehtävien automaattisen arvioinnin. Opiskelija voi esimerkiksi syöttää lausekkeen varsin vapaasti,
koska Möbius näkee, ovatko opiskelijan
vastaus ja oikea vastaus matemaattisesti ekvivalentteja. Esimerkkinä tästä on

kuvan mukainen tilanne, jossa kaikki
esitetyt lausekkeet kelpaavat oikeaksi
vastaukseksi.
Opettajan luo materiaalinsa Möbiuksen tehtäväeditorilla. Editori tarjoaa lukuisia tehtävätyyppejä, joihin voidaan
luoda satunnaisuutta. Yksinkertaisia
perustehtäviä syntyy hetkessä editorin omilla pikatoiminnoilla, mutta on
mahdollista luoda myös hyvin monipuolisia tehtäviä hyödyntämällä tarkoitukseen soveltuvia komentoja. Etenkin,
jos Maplen ohjelmointi on hallussa, voi
tehtäviin sisällyttää lähes kaikkea, mihin
Maple vain kykenee.
Suurelaskennan kannalta hienoa on
mahdollisuus soveltaa SI-järjestelmää
täysimääräisesti. Jos esimerkiksi opiskelijan on määritettävä voiman suuruus,
voi hän ilmaista sen parhaaksi katsomissaan yksiköissä. Kaikki seuraavat olisivat
Möbiukselle sopivia yksiköitä edellyttäen luonnollisesti, että vastaava lukuarvo on oikein: N, kN, kg*m/s^2 tai jopa
Pa*mm^2.
Opiskelija saattaa toisinaan kokea
turhauttavana, että vastauksessa on lukuarvon lisäksi yksikönkin oltava oikein,
mutta opettajan mieltä tämä vaatimus
toki vain ilahduttaa.
Möbius tarjoaa myös muutamia erityisiä tehtävätyyppejä, joissa voidaan
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Aika, joka ennen kului tehtävien
ja kokeiden tarkastamiseen,
kuluu nyt valtaosin materiaalin
tuottamiseen.

Työn määritelmään liittyvä tehtävä ja neljä erilaista, oikeaksi vastaukseksi kelpaavaa
lauseketta.

käsitellä vaikkapa kemian reaktioyhtälöitä, vapaakappalekuvia sekä kuvaajien piirtoa.
DIGITALEDILLÄ ON VARSIN hyvät verkkosivut materiaalin laadinnan tueksi ja
lisäksi sähköpostilla tavoitettava käyttäjätuki. Vastaus lähetettyihin avunpyytöihin tulee yleensä vuorokauden
kuluessa. Monesti vastaus jopa sisältää
opettajan toiveiden mukaisen valmiin
tehtävän.
Laaditun materiaalin jakaminen on yksinkertaista, sillä kaikki on tallessa Möbiuksen pilvessä. Möbiuksen pilvestä
voi selata kaikkien Möbius-käyttäjien
jakamaa materiaalia, mutta jakaminen
on mahdollista myös vain oman korkeakoulun puitteissa.
MÖBIUKSEN KÄYTTÖ edellyttää lisenssien ostamista. Lisenssit ovat opiskelijakohtaisia, joten yksi lisenssi tulee
varattua koko lukuvuodeksi heti, kun
opiskelija tekee ensimmäisen tehtävän
syyslukukauden alussa. Toisaalta tällä
varaamallaan lisenssillä opiskelija voi
tehdä koko lukuvuoden ajan rajattomasti Möbius-harjoituksia eri opintojaksoilla. Möbiuksen käyttö on siis sitä
edullisempaa, mitä laajemmin sitä opetuksessa käytetään.
3/2022 Toolilainen

Vastaisuudessa Savoniassa hankittavien Möbius-lisenssien määrä tuskin
enää kovin merkittävästi ainakaan tekniikan opetuksessa kasvaa. Sen sijaan
on todennäköistä, että yksittäisen lisenssin hinnalle saadaan parempaa
vastinetta, kun käyttö laajenee lisää matemaattisten aineiden ulkopuolelle.
SAVONIASSA MÖBIUSTA on viime vuosina käyttänyt kymmenen opettajan
joukko. Koska opetettavat aiheet ovat
erilaisia, ovat osin erilaisia myös ne tavat, joilla Möbiusta käytetään. Tällaisessa tilanteessa yhteinen osaaminen
karttuu nopeasti eikä kaikkea materiaalia ei ole enää tarpeen tehdä itse alusta
alkaen. Möbius-käyttäjien kesken on pidetty lukuvuosittain muutamia pajoja,
joissa on yhteistuumin ratkottu eteen
tulleita kysymyksiä ja esitelty omia ratkaisuja.
Opettajan näkökulmasta Möbiuksen
käyttö ei ole vielä oleellisesti vaikuttanut työn määrään. Aika, joka ennen
kului tehtävien ja kokeiden tarkastamiseen, kuluu nyt valtaosin materiaalin
tuottamiseen. Toki valmiin materiaalin
vähittäinen kertyminen tarkoittaa, että
tehty työ alkaa lopulta keventämään
työkuormaa. Toisaalta moni on kokenut uusien tehtävätyyppien kehittelyn

sen verran innostavaksi, että uusia ja
parempia materiaaleja tehdään, vaikka
vähemmän kunnianhimoisesti ajatellen
voisi vanhoillakin tuotoksilla pärjätä.
Opiskelijoiden puolelta vastaanotto
on ollut positiivista. Kun järjestelmän
käyttö esitellään kertaalleen opintojen alussa, ei teknisiä kysymyksiä enää
juuri kuulu, ja on mahdollista keskittyä
varsinaiseen asiaan. Varsinkin lukiotaustaisille opiskelijoille kynnys Möbiuksen
käyttöönotolle on erityisen matala.
Möbiuksen tehtävien monipuolisuus ja
automaattisen tarkastuksen suoma välitön palaute koetaan innostavaksi.
TÄHÄN MENNESSÄ Möbius-materiaali
on ollut lähes yksinomaan erilaisia tehtäviä kokeissa ja harjoituksissa käytettäväksi. Möbius-alustalle on mahdollista
luoda myös kirjan tai muistiinpanojen
kaltaista vuorovaikutteista oppimateriaalia, ja ensimmäisiä askeleita tähän
suuntaa on otettu. Itse asiassa DigitalEd
tarjoaa nykyisin myös valmiita englanninkielisiä oppimateriaaleja, mutta näitä ei ole ollut tarkoitus ryhtyä Savoniassa hankkimaan.
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PIRKKO HARSIA
TAMK
PIRKKO HARSIA
TAMK
Sähköturvallisuus ammattikorkeakoulukoulutuksessa

Tampereen ammattikorkeakoulu on tehnyt opettajille suunna
sähköturvallisuuskyselyn, johon osallistui vastaajia 11 amm
kolmesta yliopistosta. Kyselyssä selvitettiin erityisesti sähkö
tekevien näkemyksiä ja tietämystä sähköturvallisuudesta. Yh
toimitettu TUKESille jatkotoimenpiteitä varten, ja tuloksia es
Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnalle.

Sähköturvallisuus ammattikorkeakoulukoulutuksessa

Sähköalan tutkinto-ohjelmista valmistuvilla yhtenä keskeisenä os
sähköturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus erilaisissa toimintaympä
rakennuksissa, teollisuudessa tai sähkönjakelussa.
Sähköturvallisuus muodostaa alan osaamisen kivijalan, jonka pää
palvelut rakentuvat. Valmistuvat ammattikorkeakouluinsinöörit työ
vastuutehtävissä ja esimiehinä.
Kaikilla sähköalaan liittyvillä toimijoilla tulee olla perusosaaminen
velvoitteista. Kuitenkin erityisen syvällinen osaaminen tarvitaan s
sähköisen talotekniikan ja myös automaatiotekniikan ammattilais
Koulutuksessa sähköturvallisuuteen on sen tavoitteisiin ja sisältö
henkilöstön ammattitaitoon, työnantajan vastuisiin ja opiskeluymp
näkökulmia.

Tampereen ammattikorkeakoulu on tehnyt
opettajille suunnatun sähköturvallisuuskyselyn, johon osallistui vastaajia 11 ammattikorkeakouluista ja kolmesta yliopistosta. Kyselyssä selvitettiin erityisesti sähköalan opetustyötä tekevien näkemyksiä ja tietämystä
sähköturvallisuudesta. Yhteenvetoraportti
on toimitettu TUKESille jatkotoimenpiteitä
varten, ja tuloksia esiteltiin myös TEM:n
Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnalle.

S

ähköalan tutkinto-ohjelmista valmistuvilla yhtenä
keskeisenä osaamisalueena on sähköturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten rakennuksissa, teollisuudessa tai sähkönjakelussa.
Sähköturvallisuus muodostaa alan osaamisen kivijalan, jonka päälle erilaiset ratkaisut ja palvelut rakentuvat. Valmistuvat
ammattikorkeakouluinsinöörit työskentelevät usein alan vastuutehtävissä ja esimiehinä.
Kaikilla sähköalaan liittyvillä toimijoilla tulee olla perusosaaminen vaatimuksista, vastuista ja velvoitteista. Kuitenkin erityisen syvällinen osaaminen tarvitaan sähkövoimatekniikan,
sähköisen talotekniikan ja myös automaatiotekniikan ammattilaisilta.
Koulutuksessa sähköturvallisuuteen on sen tavoitteisiin ja
sisältöön, opettajien ja muun henkilöstön ammattitaitoon,
työnantajan vastuisiin ja opiskeluympäristöihin liittyviä näkökulmia.
SÄHKÖPÄTEVYYTEEN TAI SÄHKÖALAN kelpoisuusvaatimuksiin (Sähköturvallisuuslaki 410/2016) tähtäävän tutkinto-oh38

Koulutuksen sisältö
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koulutuksessa
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Työnantajan rooli
Koulutusmäärät

Opetusympäristöt

Sähköpätevyyteen
sähköalan
kelpoisuusvaatimuksiin
jelman
opintojen tuleetai
täyttää
asetuksen
1435/2016 opinto- (Sähköt
jentähtäävän
laajuus- jatutkinto-ohjelman
sisältövaatimukset.opintojen tulee täyttää asetuksen 14
ja sisältövaatimukset.
Opetussuunnitelmia
laativat ovat keskeisessä roolissa, kun
Opetussuunnitelmia
laativat on
ovat
keskeisessä
roolissa, kun varm
varmistetaan,
että valmistuvilla
riittävät
tiedot sähköturon
riittävät
tiedot
sähköturvallisuudesta.
Kuitenkaan
missään ei v
vallisuudesta. Kuitenkaan missään ei vaadita, että näitä opinopettavilla
opettajilla
tulisi
olla
aiheen
osaaminen.
toja opettavilla opettajilla tulisi olla aiheen osaaminen.
Sähköturvallisuuslaki
edellytä
myöskään
sähköalan
Sähköturvallisuuslaki
eiei
edellytä
myöskään
sähköalan
kou-koulutukse
sähkötöiden johtajaa tai käytönjohtajaa. Se edellyttää kuitenkin, e
lutukseen vastuuhenkilöiksi sähkötöiden johtajaa tai käytönsähkölaitteiston rakentamista opetustarkoituksessa – jos työ tehd
johtajaa. Se edellyttää kuitenkin, että tilapäisen sähkölaitoppilaitosten laboratoriotiloissa – tulee työtä valvoa nimetty lain ta
teiston rakentamista opetustarkoituksessa – jos työ tehdään
sähköalan oppilaitosten laboratoriotiloissa – tulee työtä
valvoa nimetty lain tarkoittama sähköalan ammattihenkilö.
Myös edellytetään, että hänet on riittävän kelpoinen henkilö
opastanut tehtävään.
Olisi hyvä tarkentaa sitä, voiko nimeäminen olla pysyväisluotoinen tai syntyä esimerkiksi opettajan työsuunnittelun
yhteydessä vai pitääkö sen olla opintojaksoilla toteutuskohtainen.
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Kuva: Pixabay

Lisäksi opettajan tulisi olla tietoinen tästä vastuustaan.
Opetuksen toteutuksessa on huolehdittava, että työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on työkohteessa ohjauksen
aikana. Lisäksi tulee olla nimettynä sähkötöiden johtaja, kun
tehdään sähköasennuksiin rinnastettavia töitä muualla kuin
laboratoriotiloissa.
KORKEAKOULULLA ON VELVOLLISUUS HUOLEHTIA sähköturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuusvaatimusten noudattamisesta koulutuksissa, henkilöstön ammattitaidosta ja opastuksesta sekä myös pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien
vastuuhenkilöiden nimeämisestä.
Työnantajan vastuulla on myös vaaditun koulutuksen järjestäminen ja sen riittävä resurssointi. Lisäksi opetus- ja tutkimusympäristöjen rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen on
oppilaitoksen vastuulla.
OPETTAJAKYSELYSTÄ TULI ILMI SE, että nimeämiskäytännöt
vaihtelevat suuresti. Puolessa oppilaitoksista vastausten mukaan opettaja päättää, miten työnaikainen valvonta hänen
opintojaksollaan hoidetaan. Lisäksi vain osa opettaja tunnisti
saaneensa opastuksen tehtäväänsä.
Puutteita oli myös sähkötyöturvallisuus- ja hätäensiapukoulutuksissa. Lisäksi moni koki, että valvottavat ryhmät ovat
niukkojen resurssien vuoksi liian suuria.
Työnantajalla on velvollisuus huolehtia rekrytoidessaan
henkilöstöä riittävän pätevyyden täyttymisestä sekä vaadittujen koulutuksien ja perehdytysten järjestämisestä. Haasteena
voivat olla tilanteet, joissa rekrytoinnin tekee muu kuin sähköalan ammattihenkilö, jolla ei ole riittävää osaamista sähköturvallisuusvastuista.

Sähkötöiden ja käyttötöiden johtaminen

Nimetyillä vastuuhenkilöillä tulee olla tosiasiallinen asema
hoitaa tehtäväänsä, ja heidän vastuullaan on käyttö- tai sähkötöitä tekevien henkilöiden ammattitaito ja perehdytys. Monessa kohteessa kuitenkin käytönjohtajuus on ”ostettu” ulkopuolisena palveluna vain ajatellen kiinteistön muuntamoiden
kunnossapitoa.
Käytönjohtaja vastaa kuitenkin kaikkien, myös opetuslaitteistojen, kunnosta ja turvallisuudesta, mikäli ei erikseen ole
näitä varten nimetty muita käytönjohtajia.
Lisäksi opetuksessa saattaakin olla tehtäviä, jotka rinnastetaankin käyttötyöksi eikä sähköasennustyöksi. Tällöin käytönjohtajan vastuut saattavat ulottua opetustilanteisiin asti.
OPETTAJAKYSELYSTÄ ILMENI, että vastuujako on useimmissa
paikoissa hyvin epäselvä eikä sitä ole kuvattu toimintaohjeissa. Jos siis edes alan opettajat eivät tunnista oman sähköturvallisuusorganisaationsa rakennetta ja toimintaa, niin miten
he voivat sitä mallina kuvata opiskelijoille?
Sähköalan koulutuksessa opintojen sisältöjen lisäksi tärkeää ovat opintojen järjestämiseen liittyvät mallit, opastukset
ja vaatimukset. Perinteisen laboratoriotyöskentelyn lisäksi
opintoihin on asetettu yhä enemmän tavoitteita lisätä erilaisia projektitöitä myös varsinaisen oppilaitosympäristön ulkopuolella.
Opintojen toteutuksen tulee luoda opiskelijalle oikeita työskentelymalleja. Tällöin on tärkeää, että koulutuksen järjestämisessä on luotu oikea toimintaohjeistus ja -kulttuuri, johon
ovat myös opettajat ja muu henkilöstö perehdytetty.
Kaikki tämä myös vaatii riittävät opetusresurssit ja opetusympäristöt.

Lähteet: 1435/2016 Valtioneuvoston asetuksessa sähkötyöstä
ja käyttötyöstä; 410/2016 Sähköturvallisuuslaki

Oppilaitosten kiinteistöt ovat usein niin suuria, että niissä
edellytetään käytön johtajan nimeämistä. Lisäksi saattaa olla
tarve myös sähkötöiden johtajalle.
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PÄIVI HONKA
MARI-SELINA KANTANEN
Lapin ammattikorkeakoulu
Kuvat: PÄIVI HONKA

Insinöörikoulutuksen
CDIO-konferenssi Islannissa
Lentokoneen lähestyessä
Islantia tulee epätodellinen
olo: kuin olisimme laskeutumassa kuuhun. Maisema on
vihreänharmaa eikä kasvillisuutta ole. Itse asiassa vertaus kuuhun ei ole kaukaa
haettu: yliopistokierroksella
opiskelija kertoo, että esimerkiksi Nasa testaa mielellään erilaisia laitteita juuri
Islannissa, koska sen olosuhteet ovat lähimpänä kuuta.

C

DIO on maailmanlaajuinen verkosto (Worldwide CDIO Initiative), joka
on saanut alkunsa vuonna 1997 MIT:ssä
eli Massachusettin yliopistossa, Yhdysvalloissa. CDIO on lyhenne sanoista C
(Conceive), D (Design), I (Implement)
ja O (Operate), ja verkoston tavoitteena
on uudistaa insinöörikoulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.
Keskiössä on insinöörien koulutuksen
ja oppimisen viitekehys, joka nojautuu
12 standardiin. Standardeja on päivitetty verkoston toiminnan aikana, jotta

Sekä päivä- että monimuoto-opiskelijat arvioivat tärkeimmiksi työelämätaidoiksi ongelmanratkaisu- ja
kommunikointitaidot, pronssisijalla
päiväopiskelijoilla olivat esimiestaidot
ja monimuoto-opiskelijoilla kriittisen
ajattelun taidot.
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niiden soveltaminen koulutuksen kehittämisessä sekä opetussuunnitelmien
sisältöjen luomisessa ja soveltamisessa
vastaisi vaatimuksiin.
Verkostoon kuuluu 194 korkeakoulua,
ja joka vuosi järjestetään CDIO-konferenssi jossain verkoston jäsenkoulussa.

Pandemian
jälkimainingeissa
JÄRJESTYKSESSÄÄN kahdeksastoista
kansainvälinen CDIO-konferenssi järjestettiin tänä vuonna Reyjkavikin yliopistossa, Islannissa 13.–15.6.2022. Kahtena
edellisenä vuotena konferenssi pidettiin verkossa, joten yleisö jo odottikin
live-esityksiä ja tapaamisia kasvotusten.
Osallistujia oli lähinnä Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta, aasialaiset esiintyivät yhä verkon kautta.
Konferenssin teema oli “Surviving
and Thriving”. Podiumsessioiden aiheissa näkyi myös koronaepandemiasta selviytyminen, ja aihe nousi yhdeksi
teemaksikin: ”Pandemic Environment”
-teemasta oli useita esityksiä.

Aiheet ajan hermoilla
SEMINAARISSA NÄHTIIN, että opettajat
olivat maailmanlaajuisesti joutuneet
mukautumaan pandemian aiheuttamiin vaatimuksiin kehittämällä paitsi
konkreettisia oppimisympäristöjä ja
opetusmenetelmiä, mutta myös opetussuunnitelmia.
Myös erilaisia oppimismenetelmiä,
kuten PBL (Problem Based Learning) ja
CBL (Challenge Based Learning), esiteltiin, toki insinöörikoulutuksen näkökulmasta.
Yleisiä, yhä keskeisempiä aiheita oli-

vat esimerkiksi sukupuoli ja diversiteetti
sekä kiertotalous.
Syvemmälle alakohtaisiin aiheisiin
päästiin esityksissä, joiden aiheina olivat
esimerkiksi tuotekehitys tai -suunnittelu tai tietotekniikan uusimmat tuulet.
Podiumsessioiden lisäksi konferensissa järjestettiin työpajoja, joissa pohdittiin vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten siihen, miten opiskelijoiden
verkko-opetuksesta saa sujuvaa. Posterisessiossa puolestaan esiteltiin erilaisia
projekteja ja niiden tuloksia.
KONFERENSSIPÄIVÄT OLIVAT tiiviitä,
mutta ensimmäisen konferenssipäivän
iltana oli mahdollisuus osallistua retkelle. Vaihtoehtoina olivat joko laivaretki
valaita katsomaan tai retki geotermiseen kylpylään Blue Lagooniin. Valitsimme eksoottiselta tuntuvan Blue Lagoonin, ja olikin upea kokemus saada
rentoutua 38 asteisessa vedessä mutanaamio kasvoilla.

Opiskelijoiden
työelämätaitoja
esittelemässä
ESITYKSEMME AIHE OLI “The Meaning
of the Generic Skills in Semester Projects”. Esitys pohjautui tuloksiin, jotka
saatiin opintojensa päätösvaiheessa
olevien sekä päivä- ja monimuotoryh3/2022 Toolilainen

Reykjavikin yliopisto sijaitsee
kaupungin eteläpuolella

mien konetekniikan opiskelijoille tehdyn kyselyn pohjalta.
Kyselyssä opiskelijoita pyydettiin arvioimaan, miten heidän työelämätaitonsa ovat kehittyneet lukukausiprojektien
aikana.
Näiden taitojen kehittyminen opintojen aikana on yhä tärkeämpää ammatillisen kasvun kannalta, ja konetekniikan
koulutuksessa onkin pyritty vahvistamaan tätä eri lukukausina toteutettavissa CDIO-mallia noudattavissa projekteissa.
Sekä päivä- että monimuoto-opiskelijat arvioivat tärkeimmiksi työelämätaidoiksi ongelmanratkaisu- ja
kommunikointitaidot,
pronssisijalla
päiväopiskelijoilla olivat esimiestaidot
ja monimuoto-opiskelijoilla kriittisen
ajattelun taidot.
Esitys herätti paljon kysymyksiä ja
keskustelua ja vahvisti sitä, miten jatkossakin on hyvä taata työelämätaitojen kehittymistä oppimisprojekteissa.

Reykjavik
konferenssipaikkana
VAIKKA ISLANTILAISET AJAVAT autolla
joka paikkaan, oli hotellilta ja yliopistolta kohtuullinen kävelymatka keskustaan. Tulopäivänä ehdimme nauttia auringonpaisteesta ja kiertelimme
Reykjavikin keskustassa ja satamassa.
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Yliopiston valoisa aula oli omiaan posterisessiolle

Musiikkitalo Harpa on kaupungin kulttuurielämän keskus

Reykjavik on erikoinen sekoitus uutta
ja vanhaa: huippumoderneja tornitaloja
ja värikkäitä, vanhoja puutaloja. Nähtävyyksistä kannattaa mainita ainakin
arkkitehtonisesti näyttävä musiikkitalo
Harpa.
Kävelykadulla oli myös hyvät ostosmahdollisuudet, ja muutama matkamuistokin tarttui mukaan.

Reyjakvik tuntui aluksi vähän kaukaiselta konferenssipaikalta, mutta itse
asiassa se on hyvin keskeinen liittymälentopaikka Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä, ja sen vuoksi erinomainen
konferenssipaikka. Lentokoneesta nähty kuun pintaa muistuttava maisema
sen sijaan jäi tarkemmin tutustuttavaksi
seuraavalla kerralla!
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MARJA OKSANEN, Tampereen ammattikorkeakoulu

Wivi Lönnin hengessä
Tampereen keväässä

Suomen ensimmäinen merkittävä naisarkkitehti Wivi
Lönn (1872–1966) on tullut
monille tutuksi viime aikoina, kun on kulunut 150
vuotta hänen syntymästään.
Juhlavuoden kunniaksi on
julkaistu useampikin kirja
ja järjestetty näyttelyitä ja
muita tapahtumia Lönnin
elämäntyötä valaisemaan.

T

amperelaiset saavat olla ylpeitä
siitä, että tämä oman kaupungin tyttö
varttui täällä aikuisuuteen ja kävi täällä
myös ensimmäisen vuoden teollisuuskoulua, josta hän pääsi ponnistamaan
arkkitehtiopintoihin. Tänne hän myös
perusti ensimmäisen oman toimistonsa.
Uransa alkuvaiheessa hän osallistui
syntymäkaupungissaan anonyymisti
useampaankin arkkitehtuurikilpailuun,
joiden voittojen ansiosta voidaan edelleenkin nauttia hänen suunnittelemistaan, kaupunkikuvaa rikastuttavista
rakennuksista. Myös TAMKin rakennusarkkitehtiopiskelijoiden on luonnikasta
tutustua niihin kaupungin kulttuuripalvelujen luoman materiaalin, Wivi Lönn
-raitin, avulla.
Viestinnän lehtorit Marja Oksanen
ja Lotta Markkula viettivät aurinkoisen
aamupäivän keräten tunnelmia näiden
rakennusten sekä äärellä että sisällä.
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Yhdellä silmäyksellä kaksi Lönnin työtä: keskuspaloasema torneineen ja vanha
kauppaoppilaitos.

ratkaisujensa ansiosta aikaa mainiosti.
YHTENÄ TOOL TAMPEREEN hienona perinteenä on syyslukukauden päättävä Vaikka kauramoottorinen palokalusto
joululounas hotelli Tammerissa, Tam- on vaihtunut moderniin, tallien ovista
pereen Teknillisen Seuran toimipaikas- se mahtuu edelleen lähtemään hälytyssa. Tammer ei ole Wivi Lönnin luomus, tehtäviin.
Myöhemmin tarpeelliseksi osoittaumutta aivan sen naapurissa on hänen
suunnittelemansa
keskuspaloasema tunut laajennus sijoittuu tontin takaosaan,
joten
(1908).
julkisivu näytLinnamainen, gra- Kuinka nykyaikaisetkin koulurakenniitilla verhottu kaunis
edelleen
nukset saataisiin henkimään paitsi tää
jugendrakennus paviime vuosisalotorneineen on kes- käytännöllisyyttä myös lämmintä
dan alun kaltaitänyt käytännöllisten
selta.

viihtyisyyttä ja jopa kauneutta.
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Onneksi ei juuri sattunut hälytystä! Näistä tuunatuista ovista uudetkin paloautot lähtevät tehtävilleen.

Sekä jylhät että keveät dekoraatiot Wivi Lönnin alakoulussa.

WIVI LÖNN ERIKOISTUI nimenomaan koulurakennusten
suunnitteluun. Niitäpä sitten olivatkin loput lehtoreiden visiittikohteet.
Heti keskuspaloaseman vieressä Satakunnankadun toisella
puolella seisookin ensimmäinen, punatiilinen kauppaoppilaitokseksi valmistunut (v. 1912), nykyisin kaupungin monitoimitalona toimiva. Sen nykyinen korotettu muoto ei vastaa alkuperäistä kaaripäädyllistä, ja arkkitehti olikin itse näreissään
ammattiveli Bertel Strömmerin tekemistä muutoksista.
ARKKITEHTI LÖNNILLÄ on Tampereella nykyään nimikkoperuskoulunsa, johon kuuluu kaksi hänen suunnittelemaansa
yksikköä Hämeenpuiston länsipuolella. Siispä kosken yli!
Alakoulu toimii Aleksanterin koulutalossa (1904) ja yläkoulu Pyynikin koulutalossa, entisessä Tampereen suomalaisessa
tyttökoulussa (1902). Pyynikin koulutalon tilojen ryhmittelyyn
vaikuttivat suuresti ne vahvat brittiläisen koulusuunnittelun
vaikutelmat, jotka Lönn sai opintomatkaltaan Skotlantiin.
Avoimet hallitilat olivat lähtökohta, joiden ympärille muut tilat jäsentyivät.
Samaa periaatetta voi helposti nähdä hyödynnetyn myös
muissa Wivi Lönnin suunnittelemissa koulurakennuksissa.
Keväisellä retkellä huomattiin, että hallitilat eivät tuntuneet
dominoivan, vaan esimerkiksi interiööriin kuuluvat jyhkeät
pylväät, holvit ja monet koristeelliset yksityiskohdat loivat todella viihtyisän, osin myös sopukkaisen tunnelman. Jos näissä
rakennuksissa kävisi koulua tai tekisi töitä, tuntisi energisoituvansa siitä, että saa olla kuin taideteoksen ympäröimänä.
LÖNN-BONGARIEN LISTALLA oli vielä kolmaskin Pyynikillä sijaitseva koulurakennus, vuonna 1905 valmistunut talouskoulu, jossa nykyään toimii Tampereen palvelualan ammattioppilaitos. Sen seinien sisäpuolella Ravintola Wivissä nautittiin
lounasta ja mietittiin, kuinka nykyaikaisetkin koulurakennukset saataisiin henkimään paitsi käytännöllisyyttä myös lämmintä viihtyisyyttä ja jopa kauneutta.
Ruoan jälkeen oli hyvä lähteä tutustumaan rakennuksen
legendaariseen portaikkoon, jonka yksityiskohtiin kuuluvat
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Wau! Talouskoulun portaat.

niin persoonalliset takorautakaiteet, lattian laatoitukset sekä
pylväiden luontoaiheiset figuurit.
AAMUPÄIVÄN KIERROS sisälsi vain ohuen siivun suomalaisen
uraauurtavan naisarkkitehdin alkuaikojen tuotannosta. Lönnkierrosta sopii laajentaa koko maahan ja jopa Viroon asti:
Estonia-teatterin (1913) piirustukset syntyivät Wivi Lönnin ja
Armas Lindgrenin yhteistyönä.
On hienoa, että Wivi Lönnin työ on nostettu uusien tutkimusten ja myös biofiktiivisten teosten avulla valokeilaan.
Julkaistut materiaalit tarjoavat runsaasti mielenkiintoisia eri
näkökulmia niihin tutustuville – myös muille kuin meille tekniikan puolella opettaville, yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille humanistinaisille.
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LEIF ÖSTMAN

Post-Corona
Vi har haft många omvälvande historiska händelser
de senaste åren. Efter att alla
omgångar med nedstängningar under Corona-pandemin och distansundervisning
har vi nu kommit in i ett
nytt skede där vi kan återgå
till mera normala förhållanden. Omvälvningarna
sätter också sina spår, så vi
återgår inte till det som var
utan vi har ett en förändrad
omvärld och fler verktyg för
undervisning. Jag tänker vi
alla är tvungna att reflektera
över hur vi ska undervisa
framöver, eftersom det har
uppkommit nya förväntningar på vår undervisning. Frågan är om utbildning inom
teknik och sjöfart kommer
att vara sig lik. Man kan
ana att förändringen blir
större än när vi ställde undan OH-projektorn, och allt
handlar inte bara om följderna av den allomfattande distansundervisningen. Det pågår en stark ”digitalisering”
i samhället och högskolorna
har ifjol undertecknat ett
avtal om förändringsarbete
enligt Digivision 2030.

D

et är klart att åsikterna är delade, både i ledningen och på ministeriet, bland studeranden och perso44

nal – är det bättre med undervisning i
klass eller på distans och hur ska vi göra
i framtiden. Det är också klart att arbetslivet och arbetet för ingenjörer för
ändrar. Det förefaller bli allt vanligare
att man har färre fysiska arbetsplatser
på kontor än vad man har personal. Alla
kan inte vara på plats samtidigt och företagen kan spara i hyrorna. I stället ska
man sitta hemma och koppla upp sig
för möten och diskussioner. I lärarvardagen har detta med hemarbete alltid
funnits med i bilden, men undervisningen har nästan alltid varit på plats,
vid katedern, inför klassen. Det nya är
att undervisning och lärandet kan vara
obunden både till tid och plats. Personligen har jag inga entydiga preferenser,
men både bland lärare och studeranden förekommer klart uttalade önskemål till förmån för olika alternativ. Det
råder ju också en begreppsförvirring
kring detta. Man kan mena olika saker
med samma begrepp. Ordet ”hybrid”
står egentligen för ”blandform” och ordet hybridundervisning saknas ännu i
SAOL. Samma gäller streaming, som ju
kan genomföras på olika sätt, liksom
nätkurser.
DET ÄR KLART ATT det sker en förändring. Ur ett intressebevakningsperspektiv blir följdfrågan: Vad innebär
förändringarna för resurstilldelning och
ersättningar för jobbet? Detta bli särskilt
kritiskt då vi diskuterar (själv-)studiematerial och användning av egen utrustning hemma. Lärare i teknikutbildning
har, med dess snabba utveckling och
förändring, och speciellt på svenska i
Finland, vanligen bidragit med eget
studiematerial då det inte finns lämpligt
material på svenska. Vi arbetar ofta enligt finska praxis och regelverk, så det är
inte så enkelt att använda studiematerial som används i Sverige. Å andra sidan
förbättrar det oddsen för inlärningen
om det finns studiematerial att tillgå på
eget språk. I kontrast till allt detta fick
jag i fjol höra av en f.d. studerande att
lärarna på Teknis på 1950-talet främst

högläste för klassen ur en bok. Han var
dock klart kritisk till den dåtida undervisningen.
IDAG GÅR DET ATT SKAPA mera och
snabbare med digitala verktyg, och att
distribuera det. I en enkel variant bandar bara sin egen löpande undervisning och laddar upp den så att den är
tillgänglig efteråt. Resultatet blir kanske
i klass med en välredigerad instruktionsvideo från ett kommersiellt företag, men uppenbarligen uppskattas det
av studeranden. I ett effektivitetsdrivet
samhälle i behov av kompetensutveckling och kontinuerligt lärande blir lärande som kan ske oberoende av tid och
plats attraktivt för beslutsfattare. Detta
ger också möjlighet till storskalig förmedling av information i form av t.ex.
föreläsningar. Jag vill dock betona att
lärande inte enbart bygger på tillgång
på information, utan det är ju bearbetningen av stoffet som leder till lärande.
De allra flesta behöver handledning för
sitt lärande. Det är inte lätt att vara autodidakt och det är tidsödande. Jag utgår
också från att den sociala, kollaborativa
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aspekten i lärandet är viktig, även inom
teknik och sjöfart - speciellt med tanke
på att våra studerande på sikt ofta kommer att jobba med att leda projekt och
medarbetare. Det är svårt att utveckla
sådan yrkesfärdighet om man mest har
suttit hemma. Det behövs erfarenhet
av samvaro, grupparbeten och interaktion för att lära sig att leda projekt och
medarbetare. Till viss del kan det säkert
ske via videomöten, men tröskeln blir
för hög för en del studeranden och det
är lätt att undvika konfrontationer och
problem då man har stor distans mellan
sig. Detta ser jag som ett argument för
att vi bör ge möjlighet att studeranden
interagerar på campus åtminstone de
första åren.
TROTS DET OVANSTÅENDE så kvarstår
nog frågan om hur vi ska ställa oss till
distansundervisning i olika former.
Ur ett intressebevakningsperspektiv
måste man betrakta detta också med
arbetsgivarens ögon, för att förstå vilka krav som kan komma upp. Digiviso
2030 arbetar för att stödja kompetensutveckling inom digipedagogik och
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motiveringarna för visionen anges som
att, vi behöver kontinuerligt lärande,
öppna material och nya tekniklösningar. Nu är också statsrådets utbildningspolitiska redogörelse på väg till slutbehandling, där man lyfter fram behov av
”förbättring av högskoleutbildningens
tillgänglighet” och en översyn över högskolornas verksamhetsmodeller. Det indikerar på ett allmänt sätt att staten vill
ha förändrade arbetsformer och utnyttjande av digiteknikens möjligheter för
informationsdelning. Yrkeshögskolorna
har varit markerat regionala enheter
som gett undervisning på plats, men
digitekniken ger rum för förändring på
detta område. Vi har riksdagsval nästa vår, så linjeringar för de kommande
årens utveckling kommer nog att slås
fast i nästa regeringsprogram. Högskolepolitik är rätt oberoende av partipolitiska idéer gällande innehållsfrågor,
men strukturella förändringar är definitivt intressanta för politiker.
JAG HAR INTE SVARET på vad som är
bäst eller optimalt, men tycker att det
är viktigt att lärarna är med och styr

diskussionen om undervisningens former. Rent grundläggande måste fortsatt gälla att läraren är bäst på att välja
hur hen genomför sin undervisning för
att underbygga ett gott lärande. Det är
ohållbart att arbetsgivaren ska diktera
hur vi gör. Någon kan vara bra på föreläsning, medan en annan kan nå bästa
resultat med handledda övningar. Vi
måste också fundera på om nuvarande
avtalssystem är lämpat för att reglera
hur vi arbetar. Det innehåller en form
av flexibilitet med allokering av resurs i
arbetstidplan enligt undervisning, men
samtidigt tenderar det till att användas
som schablonmässig resursering oavsett svårighetsgrad eller utförande. Det
blir som en form av ackordlön, och nya
former av utföranden har inga klara resurseringsregler. Här finns också frågan
om resurser i form av arbetsrum och
utrustning. Det förefaller ologiskt att läraren ska vara tvungen att hålla sig med
arbetsrum, dator och uppkoppling på
egen bekostnad, för att utföra arbete åt
arbetsgivaren. Frågorna måste diskuteras bland dem som är insatta i ämnet,
lärarna.
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SYKSYN SIENIÄ
Kantarellit kasvavat yleensä lehti- ja sekametsissä varsinkin koivujen läheisyydessä.
Niitä voi löytää esimerkiksi polkujen varsilta tai muista kohdista,
joissa maasto on kulunutta.
Kantarellien tunnistaminen on helppoa kirkkaankeltaisen värin ansiosta.
Ainoastaan sellaisia sieniä on syytä kerätä, jotka itse varmasti tunnistaa.
Kantarellit siivotaan kuivaharjaamalla sieniveitsen harjalla roskat pois.
Niitä ei tarvitse ryöpätä vaan ne voi käyttää ruuaksi sellaisenaan.
Kantarelleja kasvuympäristössään. Kuva: Lauri Honkanen

PIKKELÖIDYT KANTARELLIT

(noin viidelle hengelle)

Kantarelleista syntyy erinomainen pikkelsi. Säilöntään valitaan
pienikokoisia kiinteitä sieniä. Reseptiin tarvitaan litra siivottuja ja
pilkottuja kantarelleja. Lisäksi tarvitaan yksi salottisipuli pilkottuna. Myös tavallinen sipuli käy, jos salottisipulia ei ole saatavilla.
Mausteeksi lisätään oksia yrteistä kuten vaikkapa rakuunanoksia.
Liemi kiehautetaan kattilassa valkeasta balsamiviinietikasta ja
vedestä. Kumpaakin tarvitaan 2 desilitraa. Lisäksi liemeen tarvitaan pieni pala tuoretta inkivääriä paloiteltuna, ruokalusikallinen
sinapinsiemeniä, 10 kokonaista valkopippuria ja 1 ruokalusikallinen karkeaa suolaa.
Kiehautettuun liemeen lisätään sienet sekä sipulisilppu ja käytetään seos kiehumispisteessä.
Seos jaetaan pieniin lasitölkkeihin, jotka on kuumennettu
100-asteisesssa uunissa. Tölkkeihin lisätään yrtit, suljetaan
kannet ja annetaan jäähtyä viileässä.
Pikkelöityjä kantarelleja voi käyttää ruokien lisukkeena tai
vaikkapa aasialaisissa ruoissa.

Kantarellien paistamiseen on hyvä varata aikaa noin tunti. Kantarelli-kyssäkaalipiirakkaan tarvitaan 500 g tuoreita siivottuja kantarelleja. Kantarellit hienonnetaan
tarvittaessa ennen paistamista.
Kantarelleja paistetaan voissa pannulla miedolla lämmöllä vähintään puoli tuntia.
Tämän jälkeen sieniin lisätään silputtu sipuli ja kypsennetään vielä hetken aikaa.
Paistetut sienet maustetaan yhdellä teelusikallisella suolaa.
Suuri kyssäkaali kuoritaan ja suikaloidaan. Suikaleet keitetään kypsiksi kiehuvassa
vedessä ja maustetaan ripauksella muskottipähkinää.
Piirakan pohjaa varten valmistetaan taikina joko nyppimällä taikka yleiskoneella.
3 dl vehnäjauhoja nypitään voin kanssa. Voita tarvitaan 125 grammaa. Lisäksi
taikinaan tarvitaan 1 ruokalusikallinen tuoretta timjamia hienonnettuna sekä 2–3
ruokalusikallista vettä. Timjamin sitkeitä varsia ei käytetä. Taikina taputellaan käsin
piirakkavuokaan myös vuoan reunoille. Taikinan päälle levitetään sienipaistos sekä
keitetyt kyssäkaaliviipaleet.
Seuraavaksi valmistetaan munamaito sekoittamalla keskenään 3 dl maitoa ja 3
kananmunaa. Munamaito maustetaan ruokalusikallisella tuoretta timjamia. Munamaito kaadetaan vuokaan ja ripotellaan päälle 80 grammaa cheddarjuustoraastetta.
Piirakkaa paistetaan 200-asteisessa uunissa 20 minuuttia. Kantarelli-kyssäkaalipiirakan lisänä voi tarjota salaattia.

Kuva: Teija Honkanen

Kuva: Teija Honkanen

KANTARELLI-KYSSÄKAALIPIIRAKKA
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Matkustaminen

A

pulainen lähetettiin pitkähkön
tauon jälkeen oikein työreissuun. Ei kauas, vain kotimaan keikka, isolle kirkolle.
Hetken löi tyhjää, miten matkasta ilmoitetaan ja kenelle. Ei hätää, sitä vartenhan on oma tietojärjestelmä, johon
matkasuunnitelma laaditaan. Muisti palasi pätkittäin.
Ohjelman avaamisen ja kaksoistunnistautumisen jälkeen olinkin valmis
täyttämään itse sisältöjä. Joukossa oli
helppojakin aiheita, kuten koska, minne, miten ja tuutko vielä takaisin. Tiliöinnin osalta, kun sellainen tuli myös
ilmoittaa, tulikin vaikeaa. Hanke, projekti, kustannus, alikustannuspaikka
harhailun jälkeen päätin kaataa kaikki
naapuriyksikön piikkiin ajatuksella, että
kyllä basisti sen maksaa, jos esihenkilöt
eivät vaivaudu kirjauksiani korjaamana.
Enter, ja hakemus liikkeelle.
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Jonkun hetken jälkeen, kun päällikkö,
johtaja ja rehtori olivat kaikki yhteistuumin hyväksyneet hakemuksen, pääsin
täyttämään toista hakemusta. Lippujen
tilausta. Koska talossa on tehokas ja keskitetty matkalippujen tilaussysteemi,
tulee sitä myös käyttää. Lukee matkustusohjeessa. Hakemus sisään, ja merkintä, että matka on saanut hyväksynnän.
Viikon päästä tuli kuittaus, että liput
on hankittu ja ne on minulle sähköpostiin toimitettu. Eiku reissuun vaan! Paitsi
että etelän junaliikenne oli juuri tuolloin
seis, uudet yhteydet vasta työn alla ja
kello kävi. Koska matkaan sisältyi esiintyminen, ajattelin, että korvaava ratkaisu käyttöön ja auto alle. Hyvin ehdin ja
työ sujui mallikkaasti.
Suuri virhe oli, että ajattelin. Nimittäin
matkustussääntö ei mahdollista oman
auton käyttöä, jos välillä on käypää

julkista liikennettä. Ihan järkevää paitsi varattu julkinen yhteys ei toiminut.
Muutaman keskustelukierroksen jälkeen minulle osoitettiin, että linja-autopuolella oli sopiva korvaava yhteys, jolla
olisin aikataulun mukaan hyvässä ajassa
paikalle kerinnyt. Koska näin oli, oman
auton käyttöä ei korvata vaan sen sijaan
saan kirjata linja-autolipun suuruisen
kuluerän. Senkin vain menosuuntaan
koska paluuaikana liikenne oli palautunut normaaliksi. Eli alkuperäinen lippu,
sitä olisi voinut takaisin tullessani käyttää.
Innostuin valtavasti
työmatkustamisesta!

Apulainen
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