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 PÄÄKIRJOITUS

Kevään 2023 eduskuntavaaleissa – ja erityi-
sesti laadittaessa Suomen hallitusohjelmaa 
– päätetään myös tekniikan ja liikenteen 
koulutuksen suunta. Vaikuttamistyötä kan-
nattaa jatkaa hallitusohjelman valmistumi-
seen saakka.

 

 allitusohjelmaneuvotteluissa ratkaisut perustu-
vat poliittiseen kaupankäyntiin. Kaikki poliittiset puolueet 
lupaavat, että koulutuksesta ei leikata, mutta vain harva 
uskaltaa luvata koulutukseen lisäpanostuksia. Ammattikor-
keakoulujen perusrahoitusta on syytä lisätä tuntuvasti, jotta 
Suomen taloudelle asetetut tavoitteet voidaan tulevaisuu-
dessa saavuttaa. Koko koulutusketjusta on huolehdittava 
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Näin taataan riittävä 
määrä ja riittävän laadukas hakija-aines korkeakoulusekto-
rille. Suomen menestys on rakentunut korkean koulutuksen 
varaan, ja tämä tosiasia vaatii päättäväisyyttä jatkossakin.  

Ammattikorkeakoulujen tutkintomäärät ja aloituspaikat 
ovat lisääntyneet, vaikka opetushenkilöstön määrä on jous-
tanut alaspäin. Ammattikorkeakoulujen rahoitus on laske-
nut todella tuntuvasti, ja nyt on oikea aika palauttaa rahoitus 
takaisin ennen leikkauksia olevalle tasolle. Suomen koulu-
tuksen rahoitus on nostettava seuraavalla hallituskaudella 
pohjoismaiselle tasolle. Julkinen tavoite on saada jokaisesta 
ikäluokasta yli puolet suorittamaan korkeakoulututkinto. 

Uudet aloituspaikat on luonnollisesti rahoitettava täysimää-
räisesti. Jatkuvan oppimisen järjestelmän kehittämistä on 
jatkettava vastaamaan tehokkaammin työelämän tarpeita. 
Korkeakoulukoulutuksen kansainvälisyys on ehdoton vaa-
de nykypäivän maailmassa. Tuotekehitys ja innovaatiot ovat 
välttämättömiä tekniikan kehitykselle ja opetukselle am-
mattikorkeakouluissa. Duaalimallin säilyttäminen on meil-
le kaikille opettajille itsestäänselvyys, mutta päättäjien on 
ymmärrettävä Suomen tarvitsevan kahdenlaista tekniikan 
insinöörikoulutusta. 

Investoinnilla tarkoitetaan menoa, joka tuottaa tulevaisuu-
dessa tuloja. Panostaminen tekniikan ja liikenteen koulu-
tukseen ammattikorkeakouluissa on erittäin pitkäjänteinen 
investointi, joka parhaimmillaan tuo valmistuneen ammat-
tilaisen ansiosta tuloja yli neljänkymmenen vuoden ajan. 
Useissa laskelmissa koulutukseen sijoitettu euro tulee yli 
monikymmenkertaisesti takaisin yhteiskuntaan. Eräässä tut-
kimuksessa on arvioitu, että tekniikan alalle sijoitettu euro 
tulisi takasin yli satakertaisena, kun otetaan huomioon myös 
insinöörien työurallaan tekemät innovaatiot ja tuotekehitys. 

Ennen kevään vaaleja jokainen poliittinen puolue luonnolli-
sesti lupaa, ettei leikkauksia tule millekään koulutuksen sek-
torille. Nyt tarvittaisiin rohkea avaus edes yhdeltä ryhmältä, 
joka olisi valmis lisäämään rahoitusta ammattikorkeakoului-
hin ja erityisesti tekniikan ja liikenteen alalle. Koulutuksen 
suunnanmuutokselle on nyt hyvät mahdollisuudet tänä 
keväänä.

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella.

Tekniikan koulutuspolitiikan 
kevät

H
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LEDAREN

I samband med vårens 2023 riksdagsval – 
och särskilt då man uppgör Finlands rege-
ringsprogram – besluter man också om rikt-
ningen för utbildningen inom teknik och 
kommunikation. Det lönar sig att fortsätta 
påverkningsarbetet ända tills regeringspro-
grammet har blivit färdigställt.

          regeringsprogramförhandlingarna baserar sig lös-
ningarna på politisk handel. Alla politiska partier lovar att 
man inte skär i utbildningen, men få vågar lova tilläggsre-
surser till utbildningen. Det är skäl att påtagligt öka yrkes-
högskolornas basfinansiering, så att Finlands ekonomiska 
målsättningar kan nås i framtiden. Man bör se över hela 
utbildningskedjan jämlikt och rättvist. På så sätt garanteras 
en tillräcklig mängd och tillräckligt högklassiga sökande till 
högskolesektorn.Finlands framgång har byggts på högsko-
leutbildningen, och detta faktum kräver beslutsamhet även 
i framtiden.  

Yrkeshögskolornas antal examina och nybörjarplatser har 
ökat, trots att mängden undervisningspersonal har flexat 
nedåt. Yrkeshögskolornas finansiering har minskat drastiskt, 
och nu är det dags att återställa finansieringen till nivån före 
nedskärningarna. Finlands utbildningsfinansiering måste 
höjas till nordisk nivå under kommande regeringsperiod.
Den officiella målsättningen är att av varje generation över 
hälften skulle avlägga en högskoleexamen. De nya nybör-

jarplatserna måste naturligtvis finansieras fullt ut. Man mås-
te fortsätta att utveckla systemet för kontinuerligt lärande 
för att effektivare motsvara näringslivets behov. Högsko-
leutbildningens internationalisering är ett ovillkorligt krav i 
dagens värld. Produktutveckling och innovationer är ound-
vikliga för utvecklingen av tekniken och undervisningen i 
yrkeshögakolorna.Dualmodellens bevarande är en självk-
larhet för alla oss lärare, men beslutsfattarna måste inse att 
Finland behöver två slags teknikutbildning för ingenjörer. 

Med investering förstås en utgift som i framtiden inbringar 
inkomster. Att satsa på utbildningen inom teknik och kom-
munikation i yrkeshögskolorna är en synnerligen långsik-
tig investering, som i bästa fall inhämtar inkomster av den 
utexaminerade yrkespersonen i över fyrtio års tid. I mån-
ga uträkningar återbördar varje euro satsad på utbildning 
mångtiofalt inkomster åt samhället. I en undersökning har 
man beräknat att varje euro satsad på tekniksektorn skulle 
ge över hundrafaldig återbäring, då man beaktar även de 
innovationer och den produktutveckling som ingenjörerna 
gör under arbetskarriären. 

Före valet i vår lovar naturligtvis varje politiskt parti att inga 
nedskärningar riktas till någon utbildningssektor. Nu skulle 
det behövas en modig öppning ens från en enda gruppe-
ring, som skulle vara beredd att höja anslagen till yrkeshög-
skolorna och i synnerhet teknik- och kommunikationssek-
torn. Nu finns goda möjligheter till en kursändring inom 
utbildningen denna vår.

Ett framtidshållbart Finland skapas genom utbildning.

I

Teknikens utbildningspolitiska vår
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Toolilainen – Ammattikorkea-
koulujen tekniikan ja 
liikenteen alan järjestölehti

Aikakausmedia ry:n jäsen

PÄÄTOIMITTAJALTA

Tehtävä: Kirjoita kolumni tekniikan 
ja liikenteen korkeakouluopettajien 
lehteen

   

    ekniikan ja liikenteen korkeakouluopet-
tajien on muistettava opiskelijoiden kou-
lutuksen tärkeys. Meidän on opetettava 
heille, miten he voivat soveltaa teoriaa ja 
rakentaa teknologiaa, joka auttaa heitä 
tekemään kestävän tulevaisuuden. Mei-
dän on myös vahvistettava omaa osaa-
mistamme ja pysyttävä ajan hermoilla 
uusien innovaatioiden ja teknologioiden 
kehittymisen suhteen. 
Opiskelijoiden on myös ymmärrettävä, 
että tieteellinen ja tekninen osaaminen ei-
vät ole ainoita ominaisuuksia, joita he tar-
vitsevat menestyäkseen. Heidän on myös 
otettava huomioon muita kriittisiä ajatte-
lutaitoja, kuten luovuutta, analyyttisyyttä 
ja yhteistyötaitoja. Korkeakouluopettajien 
tulee myös muistaa, että heidän on tuetta-
va opiskelijoiden kasvua ja kehitystä anta-
malla heille tarvittavaa tukea ja ohjausta. 
Tämä auttaa opiskelijoita saavuttamaan 
suurimman hyödyn koulutuksestaan. 
Korkeakouluopettajien on myös tärkeää, 
että he tuntevat alansa ja tietävät, miten 
he voivat käyttää teknologiaa ja innovaa-
tioita opetuksessaan. Tämä auttaa heitä 
suunnittelemaan ja toteuttamaan korkea-
laatuisen ja laadukkaan opetuksen. Kor-
keakouluopettajien on myös muistettava, 
että heidän tulee kohdella opiskelijoitaan 
yksilöinä ja auttaa heitä saavuttamaan 
tavoitteitaan. Heidän tulee olla valmiita 
vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin 
ja auttamaan heitä tekemään parempia 
päätöksiä. 

SILMÄT PYÖREINÄ KATSOIN, kuinka au-
tomaattiteksti alkoi valua ruudulle otsi-
kon aiheesta, ja alle minuutissa kolumni 

Sukututkimusohjelma MyHeritagen 
tekoäly on tehnyt oheisen kuvan  
minusta idealla ”tee kuvassa olevas-
ta henkilöstä viikinki”.

T

oli valmis. Yllä olevan tekstin on kirjoitta-
nut keskusteleva tekoäly Chat GPT. Teksti 
on hieman puppugeneraattorimainen ja 
toisteinen mutta et ehkä olisi arvannut 
tekoälyn laatimaksi? Meillä on tässä kä-
sillä innovaatio, joka on tullut jäädäkseen 
jo siitäkin päätellen, että Microsoft aikoo 
sijoittaa 10 miljardia dollaria Chat GPT:tä 
kehittävään Open AI -yritykseen. Goog-
len vastaava tekoäly on Bard, ja kiinalai-
sen Baidun on Ernie.

SEHÄN ON SELVÄÄ, että opiskelijat hyö-
dyntävät kaikkia mahdollisia apukeinoja, 
joten mitä on jatkossa mielekästä kirjoi-
tuttaa? Kysytäänpä tekoälyltä, mistä tun-
nistaa, että se on kirjoittanut tekstin:
Tunnistat, että tekoäly on kirjoittanut teks-
tin, kun siellä on selkeitä toistuvia kaavoja, 
termejä ja lauseita sekä lyhyitä, konkreet-
tisia ja vähän emotionaalisia lauseita. 
Tekoälyn kirjoittamat tekstit voivat myös 
olla ylioptimistisia ja käyttää liikaa yksin-
kertaisia sanoja. Tekoäly voi myös keskit-
tyä johonkin tiettyyn aiheeseen tai asiaan 
liian voimakkaasti, eikä se osaa kirjoittaa 
tarinoita tai luoda emotionaalista koske-
tusta lukijaan.

SUOMESSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 
KAUPPAKORKEAKOULU ilmoitti ensim-
mäisenä sallivansa tekoälyn käyttämisen 
opinnoissa ja graduissa ja muut seuran-
nevat perässä, perusteluna se, että te-
koälyä hyödynnetään työelämässäkin 
yhä enenevässä määrin. Opiskelija ei silti 
saa esittää tekoälyn tuottamaa tekstiä 
omanaan, ja hänen täytyy kertoa, mikäli 
on hyödyntänyt tekoälyä tekstin tuot-
tamisessa. Vastuuta siirretäänkin nyt 
opettajalle, jonka täytyy pitää huoli siitä, 
ettei oppimistehtäviä pysty tekemään 
miettimättä asioita itse. Kuten Bill Gates 
on todennut: tekoäly on yhtä mullistava 
uutuus kuin oli aikanaan internet.

MIRKA AIRESVUO
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REIJO MANNINEN
Kuva: LASSE HILLMAN

TOOLin syysvaltuusto kokoontui 
hybridimuotoisena

Kokouksessa oli päätettävä-
nä merkittävä määrä asioita, 
kuten jäsenmaksut vuodel-
le 2023, puheenjohtajiston 
palkkiot, henkilövalinnat ja 
TUPA- ja KOPO-tavoitteet 
sekä järjestöpoliittiset ta-
voitteet. 

      OOLin syysvaltuuston kokouk-
sen alussa valtuuston kutsuttuina 
vieraina olivat OAJ:n koulutuspo-
litiikan johtaja Nina Lahtinen ja 
TEK:n yhteiskuntasuhdejohtaja Ju-
hani Nokela. Nina Lahtinen kertoi 
OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista. 
Niiden todettiin vastaavan TOOLin 
asettamia vaalitavoitteita. Lahtisen 
mukaan OAJ pitää tärkeänä, että 
rahoitusmallit vahvistaisivat koulu-
tuksen laatua pitkäjänteisesti. OAJ:n 
tavoitteena on myös monipuolistaa 
TKI-toimintaa ja huomioida korkea-
koulutuksen rooli entistä laajemmin 
alueellisena toimijana. Juhani Noke-
la korosti yhteistyön merkitystä tek-

niikan alalla ja otti esille myös OAJ:n 
ja TEKin kaksoisjäsenyyden. Hän myös 
kertoi FITech-verkostosta, joka tarjoaa 
tekniikan alan opintojaksoja opiskeli-
joiden taustasta riippumatta.

TOOLIN JÄSENMAKSUKSI vuodelle 
2023 päätettiin 0,90 % hallituksen esi-
tyksen mukaisesti. Puheenjohtajiston 
palkkioiden osalta jatketaan vakiintu-
nutta käytäntöä, joka on yhteensä 784 
työtuntia vuodessa. 
Tavoiteasiat (järjestöpoliittiset, TUPA, 
KOPO) hyväksyttiin keskustelujen jäl-
keen hallituksen esitysten mukaisina. 
TOOLin 1. varapuheenjohtaja Esa 
Salmikangas esitteli sijoitussuunni-
telman. Tämän todettiin noudattavan 
TOOLin sijoitusstrategiaa. Sijoitus-
varallisuuteen liittyvät haasteet ovat 
kaikkien tiedossa. 
Myös talousarvio tälle vuodelle hy-
väksyttiin hallituksen esittämässä 
muodossa.

SYYSVALTUUSTOSSA TEHTIIN myös 
useita henkilövalintoja. Puheenjohta-
jiston toimikausi päättyi viime vuoden 
lopussa ja hallituksen jäsenistä kolme 
oli erovuorossa. TOOLin vaalivaliokun-
nalle oli tullut ennen kokousta eh-

dotuksena TOOLin puheenjohtajaksi 
Jarno Varteva ja 1. varapuheenjohta-
jaksi Esa Salmikangas. Toiseksi varapu-
heenjohtajaksi kokouksessa ehdotet-
tiin Ari Ekholmia. Muita ehdotuksia 
ei tullut ja puheenjohtajistona jatkaa 
tuttu kolmikko. 
Ennen valintaa kokouksessa käytiin 
monipuolinen keskustelu puheenjoh-
tajaehdokkaan vaalikelpoisuudesta 
toimikausien osalta ja TOOL ry:n sään-
tökirjauksista. Keskustelujen pohjal-
ta puheenjohtaja Varteva totesi, että 
sääntöjä tarkastellaan kevätkaudella 
2023 ja tarvittaessa sääntöjä muute-
taan siten, että tulkinnan varaa toimi-
kausien määrittelyyn ja laskemiseen 
liittyen ei jatkossa ole.
Erovuorossa olleiden hallituspaikko-
jen täyttämiseen tarvittiin äänestys. 
Hallitukseen ehdolla olivat Arto Saa-
riaho, Alla Lemechkova-Toivonen, 
Tapani Järvenpää ja Lasse Hillman. 
Äänestystulos oli: Lasse Hillman 23, 
Tapani Järvenpää 18, Arto Saariaho 
17 ja Alla Lemechkova-Toivonen 10 
ääntä. Henkilökohtaisiksi varajäse-
niksi ilman äänestystä valittiin Pekka 
Huhtala, Timo Junell ja Heikki Heis-
kanen.

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

TOOL ry hallitus 2023

puheenjohtaja 
Jarno Varteva Metropolia
1. varapuheenjohtaja 
Esa Salmikangas JAMK
2. varapuheenjohtaja 
Ari Ekholm SAMK
  
Hallituksen jäsenet
Päivi Honka Lapin AMK, 
vara Ville Salmi Oamk
Arto Saariaho SeAMK, 
vara Heikki Heiskanen LAB
Lasse Hillman TAMK, 
vara Pekka Huhtala SAMK
Robert Stolpe Aboa Mare, 
vara Tommy Nyman Novia
Olli-Pekka Kähkönen Savonia, 
vara Alla Lemechkova-Toivonen HAMK
Tapani Järjenpää Metropolia, 
vara Timo Junell Metropolia

Akavatalolle saapui peräti 28 valtuutettua ympäri Suomea, ja loput osallistuivat kokoukseen verkon välityksellä. 

KOKOUKSEN LOPUSSA Lauri Hieta-
lahti kertoi OAO:n ja OAJ:n tulevan 
kauden tavoitteista. Keskustelussa oli 
myös esillä TKI-henkilöstön mahdolli-
nen jäsenyys TOOLissa ja siihen liitty-
vät haasteet ja mahdollisuudet paikal-
lisessa edunvalvonnassa. 
TOOLin kevätvaltuusto pidetään Lah-
dessa lauantaina 22.4. Perjantaille 
21.4. on suunnitteilla toolilaisten ta-
pahtumapäivä, tarjolla on esimerkiksi 
tutustumista Lahden teollisuuteen. 

Lisää valokuvia kokouksesta on keski-
aukeamalla.

TOOLin jäsenmaksuksi vuodelle 2023 
päätettiin 0,90 %.
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OAO:n valtakunnallisten yh-
distysten yhteinen seminaari 
pidettiin helmikuussa Van-
taan Sokos Flamingo -hotel-
lissa. Tilaisuuteen osallistui 
valtakunnallisen yhdistysten 
hallituksen jäseniä. 

        äivän alussa yhdistykset esittäytyi-
vät, minkä jälkeen OAO:n puheenjoh-
taja Lauri Hietalahti kertoi tilaisuuden 
tarkoituksesta sekä ohjelmasta. 
Perjantai-iltapäivällä jokainen val-
takunnallinen yhdistys piti omat 
hallituksen kokoukset hallitusten 
esityslistojen mukaisesti. 

ILLALLISEN AIKANA jokainen yhdis-
tys esitti pienen esityksen. Jotkut 
yhdistykset esittivät pieniä musiikki-
esityksiä tai tarinoita, kun taas jot-
kut järjestivät leikkimielisiä kilpailu-
ja, joiden lopussa jaettiin hauskoja 
palkintoja. 

LAUANTAINA LAURI HIETALEHTI kertoi 
siitä, miten toimimme tulevaisuu-
dessa jäsentemme eduksi. OAJ:n 
puheenjohtaja Katariina Murto ker-
toi OAJ:n ajankohtaisista yhteisistä 
edunvalvonta, järjestö- ja koulutus-
poliittisista asioista. 

ANNAMÁRIA ERDEI
Järjestösihteeri

Valtakunnallisten yhdistysten 
seminaari  

P

KATARIINA MURTO KERTOI TKI-hen-
kilöiden rekrytoinnin prosessista. 
OAJ:n toimesta kartoitetaan TKI-
henkilöiden järjestäytymistä am-
mattikorkeakouluissa. TKI-toimin-
nan lisäys on vaikuttanut erityisesti 
ammattikorkeakoulujen henkilös-
tömääriin, opetuksen ja opettajien 
määrään, järjestäytymiseen ja sopi-
musedunvalvontaan. 

EDUSKUNTAVAALIEN OSALTA Katarii-
na korosti vaikuttamisen tärkeyttä, 
jota työtä on jatkettava hallituksen 
ohjelmaa saakka. 

ILTAPÄIVÄLLÄ OAJ:N ASIANTUNTIJA 
Jari Cavernelis johti ryhmätyöteh-
täviä. Valtakunnallisten yhdistysten 
jäsenet jaettiin ryhmiin, joissa he 
keskustelivat muun muassa OAO:n 
suurimmista vahvuuksista ja am-
matillisten yhdistysten yhteisistä 
tavoitteista. 

RYHMÄT KERÄSIVÄT AJATUKSIA myös 
siitä, millaista OAO:n ja valtakunnal-
listen yhdistysten yhteistyön tulisi 
olla kahden vuoden päästä. Samalla 
mietittiin, millaisena haluamme 
ammatillisen järjestäytymisen ole-
van 2030 mennessä.  

Ryhmissä pohdittiin yhdistysten yhteistyötä ja tulevaisuutta 
(Kuva: Annamaria Erdei)



8 1/2023 Toolilainen 91/2023 Toolilainen

TOOL KEVÄTPÄIVÄ LAHDESSA 

Aika: perjantai 21.4.2023
Paikka: LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulan kampus, 
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
 
10.00  Tilaisuuden avaus. Puheenjohtaja Jarno Varteva  
             (TOOL ry)
10.10  Vararehtori Merja Heinon tervehdys
10.20–12.20 Asiantuntijaluennot 
12.20  Lounas
13.00  Tutustuminen Mukkulan kampukseen. 
             Kyseessä on Iskun vanha huonekalutehdas.
14.00–17.00 Yritysvierailut
19.00  Illallinen GreenStar Mylly

Osallistuminen on ilmainen TOOLin jäsenille. Ilmoittautu-
minen Webropolin kautta, puhelimitse 040 960 9311 tai 
sähköpostitse: tool@tool.fi 

Jos tarvitset hotelliyön, voit varata sen omakustanteisesti 
GreenStar-hotellin vastaanotosta 10.4.2023 mennessä 
käyttämällä tunnusta ”TOOL”. 
 Varaukset tehdään sähköpostitse: 
lahti@greenstar.fi tai puhelimitse: 010 423 9392

KEVÄTVALTUUSTON KOKOUS

TOOLin kevätvaltuuston kokous pidetään 
hybridikokouksena GreenStar-hotellissa 
Lahdessa lauantaina 22.4.2023



10 1/2023 Toolilainen

vierailuvuorossa

Koulutusjärjestelmäämme kohdistuu lähi-
vuosina suuria odotuksia. Eduskunta hyväk-
syi tällä vaalikaudella koulutuspoliittisen 
selonteon, jossa otettiin selvä kanta sen 
puolesta, että puolelle nuorista saataisiin 
korkeakoulututkinto vuoteen 2030 mennes-
sä. Myös Akava kannattaa tätä tavoitetta. 
Osaaminen ja riittävä korkeakoulutetun työ-
voiman määrä ovat keskeisiä Suomen kilpai-
lukyvyn kannalta.

           iedämme jo, ettei hurja nousu tule onnistumaan tuossa 
aikaraamissa. Ne ikäluokat, joiden koulutustason pitäisi nous-
ta edeltäjiään selvästi korkeammalle, ovat jo aloittaneet kor-
keakoulutuksessa tai aloittavat seuraavina vuosina. 

KANNAMME AKAVASSA suurta huolta siitä, kuinka resurssit, 
etenkin eurot ja ihmiset, riittävät. Tällä hallituskaudella kor-
keakouluihin on lisätty jo yli 12 000 aloituspaikkaa lisää. Vii-
meisimmän arvion mukaan tarvittaisiin tämän päälle vielä 
15 000 lisää, jotta asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Pel-
kästään nykyisellä henkilöstöllä ja rahoituksella tämä ei yksin-
kertaisesti onnistu.

KOULUTUSTASON NOSTAMINEN vaatii panostuksia korkea-
koulujen perustehtäviin: opetukseen ja tutkimukseen. On 
tärkeää, että tässä tunnistetaan yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen omat erityispiirteet, vahvuudet ja tarpeet. Jos 
aloituspaikkalisäyksiin ei tule lisäresursseja, heikkenevät myös 
korkeakoulujen henkilöstön edellytykset ja puitteet tehdä 
työtään hyvin. Näin ei saa tapahtua. Samalla rahalla ja samalla 
henkilöstöllä ei saada aikaan enempää. 

Koulutustason nosto 
vaatii panostuksia opetukseen

T

RESURSSIEN LISÄKSI koulutustason noston tiellä on myös 
korkeakoulutuksen heikko läpäisy. Tuoreen Eurostudent-tut-
kimuksen mukaan pääsyyt korkeakouluopintojen viivästy-
miseen tai keskeytymiseen liittyvät muun muassa heikkoon 
opiskelumotivaatioon ja opiskelijoiden mielenterveysongel-
miin. Opinnot koetaan usein myös hyvin vaativiksi. Näiden 
haasteiden näkökulmasta panostukset opetukseen ja ohjauk-
seen ovat erittäin tärkeitä.

OLEN AKAVAN PUHEENJOHTAJANA esittänyt yhdeksi ratkai-
suksi koko koulutusjärjestelmän kattavan, pitkän aikavälin 
rahoitussuunnitelman laatimista. Suunnitelman taakse olisi 
hyvä saada parlamentaarinen yhteisymmärrys ja sitoutumi-
nen. Näin koulutusjärjestelmään kohdistuvat vaatimukset ja 
niiden kustannukset saataisiin saman pöydän ääreen. Tämä 
toisi ennakoitavuutta ja kaivattua vakautta.

PARLAMENTAARISEN TKI-TYÖRYHMÄN TYÖ on rohkaiseva 
esimerkki siitä, kuinka laajalla parlamentaarisella yhteistyöl-
lä on mahdollista saada aikaan tarvittavia muutoksia. Akava 
on pitänyt TKI-politiikassa esillä 4 prosentin tavoitteen lisäksi 
myös sitä, että mukaan tarvitaan kaikki toimijat. 

AMMATTIKORKEAKOULUJEN ROOLIA osana TKI-järjestelmää 
on edelleen syytä kasvattaa ja rahoitusta vahvistaa. On tärke-
ää, että ammattikorkeakoulut löytävät soveltavan TKI-työn te-
kijöinä omat tapansa ja kulttuurinsa toimia. Osana TKI-rahoi-
tuksen kasvattamista on pidettävä huoli myös siitä, että osa 
tuosta rahoituksesta kanavoituu ammattikorkeakoulujen TKI-
toimintaan sekä perusrahoitukseen. Nyt tämä rahoitus laahaa 
pahasti ja hukkaamme potentiaalia.

KOULUTUS, SIVISTYS JA KORKEA OSAAMINEN ovat Suomen 
tärkeimpiä kilpailuvaltteja. Viisasta politiikkaa on pitää huoli 
siitä, että tätä hyvää tuottava järjestelmä, koulutusjärjestelmä 
aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, on kunnossa. 



111/2023 Toolilainen

MARIA LÖFGREN
AKAVAN PUHEENJOHTAJA

Kuva: LIISA TAKALA
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Terveisiä   hallitukselta
ARTO SAARIAHO
SeAMK Oy, Rakennustekniikka, lehtori
SeAMK Oy:n hallituksen jäsen 2020– 
TOOL Seinäjoki ry:n puheenjohtaja 2023–
Valtakunnallisen TOOL ry:n hallituksen jäsen 2023–
Valtuuston jäsen 2019–2022

Köyhällä ei ole varaa rakentaa 
kuin yhden kerran ja silloin se 
tulee tehdä huolellisesti.

Opettajan työpisteellä merkitystä 
hyvinvointiin ja työtehokkuuteen!
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A      mmattikorkeakoulutus on kärsinyt jo vuosikym-
menet rahoituksen riittämättömyydestä, ja se on ajanut 
koulutuksen tilaan, jossa ulkoapäin tuleva ohjaus määrittää 
työmäärään varattavat resurssit ja rakennetun toimintaympä-
ristön laadun. Samassa yhteydessä vaaditaan kouluttamaan 
lisää opiskelijoita samalla rahalla. Kasvavia menoja paikataan 
sitten rakennetun toimintaympäristön kuluja säästämällä.

MITEN VARMISTETAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ OPETUKSESSA? 
Olen tehnyt yli 40 vuoden työuran rakennus- ja rakennesuun-
nittelijana ja siinä ohessa toiminut opettajana ammattikor-
keakoulussa vuodesta 2007 alkaen. Onnistunut suunnitelma 
lähtee tilaajan laatimasta tilastrategiasta, jossa tarkastellaan 
toimintaa ja sen tarpeita. Paras tilanne saavutetaan sillä, 
kun suunnittelija perehtyy tilaan tulevien työntekijöiden tai 
käyttäjien tarpeisiin. Siinä nähdään, mitä toiminta vaatii tilas-
sa ja miten se linkittyy muihin toimintoihin. Näin suunnittelija 
ymmärtää käyttäjää ja saadaan paras sekä tehokkain ratkaisu, 
joka palvelee toimintaa tehokkaasti ilman turhaa rakentamis-
ta.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUUNNITTELUN OHJAUS on 
muuttunut vuosikymmenen aikana ja nykyisin sitä ohjaavat 
euroilla sellaiset tahot, jotka eivät itse tilassa työskentele tai 
tule edes niissä koskaan käymään. Tilaan osoitetaan työpiste 
ja työntekijän päähän vastamelukuulokkeet. Puhelinkopit tei-
den varsilta katosivat samalla kertaa, kun tuli kännykät. Nyt 
nuo puhelinkopit ovat siirtyneet rakennusten sisälle ja niissä 
oletetaan työntekijän hoitavan työtehtäviään.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN OMISTAJAT HALUAVAT rakentaa 
opettajille avotoimistoja, koska se on trendikästä ja näen-
näistä kustannusten säästämistä. Avotoimisto toimii tietyis-
sä käyttötarkoituksissa, niin myös aikoinaan meidän omassa 
suunnittelutoimistossa. Siellä meidän työntekijät suunnitte-
livat samoja projekteja ja näin lähellä olevien työkavereiden 
kanssa muodostettiin tehokas tiimi. Tässä täytyy nyt muistaa, 
että kaikille toiminnoille avotoimisto ei sovellu. Esimerkiksi 
ammattikorkeakoulun opetustyö vaatii rauhallista ympäris-
töä, jossa voi kohdata yksityisesti opiskelijan. Opetettavan 
aineiston laatiminen ja opetuksen suunnittelu edellyttää kes-
kittymistä, joka onnistuu vain rauhallisessa työympäristössä. 
Kun näitä ei haluta huomioida rakentamisen alkuvaiheessa, 
niitä korjataan vuosien aikana – rikkaalla on siis varaa raken-
taa sama työtila monta kertaa.

MIKÄ ON NÄIDEN AVOTOIMISTOJEN LOPULLINEN HINTA, kun 
eurojen lisäksi huomioidaan ihmisten hyvinvointi ja terveys? 
Maailmalla monet yritykset ovatkin jo luopumassa avokont-
toreista ja suunnittelevat viihtyviä työtiloja, joissa työnteki-
jällä on mielekästä tehdä työtään. Kannattaisiko ihan oikeasti 
kuunnella parasta asiantuntijaa eli opettajaa, kun henkilöstön 
työtiloja suunnitellaan.

MINUN ENSIMMÄINEN KAUTENI HALLITUKSEN JÄSENENÄ 
alkoi tammikuussa. Olenkin heti alussa saanut huomata, että 
hallitus haluaa kiinnittää huomiota opetuksessa mukana ole-
vien henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin. TOOLin ta-
voitteena on varmistaa laadukas insinööriopetus ja se varmis-
tuu, kun opetushenkilöstö kykenee tekemään työnsä niiden 
käyttöön soveltuvissa työtiloissa. 
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TOOL Warkauden toiminta-
historian viimeisen artikke-
lin kirjoittamisesta on kulu-
nut jo tovi. Seppo Pahlman 
vieraili 90-luvulla Varkau-
dessa ja innostui jo tuolloin 
vilkkaasta toiminnastamme 
ja aktivoitui osallistumaan 
historiikin kirjoittamiseen. 
Nyt ei ole tarkoitus kuiten-
kaan vielä laatia uutta histo-
riaa, parempi keskittyä kul-
lalla reunustettuihin mies-
muistin kantamoisiin. 

2000-luvun vaihtumisen jälkeen Varka-
uden TOOLin toiminta on vahvasti kyt-
keytynyt Savonia AMK:n tapahtumiin. 
Automaatiotekniikan insinöörikoulutus 
kukoisti ja tilat olivat täydessä käytössä, 
kunnes automaatiojärjestelmien toimit-
taja Honeywell Oy päättikin muuttaa 
Kuopioon. 
Sen jälkeen opiskelijamäärät alkoivat 
vähenemään, kunnes 2010-luvun vai-
heessa automaation koulutusohjelma 
lopetettiin ja tilalle pelastamaan tuli 
energiatekniikan insinöörikoulutus. 
Samaan aikaan toimi kansainvälinen 
Industrial Management -koulutusoh-
jelma, joka veti hyvin opiskelijoita eri-
tyisesti Kiinasta ja myös Intiasta sekä 
Afrikan ja Euroopan maista. Varkauden 
kaupungin katukuva olikin hyvin kan-
sainvälinen, opiskelijoiden ansiosta.

HARRI HEIKURA
yliopettaja, Savonia AMK
puheenjohtaja, TOOL Warkaus 
Kuvat: Arkistokuvia

TOOL Warkauden tie Great Place to 
Work -työpaikaksi

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUK-
SEN lopettamisen myötä myös samalla 
kampuksella toiminut liiketalous lope-
tettiin. Lopulta muutkin koulutukset 
siirrettiin Kuopioon ja olipahan koko 
Varkauden yksikkökin päätetty lopettaa 
ylläpitäjän toimesta, kunnes opetusmi-
nisteriön päätöksellä toimintaa jatket-
tiin energiatekniikan koulutuksella. 
Tässä vaiheessa YT-neuvottelut käynnis-
tyivät kuumina ja jatkuivat aina ammat-
tikorkeakoulujen tulorahoituksen leik-
kaamisiin asti. Osa Warkauden TOOLin 
jäsenistä siirtyi Kuopio TOOLiin erilaisis-
ta syistä ja henkilökuntaa irtisanottiin, 
osa-aikaistettiin ja siirtyi ennenaikaises-
ti eläkkeelle. 
Myös paikalliset energia- ja metallialan 
yritykset kaupunkia myöten tukivat 
energiatekniikan koulutuksen aloitta-
mista. Samalla perustettiin TKI-toimin-
nalle uusi tutkimuskeskus energiapro-
sessien kehittämiseen.

VARKAUDEN TOOLIN VIRKISTYSTOI-
MINTA oli monipuolista, ja Suomenlah-
delle, Viroon Hiidenmaalle sekä Talli-
naan suunnattujen purjehdusmatkojen 
lisäksi vierailtiin Lontoossa, Pietarissa ja 
Visbyssä, Riiassa sekä Tartossa. Lisäksi 
kotimaan luontokohteet koskenlaskui-
neen ovat muistoja herättäviä.   

TÄNÄ PÄIVÄNÄ ENERGIATEKNIIKAN IN-
SINÖÖRIKOULUTUKSEN monimuototo-
teutus tuo hyvin opiskelijoita Varkau-
den kampukselle, kun samanaikaisesti 
päivätoteutuksen opiskelijamäärät ovat 
hiipuneet automaatiotekniikan aikoi-
hin. 
Puute automaatioinsinööreistä yrityk-
sissä onkin kasvanut voimakkaasti, ja 
energiainsinöörikoulutukseen lisättiin 

Purjehdusmatkalla merellisissä maisemissa
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energia-automaatioon suuntautumi-
nen, jossa voi oppia koneälyn käyttöä 
sumean säädön, neuroverkkojen ja ge-
neettisten algoritmien avulla. Lisäksi 
IoT- ja Big Data -osaaminen tarjoaa pe-
rusteet hajautettujen energiamuotojen 
sekä sähkön hinnan kysyntäjouston hal-
lintaan. Energy Engineer (YAMK) toimii 
myös, ja syksyllä aloittaa jälleen Indust-
rial Management -koulutusohjelmakin.

COVID-19-PANDEMIAA edeltävät vuo-
det olivat rauhallisia ja hiljensivät TOOL 
Warkauden kansainväliseksi laajentu-
nutta merimatkailu- ja virkistystoimin-
taa.Kassaa tasapainotettiin paikallisilla 
teatterikäynneillä ja joululounailla sekä 
saunailloilla. Useita aktiivijäseniä siirtyi 
eläkkeelle, mutta onneksi uudet opetta-
jat ovat liittyneet ja olleet hyvin innok-
kaasti toiminnassa mukana. 

Iloksemme uusiksi 
opettajiksi on hakeutu-
nut omasta opinahjosta 
valmistuneita kovan 
teollisuuskokemuksen 
omaavia insinöörejä. 

S/T Helenalla purjeiden nosto ja trimmaus Hangon edustalla

Tutustumassa Riikaan ja Jurmalaan

Visbyn matkan aamupalalla

Tulevaisuus pienellä Varkauden kam-
puksella näyttää hyvältä, vaikka työelä-
män haasteet vaativat jatkuvasti uusia 
ideoita. Iloksemme uusiksi opettajiksi 
onkin hakeutunut omasta opinahjosta 
valmistuneita kovan luokan teollisuus-
kokemuksen omaavia insinöörejä. 
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Taas on se aika vaalikau-
desta ja vuodesta, jolloin on 
syytä korostaa korkeakoulun 
duaalimallin merkitystä ja 
kerrata sen tärkeyttä koulu-
tusjärjestelmässämme. 

      oliitikot tekevät keväällä isoja ja tär-
keitä päätöksiä, joihin emme voi suo-
raan vaikuttaa, mutta TOOLin tehtävä ja 
velvollisuus on tuoda esiin duaalimallia 
– ei ainoastaan vaalikeväänä vaan osa-
na koko vaalikauden aikaista edunval-
vontatehtäväämme. 

MONELLA PUOLUEELLA on tavoitteena 
nostaa suomalaisten koulutustasoa. Jo 
nykyisessä hallitusohjelmassa on tavoit-
teena, että yli puolet nuorista olisi kor-
keakoulutettuja. Nyt esimerkiksi SDP on 
nostanut tavoitteen 60 prosenttiin. 
Tällaiset tavoitteet edellyttävät duaali-
mallia, jotta yhä useammalla olisi halu-
tessaan mahdollisuus edetä korkeakou-
luopintoihin riippumatta aikaisemmista 
valinnoistaan. Opintopolkujen on olta-
va joustavia ja korkeakoulupolun pitää 
avautua myös muille kuin lukiopohjalta 
ponnistaville.

KESKUSTAN OHJELMASSA mainitaan 
tavoitteena korkeakouluverkoston 
koko maan laajuinen kattavuus. Kaikki 
maakunnat tarvitsevat korkeakoulunsa. 
Ketterät ammattikorkeakoulut pystyvät 
kouluttamaan paikallisille yrityksille nii-
den tarvitsemia käytännön osaajia. 
Ei ole kovin realistista ajatella, että joka 
maakunnassa olisi tiedeyliopisto, ja 

LASSE HILLMAN
Konetekniikan lehtori, TAMK

Duaalimalli – 
aina ajankohtainen aihe  

vaikka olisikin, niin missä ne käytännön 
osaajat koulutettaisiin. Ammattikor-
keakouluverkosto mahdollistaa myös 
profiloituminen alueellisesti, mitä se on 
tehnytkin. Jo nyt eri ammattikorkeakou-
luilta löytyy alueellisesti selkeästi muis-
ta erottuvia vahvuuksia.

ON HIENOA LUKEA puolueiden vaalioh-
jelmien sisältävän selvästi duaalimallia 
kannattavia tavoitteita, joten heiltä on 
vahva tuki duaalimallille. Lisäksi enem-
mistö suomalaisista kannattaa duaali-
mallia, kuten OAJ on kyselyissään selvit-
tänyt. Joten miksi syytä huoleen?

VAIKKA VAALIKEVÄT NOSTAA aina kou-
lutuspoliittisia kysymyksiä esiin, nämä 
duaalimallikeskustelut nousevat var-
masti esille muulloinkin. Aina kun pu-
hutaan korkeakoulujen yhteistyöstä ja 
yhdistymisistä, tästäkin asiasta puhu-
taan. 
On kuitenkin syytä muistaa, että yli-
opistojen tutkimuslähtöiset teh-
tävät ja ammattikorkeakoulujen 
käytännönläheiset tehtävät perustuvat 
lakiin. Se on hyvä niin, koska se selkiyt-
tää työnjakoa.

Korkeakoulujen yhdistymiset, ku-
ten Tampereen korkeakouluyhtei-
sön muodostaminen, muuttavat 
väkisinkin hieman asetelmaa. Onneksi 
ammattikorkeakoulut ovat kuitenkin 
vahvoja ja kykeneväisiä hoitamaan heil-
le annetut lain edellyttämät velvoitteet 
itsenäisesti.

DUAALIMALLIA TARVITAAN, jotta opin-
topolku ammattiopistoista korkeakou-
luun säilyy. Duaalimalli on työelämäläh-
töinen eli se on myös elinkeinoelämän 
etu, koska teollisuus tarvitsee käytän-
nön osaajia. 
Pari viikkoa sitten pidimme hankkeen 
tiimoilta pk-yrityksille workshop-tilai-
suuden, jossa yritysten edustajat ottivat 
vahvasti esille teknikkokoulutuksen lop-
pumisen. Olin hieman yllättynyt, että se 
vieläkin nousee puheenaiheeksi. Se on 
myös viesti siitä, että käytännön osaajis-
ta on pulaa ja käytännönläheiselle am-
mattikorkeakoulutukselle on tarvetta. 
Parhaiten näihin haasteisiin vastaavat 
ammattikorkeakoulut itsenäisesti omil-
la tutkinnoillaan ja tutkintorakenteil-
laan.
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Opintopolkujen on oltava joustavia, 
ja korkeakoulupolun pitää avautua 
myös muille kuin lukiopohjalta 
ponnistaville.
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I en kolumn i Toolilainen 
(4/2022) skriver Lauri Hieta-
lahti (OAOs nya ordförande) 
att forskning inte hör till 
yrkeshögskolans uppdrag 
och att satsningar på forsk-
ning är bort från satsningar 
på undervisning. Det här är 
inte första gången vi hör dy-
likt, men det är nog värt att 
fundera på rollen av vetens-
kaplig forskning även inom 
yrkeshögskolorna. 

    rkeshögskolorna startades i Finland 
från premissen att organisera kost-
nadseffektiv bachelor utbildning, som 
förbereder studenten för arbetslivet. 
Tyvärr har dual-lagstiftningen som 
skapades som ett resultat av detta, in-
vaggat många i yrkeshögskolevärlden 
i en föreställning att forskning inte är 
behövligt för att ge tillämpad undervis-
ning. Trots att lagen entydigt förutsätter 
forskningsverksamhet. Det är inte en 
hälsosam föreställning ifall man bryr 
sig om ett Finland där ingenjörsutbild-
ningen skall vara nydanande att hävda 
att forskning inte hör hemma i en yr-
keshögskola. Snarare, ifall ett utbild-
ningsområde inom högskolan saknar 
forskning och tillhörande publikationer, 
bör man som finansiär nog ifrågasätta 
förmågan till kompetensförsörjning 
på enheten utifrån ett samhälleligt 
perspektiv. 

MAGNUS WESTERLUND
Överlärare ordförande, 

Tekniklärarföreningen Apollo Rf.

Rollen av 
yrkeshögskoleforskning

PUBLICERING AV NYA INSIKTER man fått 
via forskningspapper är en naturlig del 
av att sprida trovärdig kunskap och fors-
ka. Visst har publiceringsmängden gått 
till överdrift på många Universitet, även 
i Finland. Men att säga att publicerandet 
är onödigt då man kan skriva ett inlägg 
eller blogg i stället, låter inte som en väl 
genomtänkt argumentation. 

NUVARANDE FORSKNINGSFINANSIE-
RING måste ses över då den är ytterst 
sneddriven och stöder i allt för stor uts-
träckning regionala specialförhållanden 
över kvalitet inom forskningen. Det 
finns en utarbetad referens i Finland 
för att kategorisera kvalitativa publika-
tionskanaler, som allmänt kallas JUFO-
rankning. Den är inte perfekt men ger 
en hänvisning om vad kvalitet är. Idag 
är finansieringssituationen den att en 
bloggpost kan erhålla en högre finan-
siering än en publicerad bok hos ett väl-
känt internationellt förlag. Det här har 
lett flera yrkeshögskolor till att masspro-

Y

ducera blogg poster, med resultatet att 
finansieringen per forskningspublika-
tion fallit långt under självkostnadspri-
set. En värdering som bygger på JUFO 
upplevs som mer rättvis, att skriva en 
textbok i sitt ämne bör värderas och fi-
nansieras högre än en bloggpost, eller 
hur?

YRKESHÖGSKOLORNA BÖR HA (och ofta 
har) en uttalad praxis för rollen av forsk-
ning i verksamheten. För ingenjörsut-
bildningen på yrkeshögskolorna är det-
ta en grundförutsättning ifall vi i högre 
grad skall utveckla högskolan och attra-
hera internationella studenter, speciellt 
för mastersprogram. En mastersutbild-
ning behöver gedigen forskning inom 
området för att vara trovärdig, och jo, 
det inkluderar också forskare. Det be-
tyder också att satsningar på forskning 
inte är bort från satsningar på utbildnin-
gen, de stöder varandra. Det behöver 
finnas en progression i läraryrket på yr-
keshögskolor, även i Finland, som stöds 
finansiellt. Som ingenjörsutbildare bör 
vi stöda UKM i att se över forsknings-
finansieringen, i det långa loppet stöder 
det oss alla.
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T

ATTE KORTE
MERJA ÖHMAN
Karelia-ammattikorkeakoulu

Paikallinen erä - riidan aihe vai 
työn kehittämistyökalu?

Ammattikorkeakoulujen 
nykyinen rahoitusmalli on 
voimassa 2021–2024. Ra-
hoituksesta 76 % tulee kou-
lutuksesta, johon sisältyvät 
suoritetut ammattikorkea-
koulututkinnot (56 %), jat-
kuva oppiminen (9 %), työl-
listyminen ja työllistymisen 
laatu (6 %), opiskelijapalaute 
(3 %) sekä ammatillisessa 
opettajakoulutuksessa suo-
ritetut opinnot (2 %). Se 
tarkoittaa sitä, että opetta-
jien tekemä opetustyö tuo 
kouluille rahoituksesta 65 % 
prosenttia. 

         ämä tuloksellinen työ ei näy usein-
kaan siinä vaiheessa, kun ammattikor-
keakouluissa päätetään paikallisen erän 
maksamisesta, vaan sitä on saatu esi-
merkiksi tehtyjen julkaisujen tai hanke-
työn perusteella. 
Karelia-ammattikorkeakoulussa neu-
vottelut vuoden 2022 paikallisesta eräs-
tä työntekijöiden ja työnantajan kanssa 
sujuivat rakentavassa hengessä ja saim-
me neuvoteltua opetushenkilöstöä tyy-
dyttävän ratkaisun.

KORKEA JÄRJESTÄYTYMISASTE 

Karelian järjestäytymisaste on korkea, ja 
yhdistystoiminta on aktiivista sekä kai-
kille jäsenille suunnattua.  Aktiivisuus 

näkyi muun muassa viime kevään OAJ:n 
valtuustovaaleissa, joissa äänestyspro-
senttimme oli korkea.  Jäsenten hyvin-
vointiin on panostettu monin tavoin ja 
kaikkien jäsenten toiveita kuunnellaan 
toiminnan suunnittelussa. 
Vuonna 2022 Karelian paikallisyhdis-
tys järjesti sekä yksin että yhdessä 
Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen am-
matillisen jaoston kanssa edunvalvon-
tatilaisuuksia, joissa oli mukana myös 
työhyvinvointiosioita, kuten tietoisuus-
harjoittelua ja äänimaljarentoutusta. 
TOOL WTOL ry osallistui yritysvierai-
luun, vietti työhyvinvointiviikonloppua 
Bomban kylpylässä ja nautti paikallises-
ta teatterista. Vuosikokoukseen osallis-
tuivat lähes kaikki jäsenet ja pääsykoe-
päivänä jäsenille tarjottiin lounas. Tänä 
vuonna moni jäsen on täyttänyt pyörei-
tä vuosia, joten tilaisuuksissa on muis-
tettu syntymäpäiväsankareita. 

Teemme yhteistyötä muiden Karelias-
sa toimivien OAJ:n yhdistysten kanssa 
ja OAJ Pohjois-Karjalan kanssa, jotta 
saamme jäsenillemme mahdollisim-
man monenlaista toimintaa ja laaduk-
kaita lähi- ja verkkokoulutuksia.

PAIKALLINEN ERÄ KARELIASSA

Sivistan yksityisen opetusalan työehto-
sopimus on sisältänyt paikallisia palkka-
eriä, joiden jakamisesta on neuvoteltu 
vuosittain työnantajan kanssa. Karelia-
ammattikorkeakoulussa OAJ:n ja työn-
antajan väliset suhteet ovat hyvät ja 
luottamukselliset. Neuvottelukulttuuri 
on avointa ja ratkaisuhakuista, ja kaikis-
ta asioista on mahdollista keskustella 
rakentavassa hengessä. Tämä on luonut 
hyvät lähtökohdat paikallisista eristä 
neuvottelemiselle. 
Karelia-ammattikorkeakoulussa pai-

Kareliassa tehdään tiivistä yhteistyötä eri yhdistysten välillä ja välillä tehtäviä jaetaan ja asi-
oista sovitaan koulun käytävällä. Kuva: RIIKKA HURRI
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kallisista eristä on luotu työn vaativuu-
den arviointijärjestelmä (TVA). Järjes-
telmään sisältyy työehtosopimuksen 
paikallisista eristä muodostunut palk-
kapotti, josta jaetaan määräaikaisia 
TVA-lisiä. Järjestelmä sisältää työnan-
tajan kanssa neuvotellut kriteerit, joi-
den perusteella lisiä myönnetään. Lisä 
myönnetään vuoden määräajaksi, jon-
ka jälkeen lisät palautuvat palkkapottiin 
uudelleen jaettavaksi. Kareliassa TVA-
lisän on voinut saada muun muassa, jos 
opettaja toimii kansainvälisissä hank-
keissa tai koko ammattikorkeakoulua 
koskevissa asiantuntijatehtävissä.

OPETUSTEHTÄVÄT OSAKSI TYÖN VAATI-
VUUDEN ARVIOINTIA

Karelia-ammattikorkeakoulun OAJ:n 
paikallisyhdistys on kuunnellut herkällä 
korvalla jäsenilta saatua palautetta pai-
kallisten erien jakamisesta. Korona-ai-
kana paikallisyhdistys asetti tavoitteeksi 
sen, että erästä tulisi jakaa opettajille 
kertaluontoinen korvaus korona-ajan 
aiheuttamasta työn vaativuuden kas-
vusta. Tämä tavoite saavutettiin 2021. 
Vuoden 2022 neuvottelujen tavoitteek-
si asetettiin se, että myös opetustyöstä 
palkittaisiin. Neuvotteluissa päästiin so-
pimukseen, jonka mukaan opetushen-
kilöstön paikallinen erä jaetaan ope-
tuksen suuren määrän ja tuloksellisen 

opinnäytetyön ohjauksen perusteella. 
Opinnäytetyön ohjaus liittyy henkilö-
kohtaiseen suoriutumiseen ja opetuk-
sen määrä työn vaativuuteen. 

Karelia-ammattikorkeakoulussa opet-
taja voi saada määräaikaisen TVA-lisän, 
mikäli hänellä on työaikasuunnitelmas-
sa määriteltynä opetustyötä tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa vähintään 
noin 2/3 vuosityöajasta. 
Opetus on perinteistä opettajan työ-
tä, mutta opetus on muuttunut yhä 
monipuolisemmaksi ja vaativammak-
si. Opetus saattaa sisältää rinnakkain 
lähitoteutuksen ja verkkototeutuksen, 
joista toinen voi olla päiväopetuksena 
ja toinen iltaopetuksena. Opiskelija-
ryhmät ovat yhä heterogeenisempia 
ja opiskelijoilla on yhä enemmän op-
pimisen haasteita. Tämä tarkoittaa sitä, 
että opettajan tulee enenevässä määrin 
tarjota yksilöllisiä opintopolkuja. Toi-

saalta myös perinteisessä opetuksessa 
suunnittelu on yhtä haastavampaa, kun 
lähiopetuksen määrä on vähentynyt, 
mutta opintojaksojen tavoitteet eivät 
ole muuttuneet.

Opinnäytetöiden ohjaus on tärkeä teh-
tävä, sillä se vaikuttaa ammattikorkea-
koulun tulokseen. Ilman ohjausta opis-
kelijat eivät valmistu. 
Karelia-ammattikorkeakoulussa pai-
kallista erää käytetään myös tulok-
sellisesta opinnäytetyön ohjauksesta 
palkitsemiseen. Jakokriteerinä on työn 
suoritukseen liittyvä ohjattujen opin-
näytetöiden määrä valmistuneiden 
opiskelijoiden osalta kalenterivuonna 
2022. Käytännössä jokaisesta koulutus-
vastuusta palkitaan eniten valmistuvien 
opiskelijoiden opinnäytetöitä ohjan-
neet opettajat. 

Uudet paikallisen erän jakokriteerit tu-
levat osaksi Karelian TVA-järjestelmää 
vanhojen kriteerien rinnalle. Kriteerien 
määrän kasvu tarkoittaa sitä, että entis-
tä useammalla opettajalla on mahdolli-
suus saada TVA-lisä. 
Karelian paikallisyhdistyksen tavoit-
teena on järjestelmän kehittäminen 
jatkuvasti palkitsevampaan suuntaan. 
Kehittämiselle hyvät lähtökohdat antaa 
työntekijöiden ja työnantajan rakenta-
va yhteistyö koko Karelian hyväksi.

TOOL WTOL ry viettämässä yhdistyksen kehittämis- ja työhyvinvointiviikonloppua Bomballa syyskuussa 2022. Kuvassa ylhäältä vasemmalta: 
Petri Laitinen, Kirsi Mustonen, Esko Tiainen. Alhaalta vasemmalta: Liisa Sandvall, Johanna Luostarinen, Jani Kangas, Annikki Tanskanen Antti 
Kontkanen, Eero Nupponen. Arkistokuva.

Lisä myönnetään vuoden määrä-
ajaksi, jonka jälkeen lisät palau-
tuvat palkkapottiin uudelleen 
jaettavaksi.
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Insinöörin elämää
Kuva: Taru Kurenniemi

Ari Ponkkosella on taka-
naan työura ja cv, jollainen 
olisi hyvä löytyä jokaiselta 
toisen asteen ammattiopet-
tajalta. Hän on aloittanut 
pienkonekorjaajana, teh-
nyt putkiasentajan töitä ja 
edennyt urallaan sitä mukaa 
kun on opiskellut maatalo-
uskonekorjaajasta teknik-
ko- ja insinööritutkintojen 
kautta YAMK-insinööriksi. 
Ari Ponkkosella pysyvät edel-
leen asentaja-ammattilaisen 
tavoin työkalut kädessä ja 
hitsauskoppa päässä, mut-
ta uraan mahtuu myös pari 
vuosikymmentä erilaisia 
päällikkötehtäviä, joista suu-
rin osa pörssiyhtiöiden tulos-
vastuussa.

                  ri Ponkkosen työ- ja opiskeluhis-
torian takaa löytyy monta hyvää eteen-
päin vienyttä syytä. Alun alkaen piti 
nuorena päästä nopeasti töihin. Silloin 
autot ja tytöt kiinnostivat koulunkäyntiä 
enemmän. 
Armeijan jälkeen hän hakeutui YK-teh-
täviin vartiojääkäriksi, mistä palattuaan 
kiinnostus opiskeluun vähitellen he-
räsi. Opiskeluun kannustimena olivat 

JUKKA KURENNIEMI
Kuvat: Ari Ponkkosen kotiarkisto

Pienkonekorjaajasta 
talotekniikan lehtoriksi 

myös perheen perustaminen sekä sel-
käongelmat, joihin lääkkeenä oli am-
matillinen kuntoutus ja hakeutuminen 
opintojen kautta selkää vähemmän ra-
sittaviin työtehtäviin. 

OPINNOT AINA TARPEESEEN

Ari Ponkkonen pitää opiskelua yhtenä 
harrastuksenaan. Sosiaalisena persoo-
nana hän on aina tykännyt toimia ih-
misten kanssa, ja tämä on osaltaan vie-
nyt opinnoissa eteenpäin. Aina uuden 
ryhmän myötä on päässyt tutustumaan 
uusiin ihmisiin, ja samalla on syntynyt 
uusia ammatillisia verkostoja. Silti hän 
kokee, että kulloisetkin opinnot ovat 
aina tulleet senhetkiseen tarpeeseen. 
Kun työssä on kaivannut uutta osaa-
mista tai uusia haasteita, niin opintojen 
kautta on lähdetty suuntaa hakemaan. 
Yksi valintoja rajoittava tekijä sekä opis-
kelun että työpaikkojen suhteen on ollut 
kotitila, sinne perheen kanssa asettumi-
nen sekä sen hoito Lappeenranrannan 
Joutsenossa. Itärajalla opiskelupaikko-
ja on varsin rajallisesti ja työmarkkinat 

ovat pienet. Onneksi monimuotokoulu-
tus on vähitellen tuonut uusia mahdol-
lisuuksia opiskella yhä enemmän myös 
kotoa käsin, jolloin lähijaksot on ollut 
helpompi sijoittaa muuhun arkeen. 

HAASTAVINTA ENNAKOIMATTOMUUS

Haastavinta aikaa työuralla ovat Ari 
Ponkkoselle olleet esimiestyöhön liitty-
neet täysin yllättävät hankalat tilanteet. 
Erityisesti leikkaukset, säästöt ja niihin 
liittyneet irtisanomiset hän on kokenut 
vaikeina, kun on joutunut irtisanomaan 
itselle jo tutuiksi tulleita hyviä ja osaavia 
henkilöitä. 
Vaikka usein toistuneisiin organisaatio-
muutoksiin ja niihin liittyneisiin YT-neu-
votteluihin vähitellen alkoikin tottua, 
jatkuva epävarmuus uuvutti ja amma-
tinvaihto tuntui yhä houkuttelevam-
malta vaihtoehdolta. 
Ammatillisen opettajan opintoihin hän 
haki alun perin ajatuksella hakeutua 
esimerkiksi turvallisuuskouluttajaksi yri-
tysmaailmaan, eikä oppilaitosmaailma 
vielä tuolloin ollut urasuunnitelmissa. 

A
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Kun Saimaan ammattiopisto Sampossa 
tuli sopiva opettajanpaikka avoimeksi, 
hän kuitenkin päätti sitä hakea ja tuli 
myös valituksi tehtävään. 
Alun alkaen hän oli hieman epäillyt 
kuulemiaan juttuja opetustyön palkit-
sevuudesta mutta kokee nykyisin erit-
täin palkitsevaksi nuorten innon oppia 
ja imeä osaamista itseensä. Aina nuoret 
eivät malta lähteä työsalista edes tun-
tien päätyttyä ja saattavat joskus viedä 
hitsaamiaan harjoituskappaleita kotiin 
vanhemmilleen näytettäväksi. Kun into 
oppia näkyy nuorten silmistä, se innos-
taa myös opettajaa kehittämään ja ke-
hittymään.
Vaikka nuorten opettaminen on ollut 
palkitsevaa, Ari Ponkkosella on halu ke-
hittää eteenpäin myös ammattilaisille 
suunnattua ilmalämpöpumppukoulu-
tusta. Ilmalämpöpumppuosaamiseen 
liittyy tavoitteita myös omiin täyden-
nysopintoihin liittyen ja samalla halu 
olla viemässä rakennusten energiate-
hokkuutta ja sen myötä ympäristöajat-
telua yhä kestävämpään suuntaan. 
Ammatilliset haaveet ovat nyt opetta-
juudessa, ja tarkoitus on olla työelämäs-
sä vielä kymmenkunta vuotta. Yksi tule-
vaisuuden lisäosaamisen väylä voisivat 
olla myös erityisopettajaopinnot.

MAANPUOLUSTUSTA JA MAANVILJELYÄ

Ari Ponkkosen sukujuuret ovat rajan-
takaisessa Karjalassa Salmissa. Nykyi-
nen sukutila sijaitsee Lappeenrannan 
Joutsenossa sinne johtavan tien pääs-
sä. Ohikulkijoita ei ole, mikä tuo aidon 
maalla elämisen tunteen. 
Tila siirtyi isältä Arin hallintaan parikym-
mentä vuotta sitten. Karjaa ei enää ole, 
peltoa on 14 hehtaaria ja metsää omik-
si tarpeiksi. Kun kaataa talven varalle 
vuosikymmenet sitten itse istuttamiaan 
koivuja ja vie aikanaan tuhkat saman 
koivikon lannoitteeksi, niin siinä toteu-
tuu hiilen pienkiertoa hyvinkin luon-
toystävällisellä tavalla. Askaretta riittää 
myös vanhan kivinavetan ja maatilan 
pihapiirin kunnossapidossa.
Maanpuolustus on aina ollut lähellä Ari 

Ponkkosen sydäntä. Isoisä palveli talvi-
sodassa sissiryhmän johtajana ja osal-
listui useisiin sodan ratkaisutaisteluihin. 
Ari toimii puolestaan aktiivisena reservi-
läisenä Etelä-Karjalan Reserviläispiirissä, 
paikallisen maanpuolustuskoulutusyk-
sikön kouluttajana ja Lappeenrannan 
rakuunoiden perinnetyössä. Reservin 

Kuka: Ari Ponkkonen, 55

Koulutus: maatalouskonekorjaaja (1985), rakennusputkiasentaja (1992), koneteknikko 

(1998), insinööri AMK (2001, konetekniikka, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu), insinööri 

YAMK (2020, talotekniikka, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu), ammatillinen opettaja 

(2018, Tampereen ammattikorkeakoulu) sekä lisäksi myynnin ammattitutkinto (2011), tekni-

nen isännöitsijä (2011) ja projektipäällikkö TEAT (2018)

Työ: talotekniikan lehtori, Saimaan ammattiopisto Sampo

Ura: pienkonekorjaaja (Maatalous Suni Oy), apulaiskirvesmies (Joutsenon kunta), rakennus-

putkiasentaja (Avo-Putki Ky), YK-vartiojääkäri (Puolustusvoimat), kaukolämpöasentaja (Jout-

senon energia Oy), LVI- työnjohtaja (Avo-Putki Oy), kiinteistöpalveluesimies (ISS Palvelut Oy), 

yksikön päällikkö (Caverion Suomi Oy), talotekniikan tuntiopettaja (Saimaan ammattiopisto) 

talotekniikan lehtori (Saimaan ammattiopisto)

Perhe: puoliso, kääpiövillakoira Pippuri ja kolme aikuista lasta

Harrastukset: maanpuolustus, ammunta, opiskelu, maanviljely 

sotilasmestarina ei ylennyksiä enää tule, 
mutta työ maanpuolustuksen hyväksi 
jatkuu rakkaudesta lajiin. Ari Ponkko-
nen on myös kiitollinen vuosikymmeni-
en aikana saamistaan huomionosoituk-
sista, sillä se kertoo maanpuolustustyön 
arvostuksesta maassamme.

Ari Ponkkosen kotipihalta.



22 1/2023 Toolilainen 231/2023 Toolilainen

TIINA KAKSONEN
TKI-viestinnän asiantuntija, 
Oulun ammattikorkeakoulu
JUKKA SÄKKINEN, 
kehittämispäällikkö, 
Oulun ammattikorkeakoulu
Kuvat: Design Inspis Oy

Autonomisten työkoneiden 
kehittämistä 

NUVE-LAB-tutkimusympäristössä

22

Oulun korkeakoulukampus Linnanmaalla on Suomen suurin sisäkampus. Noin 
23 000 ihmisen työpaikka kätkee sisäänsä monenlaista mielenkiintoista. Yksi 
uusimmista ja kiinnostavista paikoista kampuksella on Oulun ammattikorkea-
koulun (Oamk) työkoneiden tutkimus- ja kehitysympäristö NUVE-LAB. 

NUVE-LABin valvomo.
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N         UVE-LAB-tutkimusympäristö on 
rakennettu erityisesti autonomisten, eli 
ilman kuljettajaa liikkuvien, vähähiilis-
ten työkoneiden kehittämiseen, testa-
ukseen ja tutkimukseen. 
Tutkimusympäristön suunnittelu al-
koi vuonna 2017, ja NUVE-LAB vihittiin 
käyttöön syksyllä 2022. 
Tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa 
toteutettu tutkimusympäristö syntyi 
hankekokonaisuudella, jonka kokonais-
budjetti on noin 7 milj. €. Ympäristön 
rahoitukseen ovat osallistuneet Poh-
jois-Pohjanmaan liitto (EAKR-rahoitus), 
Region Nordbotten sekä Lapin Liitto 
(InterregNord) lukuisat yritykset, Oulun 
kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu 
sekä Oulun yliopisto. 

UUSIA VOIMANLÄHDE- JA VOIMANSIIR-
TORATKAISUJA JA VIL-YMPÄRISTÖ

NUVE-LABissa voi tutkia, kehittää ja 
opettaa ympäristön kannalta kestävien 
voimanlähde- ja voimansiirtoratkaisu-
jen sekä näiden ohjausjärjestelmien 
toimintaa ja valmistamista. Laboratori-
ossa on mahdollista tutkia esimerkiksi 
sähkö-, vety- ja biokaasukäyttöisiä ajo-
neuvoja. 
NUVE-LAB sisältää Vehicle In the Loop 
(VIL) -kehitysympäristön, jonka avulla 
autonomisia työkoneita ja ajoneuvoja 
on mahdollista kehittää aitoa käyttöym-
päristöä vastaavissa laboratorio-olosuh-
teissa. 
Toimintaympäristön käyttöolosuhteet 
tuodaan NUVE-LAB-ympäristöön vir-
tuaalimalleina, jolloin esimerkiksi työ-
koneiden tekoälyn ja autonomisuuden 
testaaminen on mahdollista kontrol-
loidusti ja turvallisesti. 
Tutustu VIL-ympäristön toimintaperi-
aatteeseen YouTube-videolla (englan-

Autonomisuus ja hiilineutraalius ovat 
trendejä, joiden rooli työkone-
teknologia-alalla on lähivuosina 
nousemassa merkittäväksi. 

niksi): NUVE-LAB, platform for research 
and development energy-efficient and 
autonomous utility vehicles

YMPÄRISTÖÄ KEHITETÄÄN KASVAVAN 
KIINNOSTUKSEN KESKELLÄ

NUVE-LAB-ympäristön kehittämiseen 
on vuodenvaihteessa 2022–2023 saatu 
yli 3 milj. € lisärahoitukset muun muas-
sa Suomen Akatemialta (GO!-RI-hanke, 
yli 2 milj.€ EU:n elpymisvälinerahoitus-
ta, Next Generation EU), PPL EAKR (PWR 
ON-hanke noin 1 milj. €) sekä OKM:n 
strategiarahoitusta (AutoWork-hanke 
0,5 milj.€). Lisäksi Iterreg Aurora rahoit-
taa tutkimushanketta (SAMHand, 1,7 
milj.€) autonomisten ja nollapäästöis-
ten työkoneiden tutkimiseen ja demon-
stroimiseen NUVE-LAB-ympäristössä, 
yhteistyössä Luulajan teknillisen kor-
keakoulun, Oulun yliopiston, UiT Norjan 
arktisen yliopiston sekä SINTEF-tutki-
muslaitoksen kanssa.
GO!-RI- ja PWR ON -hankkeissa NUVE-
LAB-ympäristö varustetaan akku- ja 
polttokennoemulaattorilla, joka mah-
dollistaa sähköisten voimansiirtojär-
jestelmien tutkimisen ja kehittämisen 
ilman varsinaisia ajoakkuja tai poltto-
kennoa. 

Lisäksi GO!-RI-hankkeessa ympäristö va-
rustellaan vety- ja (bio)kaasukäyttöjen 
syöttö- ja turvajärjestelmillä. 
NUVE-LAB-ympäristön ohjelmistopuo-
len hallintaa sekä digikaksosten luomis-
ta ja kalibrointia hankkeessa kehitetään 
yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. 
AutoWork-hankkeessa kehitetään NU-
VE-LABin Vehicle In the Loop -simuloin-
tiympäristöä. Tavoitteena on parantaa 
työkoneiden toimilaitejärjestelmiä ja 
toimilaitteiden autonomisen ohjauksen 
kehittämisedellytyksiä. Hankkeeseen 
osallistuu myös kansainvälisesti toimi-
via suomalaisia työkonealan yrityksiä. 
Kiinnostus NUVE-LAB-ympäristöä koh-
taan on ollut suurta, sillä vastaavaa 
tutkimus- ja kehitysympäristöä ei löydy 
muualta Pohjois-Euroopasta. Autono-
misuus ja hiilineutraalius ovat trendejä, 
joiden rooli työkoneteknologia-alalla 
on lähivuosina nousemassa merkittä-
väksi. 
NUVE-LAB-ympäristö on avoin kaikille 
työkone- ja ajoneuvovalmistajille sekä 
näihin liittyvän teknologian tutkimus- ja 
kehitystyötä tekeville yrityksille ja tutki-
musorganisaatioille. 
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REIJO MANNINEN
Kuvat: LASSE HILLMAN

Kuvakooste syysvaltuuston 
kokouksesta
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TOOLin syysvaltuusto kokoontui 
Akavatalolla 25.–26. marraskuu-
ta. Kokoukseen osallistui 28 val-
tuutettua, 6 hallituksen jäsentä, 
TOOLin OAJ:n valtuutettu Lauri 
Hietalahti, vaalivaliokunnan pu-
heenjohtaja Leif Östman ja jär-
jestösihteeri Annamária Erdei. 
Valtuuston puheenjohtajana toi-
mi Reijo Manninen. Osallistuja-
määrä oli näin ollen erinomaisen 
laaja, ja tämä näkyikin vilkkaana 
keskusteluna kokoussalissa.
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Kansainvälisen opiskelijaprojektin 
toteuttaminen 

insinöörikoulutuksessa

26 4/2022 Toolilainen

Lapin ammattikorkeakoulun 
konetekniikan sekä sähkö- ja 
automaatiotekniikan koulu-
tukset ovat tehneet pitkään 
KV-yhteistyötä itävaltalaisen 
Fachhochschule Technikum 
Wienin kanssa. Yhteistyö 
kattaa niin henkilökunta- ja 
opiskelijavaihdot kuin yh-
teisen kaksoistutkinto-ohjel-
man sekä opiskelijaprojektit. 
Technikum Wien on teknii-
kan alan ammattikorkeakou-
lu, jossa on 4500 opiskelijaa 
13 bachelor- ja 18 master-
tason koulutusohjelmissa.

        apin AMK toteuttaa vuosittain 
Technikum Wienin Renewable Ener-
gies-koulutusohjelman kanssa kan-
sainvälisen CIP-projektin (Cooperative 
International Student Project), jossa 
opiskelijat pääsevät tutustumaan uu-
siutuvan energian eri tuotantomuotoi-
hin todellisen aiheen parissa. 

Projektin juuret juontavat vuoteen 
2017, jolloin vierailimme Wienissä ja 
ideoimme projektia, jossa muodostet-
taisiin kansainvälinen opiskelijaryhmä 
energiatekniikan aiheen pariin aina yh-
den lukukauden ajaksi. Projektin kohde 
tulee vuorovuosin joko Wienistä tai Ke-
mistä. 
Lapin AMK:n opiskelijat tulevat kone- 
sekä sähkö- ja automaatiotekniikan 
koulutuksista, Technikum Wienin opis-
kelijat energiatekniikan koulutuksesta 
sekä kansainvälisistä tekniikan alan 
vaihto-opiskelijoista.  Opiskelijat pääse-
vät näin työskentelemään eri maista tu-
levien opiskelijoiden kanssa vahvistaen 
omia ryhmätyötaitojaan sekä englan-
nin kielen taitojaan. 

PROJEKTIN SISÄLTÖ

Projekti koostuu etäluennoista ja -ta-
paamisista opiskelijoiden itsenäisen 
tiedonhaun lisäksi. Etätapaamisia käy-
tetään myös ryhmien töiden ohjaami-
seen. Tämän lisäksi projektiin kuuluu 
viikon KV-intensiivijakso Wienissä tai 
Kemissä, jonka aikana opiskelijat työs-
kentelevät yhdessä osallistuen työpajoi-
hin, ekskursioihin sekä muihin projektin 
aktiviteetteihin. 
Projektin aiheet vaihtuvat vuosittain 
liittyen uusiutuvan energian teemoihin, 

kuten kaukolämmön tuotanto, aurinko- 
ja tuulisähkö, biomassa ja kaukolämpö- 
ja sähköverkkojen suunnittelu.  Aiheina 
ovat olleet vuosien varrella esimerkiksi 
itävaltalaisen asutuskeskuksen energi-
antuotantoratkaisun luominen (kau-
kolämpö ja sähkö) ja Kemin kaukoläm-
mityslaitoksen lisäenergian tuotannon 
suunnittelu.  
Projekti toteutetaan syyskuun alusta 
tammikuun puoleen väliin päättyen 
projektien tuotosten esittelyyn. Haluk-
kaita opiskelijoita aletaan kartoittaa 
edeltävänä keväänä ja valinnat tehdään 
viimeistään elokuussa. Syyskuussa pro-
jektin aloituksessa opiskelijat ryhmäy-
tyvät ja valitsevat projektin aiheen. Ta-
voite on, että jokaisessa ryhmässä olisi 
opiskelijoita eri maasta ja koulutusalat 
tukisivat valittua aihetta.

ARI PIKKARANEN
Yliopettaja, konetekniikan 
koulutus, Lapin AMK
JAAKKO ETTO
Lehtori, sähkö- ja 
automaatiotekniikan koulutus, 
Lapin AMK

Aiheina ovat olleet vuosien 
varrella esimerkiksi itävaltalaisen 
asutuskeskuksen energiantuotan-
toratkaisun luominen ja Kemin 
kaukolämmityslaitoksen lisäener-
gian tuotannon suunnittelu. 

L
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PROJEKTIN KULKU 

Projektiryhmien aihevalinnan ja ryh-
mäytymisen jälkeen aloitetaan pro-
jektisuunnitelmien laatiminen. Projek-
tisuunnitelmassa kuvataan projektin 
tavoitteet, rajaukset, työvaiheet ja aika-
taulu, keskeiset tiedonlähteet ja ohjel-
mistot sekä projektin odotetut tulokset 
unohtamatta projektin riskianalyysia. 
Projektisuunnitelman tehtävänä on 
toimia karttana projektin tekemiselle ja 
seuraamiselle. 
Ryhmäytyminen sekä toisiinsa tutus-
tuminen on tärkeää projektin alkuvai-
heessa. Tämä mahdollistaa ryhmän 
yhteistyön sujuvuuden joustavasti ja 
tehokkaasti eri työskentelytavoista ja 
kulttuureista huolimatta. Opiskelijat va-
litsevat ryhmälleen sopivat kommuni-
kointimenetelmät sisäisen työn järjes-
tämiseen. 
Yhteisiä kokoontumisia järjestetään 
ZOOMin välityksellä noin kahden viikon 
välein, ja niissä ovat mukana ohjaajat ja 
opiskelijat. Näiden lisäksi ryhmät pitä-
vät tarpeen mukaan oman ohjaajansa 
kanssa erillisiä etäkokoontumisia. Ai-
heesta riippuen ryhmillä on 1–2 ohjaa-
jaa. Tämän lisäksi projektissa on kum-
mastakin maasta mukana englannin 
kielen opettaja, joka antaa tukea kirjalli-
sessa sekä suullisessa viestinnässä. 

Vuoden 2022 päätösseminaari Wienissä Kuva: Nina Thiel

Projektin toteutus tapahtuu Technikum 
Wienin Moodle-ympäristössä, jossa 
ovat tarvittavat materiaalit ja tiedot pro-
jektin läpivientiä varten. 
Projektin arviointi on vaiheistettu eri 
tehtävien kautta Moodlessa. Näihin 
kuuluvat projektisuunnitelma, projek-
tiraportin väliversiot, loppuesitys sekä 
raportin lopullinen versio. Opiskelijat 
käyttävät molempien koulujen opin-
näytetyöpohjia dokumenttien luomi-
sessa, Lapin AMK:n pohjaa projekti-
suunnitelmassa ja Technikum Wienin 
pohjaa raportissa. Näin opiskelijat saa-
vat kokemusta kahdesta eri kirjallisen 
viestinnän tyylistä. Opiskelijat saavat 
jokaisesta palautuksesta kirjallisen pa-
lautteen Moodlessa.

KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUS 

Kansainvälinen intensiivikurssi, jossa 
yhdistetään virtuaalioppimista ja KV-ly-
hytvaihtoa, on tehokas tapa tukea opis-
kelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja 
madaltaa opiskelijoiden osallistumis-
kynnystä KV-projekteihin. Tämä mah-
dollistaa myös niiden opiskelijoiden, 
jotka eivät osallistu koko lukuvuoden 
kestävään KV-vaihtoon vieraassa maas-
sa, mukaan ottamisen. 
Tämän lisäksi yhden lukukauden aikana 
toteutettava projekti antaa uudenlaisia 

mahdollisuuksia yhdistää monialaista 
oppimista ja KV-yhteistyötä. 
CIP-projekti on nyt toteutettu viisi kertaa 
ja ajatuksena on seuraavaksi laajentaa 
projektia BIP-projektiksi (Blended Inten-
sive Program), jossa mukaan otettaisiin 
kolmas eurooppalainen KV-kumppani. 
Tämä mahdollistaisi paremman tuen 
Erasmus+-ohjelmasta sekä laajemman 
kansainvälisen projektin rakentamisen. 
Kokemukset ovat osoittaneet, että kan-
sainvälisille projekteille on tarvetta tule-
vaisuudessakin insinöörikoulutuksessa.  



28 1/2023 Toolilainen

HEIKKI HANNULA
Lehtori, HAMK Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu
SOILI RINNE
Lehtori, HAMK Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu

Pariopettajuutta ammatillisessa 
opettajankoulutuksessa

MVaikka pari- ja tiimiopettajuus ei suinkaan 
ole uusi asia esimerkiksi monille tekniikan 
alan ammattikorkeakouluopettajille, halu-
amme tämän artikkelin myötä kannustaa 
rohkeisiin kokeiluihin myös niitä opettajia, 
jotka eivät ole pari- tai tiimiopettajuutta vie-
lä kokeilleet.  

                 eillä kirjoittajilla on pariopettajuuskokemuksia vuo-
sien varrelta useiden eri kollegoiden kanssa. Olemme havain-
neet, että jokainen toteutus muotoutuu erilaiseksi, mutta 
pääsääntöisesti kuitenkin paremmaksi kuin kaksi erillistä to-
teutusta. Uusi työpari pystyy aina opettamaan jotain myös 
kollegalleen. 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN ammatillisessa opetta-
jankoulutuksessa tämä toteutuu erinomaisesti myös siksi, että 
opetushenkilöstön työtausta ja opetettavat alat vaihtelevat. 
Meillä ammatillisilla opettajankouluttajilla on taustaa niin tek-
niikan, liiketalouden, majoitus- ja ravitsemisalan, sosiaali- ja 
terveysalan kuin kaikille yhteisten opintojen opettajina. Ala-
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si tai ratkaisujasi työparille, tulet jalostaneeksi samalla omaa 
ajatteluasi syventäen ja laajentaen omaa osaamistasi.  
Parityöskentelyyn liittyy toki aina myös haasteita. On tärkeää, 
että parityötä tekevät henkilöt tulevat toimeen keskenään. 
Kyse on siis niin sanotusti henkilökemioiden kohtaamisesta. 
Onnistunut parityöskentely edellyttää myös huolellista suun-
nittelua, mikä varsinkin yhteistyön alussa vaatii runsaasti ai-
kaa. Tämä kuitenkin “maksaa vaivan”, kun opitaan käytänteet 
ja aletaan toimia yhteisten sääntöjen puitteissa. 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN AMMATILLISESSA OPET-
TAJANKOULUTUKSESSA opettajien parityöskentelyä on tar-
koitus lisätä ja kehittää jatkossakin. Koulutuspäällikkö Piia Kol-
hon mukaan useimmilla aloilla työn tekeminen on muuttunut 
ja työtä tehdään yhdessä, harvoin yksin. Yhteistyötaidot, vuo-
rovaikutusosaaminen, empatia ja kyky tulla toimeen erilais-
ten ihmisten kanssa korostuvat työelämätaitoina entisestään. 
Hän kertoo myös tekniikan aloille tehdystä selvityksestä, jon-
ka mukaan tulevaisuudessa korostuvat ryhmätyötaidot ja so-
siaaliset taidot. Henkilöiden on kyettävä yhteistyöhön eri alan 
toimijoiden kanssa, jotta työ voidaan viedä onnistuneesti 
päätökseen.  
Myös koulutuspäällikkömme Piia Kolho on nähnyt opettajien 
parityöskentelyn edut. Hänen mukaansa opiskelijan on hyvä 
saada useamman opettajan osaaminen ja näkemys asiasta 
yhden opettajan sijasta. Osaaminen laajenee eikä vaarana ole 
myöskään opettajan osaamisen kapea-alaistuminen. Kolho 
kiteyttää viestinsä: “Kun antaa, niin saa!” 

LOPUKSI VOISIMME VIELÄ TODETA omasta puolestamme, 
että pariopettajuuden avulla olemme pystyneet tarjoamaan 
opettajaopiskelijoillemme kokemuksen suurryhmän opetta-
misesta verkossa sekä erilaisten opetusmenetelmien käytös-
tä. Opetuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä on innostavaa 
ja on kannustanut meitä tekemään uusia kokeiluja.  
 
Seinä, S. & Helander, J. 2007 Tiimeistä työpareiksi – Toiselta op-
piminen ja ammatillinen kehittyminen. HAMK Ammatillisen 
opettajakorkeakoulun julkaisuja 3/2007. 

kohtaiset käytänteet voivatkin tästä syystä vaihdella samoin 
kuin pedagogiset ja didaktiset ratkaisut. Koemme sen suure-
na rikkautena ja työn suolana.

LUKUVUODEN 2022–2023 AIKANA me allekirjoittaneet toi-
mimme työparina, ja meillä molemmilla on ohjauksessamme 
20–24 opettajaopiskelijan ryhmä. Keväällä 2022 aloittaneiden 
ryhmiemme opetus tapahtuu kokonaan verkossa, ja molem-
pien ryhmien verkkoistunnot on ajoitettu toteutettaviksi sa-
maan aikaan. 
Päädyimme toteuttamaan parityöskentelyämme niin, että 
osallistuimme molemmat kaikkiin istuntoihin. Suunnittelu-
työn teimme suurelta osin yhdessä, mutta istuntojen aikana 
noudatimme sovittua työnjakoa.
Toki pariopettajuus mahdollistaisi myös toisen poissaolon 
esimerkiksi sairaustapauksissa. Onneksi kuitenkin pysyimme 
terveinä ja kansainväliset ja kansalliset projektitehtävätkin 
saimme järjesteltyä siten, että pystyimme osallistumaan verk-
koistuntoihin täysipainoisesti.   
Kokoonnumme opiskelijoiden kanssa verkkoistuntoihin noin 
kahden kolmen viikon välein. Yhdistettynä ryhmäkoko mah-
dollistaa erilaisten suurryhmäopetuksen muotojen hyödyn-
tämisen verkossa. Olemme hyödyntäneet verkkoon sovel-
lettuna muun muassa palapelimenetelmää, kumuloituvaa 
ryhmää, ryhmätenttiä ja Learning Cafe -menetelmää. Arviom-
me ja opiskelijoiltamme saadun palautteen mukaan ne toimi-
vat verkossakin hyvin, mutta onnistuakseen ne edellyttävät 
kuitenkin riittävää määrää opiskelijoita.  
Opiskelijoidemme oppimisen tärkein sosiaalinen viitekehys 
on noin 4–6 hengen opintopiiri. Meillä molemmilla on ohja-
uksessa neljä opintopiiriä.  

PARITYÖSKENTELY MAHDOLLISTAA meille opettajankoulut-
tajille yhteisen suunnittelu- ja toteutustyön kautta oman osaa-
misemme kehittämistä, opiskelijoidemme hyväksi. Samoin 
kuin opintopiirimme, mekin suunnittelimme ja toteutimme 
yhteistyössä verkkoistuntoja, keskustelimme niiden sisällöstä 
ja teimme yhdessä pedagogisia ja didaktisia ratkaisuja. Suun-
nittelimme ja toteutimme myös kaksi opetusvideotallennetta, 
joilla keskustelimme arviointiosaamisesta. 
Koemmekin, että olemme pariopettajuuden avulla saaneet 
kehittää omaa osaamistamme. Kun perustelet omia ideoita-



30 1/2023 Toolilainen 311/2023 Toolilainen

OSSI LAAKKONEN 
Projektipäällikkö, Karelia-
ammattikorkeakoulu
Kuvat: Karelia-amk Viestintä

Opiskelijat mukana TKI-hankkeessa 
Digitalisaatio tulee rakennusalalle

KTKI tarkoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, ja 
kun termiin lisätään vielä perään O-kirjain (TKIO), puhu-
taan TKI-toiminnan ja opettamisen tai oppimisen yhteistyös-
tä. Taustana on ajatus TKI-toiminnan tulosten hyödyntämi-
sestä opetuksessa ja opiskelijoiden osallistaminen TKI-toi-
mintaan. Tässä artikkelissa kuvataan yhden TKI-hankkeen 
toimintaa ja sen yhteistyötä koulutuksen kanssa Karelia-am-
mattikorkeakoulussa.

           arelia-ammattikorkeakoulussa 
on meneillään TKI-hanke, jossa kolmen 
hengen hanketiimi ja kaksi opettajaa 
kehittävät talotekniikan koulutusta 
vastaamaan tulevaisuuden osaajavaati-
muksiin. Digital Twin -hanke alkoi vuo-
den 2021 alussa, ja se kestää vuoden 
2023 loppuun, jolloin hankkeen tulok-
sena saadaan muun muassa uusia opin-
tojaksoja, opintomateriaalia sekä uusia 
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oppimisympäristöjä. Näiden lisäksi kehitetään demonstraa-
tioympäristöjä, joiden avulla uusia työkaluja ja teknologioita 
voidaan esitellä opiskelijoille, yhteistyökumppaneille sekä 
opetushenkilöstölle.
Hankkeen pääpaino on talotekniikan koulutuksen kehittämi-
nen. Digitalisaatio on tuonut koulutukseen perinteisen talo-
tekniikan lisäksi myös tietoteknisiä osasia, kuten ohjelmointi, 
pilvipalvelut, esineiden internet, rajapinnat ja paljon muuta, jo-
ten talotekniikan ammattilaisen työkalupakkiin kuuluu tulevai-
suudessa erittäin tärkeänä osana monipuolinen (tieto)tekninen 
osaaminen. Digital Twin -hanke tekee yhteistyötä muiden Kare-
lian koulutusten ja TKI-hankkeiden kanssa, joten hanke tarjoaa 
hyvät edellytykset koulutustenkin yhteistyön parantamiselle.

YRITYKSET TUKEVAT KOULUTUKSEN KEHITTÄMISTÄ

Digitalisaatio on tullut rakentamisalalle, ja sen merkitys kas-
vaa koko ajan alan koulutuksessa. Perinteinen rakennusalan 
osaaminen antaa perusteet kaikelle rakentamiselle, mutta sen 
lisäksi täytyy opetella uudet työkalut, menetelmät ja teknolo-
giat, jotka jo ovat osa rakennusten teknisiä ratkaisuja. 
Digital Twin -hanke osallistaa opiskelijoita tarjoamalla projek-
teja harjoittelua tai opinnäytetyötä varten. Näin opiskelijat 
ovat itse uuden tiedon tuottajia ja osallistuvat TKI-toimintaan 
ja opetuksen kehittämiseen. Hanke on jo nyt tuonut nykyiseen 
opetukseen uutta sisältöä esimerkiksi asiantuntijaluentojen ja 
uusien laboratorioharjoitusten muodossa. Tarjoamalla valmii-
ta luentoja ja harjoituksia pienennetään opettajien kynnystä 
uusien sisältöjen mukaan ottamiselle nykyisille kursseille.
Digital Twin -hankkeessa on mukana useita talotekniikan, tie-
totekniikan sekä kiinteistöalan yrityksiä, jotka ovat nähneet 
talotekniikan koulutuksen kehittämisen tärkeäksi – esimer-
kiksi osaajapulaan voidaan koulutuksen uudistamisen kautta 
tuoda helpotusta. Taloautomaation osaajille olisi tarjolla töitä 
ympäri Suomea, mutta alan osaajia koulutetaan liian vähän 
tarpeisiin nähden. 
Hankkeessa mukana oleminen tuo yrityksille uutta tietoa, jota 
ne voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Yritysyhteistyö 
takaa sen, että tutkimuksen fokus keskittyy asioihin, jotka 
edistävät koulutuksen kehittymistä ja sitä kautta tulevaisuu-
den ammattilaisten työllistymistä ja osaamisen kasvattamista.

TULEVAISUUDEN TALOTEKNIIKAN INSINÖÖRIN TYÖKALUPAKKI

Miltä talotekniikan insinöörin osaamisvaatimukset näyttävät 
tulevaisuudessa? Digitalisaatio etenee tasaista vauhtia raken-
tamisessa ja varsinkin talotekniikan alalla. Muista yhteyksistä 
tutut termit, kuten digitaalinen kaksonen, mallintaminen, te-
koäly ja koneoppiminen, löytyvät nykyään talotekniikan jär-
jestelmätoimittajien esitteistä, ja niiden ymmärtäminen kuu-
luu myös talotekniikan ammattilaisille. 
Automaatio ei ole enää pelkkää ilmanvaihdon ja lämmityksen 
ohjaamista vaan se voi kattaa koko rakennuksen toiminnan 
ohjaamisen, mukaan lukien kulunvalvonta, hälytykset, tilava-
raukset ja viihdejärjestelmät.
Pelillistämisen välineet kuten virtuaalitodellisuus mahdollista-
vat sen, että rakennuksen käyttäjät pääsevät näkemään ja ko-
kemaan lopputuloksen jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. 
Lisätty todellisuus taas helpottaa ja nopeuttaa esimerkiksi 
huollon töitä tuomalla talotekniikan ja rakenteet näkyville ra-
kenteita avaamatta.
Tekoälyä ja koneoppimista tarvitaan esimerkiksi huoltotar-
peen ennakoinnissa ja vaikkapa rakennuksen hiilijalanjäljen 
pienentämisessä optimoimalla rakennuksen energian ja ve-

den kulutusta, ja sitä kautta saadaan kustannussäästöjä.
Kaikki edellä mainitut työkalut perustuvat tietotekniikkaan ja 
ohjelmistoihin, joten näiden osa-alueiden osaaminen ei var-
masti huononna talotekniikan insinöörin työmahdollisuuksia.

OPISKELIJAT MUKANA HANKKEESSA

Miten Digital Twin -hanke on sitten saanut osallistettua opis-
kelijoita mukaan? Hanke on jaettu neljään eri työpakettiin, 
joista jokaisella on oma tavoitteensa. 
Työpaketeista kolme keskittyy rakentamisen digitalisaatioon 
ja sen ympärillä tapahtuvaan kehitykseen, mukaan lukien uu-
det teknologiat ja niiden käyttökohteet sekä muiden vastaa-
vien hankkeiden seuranta. Neljäs ja viimeinen työpaketti taas 
sisältää digitaalisen kaksosen demoympäristön toteutuksen 
Karelian opetuksen tueksi. 
Kolmen ensimmäisen työpaketin tehtävät ovat liittyneet tie-
don keräämiseen ja analysointiin, kun taas neljännen työpa-
ketin tehtävät liittyvät suoraan järjestelmän toteutukseen eli 
se sisältää suunnittelua ja koodaamistakin.
Hankekokonaisuus paloiteltiin pienempiin osiin heti projek-
tin alussa, ja suunnittelussa otettiin huomioon mahdollisuus 
pienempien projektien toteutuksesta opiskelijavoimin. Kriitti-
set projektinosat jätettiin hanketiimille, mutta muuten aihei-
ta harjoitteluun ja opinnäytetöihin on tarjottu opiskelijoille 
eri tavoin: opettajien kautta, järjestämällä esittelytilaisuuksia 
sekä vierailemalla luennoilla kertomassa yhteistyömahdolli-
suuksista.
Koska toteutettavan demoympäristön lopullinen muoto ei 
ole ”kiveen hakattu”, opiskelijoiden kanssa on pystytty suun-
nittelemaan projektin sisältö siten, että se on ollut opiskelijalle 
kiinnostava mutta myös omalta osaltaan edistänyt hankkeen 
etenemistä. 
Kaikkein paras lopputulos sekä opiskelijan että hankkeen 
kannalta on saavutettu siten, että opiskelija on aloittanut 
oman projektinsa harjoitteluna, jota on seurannut opinnäy-
tetyö. Opinnäytetyössä on hyödynnetty harjoittelun aikana 
opittuja asioita ja saatuja tuloksia, joten opinnäytetyön aloitus 
on käynyt helposti.
Tähän mennessä hankkeessa on ollut mukana 18 opiskeli-
jaa, joista osa on tehnyt sekä harjoittelun että opinnäytetyön 
hankkeelle. Tavoitteena on saada hankkeen viimeisellekin 
vuodelle mukaan useita opiskelijoita ja ainakin tällä hetkellä 
näyttää siltä, että tavoite täyttyy kirkkaasti.

Talotekniikan ammattilaisen työkalupakkiin kuuluu 
tulevaisuudessa erittäin tärkeänä osana monipuolinen 
(tieto)tekninen osaaminen.
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MARKKU HUHTINEN
KARI KOKKONEN
Savonia ammattikorkeakoulu, 
Energiatekniikka

Energia-alan kansainvälinen 
yhteistyö

Re4Industry-seminaarin osallistujia Warkaus-salin portailla Kuva: Kirsi Tukiainen
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Energia-ala on tällä hetkellä 
kaikkien huulilla. Ilmaston-
muutos, sota, energian hinta 
ja sen ympärillä käytävä 
keskustelu ovat jättämässä 
pysyvän jäljen kaikkien mie-
liin pitkäksi aikaa. Ongelmat 
ovat globaaleja, eurooppa-
laisia tai paikallisia – miten 
vain, kuten myös niiden rat-
kominen. Ne tarjoavat haas-
teita, joita voidaan ratkoa 
yhteistyössä kaikkien toimi-
joiden kesken. 

         oulutus ja tutkimus- ja kehit-
tämistoiminta innovaatioineen ovat 
luonnollinen yhteistyöalusta korkea-
kouluille ja yliopistoille ratkoa asioita 
energia-alan järjestöjen, tutkimuslaitos-
ten ja yritysten kanssa.
Savonian ammattikorkeakoulun Varka-
uden yksikkö on erikoistutunut palvele-
maan ympärillään olevaa Pohjois-Savon 
energiaklusteria ja sen vahvaa kansain-
välisille markkinoille tuotteita valmis-
tavaa energia-alan teollisuutta, jonka 
veturiyrityksinä toimivat Andritz Oy ja 
Sumitomo SHI FW.  

SAVONIAN AMK:N VARKAUDEN YKSI-
KÖSSÄ voi suorittaa energia-alan insi-
nöörin amk-tutkinnon (suuntautumi-
sena uusiutuva energia ja kiertotalous, 
energiantuotantotekniikka tai energia-
automaatio) sekä energia-alan ylem-
män amk-tutkinnon englannin kielellä.
Syksyllä 2023 alkaa myös englanninkie-
linen ympäröivää teollisuutta palveleva 
Industrial Management -insinöörikou-
lutus.
Yhteistyössä paikallisen ammattioppi-
laitoksen kanssa järjestämme energia-
alan ammatti- ja erikoisammattitutkin-
tokoulutusta.

Tutkimustoiminnan ytimen muodostaa 
energiatutkimuskeskus monipuolisine 
polttotekniikan tutkimuslaitteistoineen.

KANSAINVÄLISESTI SAVONIA on teh-
nyt jo useampana vuonna yhteistyötä 
ESEIA:n kanssa. European Sustainable 
Energy Innovation Alliance (ESEIA) ko-
koaa energia-alan osaamisen yhteen ja 
tekee sitä eurooppalaisina hankkeina ja 
koulutuksina sekä eri teemoja käsittä-
vällä työryhmätyöskentelynä. 
Työryhmät ovat Bioresources, Biobased 
Economy and Bioresource Utilization, 
Energy Transition in Urban Regions, 
Smart Energy Materials, Governance, 
Business Models and Legal Frameworks 
sekä Education and Training. 
Savonia on ollut aktiivinen erityisesti 
bioenergia- ja koulutustyöryhmissä. TU 
Grazin teknillisen yliopiston suojissa Itä-
vallassa päämajaansa pitävä järjestössä 
ovat Savonian lisäksi Suomesta mukana 
myös Karelia ja XAMK. 
Yhteistyössä ESEIAn kanssa Savonia on 
vuosittain, nyt kolmena vuonna peräk-
käin, järjestänyt Master-tasoisen Sum-
mer School -verkkototeutuksen. Aihei-
na ovat olleet bioenergia, kiertotalous, 
energian varastointi ja seuraavalla ker-
ralla vetytalous. 
Kahden viikon intensiivisille kursseille 
on saatu omien luennoitsijoiden ja alal-
la toimivien yritysten edustajien lisäksi 
ESEIAn kautta alan parhaita luennoitsi-
joita verkoston yliopistoista. 
Osana opintojaksoa opiskelijat ovat 
tehneet projektitöitä, jotka kehittelevät 
hankeaihioita muun muassa EU:n pui-
teohjelmahakuihin. Osallistujia on ollut 
useista eri maista – Euroopasta, Aasias-
ta, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta. 
Monialainen ja monikulttuurinen lähes-
tymistapa on ollut hieno kokemus niin 
opiskelijoille kuin järjestäjille itsessään 
sen lisäksi, että opintojakson tulokse-
na on saatu hyviä projektisuunnitelmia 
EU:n hankehakuihin jatkotyöstettäväksi 
ESEIA-verkostossa.

SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU on 
ollut mukana ESEIA-yhteistyön kautta 
RE4Industry-hankkeessa (Renewab-

le Energy for Industries), jonka toinen 
kansainvälinen tiedonvaihtoseminaari 
järjestettiin marraskuun lopussa 2022 
Varkaudessa.  Siellä esiteltiin Hori-
zon2020-tutkimushankkeen tuloksia ja 
suosituksia energiaintensiiviselle teol-
lisuudelle sekä kuultiin suomalaisten 
yritysten kokemuksia ja näkemyksiä tu-
levaisuuden energiaratkaisuista.
Vety energialähteenä tulee näyttele-
mään merkittävää roolia tulevaisuudes-
sa energiaintensiivisessä teollisuudessa 
kuten teräksen valmistuksessa ja kemi-
an teollisuudessa, joissa toisin kuin esi-
merkiksi puunjalostusteollisuudessa on 
muuten vaikea siirtyä uusiutuvien ener-
gialähteiden käyttöön. Suomessa tuuli-
voiman tuotanto lisääntyy merkittäväs-
ti, ollen ennusteiden mukaan vuonna 
2030 jo 20 000 MW. Tämä tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet vihreän vedyn tuotta-
miseen. Suunnitteilla onkin vetyputkis-
ton rakentaminen Pohjanlahden ympä-
rille palvelemaan myös Keski-Euroopan 
tarpeita. Myös Pohjois-Savon ener-
giaklusterin tulevien vuosien toiminnan 
keskiössä on vetytalouden asettamiin 
haasteisiin vastaaminen.

SUOMALAISTEN KORKEAKOULUJEN ja 
yliopistojen kannattaakin hyödyntää 
energiaratkaisujemme monipuolisuus 
ja vahvojen yritystemme hyvä maine 
globaaleilla markkinoilla kansainvälisty-
misessään. Ne ovat osaltaan siivittämäs-
sä osaajien saamista niin suoraan työ-
markkinoille kuin myös opiskelemaan 
Suomeen.
Tässä avautuu myös mahdollisuuksia 
useammallekin suomalaiselle organi-
saatiolle lähteä mukaan kansainväli-
seen kehittämiseen ja yhteistyöhön, sa-
noo ESEIAn johtaja Brigitte Hasewend. 
Hasewendilla on pitkä kokemus EU:n 
komission ja sen pääosaston DG Rese-
archin energia-alan eri tehtävissä. 
Mikäli organisaationne on kiinnostunut 
tulemaan mukaan energia-alan kehit-
tämiseen ESEIA-verkoston kanssa, se 
onnistuu olemalla yhteydessä tämän 
artikkelin kirjoittajiin. Olemme Savonia 
ammattikorkeakoulun energiatekniikan 
yksikön työntekijöitä: energy@savonia.fi
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Kokemuksia 
matemaattisen 
oppimisalustan käytöstä

Eero Holmlund Savonian 
ammattikorkeakoululta tu-
tustutti Toolilainen 3/2022 
lehdessä matemaattiseen 
oppimisalustaan nimeltä 
Möbius. Tämä digitaalinen 
oppialusta on suunniteltu 
erityisesti tekniikan ja luon-
nontieteiden opettamiseen. 
Oppimisalustan moottorina 
toimii matematiikkaohjel-
misto Maple, joka pystyy kä-
sittelemään tehokkaasti ma-
temaattisen datan. Möbius 
on erillinen oppimisalusta, 
mutta se toimii myös Mood-
len kautta lisäosana.

 öbiuksen avulla pystyy teke-
mään verkkoon laadukkaita ja selkeitä 
kokonaisia kursseja materiaaleineen 
ja harjoitustehtävineen. Materiaaleista 
saa tehtyä myös täysin itseopiskeltavia 
kursseja. 
Kokeet ja tentit on helppo järjestää ver-
kossa ohjelman avulla. Ohjelma generoi 
jokaiselle opiskelijalle tarvittaessa eri-
laisen esimerkin, harjoitustehtävän tai 
koekysymyksen ja antaa myös välittö-
män palautteen opiskelijalle esimerkki-
ratkaisujen kera. 
Ohjelma soveltuu käänteisen opetuk-
sen toteuttamiseen, jolloin kurssin 
painopiste voi olla esimerkiksi harjoi-
tustehtävien suorittamisessa. Perintei-
semmän opetuksen rinnalla järjestelmä 

on hyvänä tukena ja väsymättömänä 
treenialustana. Monimuoto- ja etäope-
tuksessa ohjelmisto on hyvin tehokas. 
Järjestelmä arvioi ja antaa palautteen 
automaattisesti opiskelijalle ja myös 
opettajalle, mikä helpottaa arvioinnista 
johtuvaa lisätyötä. Kun järjestelmä vä-
symättä opettaa opiskelijaa oppimaan, 
niin samalla myös opiskelijoiden väli-
nen yhteistyö ja vertaistuki kasvaa.

Möbius osaa hyödyntää videoita, kuvia, 
verkosta löytyviä interaktiivisia animaa-
tioita ja esimerkiksi Maplen pienohjel-
mia. Opiskelijalla on tällöin mahdolli-
suus tutkia opiskeltavaa aihepiiriä ja 
siihen liittyviä käsitteitä tavoilla, joita ei 
ole saatavilla perinteisessä luokkahuo-
neopetuksessa.
Opiskelijan ei tarvitse välttämättä ostaa 
oppikirjoja, kun teorian pystyy opiske-
lemaan kattavasti yhdessä paikassa ja 
teoriaa pääsee myös kokeilemaan ja 
testaamaan alustan avulla. 
Möbiuksessa on mukana piirto-ohjel-
ma, jota voi hyödyntää kuvaajia vaa-
tivissa tehtävissä. Ohjelmasta löytyy 
myös Moodlesta tutut tehtävävaihto-
ehdot kuten erilaiset monivalinnat, yh-
distä oikein ja kirjoita essee. Sanallisen 
esseevastauksen joutuu opettaja kor-
jaamaan, mutta ohjelma auttaa opet-
tajaa tarkastuksessa merkitsemällä ase-
tetut avainsanat ja niiden mahdolliset 
synonyymit eri väreillä. 
Jos opiskelijan on palautettava harjoi-
tustyöhön tai laskuihin liittyvää mate-
riaalia, niin erityyppisten liitteiden lä-
hettäminen ja tarkistaminen on tehty 
helpoksi. Fysiikan voimaopin opetta-

ESKO TIAINEN
Lehtori, Karelia 
ammattikorkeakoulu

Maplen pienoisohjelmat toimivat alustalla upotettuna.

M
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mista elävöittää voimien piirtotyökalu. 
Matemaattisen kaavan tai kemiallisen 
kaavan kirjoittamiseen on kaavaeditori. 
Kehitteillä on myös kemiallisten yhdis-
teiden ja rakenteiden piirtotyökalu.

Ohjelmalla voi luoda myös aktiivisia dia-
esityksiä omista luentomateriaaleista, 
ja niihin voi sisällyttää itsearviointiele-
menttejä sekä tekstiä, matemaattisia 
kaavoja ja synkronoitua ääntä. 
Ohjelmiston pilvipalvelussa on vapaasti 
käytettävissä tuhansia erilaisia tehtäviä 
ja oppimateriaalia, joten ihan alusta ei 
tarvitse lähteä kaikkea itse tekemään. 
Sisältö näyttää editoijan näkökulmas-
ta modulaarisena, joten materiaalia on 
helppo käyttää uudelleen, muokata, ja-
kaa ja parantaa tarvittaessa. Materiaalin 
jaon myötä opettajien välinen yhteistyö 
on lisääntynyt jopa kansainvälisellä ta-
solla.

Esimerkki oppitunnin rakenteesta. Opiskelija voi edetä omaan tahtiin opiskellen ensin teoriaa, 
laskea esimerkkitehtäviä ja lopuksi tehdä palautettavat harjoitustehtävät, jotka järjestelmä 
automaattisesti tarkistaa. Interaktiivisilla animaatioilla voidaan tehostaa ilmiön ymmärtä-
mistä ja tehostaa oppimista. 

Opiskelijoiden kokemuksia 

oppimisalustasta fysiikan ja algebran 

opetuksessa 

Vähän erilainen toteutus muihin ma-

tematiikan kursseihin nähden, mutta 

toimiva.

Möbius kannustaa laskemaan kaikki 

tehtävät ja tahkoamaan niitä niin 

pitkään, että ne on oikein.

Möbiuksen harjoitustehtävät olen 

kokenut tosi hyviksi harjoittelun ja 

opiskelun tukena.

I like this course and I have previous 

knowledge but I have learned some 

new things for me.

Möbius-harjoitukset on toteutettu 

hyvin vaikka ongelmia itselle tuotti 

pisteen käyttö pilkun sijaan.

Möbiuksessa voi järjestää virtuaalilabrat vaikka ennen varsinaisia lähitunteja oppimisen 
tehostamiseksi.
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LASSE HILLMAN 
Konetekniikan lehtori, TAMK

Vuodessa maailmanluokan 
tapahtuma-areenaksi

TNokia Arena avattiin virallisesti 15.12.2021, ja siitä parin 
päivän päästä 17.12. TOOL ry järjesti 75-vuotisjuhlansa 
areenan uuden Lapland Hotellin tiloissa. Daniel Libeskindin 
johdolla suunnitellulla tapahtuma-areenalla on nyt ensim-
mäinen vuosi takana, joten on ”vuositarkastuksen” aika. Mi-
nulla on ollut mahdollisuus tutustua monipuolisesti areenan 
tapahtumatarjontaan, joten tähän vuositarkastusraporttiin 
on kirjattu havaintoja pitkin kulunutta vuotta. 

      appara ja Ilves ottivat varaslähdön 
ja pelasivat ensimmäiset paikallispe-
lit jo ennen areenan virallisia avajaisia. 
Ensimmäisen pelin aikana osa penkeis-
tä vielä puuttui, mutta vuoden aikana 
tämä ja muut pienet puutteet on korjat-
tu. Paikallispeleihin on hankittava lippu 
kuukausi etukäteen, jos mielii paikan 
saada. Areena on siis vetovoimainen ja 
toimii hyvin. 

Nokia Arenan ensimmäinen tapahtuma oli loppuunmyyty paikallispeli Tappara - Ilves 3.12.2021.



36 1/2023 Toolilainen 371/2023 Toolilainen

Maailmanluokan areenan synty tuskin 
olisi ollut mahdollista ilman vahvaa ja 
osaavaa insinöörityötä. Parhaimmillaan 
työmaan vahvuus oli 750 työntekijää, ja 
vuonna 2018 alkaneessa rakennusvai-
heessa oli mukana yhteensä yli 5 000 
työntekijää. Areenan rakennustyöt 
käynnistyivät syksyllä 2019, noin puo-
litoista vuotta kannen rakentamisen 
aloittamisesta.
Projektin lähtötiedot ja sijainti kaupun-
gin ytimessä asettivat rakennustekni-
sesti isoja haasteita, eikä tilannetta hel-
pottanut yhtään tontin puuttuminen. 
Kuten pääurakoitsijan edustaja Henri 
Sulankivi SRV:ltä TOOLin juhlapuhees-
sa 17.12. totesi, ensin piti suunnitella ja 
rakentaa tontti, ja vieläpä yhden Suo-
men vilkkaimmin liikennöidyn junara-
dan päälle! Vasta sen jälkeen päästiin ra-
kentamaan itse areenaa, huomioiden ja 
turvaten junaliikenteen häiriöttömyys.
Hankkeen budjetti oli noin 120 miljoo-
naa euroa. Areenalla vierailee yli mil-
joona kävijää vuodessa. Yleisökapasi-
teetti on konserteissa 15 000 katsojaa, 
jääkiekko-otteluissa hieman vähem-
män eli 13 000 katsojaa. Kokonaispinta-
ala on 50 000 neliömetriä. Kerroksia on 
12. Vuosittain järjestetään 140 tapahtu-
maa, jotka työllistävät tapahtumapäivi-
nä jopa 1200 henkilöä. Työllisyysvaiku-
tus on 600 työpaikkaa päivittäin.

NYKYAIKAISTA TEKNIIKKAA

Nykyaikainen tekniikka luo Nokiasta di-
gitaalisen elämysareenan. LED-kaukalo 
on maailman ensimmäinen jääkiek-
kokaukalo, joka sisältää yli 160 metriä 
LED-näyttöä integroituna moderniin 
joustokaukaloon. 
Myös jäälle saadaan heijastettua ku-
vaa eli areenan jää muutetaan yhdeksi 
koko kaukalon kokoiseksi näytöksi hei-
jastamalla siihen kuvaa yhteensä kuu-
della projektorilla, jotka kaikki tukevat 
3D-teknologiaa. Lisäksi areenaa kiertää 
kahdessa tasossa LED-paneelit eli niin 
kutsutut ”ribbonit”. Areenan lähes oma-
kotitalon kokoinen mediakuutio on yksi 
Euroopan suurimmista. 
Vierailin viime syksynä Elisa showroo-
missa Pasilassa, josta käsin Nokia Aree-
nalle oli mahdollista tehdä virtuaalivie-
railu VR-lasit päässä. Tämä ei ole vielä 
kuluttajille valmis palvelu, mutta lähi-
tulevaisuudessa yksi uusi mahdollisuus 
tarjota elämyksiä. Katsomosta toiseen 
siirtyminen virtuaalisesti käy varsin näp-
pärästi, joten eri kuvakulman valinta on 
mahdollista.

Jääkiekon MM-kisat toukokuussa 2022 ja historiallinen kotikisojen voitto Nokia Arenalla. 

USEITA KÄYTTÄJIÄ

Nokia Arena on Suomen suurin mo-
nitoimiareena. Se toimii paikallisten 
Liiga-joukkueiden Ilveksen ja Tapparan 
uutena kotihallina. Toukokuussa 2022 
areena toimi pari viikkoa jääkiekon MM-
kisojen päänäyttämönä, ja kauden ai-
kana on nähty CHL-pelejä ja pelattiinpa 
Tampereella syksyllä 2022 ensimmäiset 
viralliset NHL-ottelutkin. 
Leijonien lisäksi Susijengi on esiintynyt 
areenalla, ja myös voimistelijoita on 
nähty areenalla esiintymässä ja kilpai-
lemassa.
Konserttitarjonta on ollut laadukasta. 
Kotimaisten huippuartistien lisäksi ul-
komaiset kuuluisuudet, kuten Eris Clap-
ton ja Sting, ovat löytäneet uuden aree-
nan myötä Tampereelle. Äänentoisto on 
saanut kehuja, ja ainakin Popedan kei-
kan seuraaminen yläriviltä oli mieluisa 
kokemus niin visuaalisesti kuin audiovi-
suaalisestikin. 
Messut ja muut tapahtumat ovat mer-
kittävä areenan käyttäjäkohderyhmä. 
Kesällä 2022 Tampereella järjestettiin 
Tampere Smart City Week 2022, jonka 
yhteydessä Arenalla oli pari päivää Fu-
ture Mobile Work Machine -tapahtuma. 
Saa nähdä, kuinka messutapahtumilla 
on jatkossa paikkansa areenalla. 
Muutkin yhdistykset ja järjestöt kuin 
TOOL ry ovat järjestäneet tapahtumiaan 
areenalla, kuten esimerkiksi valtakun-
nalliset yrittäjäpäivät viime lokakuussa. 
Mainittakoon erikseen vielä Monster 
Jam -tapahtuma, jossa jopa 5000 kg pai-

navat monsteriautot valtasivat areenan 
yhdeksi viikonlopuksi.
Nokia Arenaa voidaan kutsua myös tie-
teen areenaksi. Tampereen korkeakou-
luyhteisöllä on areenalla oma Paidia-
tilansa, joka toimii korkeakouluyhteisön 
yhteisenä tutkimus- ja toimintatilana. 
Pelillisyys, laajennettu todellisuus ja uu-
det hybridit ympäristöt avaavat uuden-
laisia mahdollisuuksia sekä oppimiseen 
ja tutkimukseen että yritysyhteistyöhön 
ja kumppanuuksiin.
Nokia Arenalla on yhteensä 22 ravinto-
laa ja baaria, jotka palvelevat kävijöitä 
tapahtumien yhteydessä. Aulassa sijait-
seva panimoravintola Casino Taproom 
on auki myös tapahtumien ulkopuolella 
lounaasta iltamyöhään. Jo mainitun ho-
tellin lisäksi Casinokin löytyy.  

NOKIA ARENAN TUNNUSTUKSET

Kulunut vuosi on tuonut tullessaan 
useita tunnustuksia sekä kotimaassa 
että kansainvälisesti. Tampereen Kansi 
ja Areena -projekti voitti muun muassa 
Tekla BIM Awards 2022 -kilpailun, jossa 
palkitaan parhaiten mallinnettua tietoa 
käyttäneet rakennusalan projektit. 
Areenavuosi on ollut menestyksekäs 
ja innoittanut uusia projekteja vireille 
muissakin kaupungeissa kuten Hel-
singissä, Turussa ja Oulussa. Vuosi on 
tietysti lyhyt aika tarkastella asioita, 
mutta tämän ensimmäisen perusteella 
voidaan povata menestystä jatkossakin 
niin tälle kuin muillekin tämän tyyppisil-
le hankkeille.
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JUKKA KURENNIEMI
Kuvat: TARU KURENNIEMI

Junnu Vainio,
runollisten riimien 
herkkä mestari

J

Juha ”Junnu” Vainio oli suo-
malaisten tunteiden ja sydän-
ten tulkki, herkistä balladeis-
ta renttuelämän iskelmiin. 
Monelle suomalaiselle Jun-
nun laulut kertovat omista 
tunteista ja haaveista parem-
min kuin ihminen itse kos-
kaan osaisi sanoiksi pukea. 

    uha Vainiosta on kirjoitettu paljon, 
elämänkertojakin useita. Docendo Oy 
julkaisi vuonna 2018 elämänkerrallisen 
”Sellaista elämä on” kirjan, jonka teossa 
Junnun pojalla Ilkka Vainiolla oli merkit-
tävä rooli, vaikka kirjan viralliset tekijät 
ovatkin Petri Pietiläinen ja Juha Metso. 

YSTÄVIENSÄ JA LÄHEISTENSÄ MUKAAN 
Junnu oli hyvin herkkä ja ujo, mutta 
samalla elämyshakuinen keppostelija. 
Junnulla oli myös suomalaisen miehen 
syvä pelko tunteiden suoraa näyttämis-
tä kohtaan. Onneksi hänellä oli taito 
pukea nuo tunteet riimeiksi, runoiksi ja 
tarinoiksi laulujensa teksteihin.

”On keskellä meren selkää
Luoto armoilla aallokon
Sinne linnutkin pesiä pelkää
Tyrsky lyö yli kallion
Miten sattuikaan sinne juurtumaan
Yksinäinen saarnipuu
Paikkaan sellaiseen johon kyennyt
Ei elollinen mikään muu”

Koulutukseltaan Juha Vainio oli kansa-
koulunopettaja, mutta hän oli liian kiltti, 
herkkä ja nuorena myös liiaksi alkoho-
lista riippuvainen opettajaksi. Hän kyllä 

kokeili sitä pariin otteeseen ja pärjäsikin 
hyvin lasten kanssa, mutta ei ympäröi-
vän järjestelmän...

”Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsänyt,
Luulen, että aika alkaa olla kypsä nyt,
Tulkaa viekää sitten vaikka 
tuhkat pesästä,
Mut’ minä nautin kesästä.”

Nuori Juha Vainio oli myös hyvin ristirii-
tainen persoona. Selvänä kiltti ja ystä-
vällinen, mutta humalassa usein erittäin 
hankala, jopa kaikkein lähimmilleen. 
Monien mielestä nuori Junnu oli kärsi-
vä. Viina vei yhä syvempiin vesiin, vaikka 
lauluja kaiken aikaa syntyikin.

”Kaunissaareen johtaa väylä karikkoinen
Ehkä joskus vielä sinne löytää voinen
Vaikka olinkin mä melkein palleroinen
Kun mä kerran sieltä lähdin kulkemaan

Olen kyllästynyt kivikyliin aivan
Ne on tienoita vain surun sekä vaivan
Heti kun näen lähtövalmiin laivan
Kotisaarelleni palaan takaisin

Kaunissaari kaivaten sua aina 
muistelen
Milloin saan mä sulta suukon 
suolaisen?”
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”Nään vanhan Tornatorin yhä vielä 
mielessäin
kun sillä silloin matkaan lähdit lapsuus-
ystäväin
niin jäi koulu kesken sulla
piti mun myös mukaan tulla
mut vanhempien käskystä mä kotiran-
taan jäin”

Kaikki ystävät ovat yhtä mieltä siitä, että 
raitistuminen pelasti Juhan. Ja monien 
mielestä parhaat laulunsa hän teki vasta 
raitistumisen jälkeisinä vuosinaan...

”Kun siemenen tuuli kantoi
Otti pienen, mut’ vahvimman
Kasvupaikan tuon karuimman antoi
Koska puun uskoi juurtuvan
Luojan tehtävää täyttää tärkeimpää
Yksinäinen saarnipuu”

Junnun laulut ovat runoutta. Ne sano-
vat paljon, mutta jättävät kuulijalle tilaa 
tuntea ja tulkita. Jokainen voi sijoittaa 
itsensä tarinaan omien kokemustensa 
pohjalta. Junnua verrataan usein Ir-

winiin ja monien mielestä Junnu jopa 
kadehti tämän kansansuosiota. Aikalai-
siltaan Juha Vainio ei kuitenkaan saanut 
koskaan kaipaamaansa tunnustusta. 
Hän osallistui Kotkan meripäivien iskel-
mäkilpailuunkin eikä voittanut. Kukaan 
tosin ei enää muista kuka voitti, saati 
mikä oli voittosävelmä, mutta Junnun 
kilpailusävelmän Albatrossi ovat kuul-
leet kaikki.

”Albatrossi joka lepäämättä liitää
se sinun sielusi on juuri kukaties
taivaan sinessä saat vapaana sä kiitää
lapsuustoverini vanha merimies
lapsuustoverini vanha merimies”

Juha Vainiolla oli hyvin erityinen ja lähei-
nen suhde luontoon. Laulullaan Vanho-
ja poikia viiksekkäitä hän teki norpan-
suojelun eteen enemmän kuin kenties 
kukaan tai mikään muu teko. Tuo laulu 
sai suomalaiset ymmärtämään parem-
min paitsi norppaa myös, luontoa sekä 
sen suojelun välttämättömyyttä laajem-
minkin.

”Saimaan saaressa pikkuinen torppa, 
istuu portailla Nestori Miikkulainen.
Huuliharppuaan soittaa, ja norppa 
nousee pinnalle pärskähtäen.
Aallon alla se suunnisti soittajan luo, 
sille tuttua tutumpi on sävel tuo.
Laulu kertoo näin mitä on yksin kun 
jää, hyvin hylje sen ymmärtää.

Tanssittu koskaan ei Nestorin häitä, 
maailma houkutti pois morsion.
Vanhoja poikia viiksekkäitä mies 
sekä hylje kumpikin on.

Saimaan saaressa pikkuinen torppa, 
istuu portailla Nestori Miikkulainen.
Lepokivellään iäkäs norppa katsoo 
ystävää ymmärtäen.
Suuri Saimaa mut naista sen rannoilta 
vaan ei näin tuuliseen saareen saa 
asettumaan.
Kuten norpan, on määrä myös 
Miikkulaisen olla sukunsa viimeinen.” 



40 1/2023 Toolilainen 411/2023 Toolilainen

Vain tunnin matkan päässä 
Berliinistä sijaitsee ainutlaa-
tuinen luonnonsuojelualue, 
joka on saanut Unescon 
tunnustuksen vuonna 1991. 
Spreewaldin alue houkutte-
lee vierailijoita, jotka arvos-
tavat rauhaa, luonnon lähei-
syyttä ja kiireettömyyttä – 
suoraan sanoen nappivalinta 
suomalaisille. 

 li sadan kanavan mutkikas labyrint-
ti muodostui jääkauden aikana. Noin 20 
tuhatta vuotta sitten Spree-joki jakautui 
moniksi pieniksi haaroiksi muodostaen 
ainutlaatuisen suiston. Ihminen on jat-
kanut muutosta kaivaen useita uusia 
kanavia, jotka mahdollistavat alueella 
asumisen ja maatalouden harjoittami-
sen. 

Spreen kanavien reunustamat joki-
laaksot, tulvaniityt ja metsät ovat säi-
lyttäneet luonnollisen koskemattoman 

ALLA LEMECHKOVA-TOIVONEN
Lehtori, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Vihreä Venetsia keskellä Saksaa

Y

Kanootit ovat kovassa suosiossa.

Välillä kanavat ruuhkautuvat.
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luontonsa ja tarjoavat poikkeukselliset 
olosuhteet kasveille ja eläimille. Spree-
waldin 475 neliökilometrin alueella on 
noin 18 000 kasvi- ja eläinlajia, joista 
monet ovat uhanalaisia. Pelkästään per-
hoslajeja siellä on yli 800 ja niiden lisäksi 
haikarat, majavat, merikotkat, korpit, 
saukot ja monet muut eläimet viihtyvät 
idyllisissä jokimaisemissa.

”PORTTI SPREEWALDIIN” on Lübbe-
naun kaupunki. Matka Berliinistä sinne 
kestää noin tunnin ja taittuu nopeasti 
Cottbuksen junalla. Ensimmäistä kertaa 
Lübbenau on mainittu vuonna 1315. 
Nykyään se on turistikeskus, josta mo-
net lähtevät purjehtimaan suojelualu-
eelle. 

Lübbenaun kaupungissa voit tutus-
tua hyvin säilyneeseen historialliseen 
keskustaan, kävellä puistossa lähellä 
Lübbenaun linnaa, jota nykyään käy-
tetään hotellina, tai käydä Euroopan 
ainoassa uima-altaassa, jossa voi uida 
pingviinien kanssa. 

Kaupungissa on kaksi satamaa, jossa 
sinua odottaa ”kanit” kuten paikallisia 
”gondoleja” kutsutaan. Spree on tällä 
alueella matala, joten veneitä liikutetaan 
perinteisin menetelmin, sauvomalla.

ALUEELLA ASUVAT SORBIT, pieni slaavi-
lainen kansa. Kaikki kyltit Spreewaldissa 
ovat kaksikielisiä. Sorbien esi-isät raiva-
sivat peltonsa suoperäiselle suistomaal-
le ja asettuivat sinne asumaan. 

Alue elää nykyään turismilla, kun su-
kupolvesta toiseen on opetettu isältä 
pojalle taidot liikkua veneillä. Naiset 
hoitavat lukuisia rantaravintoloita, mie-
het kuskaavat asukkaita. 

Turistikausi avataan sään salliessa jo 
huhtikuun lopussa ja se jatkuu ainakin 
syyskuun loppuun. Turistihinnat ovat 
hyvin edullisia, ainakin vielä. Kahden 
kolmen tunnin veneretkelle pääsee 
10–15 euron hinnalla. Kan pysähtyy toki 
retken aikana kivassa ravintolassa, jossa 
voi ruokailla 15 euron hinnalla. 

SPREEWALDIN ALUE ON myös tunnettu 
kurkuista. 1700-luvulla huomattiin, että 
viljelykasveille niin sopimaton savimaa 
oli aivan ihanaa vihanneksille, erityisesti 
kurkulle. Niitä alettiin kasvattaa, kuljet-
taa kanavia pitkin, marinoida valtavissa 
tynnyreissä ja lähettää Dresdeniin ja 
Berliiniin.

Spreewaldin suolakurkuista on tullut 
jopa alueellinen tavaramerkki – niitä 

löytää lähes jokaisesta saksalaisesta 
kaupasta. Nykyään turistit voivat mais-
taa ”kurkkukuningattaren” reseptien 
mukaan valmistettuja suolattuja, pip-
purilla ja valkosipulilla maustettuja ja 
jopa valkoisia ylikasvaneita kurkkuja.

ILMAN VENETTÄ Spreewaldissa ei pää-
se kovin pitkälle, vaikka viime aikoina 
on rakennettu siltoja saarien välille. 
Alueella pystyy liikkumaan kanooteilla 
ja pikkuveneillä ja myös nykytrendien 
mukaisesti sup-laudoilla. Kaikki kulku-
neuvot ovat hiljaisia, mutta viikonlop-
puisin liikkuvan orkesteriveneen iloiset 
soittajat viihdyttävät ravintolan ja alu-
een asiakkaita. 

TOOLILAINEN-LEHDEN toimituskunta 
kävi Spreewaldissa toukokuussa 2022. 
Meille jäi retkestä hienot muistot, jotka 
haluttiin jakaa lehden lukijoille. Jos kai-
paat vastapainoa Berliinin suurkaupun-
gille, niin Spreewaldin alue on todella 
hieno vaihtoehto. Siihen menee koko 
päivä, mutta se on sen arvoinen!

Spreewaldin idylliset maisemat.
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TEIJA HONKANEN
Energiatekniikan lehtori, Savonia

L

Jyväskylän Paviljongissa pi-
dettiin vuoden rockeimmat 
pikkujoulut John Smith Fro-
zen 2.–3.12. Lavalle nousi 12 
esiintyjää. Yhteensä tapah-
tumassa vieraili reilut 2000 
raskaan musiikin ystävää.

        auantai-iltana esiintyjistä lavalle 
nousivat muun muassa Nanowar of 
Steel, Peer Günt, Viikate, Apocalyptica 
ja Mokoma. John Smith on festivaali-
na tunnettu sujuvista järjestelyistään, 
joihin ei nytkään joutunut pettymään. 

Paviljonki on tarkoitukseen tilava, joskin 
akustiikaltaan hallimainen areena, ku-
ten Mokoman Kuisma Aalto totesi ylei-
söä huudattaessaan. 
Cateringin hoiti tänä vuonna SawoHou-
se Kuopiosta ja voi todeta, että ruuan 
tasossa oli tapahtunut edellisvuoteen 
verrattuna merkittävä parannus. Ruo-
kailu toimi sujuvasti ja ruoka oli mau-
kasta. Purga-torilta oli mahdollisuus 
ostaa esiintyvien artistien tuotteiden 
lisäksi muun muassa koruja ja asusteita. 
Juomapisteiden lisäksi tarjolla oli myös 
pienpanimoiden tuotteita ja olipa festi-
vaalille kehitelty oma long drink musti-
kasta kuopiolaisen RPS:n toimesta. 
WC-tilat ovat paviljongissa kahdessa 
kerroksessa eikä sielläkään ollut jono-
ja havaittavissa, jos pystyi kiipeämään 

rappuset toiseen kerrokseen. Myöskään 
narikoilla ei ollut huomattavissa ruuh-
kaa edes tapahtuman päätyttyä. Istu-
mapaikkakin löytyi helposti niin ruokai-
lu- kuin juoma-alueeltakin. 

ESIINTYJISTÄ NANOWAR OF STEEL lait-
toi keikallaan bileet pystyyn ja toimi itse 
lavalla esimerkkinä. Italialainen yhtye 
parodioi metallin kliseitä niin musiikis-
saan kuin värikkäässä lavaesiintymises-
säänkin. Lavalla nähtiin muun muassa 
pumpattu tappajavalas sekä Ikean huo-
nekalun kasaaminen. Bändiin pereh-
tyminen on hyvä aloittaa kappaleesta 
Armpits of Immortal, joka toimi keikan 
kohokohtana. 
Kontrasti seuraavan esiintyjään oli jok-
seenkin suuri, kun lavalle kiipesi suoma-

John Smith Frozen 
kokosi 
metallikansan

Nanowar of Steelin lavashow oli värikäs ja viihdyttävä Kuva: Teija Honkanen
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laisen rock-genren tinkimätön legenda 
Peer Günt. Introna esitetty Griegin Vuo-
renpeikkojen tanssi johdatteli yleisön 
ottamaan vastaan trion eleettömän 
keikan, jota piristämään saapui klassik-
kobiisin Years on the Road ajaksi nuori-
son edustaja akustisen kitaran kanssa. 
Peer Güntin solistin Timo Nikin mukaan 
tarvitaan nuorisoa jatkamaan, kun alku-
peräiset muusikot ovat haudassa. Keik-
ka saikin tästä uutta virtaa ja huipentui 
Peer Günt -klassikkoon Backseat, jota 
voi pitää yhtenä koko lauantai-illan ko-
hokohdista.

ILLAN PARHAASTA VEDOSTA vastasi 
hieman yllättäen Kouvolan melankolian 
mestari Viikate. Haaskalinnut saalistaa 
toimi introna yhtyeen keikalle. Kaarle 
Viikate oli hyvässä vedossa ja ääni soi 
hetkittäin komeasti. Mollivoittoisesta 
materiaalista huolimatta bändi esiintyi 
hyväntuulisesti ja yhtyeen keikkasetti 
oli monipuolinen kattaus hittejä vuo-
sien varrelta. Keikka huipentui klassik-
kolevyn Kuu Kaakon Yllä nimibiisiin. 
Etenkin kitarointi erottui keikalla eduk-
seen esimerkiksi Mokomaan soundiin 
verrattuna.
Apolcalyptica selloineen vastasi illan 
odotetuimmasta vedosta. Sellot saivat 
kyytiä keikalla ja laulajia oli tarjolla kak-
sin kappalein. Toinen laulajista olikin 
paikallinen artisti. Yleisön himoitsemaa 

Metallicaa oli tarjolla kah-
den kappaleen verran. 
Yhtye näytti nauttivan 
esiintymisestään ja laula-
ja Eicca Toppinen kertoi 
nauttivansa esiintymises-
tä suomalaisen yleisön 
edessä. Keikka päättyi 
klassisella musiikilla ja jäl-
leen kuultiin Griegin Vuo-
renpeikkojen tanssi, mut-
ta nyt loppua kohden 
kiihtyvänä versiona, jossa 
sellonsoitto vietiin äärira-
joilleen.
Illan viimeisestä esityk-
sestä vastasi kiertueensa 
Jyväskylään lopetteleva 
Mokoma. Yleensä Moko-
man keikoille syntyy mo-
shpit spontaanisti, mutta 
nyt yleisöä piti käskeä 
toimintaan Pahaa verta 
-biisin aikana. Koko biisiä 
moshpit ei kuitenkaan 
jaksanut pyöriä vaan ylei-
sön turnauskestävyys oli 
festivaalien viimeisen esiintyjän koh-
dalla jo lopussa ja osa oli ehtinyt lähteä 
nukkumaan. Festivaali sai kuitenkin ar-
voisensa päätöksen, kun encorena kuul-
tiin Mokomalta Kesytä Perkeleet, johon 
sekä bändi että yleisö saivat piiskattua 
itsensä iskuun

Peer Günt toi lavalle uuden sukupolven 
Kuva: Teija Honkanen

Apocalyptican kanssa esiintyi paikallinen artisti Kuva: Anne Hiltunen
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OLUTTASTING

WEIHENSTEPHANER 
WINTER FESTBIER
5,8 %

Alko 3,99 e

Arvio: 3 korkkia

Lauri: ”Talviolueksi kovasti lagermai-
nen, nimi lupailee mutta mallas ei 
lunasta. Pesee perusmarkettiketterän 
kuitenkin!”

Mikko: ”Pliisun värinen, pliisu tuok-
su ja pliisun makuinen. Talvi loistaa 
poissaolollaan ja hinta-volttisuhde on 
aika maltillinen. Ei mitenkään erityinen 
kokemus, joten tuskin ostan uudes-
taan. Mutta koska tämä oli olutta, niin 
hyväähän tämäkin oli.”

Kiitämme: Hieno etiketti ja panimon 
väitetty ikä (perustettu v. 1040).

Moitimme: Olisi kiva, jos väri erottuisi 
lumihangesta.

WIENINGER WINTER FESTBIER
5,8 %

Alko 4,98 e

Arvio: 3 plop-korkkia

Mikko: ”Tässä maistuu joku luonto, vä-
hän määrittelemättömästi tosin, kun en 
ole kaikkea mahdollisia luonnonanti-
mia nauttinut. Olisiko heinää, sammalta 
tai saniaista? Eroaa Weihenstephane-
rista kyllä muttei kuitenkaan siinä onko 
tämä talvista. Ei ole. Hyvää kuitenkin!”

Lauri: ”Talvilager, josta kumma kyllä 
löytyy ruohomaisia vivahteita. Kevyt 
rotuisekseen mutta mukava suututun-
tuma. Hyvä runko mutta takajousitus 
pettää. Vähän kuin minä.”

Kiitämme: Perinteistä plop-korkkia. 
Perinteisen plop-korkin ääntä avatessa.

Moitimme: Nimi on vaikea lausua. 

BIG BELLY LIQUID DESSERT 08 
SALTED FUDGE HAZELNUTS 
BROWNIE PORTER
10,0 %

Alko 6,86 e

Arvio: 5 korkkia

Lauri: ”Syntisen hyvä! Sopii jälkiruoak-
si. Makea paahteisen toffeen tuoksu 
mutta olut itsessään ei ole kuitenkaan 
makea. Jos tavoitteena on kirjaimel-
lisestikin Big Belly, niin tässäpä sen 
tavoitteluun kruunamaton ainesosa” 

Mikko: “Hämmästyttävän hyvä! Makea 
ja karkkimainen tuoksu ja tässä myös 
maistuu nimensä mukaisesti toffee 
mutta on silti pikemminkin kuiva kuin 
imelä. Täydellinen valinta illan ainoaksi 
olueksi. Hidas juotava ja hullun jäykkä 
(10 %). Jos joisi useamman voisi päätyä 
hankeen huutamaan kuin Studio Jul-
mahuvin sketsissä Roudasta rospuut-
toon.”

Kiitämme: Tehoja ja kiihtyvyyttä. Kor-
keaoktaanisuutta. 

Moitimme: Ostimme vain yhdet pullot.

LAURI HONKANEN
MIKKO SIITONEN
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AYINGER WINTER BOCK
6,7 %

Alko 4,48 e

Arvio: 4 korkkia

Lauri: ”Ayinger antaa lumikengät. 
Kypsän paahteinen ja raikas yhtä 
aikaa. Miellyttävä suutuntuma. Koska 
Kuplavolkkarit olivat autoja, joissa oli 
täsmälleen yhtä kylmä kuin ulkona, niin 
tämä olut sopii erinomaisesti nautitta-
vaksi Kuplavolkkarin takapenkillä.  

Mikko: ”Ayinger antaa siivet. Tässä on 
kyllä mitä mainioin hinta-volttisuhde! 
Tämän talvisemmaksi ei pääse muu-
ten kuin syömällä lunta. Hieno tuote 
hienosta maasta ja Seppo Räty oli kyllä 
väärässä Saksasta.”

Kiitämme: Kerrankin oikea talviolut. 
Kaunis väri.

Moitimme: Emme hankkineet oluen 
kyytipojaksi baijerilaista possunlihaa 
speckiä.

ERDINGER SCHNEEWEISSE
5,6 %

Alko 3,98 e

Arvio: 3 korkkia

Lauri: ”Tämän pitäisi olla hefeweisse 
mutta ei vaikuta hefeltä eikä weisselta. 
Toki hyvä olut mutta mutta… Etiketin 
luminen maisema toteutuu lasissa.”

Mikko: ”Onko rakkaus schneeweissea? 
Ei välttämättä. Monesti hyvässä veh-
näoluessa on sopivan vahvat prossat 
tuomassa ryhtiä. Tässä Erdingerissä on 
kuitenkin vain 5,6 prossaa ja puuttu-
vien volttien lisäksi jotain muutakin 
tästä uupuu, varmaankin luonnetta ja 
persoonallisuutta.”

Kiitämme: Talvista etikettiä.

Moitimme: Turhan samea lumivalkoi-
seksi schneeweisseksi.

AECHT SCHLENERLA EICHE
8,0 %

Alko 4,98 e

Arvio: 4,5 korkkia

Lauri: ”Savuinen, ystävällinen ja antava. 
Joulumainen kinkun kaveri. Jätti haike-
an kaipuun käristetystä porsaanlihaan. 
Erinomainen olut!”

Mikko: ”Savuinen, to-del-la savuinen. 
Hieno ja erityinen tuttavuus, joka vie 
ajatukset toiseen maailmaan ja aikaan. 
Tätä voisi kuvitella juovansa lehmän-
sarvituopista elävän tulen ääressä, nuo-
tion päällä pyörisi kokonainen porsas 
vartaassa ja skaldit laulaisivat lauluja 
Asgårdin jumalista.” 

Kiitämme: Mikon mielikuvitusta.

Moitimme: Etiketin teksti on lukukelvo-
tonta somesukupolvelle.
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TOOLMasters -23
Save the Date: torstai 8. kesäkuuta 2023

Viime vuonna aloitettu TOOLMasters-golfkisa saa jatkoa! 
TOOL järjestää avoimen TOOLMasters-golfkisan torstaina 8.6.2023. Kisa on 
suunniteltu pidettäväksi Jyväskylässä, ja kenttä varmistuu toukokuun aikana. 
Kisaan voivat osallistua kaikki toolilaiset ja tool-henkiset golfarit. Kisamuotona 
on tasoituksellinen pistebogey. Voittajalle arvokas kiertopalkinto! Lisää kisasta 
seuraavassa Toolilaisessa. 

PS.  TOOLMasters järjestetään päivää aiemmin kuin perjantaina 9.6. Keski-
Suomessa pelattava ammattikorkeakoulujen golf-kisa. Toolilaisten on siis hyvä 
jatkaa seuraavana päivänä AMKgolfiin.

Tauno Jokisen tekemä massiivinen kiertopalkinto ja vuoden 2022 TOOLMasters-kilpailijat yhteiskuvassa (Kuva: Esa Salmikangas)



46 1/2023 Toolilainen 471/2023 Toolilainen

        erusinsinööri Miettinen kuuli kave-
riltaan, ex-puoluesihteeriltä listauksen 
kansanedustajan ominaisuuksista.

”Hyvään politiikkaan tarvitaan yksi osa 
idealismia, kaksi osaa järkeä ja loraus 
luovuutta.”

Samaisen ex-puoluesihteerin mukaan 
ominaisuusvirheet johtavat vakaviin 
ongelmiin.
”Jos järjen osuutta vähennetään, syn-
tyy fanaattisuutta, idealismin puutos vie 
kyynisyyteen ja luovuuden unohtaminen 
kaavamaisuuteen.”

Tästä kaikesta tuli Apulaiselle mieleen 
kirjata ajatuksia tulevista eduskunta-
vaaleista. Nimittäin asiat eivät voi olla 
tulevaisuudessa sekaisin kuin Haminan 
kaupunki. Ettei käy kuten Nykäsen Mat-
ti on ennustanut: ”Puhukoon muut mitä 
puhuu, niin keväällä luodaan paskaa.” 

Lupaukset on tehty ….

Nimittäin on niin, että kun parturissa ky-
sytään Sannalta tai Liltä, mistä leikataan, 
on vastaus, mistään ei leikata. Petteri 
puolestaan haluaa ihan täydellisen kla-
nipään. Maria värjäyttää hiukset vihreik-
si ja pyytää niihin vielä lisäkkeitä. Anna-
Maja kysyy palvelua ruotsiksi, Riikka 
suomeksi ja Annika mahdollisuutta 
turvehoitoon. Sari taas tekee parturil-
le vastakysymyksen: ”Eihän vain herra 
Eshania ole sorrettu Suomessa?” Hjallis 
taas vastaa: ”Mitä vitun väliä sillä on mis-
tä leikataan kunhan leikataan!”
Voi elämän kevät!  
Churchillin mukaan poliitikolla täytyy 
olla kyky nähdä, ehkä jopa luvata etu-
käteen mitä tapahtuu huomenna, en-
siviikolla, ensi vuonna ja erityisesti kyky 
jälkeenpäin selittää, miksi niin ei tapah-
tunut.
Eräässä puolueessa päätettiin kaikesta 
huolimatta ja ihan yllättäen vaalien jäl-
keen kannattaa rajuja koulutuksen leik-

P kauksia. Uusi opetusministeri sai puo-
lueen risteilyllä puhevuorollaan lapun, 
johon oli kirjoitettu: ”Mitä sinä teit, kun 
puolue päätti leikkauksista?” Uusi ope-
tusministeri pohti kysymystä ja päätti 
lukea sen sittenkin ääneen kuulijoille ja 
jatkoi: ”Pyydän kysymyksen tekijää nou-
semaan pystyyn.” Kukaan ei kuitenkaan 
liikahtanut paikaltaan. ”Noin juuri minä-
kin tein, kun puheenjohtaja leikkauksis-
ta meille kertoi ennen salkkujen jakoa”, 
ministeri totesi lakonisesti. 
Apulainen on kuunnellut tarkkaan puo-
lueiden puheenjohtajien aatoksia. Meil-
lä ei ole hätää! Koulutuksesta ei tulla 
leikkaamaan. Sillä jos jokin asia on var-
ma, se on aivan varma!
Erinomaista vaalikevättä toivottaa

Apulainen
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