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 PÄÄKIRJOITUS

 lämme vuoden pimeintä aikaa. Valoisalta ei myös-
kään näytä Euroopan ja maailman tilanne. Venäjän aloit-
tama hyökkäyssota Ukrainaan on pannut maailmankirjat 
sekaisin ja aiheuttaa kurjuutta, kärsimystä ja pelkoa Euroo-
passa. Osin sodan seurauksena energian saatavuus on vai-
keutunut ja sähkön sekä polttoaineiden hinta on kivunnut 
yli kuluttajien sietokyvyn. Inflaatio on Suomessa ja Euro-
alueella melkein kaksinumeroisissa luvuissa. Nollakorkojen 
pitkään jatkunut aika on muisto vain. Inflaatio ja nousevat 
korot ovat leikanneet tavallisen suomalaisen veronmaksa-
jan elintasoa ja ostovoimaa ennennäkemättömällä tavalla. 
Elokuussa saavutettu yksityisen opetusalan neuvotteluso-
pimus pienine palkankorotuksineen ei todellakaan taannut 
ostovoiman kasvua. Onneksi sentään uuteen työehtosopi-
mukseen ei sisältynyt merkittäviä tekstiheikennyksiä am-
mattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan opettajille.

SUOMEN VALTIONVELKA KOHOAA tänä vuonna arviolta 140 
miljardiin euroon. Nykyisen istuvan hallituksen aloittaessa 
vuoden 2019 lopulla velkaa oli yli 30 miljardia euroa vä-
hemmän. Tulevat hallitukset joutuvat tulevissa budjeteissa 
korjaamaan leikkauksilla ja säästöillä valtavan velanoton 
raskaat taloudelliset seuraukset. Tämä ei lupaa hyvää kou-
lutukselle ja ammattikorkeakouluille. Maailman tilanteen, 
inflaation ja valtion raskaan velkaantumisen takia monien 
ammattikorkeakoulujen talous kamppailee vaikeuksissa. 
Julkisen talouden ollessa huonossa jamassa Teknologia-
teollisuus on kuluvana vuonna pärjännyt kaikilla viidellä 
päätoimialallaan erinomaisesti, liikevaihdot ja vienti on 

kasvanut ennätyslukemiin. Suomen kansainvälinen kilpai-
lukyky kuitenkin edellyttää osaavia insinöörejä ja liikenteen 
ammattilaisia. Suomen vienti on erittäin tekniikka- ja tekno-
logiavetoista. Tuottavan ja kilpailukykyisen elinkeinoelämän 
ja yritystoiminnan takeena on laadukas ja riittävä insinöö-
rikoulutus. Suomi on logistisesti kuin saari, joten merenku-
lun ja liikenteen toimivuus kaikissa tilanteissa on Suomen 
elinehto. Tarvitsemme siis osaavia logistiikan ja liikenteen 
ammattilaisia yhä enenevissä määrin. Riittävä ja laadukas 
korkeakoulutus on turva Suomen kilpailukyvylle nyt ja tu-
levaisuudessa.

NYKYHETKESSÄ KOROSTUU empatian, demokratian, sanan-
vapauden ja oikean tiedon merkitys. Ne ovat uskoa ja voi-
maa tuovia värejä tässä pimeässä ajassa. Riittävän rahoituk-
sen turvaamisella ja edellä mainituilla perusarvoilla Suomi 
ja Suomen korkeakoulutus voivat hoitaa sen tehtävän, joka 
sillä on tämän maailman parhaan yhteiskunnan osaamisen 
kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Laadukas korkeakoulutus 
vaatii hyvät, ammattitaitoiset, osaavat opettajat. TOOL ry:llä 
on tärkeä tehtävä huolehtia tämän sanoman viemisestä 
valtakunnan päättäjille sekä puolustaa osaavan opettaja-
kunnan etuja. Tulevaisuutemme tae on riittävä ja laadukas 
koulutus kaikille suomalaisille.

HALUAN TOIVOTTAA KAIKILLE toolilaisille rauhaisaa joulua 
ja uskoa tulevaisuuteen entisen presidenttimme Mauno 
Koiviston sanoin: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee 
käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.” 

Inflaatio kurittaa, valtionvelka kasvaa, 
ammattikorkeakoulujen rahoitus 

menossa pakkaselle 
– pitääkö olla huolissaan?

E
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LEDAREN

 i lever i årets mörkaste tid. Inte ser läget ljust ut i Eu-
ropa och i världen heller. Rysslands anfallskrig mot Ukraina 
har rört till världsordningen och förorsakar misär, lidande 
och rädsla i Europa. Delvis som en följd av kriget har ener-
gitillgången blivit försvårad och el- och bränslepriserna har 
överskridit konsumenternas smärtgräns. Inflationen i Fin-
land och Euro-området når nästan tvåsiffriga tal. Tiden med 
nollräntor är ett minne blott. Inflationen och de stigande 
räntorna har beskurit den vanliga konsumentens levnads-
standard och köpkraft på ett aldrig skådat sätt. Privata sek-
torns förhandlingsavtal som nåddes i augusti med sina små 
löneförhöjningar garanterade verkligen inte köpkraftens 
tillväxt. Lyckligtvis innehöll det nya avtalet inga påtagliga 
textförsämringar för yrkeshögskolornas lärare inom teknik 
och kommunikation. 

FINLANDS STATSSKULD STIGER I ÅR uppskattningsvis över 
140 miljarder euro. Då den nuvarande regeringen tillträdde 
i slutet av år 2019 var statsskulden mer än 30 miljarder euro 
mindre. Kommande regeringar måste i framtida budgetar 
korrigera den enorma statsskuldens tunga ekonomiska följ-
der genom nedskärningar och inbesparingar. Detta bådar 
inte gott för utbildningen och yrkeshögskolorna. Världslä-
get, inflationen och statens tunga lånesättning gör att 
ekonomin i många yrkeshögskolor är trängd. Medan den 
offentliga sektorn är i knipa har Teknologiindustrin klarat 
sig utmärkt på alla fem huvudsektorer, omsättningarna och 

exporten har vuxit till rekordhöjder. Finlands internationel-
la konkurrenskraft förutsätter dock kunniga ingenjörer och 
kommunikationsexperter. Finlands export är mycket teknik- 
och teknologicentrerad. En tillräcklig och högkvalitativ in-
genjörsutbildning är en garanti för ett produktivt näringsliv 
och företagsverksamhet. Finland är logistiskt som en ö, så 
sjöfartens och transporttrafikens funktionalitet i alla lägen 
är ett livsvillkor. Vi behöver således kunniga yrkesmänniskor 
inom logistik och trafik i allt högre grad. En tillräcklig och 
kvalitetsmässigt högtstående högskoleutbildning är en ga-
ranti för Finlands konkurrenskraft nu och i framtiden.

I NULÄGET BETONAS BETYDELSEN av empati, demokrati, 
yttrandefrihet och korrekt information. De hämtar tilltro 
och kraft i denna mörka tid. Genom att garantera tillräck-
lig finansiering och med förenämnda grundprinciper kan 
Finland och Finlands högskoleutbildning sköta det up-
pdrag som den har för att utveckla och säkra kunnandet i 
världens bästa samhälle. Högkvalitativ utbildning kräver 
goda och yrkeskunniga lärare. TOOL ry. har en viktig uppgift 
i att föra detta budskap till samhällets beslutsfattare samt 
försvara den kunniga undervisningspersonalens förmåner. 
Garantin för vår framtid är en tillräcklig och kvalitetsmässigt 
högtstående utbildning för alla finländare. Jag vill önska alla 
TOOL-medlemmar en fridfull jul och tro på framtiden med 
vår forna president Mauno Koivistos ord: ” Om vi inte säkert 
vet hur det kommer att gå skall vi anta att allt går väl.”

V

Inflationen straffar, 
statsskulden växer, 

yrkeshögskolornas finansiering 
börjar gå på minus 

– skall man vara oroad?
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liikenteen alan järjestölehti

Aikakausmedia ry:n jäsen

PÄÄTOIMITTAJALTA

Takinkäännön 
maailmanennätys

 uodesta 2014 olen toiminut Too-
lilaisen päätoimittajana ja sitä ennen 
toimitussihteerinä. Näiden tehtävien 
yhdistäminen on ollut järkevää toimit-
tajataustani ja nykyisen työnkuvani an-
siosta: hallitsen lehden toimittamisen, 
editoinnin, yhteydet taittoon ja kirja-
painoon sekä viilaan tekstejä mielelläni. 
Opettajan TAS vain tuppaa nykyisin ole-
maan niin täynnä, että aika ei oikein riitä 
näin aikaa vievään vaikkakin mukavaan 
harrastukseen. Kun vielä kirjoituskäsikin 
alkaa temppuilla, päätin lopettaa. Kirjoi-
tin tämän jäähyväistekstinkin. 

KUN LEHDESTÄ OLI JO VEDOS valmiina 
ja painolupa lähes annettu, alkoi tulla 
pyyntöjä, että jatkaisin. Lopulta päätös 
jatkamisesta syntyi niin kalkkiviivoil-
la, että en edes ehtinyt kirjoittaa tälle 
paikalle kolumnia jostakin uudesta ai-
heesta, muutin vain joitakin virkkeitä 
vastaamaan uutta tilannetta. Katsotaan 
nyt rauhassa, millaiseksi viereinen ”api-
nalaatikko” ajan myötä muokkaantuu. 
Toimituskunnan kokousten sihteerinä 
joka tapauksessa toimii järjestösihteeri 
Annamária Erdei ja puheenjohtajalla on 
osallistumisoikeus. On erinomaista, että 
Jarno Varteva on mukana kokouksis-
samme ja kehittämässä lehteä. Häntä ei 
siihen velvoiteta, mutta on ilman muuta 
etu, että jo ideointivaiheessa paikalla on 
liiton puheenjohtaja, jolla on tieto siitä, 
ovatko villit ideamme edes mahdollisia 
toteuttaa. Kun puheenjohtaja on muka-
na toimituskunnan toiminnassa, yhteys 

Terveiset Madridista! Vitsi vitsi – 
taustalla on Madrid-tapetti. Tooli-
laisten ihan oikeita syyslomakuvia 
löydät keskiaukeamalta s. 22–23.V liiton päättävän tahon ja tärkeimmän 

tiedotuskanavan eli järjestölehden välil-
lä toimii saumattomasti ja välittömästi.

VIIME VUOSINA TOOLILAISEN painoar-
vo on kasvanut. Juttuja eivät enää tee 
vain toimituskuntalaiset, vaan jäsen-
kunta ympäri Suomea ottaa aktiivisesti 
yhteyttä ja tarjoaa artikkeleja. Lehteä ei 
jaeta vain toolilaisille vaan muun muas-
sa ammattikorkeakoulujen rehtoreille, 
ammattiliittoihin, lehti- ja mediataloi-
hin, kansanedustajille ja ministeriöihin. 
Vieraskynäpalstalle ovat mielellään kir-
joittaneet niin ministerit kuin ammatti-
yhdistysjohtajat. 
Yksi tärkeä tekijä lehden menestykses-
sä on laadukas yhteistyö luotettavan 
kirjapainon kanssa. Meillä on Lprintissä 
oma vakiograafikko, joka tuntee Tooli-
laisen ja jolle lehtemme taittaminen on 
mieluisaa. Tuttu kirjapaino myös tuntee 
postitusrutiinit ja rohkenee esittää esi-
merkiksi uusia paperilaatuideoita. 

KIITÄN TOOLIA luottamuksesta, kun 
olette 22 vuotena valinneet minut toi-
mituskuntaan ja tehtäviini. Vaikka en 
nyt sitten lopetakaan, muistelen silti 
menneitä vuosia sivuilla 32–33.

YKSI ON VARMAA ja pysyvää: tässä vai-
heessa vuotta on aika iloita valmiiksi 
leivotusta syyslukukaudesta ja nauttia 
joulusta!

MIRKA AIRESVUO
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Toolilaisen jäsenistön työhön vaikuttavat sekä sopimus-

edunvalvonta että myös koulutuspolitiikka. Näistä jälkim-

mäinen on juuri nyt ajankohtaistumassa, kun eduskunta-

vaalit lähestyvät ja niiden jälkeen maan hallitus vaihtuu. 

Vaaleja varten järjestömme on tuottanut listoja tavoitteis-

ta, joita toivomme valuvan päättäjien ajatuksiin ja sieltä 

sitten toimenpiteiksi. Juuri nyt tuuli käy sellaisesta suun-

nasta, että koulutus toimialana voi joutua säästöjen koh-

teeksi muiden kuten sosiaali- ja terveysalan, maanpuolus-

tuksen tai velanoton pienentämisen puristuksessa.

LAURI HIETALAHTI

Kohti vaaleja
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Ammattikorkeakoulujen 
rooli

PERUSAJATTELU OAJ:SSÄ on, että 
ammattikorkeakoulujen ja yliopisto-
jen tutkintorakenteet on säilytettävä 
laajuudeltaan ja sisällöiltään toisiinsa 
verrattuna omaleimaisina. Tämä tar-
koittaa, että korkeakoulututkintoja eli 
esimerkiksi insinööri (AMK) -tutkintoja 
ja ylempiä korkeakoulututkintoja eli 
YAMK-tutkintoja tulee tuottaa kahdessa 
erilaisessa korkeakoulussa.

Välillä keskusteluun nousee ajatus 
nimikkeistön yhdenmukaistamisesta. 
Tulisiko ammattikorkeakoulun ylempi 
tutkintonimike olla maisteri? Itse en 
sellaista kannata, sillä etäältä katsot-
tuna nimikkeistön yhdenmukaistami-
nen johtaa helposti myös koulutusten 
yhdenmukaistamiseen tieteelliseen, 

Avautuvien työpaikkojen vaatima 
osaamistaso. Koulutusasteiden osuu-
det toteutuneissa ja ennakoitavissa 
olevista työpaikoista. 
Lähde: OPH 2020:6 Koulutus ja työvoimakysyntä 2035

Fokus on palautettava perustoimin-
taan, joka edellyttää rahoituksen 
suuntaamista tutkintokoulutuksiin. 
Jokainen uusi valmistuva sukupolvi 
pitää yllä yhteiskuntamme elinkel-
poisuutta ja muuttaa vuorollaan 
maailmaa.

Nykyisissä työpaikoissa tarvittava koulutus Avautuvissa työpaikoissa tarvittava koulutus 2017 - 2035
Ammatillinen koulutus 50 42

Ammattikorkeakoulu 15 32
Yliopisto 18 23

Muu koulutus 18 2
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ei-työelämälähtöiseen pohjaan perus-
tuen. Miksi samoja maistereita tulee 
kahdesta eri putkesta, kysyttäisiin.

Siten linjaus tutkintonimikkeistä, kou-
lutusvastuista ja -ohjelmista ohjaavat 
vahvasti ammattikorkeakoulujen tehtä-
viä ja edelleen jäsenistömme työtä.

Rahoitusmalli ohjaa 
toimintaa

AMMATTIKORKEAKOULUJEN toimin-
nan rahoituksen on vastattava yhteis-
kunnan niille asettamia tehtäviä. Näin ei 
ole pitkään aikaan ollut. Keskeinen vai-
kuttava tekijä suunnan muutokselle tai 
edes tilanteen vakauttamiseksi on kul-
loisenkin vuoden valtion budjetti ja siel-
lä ammattikorkeakoulujärjestelmään 
osoitetut panokset. On puhuttava sen 
puolesta, että poukkoilu tasaantuisi, 
koulutuksen kehittämisestä tulisi pitkä-
jänteisempää ja tavoitteet ovat tasapai-
nossa resurssoinnin kanssa.

Juuri nyt fokus on palautettava perus-
toimintaan, joka edellyttää rahoituksen 
suuntaamista tutkintokoulutuksiin. Jo-
kainen uusi valmistuva sukupolvi pitää 
yllä yhteiskuntamme elinkelpoisuutta 
ja muuttaa vuorollaan maailmaa. Jatku-
van oppimisen rahoitus on ratkaistava 
erillisenä budjettirahoituksena eikä osa-
na perusrahoitusta.

Hyvä työpaikka

AMMATTIKORKEAKOULUISSA on pys-
tyttävä kasvattamaan opetushenkilös-
tön määrää vastaamaan laajentuvan 
korkeakoulutuksen tarvetta. Samoin 
osaamisen ylläpitämiseksi tarvitaan pa-
nostuksia erilaisiin tutkimusvapaakau-
siin tai työelämäjaksoihin. 

On huolestuttavaa, että useissa ky-
selyissä iso osa opetushenkilöstöstä ei 
suosittele ammattikorkeakouluopetta-
jan työtä uusille tulijoille. Syyt tilantee-
seen liittyvät vahvasti työkuvaan, työn 

kuormittavuuteen ja vetovoimatekijöi-
den puutteeseen.   

TKI-toiminnan rahoitus

AMMATTIKORKEAKOULUISSA tapahtu-
valle tki-toiminnalle tulee luoda aidot 
ja toimivat rahoitusmekanismit, jotka 
on osoitettu nimenomaan ammatti-
korkeakoulujen tuottamaan sovelta-
vaan tutkimukseen. Nykyisin vallalla on 
käyttää rahoitusmallin mukaisia valtion 
tuloja yleisvastikkeellisesti, jolloin suuri 
hankekanta johtaa myös merkittävään 
omarahoitusosuuteen. Rahoituksen 
siirtyminen pois opetustehtävästä on 
vallitseva tosiasia.

Toisaalta tieteen tekemiseen painot-
tuneet rahoituslähteet, kuten Suomen 
Akatemia, edellyttävät tieteen tekemis-
tä ja siihen tarvittavien olosuhteiden 
rakentamista ammattikorkeakouluihin. 
Kuitenkaan tieteen tekeminen ei ole 
meidän tehtävämme. Voidaan kysyä, 
onko tärkeämpää julkaista korkean luo-
kan JUFO-tutkimusartikkeleita vai ajan-
kohtaisia kirjoituksia alan toimijoiden 
ammattilehdissä kuten rakennusalan 
Teräsbetonissa tai sähköalan Korkea-
jännityksessä. Meidän tuottaman tki-
profiilin tulee olla selkeästi soveltava ja 
työelämälähtöinen.

Vaikuttaminen

SOPIMUSEDUNVALVONTA kulkee käsi 
kädessä koulutuspolitiikan kanssa, ha-
lusimme sitä tai emme. Hyvää tarkoitta-
va poliittinen päätös ilman sen toteut-
tamiseen osoitettuja resursseja johtaa 
pahimmillaan työntekijöiden uupumi-
seen ja järjestelmän lamaantumiseen. 
Kansanedustajat valitaan maakunnista. 
Mennään siis jututtamaan heitä toreil-
le, haastetaan heitä ja viedään heille 
koulutusmyönteistä ajattelua. Sitä tarvi-
taan, jotta Suomi pärjää jatkossa.Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulu-

tuksella.
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AKOL-SKO-TOOL-hyvinvoin-
tihankkeen osana kolmen 
valtakunnallisen yhdistyk-
sen hallitukset kokoontuivat 
perjantaina ja lauantaina 28. 
ja 29. lokakuuta Akavata-
lolla. Tilaisuuteen osallistui 
noin 25 henkilöä. 

 KOL, SKO ja TOOL saivat OAJ:n 
Työhyvinvointirahaston myöntämän 
apurahan, jolla yhdistykset järjestävät 
työhyvinvointiin liittyvää koulutusta, 
webinaareja ja tilaisuuksia jäsenistöl-
leen 2022–2023. Hankkeen nimi on 
Yhteistyöverkostosta (AKOL, SKO, TOOL) 
avaimia työhyvinvointiin – työnantaja-
edustajat mukaan kehitystyöhön! 

Yhdistyksen puheenjohtajat ovat 
työstäneet alustavaa hanketoteutusta, 
jonka pohjalta hallitukset kokoontuivat 
yhteisseminaariin jatkamaan suunnitte-
lua. 

Hankkeen esittelyn jälkeen kuulimme 
kaksi esitystä. AMKEn toimitusjohtaja 
Veli-Matti Lamppu kertoi ammatillisen 
koulutuksen ajankohtaisista asioista, 
ja Arenen toiminnanjohtaja Ida Mieli-
tyinen esitteli ammattikorkeakoulujen 
ajankohtaisia asioita. 

PUHUJAVIERAAT OSALLISTUIVAT myös 
seminaarin Learning Cafe -yhteistyö-
projektiin. Ryhmätyön aikana seminaa-
rin osallistujat jaettiin neljään ryhmään. 
Ryhmien vetäjät pysyivät paikoilleen, 

ANNAMÁRIA ERDEI
järjestösihteeri

Työhyvinvointi 
yhteistyöhankkeessa 

A
Yhdistysten puheenjohtajat Maarit Rahkola (AKOL), Jarno Varteva (TOOL) ja Ulla Kangas-
niemi (SKO) keskustelevat ryhmätyön aikana. Kuva: Annamária Erdei

AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu kuuntelee ryhmän ajatuksia ammattikorkeakoulu-
kentästä. Kuva: Annamária Erdei
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kun ryhmät kiertelivät. Jokainen osallis-
tuja sai kertoa näkemyksiä jokaisen ryh-
män teemasta. Tämän jälkeen ryhmien 
vetäjät kertoivat lyhyet yhteenvedot. 

Ryhmien teemat olivat seuraavat: 
Ryhmä 1: AMKE: Ammatillinen koulutus 
ja työhyvinvointi, Ryhmä 2: ARENE: AMK 
ja työhyvinvointi, Ryhmä 3: OAO ja työ-
hyvinvoinnin edistäminen ja Ryhmä 4: 
Hankkeen ideointi ja aihioita tulevaan. 
Ryhmätyön aikana keskusteltiin tärkeis-
tä kenttiin liittyvistä asioista, tunnistet-
tiin kipukohtia ja ehdotettiin ratkaisuja. 

LAUANTAINA OAJ:N ajankohtaisia asi-
oita esitteli Pasi Pesonen ja opettajien 
työhyvinvoinnista puhui Marjo Ranta-
nen, tunnelmamuotoiluun erikostunut 
lisenssivalmentaja, tietokirjailija ja stan-
dup-taiteilija.  Päivän päätteeksi koottiin 
hankeen ideoita.Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen kuuntelee ryhmän ajatuksia. Kuva: Annamária Erdei

Elämä tuo joskus eteen mutkia. Kaikkia kurveja 
emme pysty oikaisemaan, mutta teemme  

parhaamme, että kolhun sattuessa olet  
parhaassa mahdollisessa Turvassa.  

Sen vahvistaa myös EPSI Rating -tutkimus jo 
11. kerran: vakuutusyhtiö Turvan asiakkaat 

ovat Suomen tyytyväisimpiä. Liity hymyilevien 
asiakkaiden joukkoon osoitteessa  

turva.fi/turvaan

Suomen tyytyväisimmät 
asiakkaat Turvassa  

jo 11. kerran

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva  
• turva.fi • 01019 5110
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vierailuvuorossa
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PETRI HONKONEN
tiede- ja kulttuuriministeri

Kuva: LAURA KOTILA

Edellisen vuosisadan historia on teknologi-
sen kehityksen mahdollistaman teollistu-
misen, hyvinvoinnin ja sittemmin yhä vah-
vemmin tietoyhteiskunnan historiaa. Ei ole 
mielestäni liioiteltua sanoa, että ihminen on 
parhaimmillaan nerokas. Erinomaisia ne-
rokkuuden ja kehityksen esimerkkejä ovat 
taskuihimme mahtuvat älypuhelimet, joissa 
on enemmän laskentatehoa kuin 1980-luvun 
supertietokoneissa. 

 uomessa tuottavuuden kasvun hedelmiä on onnis-
tuttu jakamaan koko kansakunnan hyväksi. Silti on nähty, että 
ihminen voi luoda keksinnöillään myös pahaa ja pahoinvoin-
tia – tarkoituksella tai tahattomasti. Tällä hetkellä huolta aihe-
uttavat Venäjän kauhistuttava sota Ukrainassa ja Euroopan 
akuutti energiakriisi sekä toisaalta ilmaston lämpeneminen 
ja vakava luontokato. Monien kriisien ratkaisut, tai osa niistä, 
löytyvät teknologiasta. 

KESTÄVÄ TULEVAISUUS RAKENTUU kuitenkin aina myös sivis-
tykselle. Tekniikan alan korkeakoulutuksen historia nivoutuu 
yhteen maamme menestystarinan kanssa. Suomen suuri-
ruhtinaskunnan senaatti antoi helmikuussa 1911 asetuksen 
teknillisen opiston perustamisesta Tampereelle. Ensimmäiset 
opiskelijat aloittivat kolmivuotiset opintonsa tasan 110 vuotta 

Teoriaa, käytäntöä ja sivistystä

S

sitten, syyskuussa 1912. Seuraavat teknilliset opistot perustet-
tiin Turkuun ja Helsinkiin 1940-luvulla. 1900-luvun jälkipuolis-
kolla tekniikan alan yliopistollinen ja ammatillinen korkeakou-
lutus kasvoi vaiheittain yhdeksi suurimmista koulutusaloista. 
Nykyään insinöörikoulutusta järjestetään ympäri Suomen, 18 
ammattikorkeakoulussa.

ERITYISEN NOPEAA KOULUTUSALAN kasvu oli 1980-luvulla, 
kun uudet teknologiat ja tuotekehittely nousivat kilpailuky-
vyn nostamisessa entistä tärkeämmiksi. Tässä painottuivat 
erityisesti elektroniikka ja tietotekniikka. Muistamme kaikki 
aikakauden huipentumisen Nokian menestyksen vuosiin. 
Korkeakoulujen TKI-toiminnalla ja yritysyhteistyöllä on ollut 
merkittävä osansa tässä kehityksessä.

LAADUKAS KORKEAKOULUTUS ja tutkimus sekä uudet tekno-
logiat ja niiden soveltaminen ovat hyvinvointimme keskeisiä 
peruspilareita jatkossakin. Uskon, että Suomessa on onnis-
tuttu hyödyntämään teknologiaa siksi, että samalla on osat-
tu korostaa yhdessä tekemistä ja ihmisyhteisönä kasvamista. 
Tämä on keskeinen osa sivistystä, sitä ei voi mielestäni liikaa 
korostaa.

ALKIOLAISEEN SIVISTYSKÄSITYKSEEN kuuluu itsekasvatuk-
sen periaate. Siinä ihminen saa itse muodostaa käsityksensä 
maailmasta ja ihmisyydestä. Sivistys on ihmisen kasvamista 
täyteen mittaansa omaehtoisesti itsensä kehittämisen kautta. 
Ihmisen on vietävä omalla toiminnallaan yhteiskuntaa eteen-
päin ja oltava toisille ihmisille hyvä. Näin myös insinöörin arki-
sessa – mutta kuten historia on meitä opettanut – usein maa-
ilmaan muuttavassa työssä. 
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Toimintaympäristössämme on meneillään 
kaksi suurta murrosta: tuki- ja tekoälysovel-
lutusten siivittämä digitaalinen murros sekä 
luontokadon ja ilmastomuutoksen aiheutta-
ma huutava tarve muuttaa toimintojamme 
ekologisesti kestävämmiksi. Näiden murros-
ten haltuun otossa tarvitaan uusia ja parem-
pia teknologioita sekä kokonaisuudessaan 
lisää teknologiaosaamista.

 eneillään oleva digitaalinen murros koskee laajasti 
palvelusektoria, jossa suurin osa työtehtävistämme on jo täl-
lä hetkellä. Palvelutyöstä katoaa nopeasti rutiinitehtäviä. Työt 
muuttuvat palveluprosessien suunnitteluksi ja ohjaukseksi, 
missä painottuvat digitaalisten ongelmien ratkaisutaito ja 
palveluiden räätälöinti asiakastarpeiden pohjalta. Kun digi-
taalisten palveluiden kehittämisessä onnistutaan, palvelusuo-
ritteiden määrää saadaan nostettua rajusti ja samanaikaisesti 
vielä asiakastyytyväisyyskin kasvaa. Onnistumisen edellytyk-
senä on kuitenkin vahva osaaminen digitaalisten palveluiden 
hallinnassa ja kehitystyössä. Tällöin yleensä digitaalista osaa-
mista ja toimialakohtaista ammattitaitoa on osattu yhdistää 
luovasti.

TEOLLISEN TOIMINNAN JA MAANKÄYTÖN seurauksena luon-
non monimuotoisuus on vähentynyt ennen näkemätöntä 
vauhtia ja monin paikoin ekologinen tasapaino on pahasti 
järkkynyt. Aineellisen elintason nostossa teollinen energia-
tuotanto on ollut keskeisessä roolissa. Energiahuoltomme on 
vahvasti riippuvaa fossiilisista polttoaineista, joiden laajamit-
tainen tuotanto ja käyttö ovat aiheuttamassa nopeaa ilmasto-
muutosta. Elinympäristömme nopea muutos ja köyhtyminen 
ovat aiheuttaneet suuria sosiaalisia paineita eri ihmisyhteisö-

Murrosten hallintaan 
tarvitaan lisää insinöörejä

M

jen sisällä ja niiden välillä, mikä on näkynyt yhteiskunnallisena 
rauhattomuutena, sotina ja kansainvaelluksina.

JATKOSSA INNOVAATIOTOIMINNASSA YHÄ enemmän pai-
nottuvat ekologisuus, digitaalisuus ja tehokkuus. Niinpä uu-
sia työpaikkoja syntyy korkean teknologian yrityksiin, joissa 
tuotetaan pitkälle kehitettyjä tuotteita ja palveluita. Tämän 
seurauksena tekniikan alan korkeakoulutuksen painoarvo 
kasvaa yhä enemmän. Alan ammattikorkeakoulutustarpeen 
ennustetaan kasvavan vuoden 2020 tasosta n. 50 % vuoteen 
2035 mennessä.

PERINTEISESTI INSINÖÖRIKOULUTUKSESSA on painotettu 
osaamista, jota tarvitaan teknisessä suunnittelussa ja asian-
tuntijuudessa. Työelämän ja yhteiskunnan muutosten myötä 
insinöörien työ on monimuotoistunut. Suunnittelutöiden li-
säksi insinöörit vastaavat teknisistä projekteista tai prosesseis-
ta, jolloin iso osa työstä on vuorovaikutteista koordinointia, 
johtamista ja asiakaspalvelua. Insinöörityössä, matemaattis-
luonnontieteellisen osaamisen rinnalla, on kasvava tarve so-
siaaliselle ja taloudelliselle osaamiselle. Ikävä kyllä, sosiaalista 
osaamista ja luovuutta kehittävien oppiaineiden ei ole koettu 
tukevan ammatinvalintaa teknisille aloille. Matemaattisluon-
nontieteellistä-, taiteellista ja sosiaalista osaamista ei pitäisi 
nähdä toisiaan poissulkevina. Koulutuksellisesti on haaste ke-
hittää samanaikaisesti sekä vahvaa ja luovaa teknillistä osaa-
mista että hyviä sosiaalisia taitoja. Tämän tavoitteen saavut-
tamiseksi insinöörikoulutuksen yhteyksiä muihin toimialoihin 
on vahvistettava.

SUURENA HAASTEENA OVAT PERUSRAHOITUSVAJE ja kas-
vava opettajatarve.  Ammattikorkeakoulujen rajut rahoitus-
leikkaukset (2012-2020) ja samanaikainen opiskelijamäärän 
lisääminen on ajanut annettavan opetuksen ja ohjauksen lii-
an pieneksi. Toiminnan hallittu kehittäminen ja tuleva opiske-
lijamäärän lisääminen edellyttävät perusrahoituksen nostoa 
kestävälle tasolle. Tekniikan alan opettajista on moni eläköi-
tymässä, mikä yhdistettynä osaamis- ja opetustarpeiden vah-
vaan kasvuun, lisää merkittävästi tarvetta uusien opettajien 
kouluttamiselle.
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NINA LAHTINEN
OAJ:n koulutuspolitikan johtaja

LAURI KURVONEN, erityisasiantuntija
Kuva: LEENA KOSKELA
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Terveisiä   hallitukselta
PÄIVI HONKA
Lapin ammattikorkeakoulu
Kuva: ARI PIKKARAINEN

Vanhan vitsin mukaan poliisipar-
tiossa toinen osaa lukea ja toinen 
kirjoittaa. Vaativissa asiantuntija-
tehtävissä, kuten insinöörin työs-
sä, tulee kuitenkin osata molem-
pia, ja vieläpä kirjoittaa niin, että 
saa sanomansa ymmärretyksi. 
Lisäksi vaaditaan hyviä esiinty-
mistaitoja. Substanssiosaamisen 
lisäksi kieli- ja viestintätaitojen 
merkitys korostuu tulevaisuudes-
sa yhä enemmän.

Pitääkö insinöörin osata lukea 
ja kirjoittaa?
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T OOLin hallitus on tänä vuonna kirjoittanut kolme tär-
keää tavoitepaperia, jotka ovat järjestötavoitteet, tulo- ja 
palkkapoliittiset tavoitteet sekä koulutuspoliittiset tavoitteet. 
Paperit menevät vielä marraskuussa hyväksyttäväksi val-
tuuston kokoukseen, joka tätä kirjoittaessa on vielä tulossa. 
Koulutuspoliittisen paperin luonnokseen kirjattiin kuitenkin 
yhdeksi tavoitteeksi, että AMK-tason insinöörikoulutuksissa 
on varmistettava riittävä ja asiantunteva kielten ja viestinnän 
opetus, jotta opiskelijoiden taidot näillä osa-alueilla paranisi-
vat. Minulle henkilökohtaisesti oli tärkeää, että tämä lause tuli 
paperiin, koska työskentelen tekniikan alalla suomen kielen ja 
viestinnän lehtorina.

MIKÄ SITTEN ON RIITTÄVÄÄ kielten ja viestinnän opetusta? 
Omat kokemukseni ovat osoittaneet, että opiskelijat tarvit-
sevat ohjausta koko opintojensa ajan. Ei riitä, että esimerkik-
si ensimmäisenä vuonna on viestinnän peruskurssi, ja sitten 
palataankin asiaan opinnäytetyövaiheessa, vaan ohjauksen 
pitää olla jatkuvaa. Sama koskee tietysti muita opetettavia 
kieliä. Kirjoittamaan oppii vain kirjoittamalla. Samoin esiinty-
mistilanteet helpottuvat kerta toisensa jälkeen, ja työelämään 
on helpompi siirtyä, kun esiintyminen on ollut luonteva osa 
opintoja. 

ASIANTUNTEVA OPETUS TAAS TARKOITTAA sitä, että kieliä ja 
viestintää opettavat niiden koulutuksen saaneet opettajat. 
Usein törmää asenteeseen, että englannin opettaminen on 
sitä, että opetetaan englanniksi. Väheksymättä yhtään am-
mattiaineiden opettajien englannin taitoa, vaatii esimerkiksi 
englannin kielen opetus ammattitaitoisen englannin kielen 
opettajan. Itsekin opetan välillä englanniksi, jos esimerkiksi 

projektimuotoisella opintojaksolla on vaihto-opiskelijoita, 
mutta jätän kieliopin kommentoinnin suosiolla englannin 
opettajalle! 

KIELTEN JA VIESTINNÄN OPETTAJILLE on myös tärkeää päästä 
perehtymään kunnolla opetettavan alan sanastoon, kieleen ja 
sen erityispiirteisiin. Siksi onkin tärkeää, että tekniikan alalla 
opetetaan tekniikan alan viestintää ja kieliä, niiden erityispiir-
teitä ja sanastoa, eikä opetus ole yleisellä tasolla. Tämä paran-
taa myös opiskelijoiden mahdollisuuksia pärjätä ammatillises-
ti vieraalla kielellä myös kansainvälisessä ympäristössä.

ON UUTISOITU, ETTÄ SUOMI ei enää ole lukutaidossa Pisa-tut-
kimuksen kärkimaita. Yhtenä syynä pidetään sitä, että lapset 
eivät enää lue niin paljon kirjoja kuin ennen, vaan älylaitteet 
ovat syrjäyttäneet kirjan. Tämä on mielestäni tärkeä näkökul-
ma. Nykyiset lapset ovat tulevaisuuden insinööriopiskelijoita, 
ja sekä opiskelijalla että tulevalla insinöörillä tulisi olla kyky 
keskittyä pitkäänkin asiantuntijatekstiin, osata analysoida 
sitä ja samalla tuottaa omaa asiantuntijatekstiä. Meidän AMK-
opettajienkin pitää varautua siihen, että kirjoittamisen ohja-
usta tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

ENSIMMÄINEN KAUTENI HALLITUKSEN JÄSENENÄ alkaa olla 
lopuillaan. On hienoa, että hallituksessa on eri ammattiryh-
mien ja eri tekniikan alojen edustajia, ja maantieteellinen ta-
sapuolisuuskin toteutuu hyvin. TOOLin tavoitteena on pitää 
kiinni laadukkaasta insinöörikoulutuksesta, ja se toteutuu 
sitoutumalla yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Tulevaisuuden 
insinööri on kovaa valuuttaa työmarkkinoilla, koska hän osaa 
ammattitaitonsa lisäksi kirjoittaa, lukea ja esiintyä.
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Toolilainen tutkii

Kuva: Taru Kurenniemi

T

Toolilainen tutkii 
etäopetussysteemejä

Korkeakoulujen etäopetus-
suositus päättyi 31.1.2022, ja 
sen jälkeen opetuksessa on 
hyödynnetty lähi-, verkko- ja 
hybridiopetuksen muotoja 
siten, mikä palvelee parhai-
ten opetettavan asian oppi-
mista. 

 ällä kertaa Toolilainen tutki etäope-
tussysteemejä ammattikorkeakoulujen 
tekniikan yksiköissä. Vastaajia oli 101, ja 
tällä kertaa eniten vastaajia oli Metro-
poliasta. Oulu ja Kaakkois-Suomi olivat 
kakkosena ja neljännen tilan jakoivat 
Lappi ja Tampere.

Vastausten perusteella jako hybridi-, 
verkko- ja kontaktiopetuksen kesken 
on melko tasainen. Eniten on kontakti-
opetusta (89) ja hybridiopetusta lähes 
saman verran (87). Verkko-opetusta (77) 
järjestetään vähiten, mutta ero ei ole iso. 

MONIMUOTO-OPETUKSEN järjestämi-
sessä yleisin menetelmä on ”verkko-
opetuksena lukujärjestykseen mer-
kittyyn aikaan” (80), toiseksi yleisin 
”kontaktiopetuksena lähipäivinä” (56) ja 
kolmantena ”verkko-opetuksena paik-
kaan ja aikaan sitomattomasti”. Vähiten 
käytetty menetelmä on ”kontaktiope-
tuksena luokassa iltaisin” (19). 

Suurimmaksi osaksi (49) opettaja voi 
itse päättää, onko opetustapa kontak-
ti-, verkko- vai hybridimuotoista. Vain 
23 tapauksessa opetustavasta päättää 
ammattikorkeakoulu. Opetustapa vaih-
telee usein neuvotellen koulutusohjel-
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man, opintojakson, kurssin, ryhmän tai 
tutkinnon tarpeiden mukaan. Paikoin 
on sovittu, että hybridiä ei tarjota. Use-
assa tapauksessa toimitaan sekä että.

Valtaosalla (85) opettajalle varattu 
resurssi on aina sama riippumatta ope-
tustavasta. Vain 11 tapauksessa varattu 
resurssi riippuu siitä, onko opetustapa 
hybridi-, verkko- tai kontaktiopetusta. 
Varattuun resurssiin saattaa vaikuttaa 
myös ryhmän koko ja se, onko kyseessä 
jo useasti pidetty opintojakso tai onko 
siihen tullut muutoksia. Myös opetus-
kieli voi vaikuttaa.

Valtaosa vastanneista (86) saa pitää 
verkko-opetuksen kotoa käsin, ja mo-
nille (57) ammattikorkeakoulu on järjes-
tänyt tilan. Kyselyyn vastanneista vain 4 
joutuu vastahakoisesti pitämään oppi-
tunnit kotoa käsin. 

Suurimmalle osalle (52) opetusta 
kotoa käsin pitävälle työnantaja on 
järjestänyt työvälineet, osa (27) on jär-
jestänyt ne itse. Työnantaja on yleensä 
järjestänyt perusvälineet, ja itse on han-
kittu täydentäviä välineitä, kuten tuoli 
ja pöytä. Koululta on saanut viedä kotiin 
lisänäyttöjä ja muuta tarpeistoa. Oma 

verkkoyhteys vaaditaan, jos ei tyydy 
mobiilidataan. 

Vapaa sana 
etäopetuksesta:  
vastaajien kommentteja
TÄLLÄ HETKELLÄ ETÄOPETUS on yksi 
tärkeimmistä kehittämiskohteista var-
sinkin monimuoto-opiskelussa. 

Monimuotokoulutus on alkanut siir-
tyä synonyymiksi verkko-opetuksen 
kanssa.

Etäopetus antaa vapautta opetuksen 
järjestämiseen ja palvelee monimuoto-
opiskelijoita erittäin hyvin. 

Etäopetus on nykypäivänä järkevää ja 
mahdollistaa kerralla helposti suurem-
pienkin opiskelijaryhmien opettamisen, 
jolloin tilarajoitukset eivät tule vastaan. 

Mahdollisuus tehdä työtä myös etänä 
on keventänyt työpäiviä ja lisännyt työn 
mielekkyyttä.

Kiireisessä perhe-elämässä etäopetus 
antaa suunnattoman paljon joustoa. 

Joustavuus opiskelijoiden suuntaan 
on järkevää pitkien välimatkojen alu-
eella. 

Osa koulutusohjelmista ja opintojak-
soistani on täysin etänä ja niissä on pal-
jon aikuisopiskelijoita, joiden motivaa-
tio ja osaaminen on erinomaista. 

Joillekin monimuoto-opiskelijoille lä-
hiopetukseen siirtyminen on tuottanut 
”ahdistusta”, kun pitää matkustaa pai-
kan päälle. 

Vähintään puolet opiskelijoista on 
kyvyttömiä osallistumaan etäopetuk-
seen, koska etäoppimistaidot ovat vielä 
pahemmin hukassa kuin muut oppimis-
taidot. 

Etäopetus on lisännyt opiskelijoiden 
passiivisuutta ja kuormittaa opettajia 
valtavasti, koska yksittäisten opiskelijoi-
den yksittäisiä kysymyksiä satelee jatku-
vasti eri kanavista. 

Jotkut opettajat ovat etenkin moni-
muoto-opetuksessa tarjonneet myös 
hybridiopetusta eli opettaja on avan-
nut Zoomin etänä oleville opiskelijoille 
samalla kuin luokassa on opiskelijoita 
mukana. 

Hybridiopetusta varten on erikseen 
varustettuja luokkia, joissa on myös kos-
ketusnäyttöjä ja mikrofonit katossa.

Korona-aikana luodut nauhoitteet 
ovat hyödyksi nyt myös siten, että lähi-
opetuksessa voi vapaammin keskittyä 
johonkin erityiseen aihealueeseen ja 
keskusteluihin, kun koko aihealuetta ei 
tarvitse ”juosta” läpi tunnin aikana, vaan 
voi laittaa nauhoitteen oppilaiden käyt-
töön. 

Hybridi soveltuu varmasti luento-
tyyppiseen opetukseen, johon oma ai-
neeni ei kuulu. 

Hybridimalli on ainakin opettajan nä-
kökulmasta todella raskas, en suosittele 
sitä. 

Ihan perinteinen kontaktiopetus on 
ainakin oman opetettavan aineen koh-
dalla paras malli, koska siten saavute-
taan parhaat oppimistulokset.

Etäopetus on joihinkin kursseihin ok, 
mutta labrojen demonstraatioiden järk-
käämiseen vielä aika mahdoton. 

Tekniikassa spesiaaliohjelmistot eivät 
välttämättä aina lisenssien puolesta ole 
opiskelijalle jaettavissa. 

Monet tärkeät ammattiaineohjelmis-
tot toimivat huonosti etäkäytössä. 

Osittain myös opiskelijoiden vaihtele-
va konekanta ja osaamistaso vaikeuttaa 
ohjelmistojen asentamista sekä käyttöä. 

Hienoa, että tällainen kysely tehdään, 
sillä on hyvä nähdä laajemmin, kuinka 
opetusta järjestetään koronan jälkeen. 
Kiinnostaisi myös rehelliset tutkimukset 
opiskelijoiden näkökulmasta: osallistu-
minen aidosti & oppiminen.
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Insinöörin elämää
Kuva: Taru Kurenniemi

Lauri Nissilä on viettänyt 
suurimman osan elämäs-
tään ulkomailla. Jo lapsuus 
ja nuoruus kuluivat osin 
Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa, 
joihin isän työ kaivosalan 
ammattilaisena vei perheen 
asumaan. Teknikoksi valmis-
tumisen ja armeijan jälkeen 
Lauri jatkoi isänsä jalanjäl-
kiä ja muutti työn perässä 
Etelä-Afrikkaan Tamrockin 
poramestariksi. Nuori mies 
eteni Tamrockin jälki-
markkinoinnin päälliköksi 
Brasiliaan ja siitä edelleen 
Meksikon kautta Chileen. 
Myöhempinä vuosina hän on 
työskennellyt myös Bolivias-
sa, Singaporessa ja Saksassa 
ennen asettumistaan takai-
sin Brasiliaan.

 arasta työuralla on ollut vaihtele-
vuus. Työskentely eri maissa ja kulttuu-
reissa on tuonut omanlaisiaan haasteita 
ja myös opettanut paljon. Samalla on 
päässyt kehittämään erilaisia organi-
saatioita. Haastavinta puolestaan on ol-

JUKKA KURENNIEMI
Kuvat: Lauri Nissilän kotiarkisto

Maailmankansalaisen Maailmankansalaisen 
sydän on Suomessasydän on Suomessa

lut uskoa itseensä ja omiin ajatuksiinsa 
sekä siihen, että asioita voi viedä eteen-
päin myös vaikeina hetkinä asemapai-
kasta riippumatta, kun samalla muistaa 
kunnioittaa riittävässä määrin yhtiön 
ja paikallisen henkilöstön kulttuureita. 
Vaikka työ on ollut ajoittain stressaavaa, 
se on ollut myös innostavaa. Eteenpäin 
on vienyt halu tehdä ja saada aikaan 
sekä nähdä tulokset, joita muutospro-
sessit tuottavat. 

Nykyisin Lauri Nissilä toimii hallinto-
johtajana saksalaistaustaisessa mutta 
kiinalaisomistukseen siirtyneessä se-
menttitehtaita valmistavassa yritykses-
sä (Humboldt Wedag do Brasil) sekä 
pyörittää omaa karting-rataa ja siihen 
liittyvää ravintolatoimintaa. Kart Center 

Esporte e Lazer on perustettu jo 1995, ja 
silloin se oli Lauri Nissilän ajatus oman 
eläkkeen turvaamisesta yritystoimin-
nan kautta. Alkuun hän oli enemmän-
kin ideoija ja taustavaikuttaja, mutta 
nyt kun yritys on kasvanut ja työllistää 
jo 20 työntekijää, yhä isompi osa Laurin 
työajasta kuluu oman yrityksen parissa. 
Rata sijaitsee Sao Joce´ dos Camposissa 
noin 90 km päässä Sao Paulosta.

Suomen 
koulutusjärjestelmä on 
maailman huippua

LAURI NISSILÄ KEHUU vuolaasti Suo-
men koulutusjärjestelmää. Korkea-

P
Brasiliassa Sao Paulon lähistöllä kurvailee myös Valkeakosken Hakan 90-vuotisjuhlan kunni-
aksi maalattu kartingauto.

Autot rakennetaan ja huolletaan radan omalla verstaalla.
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luokkainen yleistiedon hallinta ja suo-
malainen koulutus ylipäätään kehittää 
oppijoiden ymmärrystä suhteessa 
tietoon ja ongelmanratkaisuun sekä 
kykyyn oppia jatkuvasti uutta. Lauri Nis-
silä muistaa lämmöllä sellaisia opettaji-
aan, jotka loivat oppijoissa uskoa nuo-
riin heidän pyrkimyksissään elämässä 
eteenpäin. Hän on saanut apua entiseltä 
Tekun opettajaltaan jopa vuosia valmis-
tumisen jälkeen, kun tunsi ajautuvansa 
Meksikossa ylipääsemättömään umpi-
kujaan. Sellaisia opettajia Lauri Nissilä 
toivoisi jokaisen nuoren opintielle. 

Se mitä Lauri olisi kaivannut lisää Te-
kun opinnoiltaan, oli oma päättäväisyys: 
olisi itse pitänyt olla kiinnostuneempi ja 
työteliäämpi oppilas, niin koulutukses-
ta olisi voinut ottaa vielä enemmän irti. 
Mutta nuorena ja vilkkaana hän tyytyi 
aika lailla tekemään vain välttämättö-
män niissä aineissa, joihin motivaatio ei 
ollut korkeimmillaan. Toisaalta todistuk-
seen osui myös erinomaisia arvosanoja 
silloin, kun tahtotila oppimiseen oli riit-
tävä.

Kielitaito on jo lapsena imetyn kult-
tuuriosaamisen lisäksi avaintekijä Lauri 
Nissilän työuralla. Hän puhuu suomen 
lisäksi sujuvasti englantia, portugalia 
ja espanjaa. Kulttuurisesta erosta Suo-
meen Lauri muistaa jo lapsuudesta isän 
käyttämän termin ”huitamento”, jolla isä 
tarkoitti sitä, että kaikki huitoo ja puhuu 
yhtä aikaa. Suomeen tulevia asiakkai-
taan hän opastaa aina, että täällä hil-
jaisuus kesken kokouksen ei ole huono 
merkki: silloin ihmiset miettivät ja ana-
lysoivat. 

Tekniikka on 
pääosin hyvästä

LAURI NISSILÄ PITÄÄ KAIKESTA uu-
desta niin laitteissa kuin tietoteknii-
kassakin. Aina kun laitteisiin tulee lisää 
älyä, siihen voi upota niin syvälle kuin 
itseä kiinnostaa. Ongelmana tässä ovat 

ikääntyvät sekä lapset ja nuoriso. Van-
hukset uhkaavat pudota nopeasti ke-
hittyvän teknologian rattailta. Lapset ja 
nuoret puolestaan voivat löytää netti- ja 
virtuaalimaailmasta asioita, jotka saat-
tavat olla vaaraksi heille ja heidän kehi-
tykselleen. Vanhemmat eivät useinkaan 
tiedä, mitä heidän lapsensa netissä puu-
haavat, ja he ovat silloin voimattomia 
valvomaan ja opastamaan. Tästä pitäisi 
kotona keskustella ja välittää; rakkautta 
ja syliä voi aina tarjota, vaikka tekninen 
kyky rajojen asettamiseen olisi puut-
teellinen.

Kart Center Esporte e Lazerissa kehi-
tetään sähkökartingautoja yhteistyössä 
Teslan kanssa. Yrityksen autoja on tes-
tattu jo radalla sähkökäyttövoiman kera. 
Ongelmia on vielä esimerkiksi suuren 
vääntömomentin tuoman rajun kiih-
tyvyyden kanssa, sillä välityksillä asiaa 
korjattaessa huippunopeudet helposti 
kasvavat harrasteradalle liian koviksi.

Sähkökartingin yhteydessä on alettu 
kehittää myös kahden hengen kartin-
gia, jossa on ratti molemmille kuljet-
tajille. Myös jarru ja kaasu on näissä 
autoissa sijoitettavissa ratin kautta toi-
miviksi. Tämä mahdollistaa sen, että 
kehitysvammaiset, liikuntarajoitteiset, 
autistiset ja näkövammaiset tai jopa 

Kuka: Lauri Nissilä, 60
Koulutus: Teknikko, valmistustekniikka, 1985 (Valkeakosken teknillinen oppilaitos) 
Työ: Hallintojohtaja (Humboldt Wedag do Brasil) sekä karting-radan pääomistaja 
(Kart Center Esporte e Lazer, vuodesta 1995)
Asuu: Sao Joce´ dos Campos, Brasilia
Ura: Drill Master Etelä-Afrikassa (Tamrock), General manager After sales Brasiliassa (Tam-
rock), Service Manager Meksikossa (Tamrock), Key account Manager Codelco El teniente 
Chilessä (Sandvik), Parts Business Line Manager for South America and Customer Service 
Manager for Brazil (Sandvik), Managing Director of Bolivia and Parts Business Line Mana-
ger for South America (Sandvik), Vice President Global Inventories and Logistics Finland 
(Metso Minerals), General Manager Inventories and logistics Asia Singaporessa (Metso 
Minerals),  Business owner / Consultant for Inventories and Logistics (Amurix Oy), 
Managing Director / Sales Director Humboldt Wedag do Brazil (KHD Humboldt Wedag)
Harrastukset: Liikunta (kuntosali, laskuvarjohyppy, karting ja mm. Singaporen maraton 
2008), moottoripyöräily (HD), grillaus, uuden omakotitalon rakennusprojekti 
(talon on tarkoitus valmistua jouluksi 2023)
Perhe: Puoliso, tytär Anna Sofia 29 v. (valmistunut MSc Inventories
and logistics Erasmus Universiteit Rotterdamista, asuu ja työskentelee Lontoossa) ja poika 
LauriAntonio 27 v. (valmistuu 2022 tuotantotalouden diplomi-insinööriksi 
Universidade Federal de Ouro Preto Brasiliasta) 

sokeat voivat nauttia karting-autoilun 
huumasta. Karting toimii monelle heis-
tä myös erinomaisena terapiakeinona. 
Rateista toinen on eräänlainen pääoh-
jain, jolla voidaan tarvittaessa ”kaapata” 
auto siinä istuvan kuljettajan haltuun. 

Sydän Suomessa, elämä 
Brasiliassa

SUOMI ON AINA OLLUT Lauri Nissilälle 
rakas. Hän ei koskaan ole halunnut pois 
Suomesta, mutta veri on vetänyt maa-
ilmalle. Perhe jopa muutti Suomeen 
vuosiksi 2003–2008 sen vuoksi, että 
Lauri halusi lasten aloittavan koulunsa 
Suomessa. Tähän syynä oli sekä suoma-
laisen koulujärjestelmän erinomaisuus 
että halu saada lapsille hyvä pohja myös 
suomen kieleen. Myöhemmin lapset 
tutustuivat maailman koulutusjärjes-
telmiin englanninkielisissä yksityiskou-
luissa.

Lauri Nissilä on vähitellen rakenta-
nut elämänsä niin, että tarkoitus on 
asettua pysyvästi asumaan Brasiliaan. 
Suomessa on kuitenkin tarkoitus käydä 
säännöllisesti ainakin kesäisin. Eläkkeel-
le Lauri uskoo jäävänsä vasta joskus 70 
vuotta täytettyään. 
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 OOLin ja OAJ:n neuvottelupäivät toteutettiin tällä kertaa Kouvolassa perjan-
taina ja lauantaina 7. ja 8. lokakuuta. Neuvotteluun osallistuivat TOOLin hallituksen 
lisäksi OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto, neuvottelujohtaja Petri Lindroos, 
erityisasiantuntija Pasi Repo ja järjestöjohtaja Pasi Pesonen. 

TOOLin hallitus ja OAJ:n johto kävivät antoisaa ja merkityksellistä keskustelua 
OAJ:n ja TOOLin tavoitteista sekä tulevasta yhteistyöstä. Aiheina olivat muun mu-
assa tulo- ja palkkapoliittiset asiat, Sivistan ja Avaintan tilanne, AMK-sopimuksen 
kehittäminen, TOOLin tavoitteet sekä OAJ:n ajankohtaiset asiat ja opettajien hy-
vinvointi. 

TOOLin koulutuspoliittiset tavoitteet esiteltiin OAJ:n johdolle. Keskusteltiin 
OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista TOOLin näkökulmasta ja duaalimallin säilyttämi-
sen tärkeydestä sekä korostettiin jatkuvaa yhteistyötä Arenen, IL:n ja TEKin kanssa. 

Vilkasta keskustelua käytiin myös järjestöasioista. OAJ:n johdolle esiteltiin TOO-
Lin järjestäytymistä, ja keskusteltiin TOOLin ja OAJ:n yhteisistä tavoitteista, esimer-
kiksi jäsenhankinnasta. 

ANNAMÁRIA ERDEI
järjestösihteeri

TOOLin ja OAJ:n 
neuvottelupäivät

T
TOOLin hallitus ja OAJ:n johto neuvottelee kokoushuoneessa. Kuva: Lasse Hillman

Vuodesta 2022 alkaen 
TOOL ry järjestää kaksi 
kyselytuntia joka vuosi. 

Kyselytuntien tarkoituksena 
on antaa jäsenille 

mahdollisuus esittää 
kysymyksiä suoraan 

TOOLin puheenjohtajistolle. 

20

Kuva: Pixabay
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ANNAMÁRIA ERDEI
järjestösihteeri

TOOLin uusi aloite: 
kyselytunnit

K yselytuntien alussa TOOLin pu-
heenjohtaja Jarno Varteva, 1. varapu-
heenjohtaja Esa Salmikangas ja 2. va-
rapuheenjohtaja Ari Ekholm esittelevät 
lyhyesti ajankohtaisia asioita. Vapaan 
keskustelutilaisuuden aikana TOOLin 
jäsenet voivat esittää kysymyksiä.

ENSIMMÄINEN KYSELYTUNTI järjestet-
tiin 26.4.2022. Tilaisuuteen osallistui 
noin 20 ihmistä, ja teemana oli sopimus-
neuvottelut. Jäsenet kyselivät erityisesti 
työehtosopimuksista sekä paikallisista 
asioista. Todettiin, että saatavuuslisä 
tunnistetaan ammattikorkeakouluissa, 
mutta siinä on vielä kehittämisen varaa. 
Kielten opettajien saatavuuslisä on ol-
lut TOOLin agendalla, ja sopimukseen 
yritetään saada kirjaus, jonka mukaan 
työnantajan olisi pakko antaa saata-
vuuslisä työntekijälle. Myös harjoittelu-
insinöörien asemaa on myös parannet-
tava, ja asia on ollut neuvottelupöydällä.

Työajan suunnittelu herätti keskus-
telua. TOOL pitää tärkeänä, että kaikki 

työ sisältyy työaikaan. Lisätyöstä pitää 
neuvotella esimiehen kanssa, ja jos se 
ei tuota tuloksia, sitten keskustelua voi-
daan jatkaa luottamusmiehen avulla. 

Koronatilanteesta johtuvan etäope-
tuksen aikana myös tekijänoikeudet 
herättivät kysymyksiä. TOOLin mukaan 
on käännyttävä OAJ:n lakimiesten puo-
leen, jos opettajan tekijänoikeuksia lou-
kattiin. He voivat viedä asian eteenpäin. 

TOINEN KYSELYTUNTI järjestettiin 
10.11.2022. Tilaisuuteen osallistui noin 
15 ihmistä. 

Kyselytunnin alussa puheenjohta-
jat esittelivät lyhyesti Sivistan uuden 
työehtosopimuksen, minkä jälkeen 
hallituksen 1. puheenjohtaja avasi am-
mattikorkeakoulukierroksen, jossa vaih-
dettiin kentän kuulumisia. Osallistujat 
kertoivat, mikä puhutti omassa ammat-
tikorkeakoulussa ja esittivät kysymyksiä. 

Osallistujat olivat kiinnostuneita jo 
tässä vaiheessa muun muassa myös 
seuraavista sopimusneuvotteluista. Eri 

ammattikorkeakouluissa on järjestetty 
tämän syksyn aikana tilaisuuksia, joissa 
OAJ ja OKM ovat vierailleet. Tilaisuuksiin 
osallistuneet TOOLin jäsenet pitivät näi-
tä tärkeinä.

Opettajien kuormitus on puhuttanut 
monta opettajaa. Jotkut työnantajat pa-
kottavat etäopetukseen, koska ei löydy 
tarpeeksi tilaa. Monet kokevat, että on 
vaikeaa tehdä työtä hyvin niin, että it-
sekin voi hyvin. TASin kysymykset, työ-
aikakysymykset, rekrytointiongelmat ja 
monimuoto-opetus ovat herättäneet 
huolta eri ammattikorkeakouluissa. On 
myös kouluja, jossa pelätään yt-neuvot-
telujen lähestyvän. 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
vastasivat kysymyksiin ja pyysivät, että 
jos herää uusia kysymyksiä tai joku ko-
kee ongelmia, hän voi ottaa yhteyttä 
TOOLiin. TOOL ry tekee töitä jatkossakin 
jäsenten eteen ja toivoo jaksamista kai-
kille. Puheenjohtajisto on kokenut ky-
selytunnit erittäin hyödyllisiksi ja aikoo 
järjestää niitä myös jatkossa.



22 4/2022 Toolilainen 234/2022 Toolilainen

Amk-opettajien pitkän syysrupeaman 
katkaisee viikon vapaajakso. Ennen 
muinoin teknillisissä oppilaitoksissa se 
kulki nimellä karvahatunhakuloma. 
Nimi tuli siitä, kun kaupunkeihin muut-
taneet opiskelijat kävivät kotipuolessa 
auttamassa syystöissä ja hakivat samalla 
talvivaatteet. Toimituskuntalaiset eivät 
noutaneet karvahattuja, vaan moni meis-
tä suuntaisi lämpimiin maihin. 

Ihana syysloma!

Pireuksessa mihinkään ei pääse, ellei laskeudu 
alas tai kiipeä ylös portaita ja mäkiä. 
Kuva: Mirka Airesvuo

Lokakuun lopussa Pireuksen ranta oli hiljainen. Kuva: Mirka Airesvuo

Jaipurin järvipalatsi. Kuva: Alla Lemechkova-Toivonen

Jaipurissa modernit ja retrot ajoneuvot kohtaavat. Kuva: Alla Lemechkova-Toivonen

22 4/2022 Toolilainen
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Vanhoja mittoja Pireuksen arkeologisessa museossa: jänneväli, kyynärä, kämmen, jalka. Kuva: Mirka Airesvuo

Alla Lemetchkova-Toivosen rentoutumishetki 
Agran linnoituksessa. Kuva: Anna Alexeeva

Shakespearen 1590-luvulla kirjoitta-
ma näytelmä Romeo ja Julia sijoittuu 
Veronaan ja kertoo kahdesta rakasta-
vaisesta, Romeo Montaguesta ja Julia 
Capuletista, joiden suvut ovat olleet 
riidoissa ylimuistoisista ajoista lähtien. 
Veronassa on Julietin parveke sekä 
Julietin patsas. Kuvassa myös Heikki 
Heiskanen. Kuva: 

Teija Honkasen kulttuurivierailu paikalliseen temppeliin Maha 
Sarakhamissa Pohjois-Thaimaassa. Kuva: Lalita Pearsak

Ikuinen katseenvangitsija Taj Mahal. Kuva: Alla Lemechkova-Toivonen

Tuoretta ja herkullista! Kreikka-
lainen kalaravintola Psarokas-
tella. Kuva: Mirka Airesvuo

234/2022 Toolilainen
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Olette ehkä joskus kuulleet puhuttavan 
laboratorio- ja harjoitteluinsinöörien ala-
osastosta. Se on perustettu jo vuonna 1979 
tavoitteenaan koota valtakunnallisesti yh-
teen teknisissä oppilaitoksissa työskenteleviä 
insinöörejä. 

 lun perin yhdistyksen nimi oli Assistenttien alaosas-
to, joka myöhemmin muutettiin Laboratorio- ja harjoittelu-
insinöörien alaosastoksi. 2010-luvulle tultaessa ammattikor-
keakoulut eivät juurikaan enää palkanneet laboratorio- ja 
harjoitteluinsinöörejä, joten yhdistyksen jäsenet päättivät 
yhdistyksensä tarvitsevan uuden nimen. Nimen tuli elää ajas-
sa, ja parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin Tutkimus-, opetus- ja 
kehitysinsinöörit. Opetusinsinöörit kattavat kaikki lähellä 
opetusta olevat insinöörit, kuten laboratorio-, harjoittelu- ja 
projekti-insinöörit. Tästä tuli myös hauska lyhenne TOKI. 

AMMATTIKORKEAKOULUISSA ammattinimikkeet elävät edel-
leen, ja nykyisin laboratorioinsinöörin työtä tekevien titteli 
saattaa olla muun muassa asiantuntija. Jotta kaikki nimikkeet 
tulisivat huomioitua, niin voisimme jatkaa yhdistyksen nimeä 
hieman lisäämällä loppuun A:n. TOKAI kuulostaisi varsin kan-
sainväliseltä ja näin voisimme myös palata juurillemme, sillä 
A-voisi kuvastaa asiantuntijan lisäksi assistenttiä. 

MARJUT HAIMILA
Metropolia

TOKAI on myös japanilainen kitaramerkki, joten sotkua-
han siitä syntyisi. Jos kuitenkin ajatellaan bändiä, niin kitara 
on usein varsin keskeisessä roolissa siinä – niin kuin olemme 
mekin ammattikorkeakoulujen tekniikan alan kirjavassa hen-
kilöstöjoukossa. Itsestään siis kannattaa pitää melua.

TUTKIMUS-, OPETUS- ja kehitysinsinöörien alajaoston sään-
tömääräiseen vuosikokoukseen Viking Gracellä osallistui seit-
semän jäsentä sekä Toolin varapuheenjohtajat. Kokouksen 
asialistalla oli toimintakertomus 2021, tuloslaskelma, kuluvan 
vuoden toimintasuunnitelma sekä yhdistyksen johtokunnan 
muodostus. 

Puheenjohtajaksi valittiin Marjut Haimila, joka työsken-
telee Metropolia AMK:ssa laboratorioinsinöörinä. Marjut on 
työskennellyt samassa AMK:ssa vuodesta 2000.  Oppilaitok-
sen nimi oli silloin Evtek AMK. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Heidi Martin ja sihteeriksi 
Tiina Aalto. Molemmat työskentelevät Metropolia AMK:ssa 
harjoitteluinsinööreinä. Heidi on aloittanut harjoitteluinsi-
nöörin työt vuonna 2002 Stadian AMK:ssa. Tiinalla puolestaan 
on työuraa Stadiassa vuosi enemmän. 

Yhdistyksen raha-asioita hoitaa Juha Lehtikanto ja hän 
työskentelee Savonia AMK:ssa laboratorioinsinöörinä. Juha 
on aloittanut AMK:ssa työuransa 2005. 

NIIN KUIN ALUSSA mainittiin, yhdistyksen alkuperäinen tavoi-
te oli jäsenten verkostoituminen ja yhteisten etujen ajaminen 
työehtoasioissa. Nykyisten nimikkeiden tilkkutäkkisyys ja teh-
täväkuvien monimuotoisuus vaikeuttaa tätä tehtävää. 

TOKI-yhdistys esittäytyy

A

Marjut Haimila, Tiina Aalto ja Heidi Martin. Kuva: Simo Silander
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 OOLin vuosittaiseen etäkoulutukseen osallistui tällä 
kertaa 40 ihmistä. Tilaisuudessa vieraili OAJ:n erityisasi-
antuntia Pasi Repo ja OAJ:n lakimies Janne Hälinen. 
Aiheina olivat tekijänoikeudet ja työehtosopimukset. 
Etäkoulutus on herättänyt kiinnostusta ja osallistujat 
esittivätkin innokkaasti kysymyksiä.

PASI REPO KERTOI Sivistan sopimuksesta sekä esitteli 
Sivistan ja Avaintan sopimusten samankaltaisuuksia ja 
eroja. Avaintan sopimuskausi on voimassa 1.5.2022–
30.4.2025 ja Sivistan 9.8.2022–31.3.2024. Jälkimmäinen 
sopimus koskee suurta osaa TOOLin yhdistyksiä. Sivis-
tan sopimusratkaisuun vaikuttivat vahvasti kunta-alan 
järjestölliset toimet ja kunta-alan sopimusratkaisu. Yleis-
korotus 1.9.2022 alkaen on 2,0 %. Silloin korotettiin hen-
kilökohtaisia palkkoja, taulukkopalkkoja, euromääräisiä 
lisiä ja palkkioita. Toolilaisen numerossa 3/2022 synty-
nyttä sopimusratkaisua käsitellään syvällisesti. 

JANNE HÄLINEN KERTOI tekijänoikeuksista opettajan 
työssä. Ensin hän esitteli tekijänoikeuksien perusteita ja 
tärkeimpiä käsitteitä. Sitten hän puhui siitä, miten teki-
jänoikeudet toteutuvat opettajien työssä, esimerkiksi 
mitä materiaalia opettajat saavat käyttää. Hän muistut-
ti, että opettajalla ja opiskelijalla on tekijänoikeudet itse 
luomiinsa teoksiin, muusta on sovittava erikseen. Opet-
tajalla on oikeus luovuttaa taloudelliset oikeudet koko-
naan tai osittain, ja näistä tekijänoikeuksista täytyy sopia 
työnantajan kanssa. 

Hälinen korosti myös, että tekijänoikeuslakiin on tu-
lossa muutoksia ja uudistukset astuvat todennäköisesti 
voimaan 1.1.2023. Uudistuksen tarkoitus on parantaa te-
kijöiden asemaa (mm. oikeus korvaukseen) sekä helpot-
taa tekijänoikeuden alaisten teosten käyttämistä ope-
tuksessa (esim. elokuvateosten käyttö helpottuu). Ensi 
vuoden etäkoulutuksessa on tarkoitus tutustua myös 
näihin uudistuksiin. 

ANNAMÁRIA ERDEI
järjestösihteeri

TOOLin etäkoulutus 
tekijänoikeuksista ja 
työehtosopimuksista

T

Juha Lehtikanto, Toki-johtokunnan jäsen ja rahastonhoitaja. 
Kuva: Heli Lehtinen

Aina kannattaa kuitenkin yrittää, joten johtokunta on yrit-
tänyt selvittää, mistä ne TOKI-yhdistyksen mahdolliset jäsenet 
löytyvät. Tämän jälkeen onkin sitten mietinnässä, mitkä ne yh-
teiset ajettavat asiat ovat. Vai onko niin, että nykyään asiam-
me ovatkin niin hyvin, ettei tällaista verkostoa enää tarvita? 

Jos kuitenkin koet, että kiinnostaisi kuulla, miten muilla 
pyyhkii tai haluat kertoa omista kuulumisistasi, voit olla halli-
tuksen jäseniin yhteydessä. 

MIKÄLI HALUAT TUTKAILLA yhdistyksen toimintaa, siellä me 
ollaan, pilvessä, niin kuin kaikki muutkin nykyään.  Oheisen 
linkin kautta pääset katsomaan vuosikokouksen 2022 pöytä-
kirjan, toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, yhdis-
tyksen säännöt sekä jäsenkirjeen.

 

https://drive.google.com/drive/u/1/
folders/1BjJg4Y9UhMG_dh5gKtR0xM8NcNt8-NXL

Kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaavat johtoryhmän jäsenet:
Marjut Haimila, pj, 040 548 9729, 
marjut.haimila@metropolia.fi
Heidi Martin, vpj, 050 347 7005, heidi.martin@metropolia.fi
Tiina Aalto, sihteeri, 050 349 2145, tiina.aalto@metropolia.fi
Juha Lehtikanto, rahat, 044 785 6382,  
juha.lehtikanto@savonia.fi
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Insinöörikouluttajat pääsivät 
verkostoitumaan ja pohti-
maan tulevaisuudennäkymiä 
Inssiforum-tapahtumassa 
syyskuussa. Lapin AMK:n 
kampukselle oli saapunut 
osallistujia ympäri Suomea, 
ja mielenkiintoisten esitysten 
lisäksi tilaisuudessa palkit-
tiin myös opiskelijakilpai-
lun voittajat. Inssiforumin 
teemana oli ”Teollisuus on 
murroksessa, oletko sinä val-
mis?”

 2X Solutions -yrityksen perustajan 
ja toimitusjohtajan Herkko Plitin aihe 
oli Energiainnovaatiot ja energiatule-
vaisuus. Hän kertoi yrityksensä valmis-
tavan ensimmäisenä Suomessa vihre-
ää vetyä. Suomen tavoitteena on olla 
hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, 
ja Plitin mukaan ilmastonmuutosta ei 
voida voittaa ilman vetyä. 

PÄIVI HONKA
MARI-SELINA KANTANEN
Lapin ammattikorkeakoulu

Inssiforum 2022 
Rovaniemellä

P

Henkka Hyppönen haastoi yleisön pohti-
maan tekoälyn ja ihmisen suhdetta.
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Suomella onkin paremmat mahdollisuudet päästöttömyy-
teen verrattuna moniin muihin Euroopan maihin: niissä tuuli-
voimaa voidaan rakentaa enää vain merelle, kun taas Suomes-
sa ja Ruotsissa sitä voi vielä rakentaa maalle. Plitin mukaan 
vedyn vientipotentiaali on valtava, koska halpa maatuulivoi-
ma on Suomen kilpailukyky.

MYÖS Teknologiateollisuuden osaamispolitiikan johtajan 
Leena Pöntysen esitys suuntautui tulevaisuuteen, tosin 
osaajatarpeiden kannalta. Hänen mukaansa teknologiateolli-
suuteen tarvitaan seuraavan 10 vuoden aikana 130 000 uutta 
osaajaa. 

Pöntynen esitteli myös Metropolian kanssa parhaillaan 
käynnissä olevaa yhteistyötä, jossa verrataan AMK:n ja Tekno-
logiateollisuuden osaamisdataa ja -karttoja ja tutkitaan, miten 
niistä löydetään haasteet ja kehittämisen kohteet. Ajankohtai-
set tiedot teknologiateollisuuden yritysten osaamistarpeista 
löytyvät sivulta osaamispulssi.fi.

ARENEN TOIMINNANJOHTAJA Ida Mielityinen oli esitykses-
sään samoilla linjoilla Teknologiateollisuuden kanssa: insi-
nöörejä tarvitaan lisää. Tekniikan ala vetää ja insinööreillä on 
kysyntää, joten on hyvä, että koulutuksen aloituspaikkoja on 
lisätty. Arenen 2027 strategian tavoitteena onkin luoda uusia 
tulevaisuusratkaisuja Suomelle edistämällä ammattikorkea-
koulujen mahdollisuuksia sekä TKI-toimintaa.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Tapio Huttula Suomen kasvukäytävä 
-hankkeesta käsitteli ekologisen jälleenrakentamisen tärke-
yttä. Esityksen mukaan ekologisella jälleenrakentamisella on 
kiire, koska väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, verkostot voi-
mistuvat ja talous hakee suuntaa. Tässä kaikessa teknologialla 
on keskeinen rooli, koska se sulautuu kaikkeen. Myös oppilai-
tosten ja yritysten yhteistyö ja ajattelumallien sekä yhteisen 
kielen rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää. 

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ huipentui Henkka Hyppösen vauhdik-
kaaseen ja ajatuksia herättävään esitykseen, jossa hän akti-
voi yleisöä pohtimaan tekoälyn mahdollisuuksia. Hyppönen 
haastoi muun muassa miettimään, ovatko koneet luovia tai 
voivatko ne tehdä taidetta. Esitys jätti ilmaan kysymyksen, 
kuinka suuri kysyntä tulevaisuudessa on keskinkertaisille teki-
jöille. Sitä pohtiessa yleisö siirtyi bussikuljetuksilla yritysvierai-
luille kohteinaan leikki- ja liikuntavälineitä valmistava Lappset 
ja moottorikelkoistaan tunnettu BRP Finland Oy. 

TOISEN PÄIVÄN SAI kunnian avata Digivisio 2030:n hankejoh-
taja Hanna Nordlund. Digivisio 2030 on AMK-väelle tuttu, 
kaikkien yhteinen hanke, jossa on mukana 38 korkeakoulua. 
Hankkeen tavoitteena on tuottaa maailman parasta digipeda-
gogiikkaa. 

Nordlundin esityksen jälkeen yleisö jakaantui rinnakkais-
sessioihin, joiden teemoina olivat Älykkään rakentamisen tu-
levaisuus ja Tulevaisuuden teknologiat. 

Päivän loppuhuipennuksena opiskelijakilpailuun osallistu-
neiden parhaat palkittiin. Voittajiksi julistettiin opiskelijaryh-
mät Metropoliasta ja JAMKista. 

INSSIFORUMIN 2022 tavoitteena oli suunnata insinöörikoulut-
tajien katseet tulevaisuuteen, ja siinä onnistuttiin monesta eri 
näkökulmasta. Lämminhenkinen tilaisuus sai paljon kiitosta, 
ja asetti myös odotuksia seuraavalle Inssiforumille, joka järjes-
tetään Turussa vuonna 2024.

Leena Pöntynen pohti osaamisdatan vaikutusta tulevaisuuteen.
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Industrial Management -tut-
kinto-ohjelma aloittaa vuo-
sien tauon jälkeen Varkau-
dessa Savonian kampuksella 
syksyllä 2023. Aiempina 
vuosina englannin kielellä 
on ollut liiketalouteen ja tuo-
tantotalouteen liittyviä kou-
lutuksia – viimeisimmästä 
on kulunut noin 10 vuotta.

 ulkisuudessa on ollut paljon ai-
heellista keskustelua esimerkiksi hoito-
alan työntekijäpulasta. Pulaa on myös 
insinööreistä ja tekniikan alan koulu-
tetusta työvoimasta. Se on tätä päivää 
myös Pohjois-Savossa. Alueen vahva 
teknologiateollisuus alihankintaketjui-
neen toimii kansainvälisillä markkinoilla 
ja tarvitsee työntekijöitä, joilla on osaa-
minen kohdallaan.

SAVONIASSA ON YHTEENSÄ yli 6000 
opiskelijaa ja koulutusaloja 6, joiden alla 
on 24 tutkintoa. Näistä osa on kansain-
välisiä tutkintoja. Kampuksia on Iisal-
messa, Kuopiossa ja Varkaudessa.

Varkaudessa opetettavia tutkinto-oh-
jelmia ovat energiatekniikan insinööri 
(AMK) ja Master of Energy Technology. 

KARI KOKKONEN
Savonia amk, Varkaus

Kansainväliset opiskelijat 
tekevät paluun Varkauteen

J
Nyt siis tarjonta lisääntyy, kun niiden 
rinnalla aloittaa 30 aloituspaikan volyy-
millä Industrial Management.

POHJOIS-SAVON PITKÄ teollinen his-
toria on luonut pohjan nykyiselle teol-
lisuudelle koneiden ja laitteiden suun-
nittelun, valmistuksen, asennuksen 
ja huollon toiminnoissa. Tunnettuja 
teollisuusyrityksiä ovat muun muassa 
Stora Enso, Andritz, Sumitomo FW SHI, 
Aikawa Fiber Technologies, Honeywell, 
Ponsse, Normet, Yara ja Junttan.

Vahvoja ekosysteemejä ovat energia-, 
metalli-, kone- ja puunjalostusteolli-
suus, joilla on kansainvälistä kasvupo-
tentiaalia innovaatioissa, palveluissa 
sekä tutkimuksessa ja tuotekehitykses-
sä. Niitä haastavat tällä hetkellä muun 

muassa digitalisaatio ja vihreä siirtymä 
kaikissa muodoissaan.

Esimerkiksi Varkauden energiakluste-
rin yritysten liikevaihto vuonna 2020 oli 
2,2 miljardia euroa, josta vientiin suun-
tautui yli 700 miljoonaa euroa. Pohjois-
Savon kokonaislukemat ovat vielä tätä-
kin suuremmat.

NÄIHIN FAKTOIHIN PERUSTUU tarve in-
sinööreille ja sitä kautta tuotantotalou-
den koulutukselle. Nyt alkava Industrial 
Management on paikallisten yritysten 
pitkäaikainen toive. 

Varkaudessa opintojen teemoiksi on 
nostettu palvelukeskeinen ajattelu ja 
valinnaisina opintoina tarjotaan IoT:ia ja 
energiatekniikkaa.

Nyt alkava Industrial Manage-
ment on paikallisten yritysten 
pitkäaikainen toive.

Kansainvälisiä opiskelijoita Savoniassa. 
Kuva: Savonian Flickr-kuvapankki

Varkauden teollisuutta. Kuva: Kirsi Tukiainen
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TOOLin ensimmäinen viral-
linen TOOL Masters -golfkisa 
pelattiin torstaina 9. kesä-
kuuta 2022 Siilinjärvellä Ta-
rina Golfissa. Kisaan osallis-
tui kymmenen toolilaista ja 
tool-henkistä golfaria. 

 sallistujia oli runsaasti Oulusta 
ja Jyväskylästä sekä yksi urhea satakun-
talainen. Kentälle lähdettiin kolmen tai 
neljän hengen ryhminä pelaajien kan-
nustaessa toisiaan toinen toistaan pa-
rempiin suorituksiin aitoon insinööri/
teekkarihenkeen. 

Kisassa oli kaksi erikoiskisaa: pisin 
draivi ja lähimmäs lippua. Pisin draivi 
-kisan voitti Ville Salmi. Lähimmäs lip-
pua -kisassa palkintoa ei jaettu, sillä ku-
kaan osallistujista ei osunut par3-väylän 
viheriöön. Liekö reikää edeltäneellä sa-
dekuurolla ollut osuutta asiaan. 

Neljän ja puolen tunnin tuiman tais-
ton jälkeen kisan voitto ratkesi viimeisil-

ESA SALMIKANGAS

TOOL Masters TOOL Masters 
Open -golfkisaOpen -golfkisa

O

Pisin draivi -kisan voittajan Ville Salmen 
avauslyönnin tyylinäyte. Kuva: Esa Salmikangas

lä kolmella reiällä OAMKin Pekka Kilpi-
sen hyväksi. 

Kisan jälkeen pidettiin Tarinan golf-
klubilla hyvä ja raikashenkinen pal-
kintojen jako. Pääkilpailussa palkittiin 
kolme parasta: Pekka Kilpinen, Jouni 
Huotari ja Esa Salmikangas. Kisaili-
jat jatkoivat matkaansa Savonlinnaan, 
josta jatkettiin Kerimäelle perjantaina 
pidettyyn AMK-golfmestaruus-jouk-
kuekisaan, jonka voiton nappasi ylivoi-
maisesti JAMKin joukkue.

Osallistujat yhteiskuvassa ykkös-tiillä.  Kuva: Annamária Erdei
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Uusi kansainvälinen teks-
tiili- ja materiaalitekniikan 
insinöörikoulutus TAMK:ssa 
alkoi syksyllä 2022.

 ekstiiliteollisuus on suuressa mur-
roksessa, jota vauhdittaa kiertotalous. 
Kehityksen taustalla ovat uusiutuvista 
raaka-aineista valmistetut uudet kuidut, 
kuitujen valmistusprosessien kehitys 
ympäristöystävällisemmiksi, tekstiilijät-
teen erilliskeruu, tekstiilien mekaaninen 
ja kemiallinen kierrättäminen, kierrä-
tysmateriaalien käyttö, kiertotalouden 
tavoitteet, digitalisaatio ja automaatio 
sekä EU:n tekstiilistrategia. 

Uusien ympäristöystävällisempien 
kuituteknologioiden hallinta vaatii in-
sinööriosaamista. Alalla tapahtuu pal-
jon kehitystä tällä hetkellä, ja Suomi on 
edelläkävijä esimerkiksi uusien sellulo-
osapohjaisten muuntokuitujen valmis-
tuksessa ja tekstiilien kierrätysasioissa. 

EU:n tekstiilistrategian tavoitetila 
2030 on, että kaikki markkinoille tulevat 
tekstiilituotteet on jo suunnitteluvai-
heessa suunniteltu kestäviksi, pitkäikäi-
siksi, korjattaviksi, huollettaviksi, hai-
tattomiksi käyttäjälle ja kierrätettäviksi. 
Tuotteiden tulisi pysyä mahdollisimman 
pitkään kierrossa ja tarve neitseellisten 
luonnonvarojen käytölle saataisiin mini-
moitua. Tavoitteena on myös, että tuo-
tantoketju olisi läpinäkyvä ja ympäristö-
väitteet olisivat todennettavissa – tässä 
auttaisi digitaalinen tuotepassi.

TARVE TEKSTIILI- JA materiaalitekniikan 
insinöörikoulutukseen on noussut vah-
vasti kentältä. Muutaman viikon koulu-
tuksilla ei paikata tekstiilialan osaamis-

vajetta, vaan tarvitaan kunnon neljän 
vuoden koulutus, joka tuo vahvan teks-
tiilimateriaaliosaamisen. Kentältä kuu-
luu myös, että tekstiiliteollisuudessa on 
meneillään sukupolvenvaihdos, jonka 
myötä tapahtuu arvokkaan hiljaisen tie-
don ja kädentaitojen katoamista. 

Maailman kriisitilanteet ovat saaneet 
meidät pohtimaan huoltovarmuutta – 
olemmeko liikaa yksittäisten tai EU:n ul-
kopuolisten toimijoiden varassa, tulisiko 
omavaraisuuteen ja tekstiilituotannon 
rakentumista useamman kotimaisen 
toimittajan varaan vahvistaa, ettemme 
ole liikaa yhden kortin varassa? Meiltä 
Suomesta myös puuttuu arvoketjusta 
vielä langan kehruuta ja kankaiden ku-
dontaa. 

Tekstiilien ja vaatteiden arvo- ja toi-
mitusketjut ovat pitkiä ja globaaleja. 
Tämä vaatii vahvaa tekstiiliosaamista ja 
uusien osaajien kouluttamista tekstiili-
teollisuuden tarpeisiin. TAMK on vastaa-
massa tähän tarpeeseen syksyllä 2022 
alkaneella uudella kansainvälisellä teks-
tiili- ja materiaali-insinöörikoulutuksella. 
Opetus on englanninkielinen ja opiske-
lijat tulevat eri puolilta maapalloa.

NELIVUOTINEN KANSAINVÄLINEN Tex-
tile and Material Engineering -koulutus 
on 240 opintopisteen laajuinen. Sisäl-
tö on suunniteltu työelämän nykyisiä 
tarpeita palvelevaksi ja on työelämä-
lähtöistä sekä työelämäsidonnaista. 
Koulutus toteutetaan yhteistyössä alan 
teollisuuden ja yritysten kanssa tarjo-
amalla opiskelijoille harjoittelupaikkoja, 
opiskelijaprojekteja, opinnäytetyöai-
heita sekä ennen kaikkea työpaikkoja 
esimerkiksi teknisten tekstiilien, kuitu-
kankaiden, neulosten sekä työ- ja suo-
javaatetuksen valmistuksessa, koko 
tuotantoketjun hallinnassa sekä tuo-

tekehityksessä. Koulutus antaa valmi-
udet myös DI-/maisterivaiheen jatko-
opintoihin. Koulutuksen myötä alan 
ammattilaisia valmistuu niin Suomeen, 
Eurooppaan kuin globaalisti.

Opetuksen painopisteitä ovat muun 
muassa kestävät ja ekologiset tekstii-
likuidut, materiaalit ja rakenteet, tuo-
tanto ja erilaisten tekstiilien valmistus-
prosessien laadunvarmistus, erilaisten 
tekstiilimateriaalien testaus ja analy-
sointi, globaalin tekstiiliteollisuuden 
arvoketjut ja kestävyyden haasteet sekä 
tekstiili- ja muotiteollisuuden kiertota-
lous.

OPETUS TOTEUTETAAN hyödyntäen 
TAMKin eri osaamisalueiden rajapintoja 
esimerkiksi liiketalouden, ympäristö- ja 
biotuotetekniikan puolelta. Houkutte-
leva ja kilpailukykyinen koulutus vaatii 
ajanmukaisen ja kiertotaloustarpeisiin 
keskittyvän opetustilakokonaisuuden, 
joka vastaa koulutuksen tärkeisiin tee-
moihin ja joka edistää suomalaisia kier-
rätysmateriaali- ja selluloosakuituinno-
vaatioita.

Seuraava haku on vuonna 2023 tam-
mikuun alussa ja seuraava koulutus al-
kaa syksyllä 2023. Lisätietoja koulutuk-
sesta löytyy opintopolusta.

KOULUTUSOHJELMAN VAHVA työelä-
mälähtöisyys näkyy myös vilkkaassa 
hanketoiminnassa. EAKR-rahoitteinen 
Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden 
tekstiilien osaamis- ja innovaatioe-
kosysteemi -projektin tavoitteena on 
törmäyttää yhteen alan toimijoita in-
novoimaan kestäviä älytekstiileitä. Bu-
siness Finlandin rahoittamassa SUSTA-
FIT-hankkeessa kehitetään puolestaan 
kestäviä ja tarkoituksenmukaisia kuitu-
kankaita ja yhteistyöverkostoa.

Textile and Material 
Engineering

T

MINNA VARHEENMAA
Projektipäällikkö TAMK
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Tekstiilikuituja voidaan tarkastella muun muassa 
mikroskoopilla testauslaboratoriossa. Kuva: Essi Kannelkoski

Koulutus toteutetaan yhteistyössä alan teolli-
suuden ja yritysten kanssa tarjoamalla opis-
kelijoille harjoittelupaikkoja, opiskelijaprojek-
teja, opinnäytetyöaiheita sekä ennen kaikkea 
työpaikkoja.

314/2022 Toolilainen
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Toolilainen julkaistaan nel-
jästi vuodessa mutta juttuja 
kirjoitetaan ja taustatyötä 
tehdään ympäri vuoden. 
Tärkeimmät päätökset syn-
tyvät alkukesän suunnittelu-
kokouksessa.

 yppäsin kirjaimellisesti mukaan 
Toolilaisen toimituskuntaan toukokuus-
sa 2000: nousin Pietarin junaan Vainik-
kalan asemalta. Junassa minut ottivat 
lämpimästi vastaan päätoimittaja Juk-
ka Kurenniemi ja järjestösihteeri Tarja 
Halenius sekä toimituskunnan jäsenet 
Kauko Kallio, Matti Komi, Seppo 
Pahlman (TOOLin varapuheenjohtaja) 
ja Vuokko Peltoniemi.

Pääsin heti jyvälle siitä, että niin kau-
an kuin Vuokko on toimituskunnassa, 
suunnittelukokousten ohjelmaan kuu-
luu omakustanteinen ooppera- tai ba-
lettiesitys. Vain Jukalla oli tapana livah-
taa pitkille kävelyille valokuvaamaan, 
kaikki muut osallistuivat de facto. 

Tällaiset kulttuuri-illat valitettavasti 
loppuivat, kun Vuokko jäi eläkkeelle. 
Vuokon jälkeen toimituskunnan vaki-
tuisen avustajan vakanssin peri seu-
raava eläkeläinen, Kauko Kallio. Kau-
kon jälkeen vakituisena avustajana on 
toiminut Jukka Kurenniemi. Näiden 22 
vuoden aikana Seppo Pahlmanin lisäksi 
Toolilainen-lehdessä aktiivisesti vaikut-
taneita puheenjohtajia ovat olleet Han-
nu Räsänen ja Jarno Varteva.

YLEENSÄ TOIMITUSKUNNAN suunnit-

MIRKA AIRESVUO

Mieleenpainuvia 
kokousmatkoja 22 vuotta

H

telumatkat ovat suuntautuneet melko 
lähelle ja edullisiin kohteisiin, kuten 
Baltian maihin. Kokouksia olemme pi-
täneet milloin missäkin, koska olemme 
pyrkineet säästämään siinäkin asiassa.

Ehkä paras ilmainen paikka ikinä oli 
järjestösihteeri Tiina-Sola Jallin valitse-
man hotellin kattoterassi, josta oli suora 
näkymä Madridin kuninkaanlinnaan. Il-

lalla menimme syömään kulman taakse 
pieneen Pepen baariin. Jostain syystä 
Pepe tykästyi meihin niin kovin, että 
loppuillasta pöytään kannettiin mitä 
ihanimpia tapaksia ja kuohuviinejä, 
Pepen piikkiin. Kaikista kokouskaupun-
geista suurimman vaikutuksen minuun 
on tehnyt juuri Madrid, jonne olen teh-
nyt tuon jälkeen lukuisia lomamatkoja.

Dublinista jäi mieleen hassu ilmasto: 

Pietarissa vuonna 2000 vasemmalta Vuokko Peltoniemi, Seppo Pahlman, 
Mirka Airesvuo, Kauko Kallio, Jukka Kurenniemi ja Matti Komi. Arkistokuva
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kävelet sisään auringonpaisteessa, ja 
kun tulet ulos 10 minuutin kuluttua, sa-
taa kaatamalla. 

Kauneudestaan ovat jääneet mie-
leen ainakin Vilna ja Ljubljana, ja senkin 
muistan, että eräässä Riian vanhan kau-
pungin ravintolassa oli niin herkullinen 
juustolajitelma, että valitsin sen sekä 
etu- että jälkiruuaksi.

Hieman erikoisempi kokousmatka 
suuntautui Karjalan kannaksen taistelu-
paikoille. Oppaanamme toimi sotahis-
torian asiantuntija Hannu Taunula. Kun 
ihailin Kuuterselän kauneutta, en silloin 
vielä tiennytkään, että seisoin isoäitini 
äidin synnyinseudulla. 

ONHAN NIITÄ kommelluksiakin sattu-
nut.

Riiassa taskuvaras vei Vuokon lompa-
kon, ja jouduimme viettämään päivän 
Suomen suurlähetystössä passin haus-
sa. 

Sofiassa taksikuski ei välittänyt mat-
kustajamäärärajoituksista vaan survoi 
pikkuautonsa kyytiin kaikki viisi pie-
nempää ja isompaa toimituskuntalaista. 
Tiivis rykelmämme onnistui kuin onnis-
tuikin pääsemään määränpäähän ilman 
sakkoja.

Krakovassa syötiin paikassa, jossa 
ei ollut englanninkielistä ruokalistaa. 

”Jos haluat nähdä taivaan maan päällä, 
tule Dubrovnikiin”, kirjoitti näytelmäkirjailija 
George Bernard Shaw 1929. Me kävimme 
”Kuninkaansatamassa” alkukesästä 2007. 
Kuva: Jukka Kurenniemi

Moni valitsi hauskalta kuulostavan mut-
ta melko epämääräisen näköisen, tuok-
suisen ja makuisen keiton. Myöhemmin 
kävi ilmi, että oli syöty naudan juoksu-
mahaa. Yksi joutui sairaalaankin mutta 
se ei tainnut johtua ruuasta.

Edullisimpia hotelleja etsittäessä 
joskus tuli tehtyä huteja: Barcelonas-
sa hotellimme oli niin epämääräisellä 
seudulla rautatieaseman kupeessa, että 
heti kun astuit ulos, sinulle kaupattiin ja 
esiteltiin vaikka mitä.  

KEVÄÄLLÄ 2015 OLI aikamoista haipak-
kaa, kun ensin matkustin katsomaan 
mieheni orkesterin konserttia Lon-
toossa ja sitten kiirehdin tunnelijunal-
la Ranskan puolelle ja paikallisjunalla 
Antwerpeniin. Tuolle reissulle Jaakko 
Viitala oli sopinut ekskursion Euroopan 
parlamenttiin Brysseliin. Oli kiehtovaa 
tutustua parlamenttitaloon ja kuulla 
europarlamentaarikko Hannu Tak-
kulan ja Ylen kirjeenvaihtajan työstä 
EU:n ytimessä. Viitalan Jaakon aikaan 
toimituskunnassa vaikutti toinenkin jy-
väskyläläinen, Anne Rantakaulio. Hän 
kirjoitti kiinnostavia juttuja erityisesti 
matematiikasta. Helsinkiläisellä Samp-
sa Kuparilla oli laajat verkostot, joten 
hänelle lankesi luonnostaan yritysjohta-
jien haastattelusarjan ylläpito. 

YKSI IKIMUISTOISIMMISTA toimitus-
kunnan kokouksista oli vuonna 2007. 
Jokaisen pitäisi nähdä Dubrovnikin van-
ha kaupunki, jossa on kuvattu muun 
muassa Game of Thronesin Kuninkaan-

sataman kohtauksia! Lukuvuosi oli tuol-
loin toukokuun lopussa jo ohi, ja ko-
kouksen jälkeen oli taivaallisen ihanaa 
vaeltaa noissa maisemissa. On harmi, 
että monissa ammattikorkeakouluissa 
on siirrytty tekemään opettajien työ-
suunnitelmat kalenterivuoden mu-
kaan. Sen vuoksi kesän korvalla vuoden 
työkuorma on vielä ns. vaiheessa eikä 
opettajalle synny sellaista olotilaa, että 
nyt alkaa ansaittu kesätauko. Töiden 
seurantakin olisi lukuvuosittain järke-
vämpää: jos resurssit näyttävät loppu-
van huhtikuussa, on helpompi säätää, 
kuin jos ne loppuvat marraskuussa, kun 
lukuvuosi on vasta alkutekijöissään.

YMPÄRISTÖLLÄ ON TÄRKEÄ merkitys 
aivoriihityyppisessä työskentelyssä. Sen 
opin jo muinoin Anna-lehdessä: kerran 
vuodessa teimme irtioton Pasilasta ja 
lähdimme ideoimaan tulevan vuoden 
teemanumeroita, uusia juttusarjoja ja 
ulkoasun kehitysideoita. Juuri näin toi-
mimme myös Toolilaisessa. Paikan vaih-
dos on tässä se juju, se saa ideat pulp-
puamaan. Tuloksista pääsevät sitten 
nauttimaan kaikki Toolilaisen lukijat.

Kun silmäilen Toolilaisia 2000–2022 
huomio kiinnittyy siihen, kuinka monet 
samat asiat ovat esillä vuodesta toiseen: 
jo 2000 Erkki Rahi pohti pääkirjoituk-
sessa virtuaaliopetuksen haasteita, ja 
tässä lehdessä Toolilainen tutkii samaa 
asiaa (s. 16-17). Ulkoasultaan lehti on ke-
hittynyt kohisten näiden vuosien aika-
na. Voitko kuvitella, että vuoteen 2005 
asti lehti oli musta-valkoinen!  

Lontoossa Anna-lehden lähettämänä olin kiinnostanut Rain Man -elokuvasta, pääosan 
esittäjä Dustin Hoffman taas suomalaisesta jakustani. On se hyvä, että TAMKissa on alkanut 
tekstiili- ja materiaalitekniikan insinöörikoulutus (s. 30). Arkistokuva
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Tampereen messukeskuksessa pidettiin energia-alan verkostoitumistapahtuma Energiames-
sut 25.–27.10. Paikalla oli 300 näytteilleasettajaa. Asiantuntijoita tapahtumassa esiintyi yli 
100. Yhteensä tapahtumassa vieraili noin 5600 kävijää.

TEIJA HONKANEN
energiatekniikan lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu

Energiamessut järjestettiin 
Tampereella neljän 

vuoden tauon jälkeen

S avonian Varkauden yksikön 
energiatekniikan opiskelijat vieraili-
vat messuilla 26.10. Messumatkalla oli 
mukana energiatekniikan opiskelijoita 
kaikilta vuosikursseilta. Opiskelijat kier-
telivät ahkerasti yritysten osastoja ja 
kuuntelivat asiantuntijaluentoja ajan-
kohtaisista energia-alan aiheista. 

Opiskelijoille oli valmisteltu messu-
tehtävä, jossa Energiatekniikan henki-
lökunta jakoi parhaat vinkit messuille. 
Tehtävän paras suoritus palkittiin pizza-
lahjakortilla.

PALVELEVA KAUKOLÄMPÖ Fin HDC ry:n 
Katja Kurki-Suonio piti esityksen ke-

Savonian Energiatekniikan opiskelijat vierailivat Energiamessuilla Tampereen messukeskuksessa. Kuva: Kirsi Tukiainen

hittyvästä kaukolämmöstä Energiames-
sujen Energian Tulevaisuus -lavalla. Hä-
nen mukaansa myös kaukolämpöalalla 
otetaan käyttöön uusia teknologioita 
sekä odotetaan niiden kehittymistä. 

Puheessaan hän mainitsi muun mu-
assa hukka- ja ympäristölämpöjen hyö-
dyntämisen lämpöpumppujen avulla, 



354/2022 Toolilainen34 4/2022 Toolilainen 354/2022 Toolilainen

pitkäaikaiset lämmön varastointiratkaisut, aurinkolämmön, 
biokaasulaitokset, ydinkaukolämmön ja vetytalouden. 

Kurki-Suonio puhui myös kaukoenergian yhteiskunnalli-
sesta merkityksestä. Kurki-Suonion mielestä tulevaisuuden 
energiajärjestelmässä kaukolämpöverkoilla on tärkeä rooli 
uusiutuvan sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihteluiden ta-
saamisessa. 

 
ENERGIATEOLLISUS RY:N toimitusjohtaja Jukka Leskelän ai-
heina olivat Suomen energiaomavaraisuus, sähkömarkkinoi-
den tilanne, sähkön säästö ja energiatehokkuus sekä energia-
muutos. 

Leskelä kertoi, että Suomen sähkönkäyttö väheni syyskuus-
sa 9,2 % edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna, ja tähän 
perustuen kantaverkkoyhtiö Fingrid alensi sähkön kulutus-
huipun ennustetta 700 MW:lla. Teollisuuden ulkopuolisen 
sähkön käyttö väheni syyskuussa jopa 13,5 %. 

Leskelä kertoi myös Motivan Astetta alemmas -energian-
säästökampanjasta, jonka tarkoituksena on energiansäästön 
kautta turvata energian riittävyys myös poikkeusolosuhteissa.

NÄYTTEILLEASETTAJAT OLIVAT jututettavissa omilla osastoil-
laan, ja jotkut olivat myös järjestäneet messuvieraille ohjel-
maa. Yrityksistä esimerkiksi energiatekniikan laitevalmistajat 
Andritz, Sumitomo ja Valmet olivat messuilla näkyvästi esillä. 

Näytteilleasettajien osastoilla oli tarjolla erilaisia kilpailuja. 
Eurofins tuottaa erilaisia bioanalyysipalveluja, joihin kuuluvat 
muun muassa polttoaineanalyysit. Tähän liittyen Eurofinsin 
osastolla oli kilpailu, jossa piti tunnistaa erilaisia polttoaineita.

Katja Kurki-Suonio puhui kehittyvästä kaukolämmöstä. Kuva: Teija Honkanen

Luottamusmieskyselyn 
tulokset

 OOLin 2. varapuheenjohtaja Esa Salmikangas lä-
hetti lokakuun luottamusmieskokoukseen osallistuneille 
kyselyn, johon vastasi 16 henkilöä.

Suurin osa vastaajista koki luottamusmieskokoukset 
hyödyllisiksi sessioiksi, joissa vapaa keskustelu antaa tär-
keää päivitystä kentältä. Tapaamisiin varattu kaksi tuntia 
oli valtaosan mielestä sopiva aika, samoin sopivana pidet-
tiin kokousten määrää eli kaksi syksyllä ja kolme keväällä.

Vain yksittäiset vastaajat olivat sitä mieltä, että kokouk-
set eivät ole kovin hyödyllisiä tai että tapaamisia voisi olla 
useamminkin, etenkin, jos tapaamiset olisivat lyhyempiä. 
Yksi henkilö toivoi, että paikalliset puheenjohtajat kutsut-
taisiin useammin mukaan luottamusmieskokouksiin. 

Kyselyssä tiedusteltiin myös, mitä asioita luottamus-
miehet haluaisivat käsitellä tulevissa tapaamisissa. Kuu-
lumisia muista ammattikorkeakouluista sekä koulutuk-
sista on vastaajien mukaan hyvä kuulla. Lisäksi halutaan 
saada vastauksia siihen, miten sopimuksia tulkitaan eri 
ammattikorkeakouluissa ja miten kentällä ratkaistaan 
luottamusmiesten kohtaamia asioita. Jotkut ehdottivat, 
että jäsenkunnasta voisi nostaa esiin mielenpäällä olevia 
asioita. Myös mm. laboratorioinsinöörien tilanne ja TAS-
suunnittelun periaatteet kiinnostavat. 

Kyselyn tulosten perusteella luottamusmieskokouksia 
jatketaan, ja puheenjohtajisto jatkaa keskustelua kyselyn 
tuloksista. 

ANNAMÁRIA ERDEI
järjestösihteeri

T
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ALLA LEMECHKOVA-TOIVONEN 
Hämeen ammattikorkeakoulu, lehtori

Opettamalla oppiminen – 
harjoittelua turvallisessa 

ympäristössä

Opettamalla oppiminen -pedagogisessa mallissa oppiminen tapahtuu dialogisesti turvallisessa ympäristössä. Kuva: Niko Jekkonen

Opettamalla oppimisen pedagoginen 

malli on pedagoginen menetelmä, 

jossa opettajaopiskelijat opettavat 

toisiaan ja samalla oppivat itse.
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N ykyään ammatillisessa ope-
tuksessa käytetyissä pedagogisissa 
malleissa korostuu opiskelijan rooli ak-
tiivisena tiedonrakentajana, joka oppii 
yhteisöllisesti muiden kanssa. Hämeen 
ammattikorkeakoulun ammatillisessa 
opettajankoulutuksessa on kokeiltu 
ja toteutettu opettamalla oppimisen 
pedagogista mallia hieman eri muo-
doissa 2010-luvulta lähtien. Alun perin 
ajatuksena oli muuttaa silloista opet-
tajalähtöistä opettajankoulutusta sekä 
osallistaa ja sitouttaa opettajaopiske-
lijoita opiskeluprosessiin vahvemmin. 
Opettamalla oppimisen taustalla on te-
kemällä oppimisen ”learning by doing”-
malli, jonka Dewey kehitti 1900-luvulla. 
Kyseessä on klassikkoajatus siitä, että 
oppimisen malli on nimenomaan itse 
tekemällä oppiminen.

OPETTAJANKOULUTUKSEEN opetta-
malla oppimisen malli soveltuu erityi-
sesti siksi, että näin opiskelijat saavat 
ennen varsinaista opetusharjoittelua 
harjoitusta opettamisesta turvallisessa 
ympäristössä, jossa yritys ja erehdys on 
sallittu ja jossa opiskelijat saavat palau-
tetta työstään. Opettamalla oppimisen 
mallissa opiskelijat käyvät omakohtai-
sesti läpi Bloomin taksonomian kaikki 
osaamisen tasot: tiedät > ymmärrät > 
sovellat > analysoit > yhdistelet > luot 
uutta. Oppiminen siis tapahtuu koko-
naisvaltaisemmalla tavalla kuin opetta-
jalähtöisessä opetusmallissa.

KÄYTÄNNÖSSÄ PROSESSI etenee niin, 
että jokainen opintopiiri saa opetus-
vastuun yhdestä aihealueesta. Alussa 
opintopiiri kokoontuu ideoimaan ai-
healueeseen soveltuvalle ennakkoteh-
tävälle arviointikriteerit. Ne käydään 
läpi vastuuopettajan kanssa, ja samalla 
saadaan haltuun arviointiosaamista. 
Arviointiosaamista vahvistetaan myö-
hemmin, kun opettajaopiskelijat tutus-

tuvat palautettuihin ennakkotehtäviin 
ja harjoittelevat niiden arviointia ja pa-
lautteen antoa. 

SEURAAVAKSI OPINTOPIIRI suunnitte-
lee prosessiin liittyvän opetustapahtu-
man toteutusta. Opetustapahtuma voi 
olla verkkoryhmissä muutaman tunnin 
pituinen tai monimuotoryhmissä koko 
opetuspäivän pituinen. Tässä vaiheessa 
kiinnitetään huomiota siihen, että ope-
tustapahtumasta tulisi monipuolinen 
sekä valittujen opetusmenetelmien 
että käytettyjen digitaalisten työkalu-
jen suhteen, myös rytmitystä mietitään. 
Jokaiseen opetustapahtumaan sisältyy 
tietoiskuja ja toiminnallisia osuuksia, 
jolloin opiskelijat tekevät harjoituksia 
pienryhmissä. Aikataulurungon laati-
minen opetusmenetelmineen vaatii 
monien seikkojen huomiointia (aiheen 
rajaus, tauot, aktivointikeinot, ryhmien 
muodostamistavat, palautteenkeruu-
menetelmät yms.), joten tämä vaihe on 
kaikista työläin. 

KUN RUNKO ON VALMIS ja käyty opet-
tajan kanssa läpi, alkaa opetusmateri-
aalien ja harjoitusohjeistuksen laati-
minen. Tässä vaiheessa paneudutaan 
materiaalien laatuun ja tekijänoikeuk-
sien oppimiseen. Ohjaustapaamisia 
opintopiirin ja vastuuopettajan kanssa 
on yhteensä noin kolme neljä opetus-
tapahtumaa kohden, joten opiskelija 
saa runsaasti sekä palautetta että käy-
tännön opetusvinkkejä. Opiskelijalla on 
mahdollisuus kerää omaan ”opettajan 
reppuun” erilaisia pedagogisia ratkaisu-
ja koko prosessin aikana.

VARSINAISEN opetustapahtuman jäl-
keen on yhteinen reflektointi, jossa 
käydään läpi prosessin kulku ja ope-
tusryhmästä saatu palaute sekä opin-
topiirin itsearviointi omasta opetusta-
pahtumasta. Dialogisessa keskustelussa 

Opettajaopiskelijat saavat monipuo-
lista kokemusta tiimityöstä, opetuksen 

suunnittelusta, toteutuksesta sekä 
arvioinnista.

syntyy hyviä huomioita, joita ei saisi pel-
kästään kokeneen opettajan työtä seu-
raamalla. Opiskelijat alkavat ymmärtää, 
että opetustyöhön sisältyy paljon opis-
kelijoille näkymätöntä työtä, joka on 
oikeastaan suuri osa opettajan työtaa-
kasta. Viimeisessä tapaamisessa myös 
tarvittaessa muotoillaan korvaavat teh-
tävät poissaolijoille. 

TÄLLAINEN TOTEUTUSTAPA vaatii opet-
tajalta paljon aikaa verrattuna siihen, 
että hän olisi käyttänyt valmiita teh-
täviä ja opetusmateriaaleja. Kriittinen 
kohta mallissa on opetettavan aineksen 
rajaamisessa ja opetusmenetelmien 
valinnassa. Opetussuunnitelmassa on 
määritelty ydinosaaminen, joka opis-
kelijan pitäisi hallita. Vastuuopettaja 
pitää huolta siitä, että oppimistavoit-
teet tulevat käsitellyiksi – viime kädessä 
vastuuopettaja on kuitenkin vastuussa 
opetuksen laadusta, joten ohjaus on 
äärimmäisen tärkeää. Vastuuopettajan 
tulee kiinnittää huomiota opintopiirin 
ryhmädynamiikkaan ja lähteä ajoissa 
suunnittelemaan prosessia. Suunnittelu 
usein aloitetaan noin kuukausi ennen 
opetustapahtumaa.

MEIDÄN KOKEMUKSEMME mukaan 
mallin hyviä puolia on muun muassa 
se, että opiskelijoille annetaan vastuuta 
oppimisesta heti alussa ja heidän aiem-
paa osaamistaan ja asiantuntemustaan 
päästään hyödyntämään. Opettajaopis-
kelijat saavat monipuolista kokemusta 
tiimityöstä, opetuksen suunnittelusta, 
toteutuksesta sekä arvioinnista. Dialo-
gisuuden ansiosta opiskelijoiden reflek-
tointitaidot kehittyvät prosessin aikana, 
kun jokainen pääsee ääneen. 

Opettamalla oppimisen mallin avulla 
opettajaopiskelija saa harjoitella ope-
tustaidot turvallisesti, ja siitä on hänelle 
konkreettista hyötyä tulevaa opetus-
harjoittelua tai työelämää ajatellen. 
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Opiskelijat olivat pääosas-
sa insinöörikoulutuksen 
100-vuotisjuhlissa vuonna 
2012.

 nsinöörikoulutus täyttää tänä 
vuonna 110 vuotta. Koulutus aloitettiin 
Tampereella 1912, ja vasta 1939 kouluja 
tuli lisää, sekä valtion että kunnallisia. 
Niiden toiminta käynnistyi sodan jäl-
keen. 

ANNE MUSTONEN

Muistoja 10 vuoden takaa

I

On kuitenkin hyvä muistaa, että tek-
nillistä opetusta oli annettu jo 1850-lu-
vulta lähtien. Teknilliset reaalikoulut 
aloittivat 1849 Helsingissä, Turussa ja 
Vaasassa, ja sittemmin varsinaiset kuusi 
teollisuuskoulua perustettiin Helsinkiin, 
Kuopioon ja Tampereelle 1886, Turkuun 
ja Vaasaan 1887 ja Ouluun 1897.

Insinööreillä ei ollut tutkintonimiket-
tä. Jo vuonna 1921 ehdotettiin sellaisen 
käyttöön ottamista, mutta vasta 1943 
asetuksella tuli päätös, että teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritetaan insinöörin 
tutkinto ja teknillisessä koulussa tekni-
kon tutkinto. 

Kun lähes 2000 opiskelijaa 
liikkui noin 160 rinnakkaisses-
sioon ja lähti yrityskäynneille 
lähes sataan kohteeseen, 
ei puuttunut hyörinää ja 
pyörinää. Tunnelma oli käsin 
kosketeltavan innostunut ja 
konferenssimainen.

Lauri Hietalahti tutustumassa hupilaisnäyttelyyn. Kuva: Tiina Kolari-Vuorio
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Toimintaviikko 
syksyllä 2012

KUN insinöörikoulutuksen 100-vuotis-
juhlia päätettiin viettää syksyllä 2012 
TAMKissa, ajateltiin, että satavuotisen 
taipaleen tulisi näkyä myös opiskelijoil-
le. Niin syntyi ajatus opiskelijoille suun-
natusta koko viikon mittaisesta tapah-
tumasta, jolloin ns. tavallista opetusta ei 
ollut lainkaan. 

Opiskelijat osallistuivat valitsemilleen 
luennoille ja yrityskäynneille. Toimin-
taviikko oli 2 opintopisteen laajuinen 
tapahtuma, joka huipentui perjantain 
juhlaan. 

Luennoitsijoiksi pyydetiin aikaisem-
min valmistuneita, uransa eri vaiheissa 
olevia insinöörejä. Heidän yleisimmät 
tehtävänkuvansa olivat päällikkö, joh-
taja, erityyppiset insinöörinimikkeet 
(kuten kehitys-, projekti- ym.) sekä 
suunnittelijat. Luentoja oli vajaa 160, ja 
niiden aiheet olivat todella monipuoli-
sia: niin insinööriyttä yleisesti koskevia 
kuin myös myyntiä, asiakaspalvelua, 
kansainvälisyyttä, yhteiskunnallisuutta, 
urakehitystä, yrittäjyyttä ja innovatiivi-
suutta.

Yrityskäyntejä järjestettiin lähes 100 
yrityskohteeseen. Tutustuttavista yri-
tyksistä suurin osa oli monen kokoisia 
teollisuuslaitoksia tai rakennusalan yri-
tyksiä. 

Luennoista ja yrityskäynneistä tykät-
tiin kovasti. Opiskelijoiden ja opettajien 
yhteinen mielipide oli, että ”tätä täytyy 
saada lisää”. 

Näin jälkikäteen arvioituna ei tuon 
kokoluokan tapahtumaa kuitenkaan 
ole helppoa toistaa. Kun lähes 2000 
opiskelijaa liikkui noin 160 rinnakkais-
sessioon ja lähti yrityskäynneille lähes 
sataan kohteeseen, ei puuttunut hyöri-
nää ja pyörinää. Tunnelma toimintavii-
kolla oli käsin kosketeltavan innostunut 
ja ”konferenssimainen”.

Näyttelyitä ja 
Insinöörikoulutuksen 
Foorumi

SAMAAN AIKAAN JÄRJESTETTYJÄ näyt-
telyitä oli juhlaviikolla kolme: ennen ja 
nyt -näyttely eli koulutusta sadan vuo-
den ajalta, opettajien pikkujoulurek-
visiittaa esittelevä ns. hupilaisnäyttely 
sekä Insinööriliiton (Uuden Insinöörilii-
ton) pysyväksi jäänyt valokuvanäyttely.  

Juhlista tehtiin neljä kirjaa, joiden toivon olevan 
myös TOOLin toimistolla arkistoituina: 
1. Lauri Hietalahti, Reijo Manninen, Harri Miettinen, Anne Mustonen, 

Jorma Ursinus. (toimituskunta). 2013. Insinöörikoulutusta 100 vuotta 

Suomessa. Juhlakirja. Tampere.

2.  Anne Mustonen (toim.). 2013. Työelämäyhteyksiä vahvistamassa 

insinöörikoulutuksen satavuotisjuhlaviikolla. Tampere

3.  Lauri Hietalahti (toim.). 2012. Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012. 

Uuden sukupolven insinööri. Tampere. 

4.  Lauri Hietalahti (toim.). 2012. Tampereen tekun tarinoita. Vantaa.

 Tämän artikkelin alkuosan historiatiedot perustuvat kirjaan: Veikko 

Valorinta. 1986. Tampereen teknillinen oppilaitos 1886–1986. Jyväs-

kylä.

Juhlaviikolla pidettiin myös Insinöö-
rikoulutuksen Foorumi monipuolisi-
ne esitelmineen. Osallistujat kertoivat 
saaneensa foorumista uusia ajatuksia 
opetuksen kehittämiseen, vahvistusta 
omalle tekemiselleen sekä arvokkaita 
yhteistyömahdollisuuksia.

Viikko huipentui juhlaan

VARSINAINEN PÄÄJUHLA pidettiin 
Tampere-talossa 5.10.2012. Ohjelmaa 
luotsasi näyttelijä Esko Roine. Musiikki-
esitysten välillä kuultiin rehtori Markku 
Lahtisen tervehdyspuheen ohella mi-
nisteri Henna Virkkusen terveiset. Juh-
lapuheen piti kaikille tuttu Jorma Ollila. 

Juhlassa oli myös paneeli, jossa muka-
na olivat Kone Oyj:n, UPM-Kymmenen, 
Metson ja Lemminkäisen lisäksi myös 
Tampereen teknillisen korkeakoulun 
rehtori sekä Uuden Insinööriliiton, 
OAJ:n ja IOL:n puheenjohtajat. 

Illalla näimme Tampereen Työväen 
Teatterissa Liz-musikaalin, ja sen jäl-
keen syötiin illallista. Väkeä oli lähes 
500, opettajien ja opiskelijoiden lisäksi 
yhteistyökumppaneita, yritysten ja jär-
jestöjen edustajia. 

NÄITÄ MUISTELLESSA muistelen samal-
la, että oma toolilaisuuteni täyttää pa-
rin vuoden päästä 50 vuotta. Kun tulin 
tekuun, minulle kerrottiin, että yleensä 
kaikki liittyvät TOOLiin. Niin minäkin. 

Olihan toki niitäkin, jotka eivät mis-
sään tapauksessa halunneet kuulua 
TOOLiin. Heidän mielestään viiteryhmä 
on teollisuudessa, ei opettajuudessa. 
Varmasti onkin niin, että ammatti-iden-
titeetti yritysmaailmasta on opettajilla 
vahva, mutta työssä ollaan kuitenkin 
opettajina.
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NLS:n kesäseminaari jär-
jestetään joka toinen vuosi, 
tällä kertaa Nyborgissa Tans-
kassa. 

 yborgin kaupunki oli Tour de 
Francen kilpailuhuumassa, sillä kilpailun 
toinen etappi ajettiin siellä ja järjestelyt 
olivat käynnissä koko seminaarin ajan. 
Seminaaripaikka Storebaelt Sinatur Ho-
tel & Konference -hotelli kuuluu tans-
kalaisen opettajajärjestön omistamaan 

MERJA ÖHMAN

NLS:n kesäseminaarin 
pääteemana hyvä työympäristö

N

viiden Sinatur-hotellin ketjuun. Hotellin 
sijainti oli upea: kirkas merivesi mahdol-
listi pulahtamisen mereen vaikka tauon 
aikana, ja rantapolulla oli mukava lenk-
keillä ja katsella kauniita kesäasuntoja. 
Ruoka oli ensiluokkaista lähiruokaa: ho-
telliketju valmistaa kaiken ruuan käyttä-
en omien puutarhojensa ja viljelmiensä 
tuotteita, ja myös liha tulee omilta tiloil-
ta. Hotelleissa pidetään säännöllisesti 
henkilökuntakokouksia, joissa kysytään 
henkilökunnalta ideoita muun muassa 
energian säästämiseen tai kierrätyk-
seen. Ideoita otetaan testikokeiluun, ja 
jos ne osoittautuvat hyväksi, ne tulevat 
osaksi vakituista käytäntöä. 

Hotelli sijaitsi meren rannalla, ja näkymät olivat kauempana häämöttävälle 
Store Beltin sillalle.

Jokainen aamu alkoi jonkun maan 
valitsemalla aamulaululla. Sanat hei-
jastettiin valkokankaalle, jotta kaikki 
saivat laulaa mukana ja oppia samalla 
kieltä.
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Tutustumista ja 
kielikylpyjä

KOKOUSTILASSAMME OLI pöytiä, jois-
sa oli eri maiden lippuja, ja kukin istui 
oman maansa lipun kohdalle mutta 
joka päivä eri pöytään, jotta sai tutustua 
mahdollisimman moneen kollegaan. 
Osallistuimme muun muassa pikadei-
teille, joiden aikana keskustelimme 
mahdollisimman monen henkilön 
kanssa. Osallistujia oli jokaisesta Poh-
joismaasta.  

Aamut alkoivat kielikylvyllä eli aamu-
laululla – kunkin maan osallistujat lau-
loivat jonkun laulun omalla kielellään. 
Laulun sanat heijastettiin valkokankaal-
le, joten myös yleisö sai laulaa mukana. 

Psykologinen turvallisuus 
luo hyvän työympäristön

SEMINAARIN PÄÄTEEMANA oli God ar-
betsmiljö är vägen till bättre lärande. 
Muita aiheita olivat muun muassa tule-
vaisuuden kompetenssit ja inkluusio. 

Seminaarin esiintyjien kieli oli tanska, 
joten ymmärtäminen vaati jonkin ver-
ran ponnistelua ja Google Translaten 
käyttöä, mutta ryhmätöitä oli paljon ja 
niissä oli mahdollista kysyä epäselväksi 
jääneitä asioita paremmin tanskaa ym-
märtäviltä. Oli antoisaa vertailla käytän-
teitä eri maissa ja eri asteilla. 

Suurimman vaikutuksen minuun te-
kivät esiintyjät, jotka puhuivat teemas-
ta Mikä tekee työympäristöstä hyvän ja 
psykologisesti turvallisen. Se lisäsi ym-
märrystäni siitä, miksi työssä ei viihdytä, 
miksi vaihdetaan alaa tai kyynistytään ja 
uuvutaan. Haluankin siksi nostaa tästä 
aiheesta muutamia keskeisiä asioita:

EDELLYTYKSET AMMATILLISEEN ja hen-
kiseen viihtymiseen koostuvat neljästä 
tekijästä. Jokainen voi kysyä itseltään, 
toteutuvatko nämä omassa työssä: 
1) Koettu pätevyys – tunne, että osaa 
työnsä, 2) Työn merkityksellisyys, 3) Yh-
teisöllisyys – kuuluminen johonkin ryh-
mään, 4) Ammatillinen autonomia.

Monesti ajattelemme, että hyvä työ-
ympäristö tarkoittaa hyvää työergo-
nomiaa, työkavereita ja selkeää työn 
kuvaa. Jotta työympäristö olisi psyko-
logisesti turvallinen, se edellyttää, että 
jokainen uskaltaa sanoa mielipiteensä, 
voi olla rohkeasti eri mieltä, saa kysyä 
kriittisiä kysymyksiä, olla huolissaan ja 
tehdä virheitä.

Jos todellista keskustelua ei synny, 
työntekijä ei koe tulevansa kuulluksi. 

Jos kriittinen ääni vaiennetaan tai työte-
kijä nolataan, hän voi alkaa tuntea itsen-
sä tyhmäksi tai epäpäteväksi tai tuntee 
alemmuutta. Se voi johtaa siihen, että 
vähitellen eristäytyy muista. Työnteki-
jä voi tuntea näin myös silloin, jos hän 
vaikkapa joutuu esimiehen puhutte-
luun kärkkäiden mielipiteiden takia.

Kun työntekijä tuntee psykologista 
turvallisuutta työpaikallaan, hän haluaa 
oppia uutta, hän uskaltaa kysyä, tuoda 
esiin uusia näkökulmia, ottaa riskejä ja 
olla luova. Psykologinen turvallisuus 
vapauttaa ihmisen energiaa, kun ei tar-
vitse pelätä virheitä, nolaamista tai nuh-
telua. 

LUENNOITSIJA NÄYTTI MEILLE testin, 
jolla voit testata onko työpaikkasi psyyk-
kisesti turvallinen. Näet sen alla vapaasti 
suomennettuna, jotta voit tehdä testin. 
Anna pisteitä 1–7, niin että 1=Täysin sa-
maa mieltä ja 7=Täysin eri mieltä.
1. Kun joku tekee virheen, sitä ei käyte-

tä häntä vastaan.
2. Meidän on helppo käsitellä ja ratkais-

ta ongelmia yhdessä.
3. Emme hylkää muita, jotka ovat erilai-

sia kuin me.
4. Arvostamme ja kunnioitamme hen-

kilöä, joka yrittää tehdä jotain uutta 
eri tavalla kuin ennen.

5. Minun on helppo pyytää apua.
6. Kukaan ei toimi tietoisesti tavalla, 

joka heikentää ponnistelujani.
7. Ainutlaatuisia kykyjäni arvostetaan 

ja hyödynnetään.
Psyykkisesti turvallisessa työpaikassa 

työntekijät luottavat johtoon ja johto 
työntekijään. Psyykkinen turvallisuus 
rakentuu jatkuvuuden, ennustettavuu-
den ja luottamuksen kokemukseen, jota 
edistävät selkeät ja läpinäkyvät toimin-

Jokainen ateria oli herkullinen ja lähiruokaa. 

NLS
Mikä: Pohjoismaisten opettajajärjestöjen yhteistyöneuvosto

Jäsenet: 16 opettajajärjestöä, jotka edustavat 600 000 opettajaa 

varhaiskasvatuksesta korkea-asteeseen

Tehtävä: edunvalvonta, pohjoismaisten opettajien yhteistyö

Sijainti: Helsinki

Työtekijät: Christer Holmlund (pääsihteeri), Maria Julin-Andersson (työntekijä)

NLS 2022 kesäseminaarin ajankohta:27.6.–1.7.2022

Paikka: Storebaelt Sinatur Hotel & Konference, Nyborg,Tanska

Teema: God arbetsmiljö är vägen till bättre lärande

Osallistujat: Kaikkien kouluasteiden opettajia, 

rehtoreita ja opettajajärjestöjen työntekijöitä

taperiaatteet. Niihin kuuluvat rutiinit, 
rakenteet, yhteiset tavoitteet ja tietyn-
lainen tuttuus ja pysyvyys, kannustava, 
hyväksyvä ja stressitön ilmapiiri. 

PÄIVÄT SEMINAARISSA eivät koostu-
neet vain luennoista ja keskusteluista, 
vaan kukin maa suunnitteli ohjelmaa 
Nordisk Afton -illanviettoon, joka oli 
todella ratkiriemukas tapahtuma: mu-
siikkia, teatteria, kilpailuja ja ulkoleikke-
jä. Joka ilta meille tarjottiin herkullinen 
illallinen ja torstai-iltana vieläpä juhlail-
lallinen ja sen jälkeen tanssia bändin 
tahdissa. 

Seminaarin aikana opin paljon opet-
tajan työstä ja työn haasteista Poh-
joismaissa. Kamppailemme samojen 
asioiden parissa. Opettajan työn sta-
tus on laskenut, eikä palkkaus ja työn 
kuormittavuus houkuttele alalle. Mutta 
toivoakin on – sitä todistivat mielestäni 
erityisesti seminaarissa mukana olleet 
nuoret, iloiset opettajat. Hienoa, että 
heitä kiinnostaa opettajan työn lisäksi 
myös järjestötoiminta jäsenten yhtei-
seksi hyväksi.
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TEIJA HONKANEN

PEURABURGERI 
Aloita burgerien tekeminen pihvitaikinan valmistamisella. Sekoita 400 g peuran 
jauhelihaa, purkki kermaviiliä, yksi pussi sipulikeiton aineksia ja kananmuna. Lisää 
taikinaan myös korppujauhoja, niin että saat massasta kiinteää. 
Reseptistä syntyy kahdeksan pientä tai neljä suurta pihviä. 
Anna pihvitaikinan maustua noin puoli tuntia ja muotoile taikina sitten pihveiksi 
uunipellille. 
Paista pihvit uunissa 225 asteessa noin 15 minuuttia. 
Kun pihvit on paistettu, laita sämpylät uuniin jälkilämpöön. Laita sämpylän kansi-
puolen päälle sulamaan viipale cheddarjuustoa. 
Kasaa burgeri niin, että sämpylän pohjapuolen päälle tulee valitsemaasi hampuri-
laiskastiketta ja sen päälle nostetaan pihvi. 
Pihvin päälle voit kasata valitsemasi muut täytteet. Tässä tapauksessa kastikkeena 
käytetään kurkkumajoneesia ja juusto on chipotle-sulatejuustoviipale. Muihin 
täytteisiin tulee suolakurkkuviipale, siivu jäävuorisalaattia, viipaloitua tomaattia ja 
kuullotettuja sipulirenkaita. 

PEURARUOKIA JA PIHLAJANMARJAHYYTELÖÄ

    MERJA ÖHMAN

PIHLAJANMARJAHYYTELÖ
Syksyiltojen pimetessä maistuvat herkulliset 
riistaruuat ja niiden kera sopii hyvin pihlajanmar-
jahyytelö. 

Ainekset:
1 litra pihlajanmarjoja
2,5 dl vettä
0,5 kg hillosokeria
(1,2tl vaniljasokeria)

Valmistus:
1. Puhdista marjat ja huuhtele. Laita marjat 

kiehuvaan veteen ja keitä hiljalleen n. 20 
minuuttia, kunnes marjat ovat pehmenneet ja 
menneet rikki.

2. Siivilöi mehu. Älä purista marjoja siivilää 
vasten, jotta mehu säilyisi kirkkaana.

3. Lisää hillosokeri mehuun ja keitä 10 minuuttia.
4. Kaada puhtaisiin purkkeihin ja anna jäähtyä

Itse olen pakastanut osan hyytelöistäni, joten 
silloin kaadan hyytelöt pieniin pakasterasioihin ja 
sulatan sopivan määrän riista-aterialle.

Kuva: Teija Honkanen
Peurafilee voidaan joko savustaa tai vaihtoehtoisesti grillata. 
Fileetä varataan noin 120 grammaa per ruokailija. 
Filee savustetaan tai grillataan niin, että sisälämpötila on 65 astetta. Lämpötila mitataan paistomitta-
rilla. Sen jälkeen fileet kypsyvät vielä hetken folioon käärittynä ennen tarjoilua.

Suppilovahverokastikkeen valmistamiseen varataan noin litra siivottuja suppilovahveroita ja aikaa 
noin tunti. 
Sieniä paistetaan pannulla voissa vähintään puoli tuntia miedolla lämmöllä. Kun sienet ovat paistu-
neet riittävästi lisätään 3,3 dl ruokakermaa. 
Kastiketta keitetään miedolla lämmöllä noin puoli tuntia tai kunnes se sakenee. 

Ruusukaalit keitetään kiehuvassa vedessä kypsäksi ja maustetaan ripauksella suolaa sekä voilla. 

Maa-artisokat pestään huolellisesti harjaten ja laitetaan uuniin kypsymään 200 asteen lämpötilaan. 
Kun maa-artisokat ovat kypsiä, ne otetaan jäähtymään. 
Jäähtyneisiin maa-artisokkiin tehdään viilto, jonka kautta maa-artisokkamassa puristetaan käsin ulos 
kuoresta. Näin vältytään työläältä maa-artisokkien kuorimiselta. 
Maa-artisokkamassa kuumennetaan kattilassa ja siihen lisätään, maitoa, voita ja ripaus suolaa. 

Peurafileet tarjoillaan suppilovahverokastikkeen, ruusukaalien ja maa-artisokkapyreen kanssa. Lisäksi 
tarjotaan marjahyytelöä esimerkiksi pihlajamarjoista.

SAVUSTETTU PEURAFILEE, 
SUPPILOVAHVEROKASTIKE, 
RUUSUKAALIT JA 
MAA-ARTISOKKAPYRE

Kuva: Teija Honkanen
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 ouluna voi saada lahjoja ja uutena 
vuotena voi toivoa kaikkea kivaa. Tätä 
ennen Itsenäisyyspäivänä katsotaan 
kättelyjonoa, ihaillaan neuleita ja ote-
taan maltillinen sellainen kupliva, seiti-
nohut kuohujuomapohjainen huppeli. 
Varovaisesti toki, kun seuraava päivä on 
työpäivä.

Tästä kaikesta tuli Apulaiselle mieleen 
kirjata sellaiset toiveet uudelle vuodelle, 
että pärjätään. Toiveet, jotka voisivat pa-
rantaa opettajatyössä selviytymisessä. 

”Koska on jo vuosi lopuillaan, lienee 
paikallaan lukea rukous tällekin kansalle 
ja tulevalle vuodelle.

Varjele meitä päättäjän juonilta ja 
ennen kaikkea uuden opetusministerin 

Joulu on taas, 
joulu on taas, 

tassit täynnä puuroo!

sekä hänen esikuntansa oivalluksilta. Ra-
hoituksen taso saisi myöskin olla jonkin 
verran suurempi, mikäli valtion kassassa 
vielä on käyttämättömiä varoja lastesi 
tarpeisiin. Anna siedettäviä työaikasuun-
nitelmia, että työtämme tehdessämme 
olisi hauskempi opettaa opiskelijoita. 
Työrauha olisi tervetullutta jännityksen 
lieventämiseksi sekä vähäisten voima-
varojen säästämiseksi. Suojele kaikkia 
lehtoreita, yliopettajia, päätoimisia tun-
tiopettajia, laboratorioinsinöörejä mutta 
hallinnon laajentamis- ja kehittämis-
yksikön väestä ei ole niin suurta lukua. 
Suojele tulevaa pääministeriä, opetusmi-
nisteriä, kansliapäällikköä, ammattikor-
keakouluista vastaavaa ylijohtajaa sekä 

J
pienempiä kihoja sikäli kuin sinulta aikaa 
riittää. Suojele rehtoreita, vararehtoreita, 
yksikön johtajia sekä erikoisesti koulutus-
päälliköitä.”

Ja lopuksi yleensä ja erikseen:
varjele noita Suomen päättäjiä, etteivät 

ne toistuvasti löisi kirvestä koulutuksen 
rahoihin. ”

Parempaa tulevaa vuotta toivotellen!

Apulainen
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