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Pääkirjoitus

HELSINGIN INSINÖÖRIEN
AMMATILLISAATTEELLINEN
JÄSENLEHTI

Työuran alkutaipaleen vaikutukset
insinöörin elämään
Uusimman tutkimuksemme mukaan insinöörin työuraan ja palkkaukseen vaikuttavat merkittävästi jo opiskeluaikana tehdyt valinnat tai sattumukset. Siksi
on tärkeää, että opiskelijat tiedostavat nämä merkittävimmät tekijät.
Työharjoittelu omalta alalta on paras keino varmistua hyvän työpaikan löytämisestä valmistumisen jälkeen. Työtehtävät voivat vaihdella suurestikin, mutta
pääasia on, että voi kertoa tehneensä jotain työtä, joka liittyy opintoihin. Eiväthän yritykset tai työnantajatkaan ole samanlaisia. Usein firmat myös ottavat nuoria töihin suoraan ”koulun penkiltä”, jos he ovat pystyneet osoittamaan osaamistaan työharjoittelun aikana.
Työharjoittelusta tulee saada kohtuullista, osaamiseen perustuvaa palkkaa.
Palkaton työharjoittelu ei ole hyvä vaihtoehto, mutta kannattaa harkita, mitä tekee, jos vaihtoehtoina ovat palkaton harjoittelu omalta alalta tai palkallinen harjoittelu ihan toiselta alalta.
Oleellista uran kannalta on myös ns. alkupalkka eli palkka, jota saadaan ensimmäisestä valmistumisen jälkeisestä työstä. Alkupalkka on pääsääntöisesti korkeampi niillä, jotka ovat olleet palkallisessa työharjoittelussa. Koko uran ansioiden sidonnaisuus alkupalkkaan on kasvanut tuntuvasti 2000-luvulla.
Kolmas tekijä on ns. työelämätaidot. Useinkaan ei riitä, että on hyvä insinöörin työssä, vaan tarvitaan lukematon määrä muita ominaisuuksia, jotta sen ensimmäisen työpaikan ovi aukeaa. Eihän tiedoilla ja taidoilla tee mitään, jos niitä
ei pääse näyttämään. Onneksi nykyään insinööriopintoihin kuuluu myös erilaisia projekteja ja työskentelyä muiden alojen opiskelijoiden kanssa.
Miten tämä liittyy Helsingin Insinööreihin eli meihin kaikkiin?
Nuorten insinöörien työttömyys on huipussaan ja koko ajan valmistuu tai haluaisi valmistua uusia insinöörejä, jos heille vain annetaan mahdollisuus. Vetoankin teihin hyvät jäsenemme, että auttaisitte nuoria. Teillä on siihen mahdollisuus omilla työpaikoillanne. Ottakaa rohkeasti insinööriopiskelijoita työharjoitteluun, tarjotkaa mahdollisuuksia insinöörityön tekemiseen ja ennen kaikkea suhtautukaa avoimesti nuoriin insinööreihin, jollaisia me kaikki olemme joskus olleet. Meitäkin on joku joskus auttanut uramme alkutaipaleella. Nyt olisi meidän
vuoromme! Jos ette itse työskentele asemassa, jossa voisitte ottaa ketään töihin,
niin ainakin voitte työpaikallanne tuoda esiin harjoittelun tärkeyden nuorille.
Samu Salo
Päätoimittaja
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Edunvalvonta

Oppaana urapolulla
Anu Kaasalaisen asiakkaita ovat uutta uraa pohtivat insinöörit.
Biotekniikan insinööri Kaasalainen toimii Insinööriliiton urahallinta-asiamiehenä.
Kun asiakas onnistuu työnhaussa tai löytää uuden urapolun, Anu Kaasalainen
tuntee tekevänsä tärkeää työtä. Insinööriliiton urahallinta-asiamiehenä hän toivoo, että jokaisella olisi mahdollisuus
hyvään ja itsensä näköiseen työelämään.
– Tuntuu aina hyvältä, kun kuulee, että asiakas on saanut ohjauksestamme tai
koulutuksestamme uutta näkökulmaa
työnhakuunsa.
Liiton urapalveluissa työskentelevä
Kaasalainen auttaa jäseniä työnhaussa
ja urasuunnittelussa. Tärkeä osa työnkuvaa ovat koulutukset, joita hän käy pitämässä eri puolilla Suomea.
Henkilökohtaista uraohjausta Kaasalainen ja hänen kollegansa antavat sekä kasvotusten että puhelimitse. Lisäksi urapalvelut tarjoaa puhelimitse palkkaneuvontaa yhdessä liiton tutkimustiimin kanssa. Kaikki neuvonta on jäsenille maksutonta.
– Moni kokee, että keskustelusta on ollut apua. On huomattavasti helpompaa,
kun asioita ei tarvitse pohtia yksin.

”Kyllä insinööreillä
on edelleen imua
työmarkkinoilla.”

Biotekniikasta urahallintaan
Anu Kaasalainen on koulutukseltaan
biotekniikan insinööri. Sattumalla oli
sormensa pelissä siinä, että insinööristä tuli uraohjaaja.
Kaasalainen lähti aikoinaan Turussa
opiskelijayhdistyksen toimintaan ja päätyi Insinööriopiskelijaliiton hallituksen
ura- ja rekrytointivastaavaksi. Opiskelija-aktiivi huomasi pian, että oli kiinnostunut kaikesta työelämään liittyvästä.
4
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Vuonna 2007 vastavalmistunut Kaasalainen valittiin Insinööriliiton opiskelijatoiminnan kenttäasiamieheksi. Pari
vuotta sitten hän siirtyi kokopäiväiseksi
urahallinta-asiamiehen tehtäviin.
Uraohjauksessa tarvittavaa taitotietoa Kaasalainen on ammentanut monesta lähteestä. Hän on opiskellut avoimessa yliopistossa kasvatustiedettä ja
suorittaa parhaillaan työvalmennuksen
erikoisammattitutkintoa.
Tärkeää on ollut keskusteleminen
muiden uraohjaajien kanssa.
– Iso kiitos kuuluu pitkään urapalveluissa työskennelleelle kollegalleni Sei
ja Utriaiselle, jonka opissa olen saanut
olla.
Insinööritaustasta on paljon hyötyä,
sillä se ohjaa ratkaisukeskeisyyteen ja
auttaa ymmärtämään asiakkaiden tilanteita.
– Kun tunnen koulutuksen, osaan esimerkiksi nostaa esille sellaista osaamista, jolle asiakas on itse sokeutunut, Kaasalainen kertoo.
Työtä suurella sydämellä
Ryhmistä suurin ovat työttömät tai työttömyyden uhkaamat insinöörit. Ohjaajan pakeille hakeutuvat myös vastavalmistuneet, jotka hakevat työuransa
suuntaa, sekä konkarit, jotka kaipaavat
isoa muutosta.
Uutta työpaikkaa etsiviä Kaasalainen
opastaa työhakemuksen kirjoittamisessa
ja piilotyöpaikkojen haravoinnissa. Vastavalmistuneiden ja uusia haasteita etsivien insinöörien kanssa pohdittavaksi
tulevat muun muassa osaaminen ja työuraan liittyvät toiveet.
Kaasalainen sanoo, että työ edellyttää
suurta sydäntä.
– Jokainen asiakas pitää kohdata yksilönä. Se vaatii aikaa ja sopivan mielentilan, jossa on valmis kohtaamaan ihmisen sellaisena kuin hän on, vailla ennakko-oletuksia.
Erityisen tärkeää on muistaa, ettei asiakasta saa ohjailla liikaa.

– Emme anna valmiita vastauksia. Ennemminkin kysymme oikeita kysymyksiä, joihin asiakas etsii itse vastauksen
omista ajatuksistaan.
Usko kykyihisi
Uraohjauksen ja kohdennettujen koulutusten kysyntää ovat lisänneet viime
aikojen isot irtisanomiset, kuten Mic
rosoftin vähennykset. Huonot uutiset
saavat joskus uraohjaajankin tuntemaan
voimattomuutta.
– Ihmisten huolen ottaa välillä turhan
herkästi itselleen. Sen kanssa joutuu tekemään aika paljon töitä, koska omista
voimavaroista täytyy pitää huolta.
Kaasalainen saa voimaa paitsi työnohjauksesta myös perheeltään. Hänellä
on puoliso ja viisivuotias poika, joiden
kanssa puuhaaminen rentouttaa tehokkaasti.
Kaasalainen toivoo, että insinöörit
jaksaisivat talouskriisistä huolimatta
uskoa itseensä ja taitoihinsa.
– Kyllä insinööreillä on edelleen imua
työmarkkinoilla. Kun oppii puhumaan
osaamisestaan ja oppii, millaisissa työpaikoissa tehtävät ja oma osaaminen
kohtaavat, jokaiselle kyllä löytyy paikka, hän kannustaa.
Minna Kurvinen
Kuva Tomi Westerholm

Lue lisää: www.helins.fi/urakehitys sekä Insinööriliiton tarjoamasta urakoulutuksesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta: www..ilry.fi -> Edut ja palvelut
-> Uraohjaus- ja koulutukset

Uraohjaajan työssä parasta
on ihmisten tapaaminen,
Anu Kaasalainen sanoo.
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Ajankohtaista
Tällä palstalla käsitellään insinöörejä askarruttavia työelämää koskevia kysymyksiä. Vastaajana toimii Uudenmaan piirin asiamies Minna Anttonen. Voit lähettää oman kysymyksesi osoitteella minna.anttonen@ilry.fi. Vastauksesta voi olla
hyötyä myös muille samoja asioita pohtiville jäsenille!

Minnan klinikka

MISTÄ RAHAA SAIRAUSLOMALLA?
Kysymys: Kaaduin jalkapalloa pelatessani vapaa-ajalla ja käsi meni poikki.
Käsi leikattiin ja sain sairauslomaa kaksi kuukautta. Miten käy tilipussini, kuka
maksaa palkan tai mistä saan rahaa työkyvyttömyysajalta?
Vastaus: Palkallisen sairausloman pituus riippuu siitä, miten kauan olet ollut nykyisen työnantajasi palveluksessa
sekä siitä, mitä työehtosopimusta noudatetaan. Jos et kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin, määräytyy sairausloman palkka lain perusteella.
Lain mukaan yli kuukauden kestäneessä työsuhteessa täysi palkka maksetaan yhdeksän päivän ajalta ja alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa saisit
50 prosenttia palkasta.

Jos kuitenkin olet esimerkiksi Teknologiateollisuuden Ylempien Toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä,
voit saada palkkaa koko kahden kuukauden työkyvyttömyysajalta, jos nykyinen
työsuhteesi on kestänyt yli viisi vuotta.
Joissain yrityksissä saattaa olla myös
paikallinen sopimus sairausajan palkanmaksusta. Sinun kannattaakin tarkistaa
asia työpaikkasi palkanlaskennasta.
Työnantaja yleensä edellyttää, että
työkyvyttömyydestä on heti ilmoitettu
työnantajalle.
Tiesithän muuten, että Helsingin Insinöörien jäsenenä sinulla on voimassa vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka voi korvata tapaturmavamman hoitokuluja. Vuonna 2015 hoitokuluja korvataan enintään 9 540 euroon asti tapa-

turmaa kohden, omavastuu on 100 euroa/tapaturma.
Fysikaalista hoitoa korvataan, jos se
on välttämätöntä vamman leikkaustai kipsaushoidon jälkeen. Hoidon tulee olla lääkärin määräämää. Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti enintään yksi hoitojakso, johon voi sisältyä
15 hoitokertaa.
Myös tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneet silmälasit korvataan
(mahdollisella ikävähennyksellä vähennettynä), jos tapaturma on vaatinut lääkärin hoitoa.
Koska vakuutuksiin saattaa liittyä rajoituksia, suosittelen, että olet yhteydessä vakuutusyhtiö If:iin pikimmiten.

Asiakaspalvelusta apua jäsenille
Helsingin Insinöörien jäsenenä voit kysyä neuvoa liiton asiakaspalvelusta, jos jokin asia askarruttaa mieltäsi. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.
Vastaava asiamies Eero Husari Insinööriliitosta kertoo, että jäsenten yhteydenotot liittyvät usein jäsenetuihin tai -maksuihin. Myös erilaisista työsuhteeseen liittyvistä asioista kysytään paljon.
Työsuhdeasioista tyypillisiä aiheita ovat työsuhteen muutoksiin liittyvät asiat, kuten irtisanominen, irtisanoutuminen
ja uuden työsopimuksen solmiminen. Myös työehtojen tulkinnasta ja vuosilomista otetaan usein yhteyttä.
Husari lupaa, että asiamiehet neuvovat parhaansa mukaan,
6
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liittyypä kysymys mihin tahansa. Tarvittaessa asia siirretään
liiton erityisasiantuntijoiden vastattavaksi.
Insinööriliiton asiakaspalvelu palvelee kaikissa jäsenyyteen,
työsuhteeseen ja muihin vastaavanlaisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä arkisin klo 9–16 numerossa 0201 801 801.
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu ilry.fi
Muistathan mainita jäsennumerosi ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun. Jäsennumerosi löydät omasta jäsenkortistasi.

H

HI ry

Hallitus esittäytyy – Tommi Immonen
Mikä on roolisi
HI:n hallituksessa?
Vedän yhdistyksen yrittäjäryhmää ja
Yrittäjäfoorumia. Järjestämme ajankohtaisia, teemoitettuja tilaisuuksia. Viimeksi käsiteltiin ensimmäisen työntekijän palkkaamista yritykseen. Ryhmässä
on kohtalaisen pieni perusjoukko, joka
osallistuu useimpiin tilaisuuksiin. Lisääkin jäseniä mahtuu mukaan.
Ei tarvitse olla yrittäjätaustainen osallistuakseen toimintaan. Riittää, että on
kiinnostunut yritystoiminnasta tai on
idea tuotteesta, jolla voi olla kaupallista merkitystä. Etenkin Yrittäjäfoorumissa voi saada tukea esimerkiksi oman firman perustamiseen tai olemassa olevan
liiketoiminnan kehittämiseen.
Onko sinulla muita tehtäviä
IL-liittoyhteisössä?
Olen Insinööriliiton yrittäjävaliokunnan
varapuheenjohtaja.
Miksi lähdit
HI:n hallitukseen?
Olin aikoinaan Varkaudessa mukana yhdistystoiminnassa aika aktiivisesti, joten
oli helppoa lähteä mukaan HI:n hallitukseen. Minua kiinnostavat insinööriys ja
työmarkkina-asiat.
Miksi kiinnostuit
ay-toiminnasta?
Suomessa palkkaukseen ja muuhun
työsuhteeseen liittyvät asiat toteutuvat juuri työmarkkinaosapuolten välillä. Ay-toiminnan kautta saa käsityksen,
miten asioita valmistellaan ja päätetään.
Lisäksi saa olla tiedon syntyjuurilla mukana ja antaa oman panoksensa.
Mitä asioita haluat ajaa
insinöörien puolesta?
Ammatillinen osaaminen ja insinöörien asema työelämässä ovat tärkeitä, miten insinöörikunta osallistuu suomalaisessa työelämässä hyvinvoinnin synnyttämiseen.

Tommi Immonen
Minulla on oma yritys, Konsulttitoimisto Immonen.
Lisäksi olen osaomistajana Flexound-nimisessä
teknologiayrityksessä. Valmistuin insinööriksi
vuonna 1988 Kuopion teknillisen oppilaitoksen
sähköosastolta.

Mikä on mielestäsi liiton paras
saavutus insinöörien hyväksi?

Terveisesi
HI:n jäsenille?

Merkittävä asia on, että insinöörit ovat
päässeet mukaan työmarkkinajärjestöjen toimintaan. Meillä on etujärjestö, joka pitää insinöörien asiaa esillä, kun tehdään valtakunnallisia tai toimialakohtaisia sopimuksia.

Kannattaa olla aktiivinen yhdistyksen
kerhotoiminnassa ja jaostoissa. Niissä
pääsee verkostoitumaan ja pysyy ajan
tasalla siitä, missä mennään.

Mitä
harrastat?
Silloin kun vapaa-aikaa jää, luen historiaan, talouteen tai muuhun yhteiskuntaan liittyvää asiakirjallisuutta.
HE L I NS 6/ 201 5
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Tekniikka

Jari Savolainen (vas.) ja Tomas Peltola kertovat, että digilainaamossa robotti ottaa kauhalla laitteen hyllystä
ja antaa sen asiakkaalle, joka on tunnistautunut järjestelmään.

Mekanisointi
parantaa laatua
Digilainaamo tekee läppäreiden lainaamisesta hallittua.
Ihmistyövoiman sijaan laitteista huolehtii robotti.
Onni Opiskelija tarvitsee tietokonetta
kesken koulupäivän. Tietokoneluokan
sijaan hän menee digilainaamoon. Sieltä hän ottaa mukaansa läppärin, johon
koulun tietohallinto on juuri päivittänyt
uusimmat ohjelmat. Koulussa laitteiden
lainaamiseen, huoltamiseen ja lataamiseen kuluu kuitenkin paljon työntekijöiden työaikaa.
Tulevaisuudessa koulujen kampuksilla digilainaamoja pyörittävät robotit. Ne
kirjaavat tiedot lainaajasta ja varmista8

–
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vat, että koneet on huollettu ja akut ladattu. Kuulostaa utopistiselta, mutta jo
lähivuosina se voi olla totta.
Metropoliassa tietohallinto on jo vuosia ostanut maailmalta erilaisia laitteita,
joilla se voisi paremmin hallita esimerkiksi opiskelijoille lainattavia läppäreitä.
– Sieltä tuli pyyntö, että voisitteko
kehittää ideaa eteenpäin, Metropolian
älykkään teknologian osaamisaluepäällikkö Jari Savolainen kertoo.
Nyt Metropoliassa on kehitetty pro-

totyyppi digilainaamosta, joka esiteltiin Teknologia 2015 -messuilla lokakuun alussa.
Robotti tietää, missä läppäri on
Digilainaamon idea on tehdä lainaustoiminnasta hallittua.
– Maailmalla on läppärilainaamoja, mutta ne on rakennettu vain yhdelle
tuotteelle ja niiden kapasiteetti on pieni. Me lähdemme siitä, että yhdessä lainaamossa olisi ainakin 50–100 laitetta ja

se soveltuisi kaikille laitteille, joihin voi
tarttua, Jari Savolainen kertoo.
Digilainaamossa lainattavat koneet pinotaan päällekkäin. Torni voisi olla jopa
10 metriä korkea. Robotisoitu lainaamo
on myös hyvä keino varastoida laitteita.
– Silloin koneet eivät lojuisi siellä täällä hyllyjen päällä vaan olisivat järjestelmällisesti yhdessä paikassa ja telakoituna latausasemaan, Tomas Peltola sanoo. Hän opiskelee Metropoliassa neljättä vuotta teollista muotoilua.
Myös opiskelu muuttuu. Opiskelijat eivät enää halua kantaa omaa läppäriä mukanaan kotoa kouluun. Kun omat tiedot
ja ohjelmat sijaitsevat pilvessä tai verkossa, opiskelijat voivat ottaa yhteisen läppärin hetkeksi käyttöön koulupäivän aikana, ja lähiverkon alueella tietokoneet ovat
tietohallintoyksikön hallittavissa.
Ensimmäisessä vaiheessa valmista lainaamoa tullaan testaamaan Metropoliassa. Nyt valmiina on ensimmäinen prototyyppi, jota on esitelty messuilla. Massatuotantomalli vaatii vielä hienosäätöä.
– Prototyypillä testaamme ideaa. Jos
se menee läpi, tätä voi hyödyntää melkein missä tahansa, esimerkiksi sairaaloissa tai kirjastoissa, Peltola sanoo.
Lainaamo soveltuu paikkoihin, joissa
laitteiden hallinta on ongelma. Esimerkiksi Vantaan kaupunki on hankkinut
suuren määrän tabletteja ja Espoossa on
edelleen lähes 10 000 konetta hukassa.

Digilainaamon prototyyppiä esiteltiin Teknologia 2015 -messuilla lokakuun alussa.

Eri alojen osaajat yhteen
Osaamiskiihdyttämöt ovat Metropolian
kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusohjelmia, jotka kokoavat yhteen eri alojen
osaajia. Palvelurobotiikka terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisessä on yksi neljästä kiihdyttämöstä. Se starttasi syksyllä 2014. Palvelurobotiikka on tekniikkaa,
jonka toisena osapuolena on ihminen.
– Tarkoitus on tuoda insinöörit, liiketalouden opiskelijat, hyvinvointi- ja
terveysalan opiskelijat ja muotoilijat
yhteen ja luoda uudenlaisia projekteja
ja ratkaisuja, miten hyödyntää robotiikkaa tulevaisuudessa hyvinvointialalla,
Tomas Peltola kertoo.
Tällä hetkellä kiihdyttämön eri hankkeiden kanssa työskentelee kymmenkunta opiskelijaa. Insinööriopiskelijoita tarvitaan esimerkiksi automaatiomekaniikan ja sähkötöiden suunnitteluun

ja tekemiseen.
Digilainaamo on yksi kiihdyttämön
projekteista. Sen lisäksi siellä on rakennettu navigoiva kolmipyöräinen robotti,
joka voi viedä tavaraa paikasta toiseen.
– Kaksi Nao-robottiamme ovat hyviä
robotiikan popularisoinnissa. Varsinkin
sairaanhoitajat ovat kiinnostuneita siitä,
mihin kaikkeen robotiikkaa voi hyödyntää, Jari Savolainen kertoo.
Leppävaaran kampuksella on ajosimulaattori. Sen yksi mahdollinen sovellus voisi olla esimerkiksi toimiminen ikäihmisten ajosimulaattorina, jolloin havaittaisiin, milloin ei enää kannata ajaa autoa.
– Olemme myös tutkineet, mikä olisi
järkevä suunta edetä. Tehtävä ei ole helppo, sillä ihmisillä on paljon tunteisiin pe-

rustuvaa vastustusta, ja he kokevat automaation kylmäksi ja vastenmieliseksi, Savolainen kertoo ja jatkaa:
– Ihmiset ajattelevat, että mekanisointi vie työpaikat. Sairaita tarvitsee aina
hoitaa, mutta jos mekanisointi parantaa
toiminnan tasoa esimerkiksi sydänleikkauksissa, niin kyllä se silloin puolustaa
paikkaansa.
Natasha Petrell
Kuvat Mikko Taipale

Lisätietoa: Älykkään teknologian osaamisaluepäällikkö
Jari Savolainen
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
www.metropolia.fi/palvelut/hankeyhteistyo/osaamiskiihdyttamot/#c30478
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Kybersota
tulee?
Kyberturvallisuus on kuin kiivaasti kulkeva juna,
jonka mukana Suomi yrittää pysyä. Kyberuhkilta
varautumiseen on kaikessa hiljaisuudessa käytetty
satoja miljoonia euroja.
Suomi digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla. Kun yhä useammat laitteet aina kotien sähkömittareista jääkaappeihin ja
autoihin menevät verkkoon, nousevat
erilaiset tietoturvallisuusriskit yhä merkittävämmiksi tulevaisuudenuhkiksi.
– Toiminnot kuten liikenne, logistiikka, elintarviketuotanto ja sairaanhoito
ovat kaikki lähes täysin riippuvaisia tietotekniikasta ja sähköstä, kertoo Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston johtaja Sauli Savisalo.
Ilmiötä, jossa tietotekniikasta heijastuu yhteiskunnan toimintoihin häiriöitä, kutsutaan kyberturvattomuudeksi.
Häiriöiden ehkäisyä sen sijaan kutsutaan kyberturvallisuudeksi, ja toimintojen toimivuuden varmistamista tietoturvallisuudeksi.
Sähläämistä ja hyökkäyksiä
Tietotekniikan häiriöt voivat johtua tahattomasta sähläämisestä, olosuhteista
kuten luonnonilmiöistä, tai jonkun tahallisista teoista. Verkko- tai kyberhyökkäyksen takana voi olla esimerkiksi hakkeri tai hakkeriorganisaatio, yritys tai rikollis- ja terroristijärjestö.
– Ilkivallan sijaan viime aikoina on ko-

rostunut ammattimainen, rahanhankkimiseen tarkoitettu tietoteknisten palvelujen väärinkäyttö. Sen rinnalle on tullut häiriöitä, joiden motiivit ovat poliittiset tai aatteelliset, Sauli Savisalo sanoo.
Hyvä esimerkki tahallisesta, laaja-alaisesta hyökkäyksestä on OP-pankkiin kohdistunut palvelunestohyökkäys,
joka kaatoi pankin verkkopalvelut viime
uudenvuodenaattona useiksi tunneiksi.
Koko yhteiskunnan toimintaa vaarantavia hyökkäyksiä Suomessa ei ole vielä nähty.

”Jokainen tietokone
on potentiaalisesti
informaatioajan ase.”

Sodankäyntiä tietokoneilla
Kun kyberhyökkäysten takana on toinen valtio, voidaan puhua kybersodasta.
Siinä missä sotaa käytiin ennen armeiHE L I NS 6/ 201 5
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jan avulla, kybersodassa sodankäynnin
ytimeen nousee tieto. Kybersotaa voidaan käydä mistä päin maailmaa tahansa, kunhan hyökkääjän ja kohteen välillä on internetyhteys.
Koska käytännössä kaikissa teknisissä
järjestelmissä, kuten jääkaapeissa ja televisioissa, on tietotekniikkaa ja yhä useammin myös tietoliikenneväylä internetiin,
lähes kaikki järjestelmät ovat kybersodankäynnin potentiaalisia kohteita, sanoo informaatio- ja verkkopohjaista sodankäyntiä tutkiva Sakari Ahvenainen.
– Ne voivat olla myös hyökkäys- ja tiedusteluvälineitä, jos ne saadaan haltuun.
Tietokoneita on käytetty aina toisen
maailmansodan aikana kehitetystä ensimmäisestä Colossus-tietokoneesta alkaen globaalin hallinnan välineenä.
Ahvenaisen mukaan kybersodankäynti on todennäköisesti vasta alussa, ja sitä on käytetty lähinnä tiedusteluun. Seuraavassa vaiheessa tulevat hyökkääminen, tuhoaminen ja harhauttaminen.
Ahvenainen uskoo, että tiedon väärinkäytön vaikutukset ovat niin suuria, että tietokoneiden säätely lisääntyy väistämättä tulevaisuudessa.
– Jokainen tietokone on potentiaalisesti informaatioajan ase, ja aseita on aina kontrolloitu.
Uhkiin on varauduttu
Vaikka kyberuhkiin varautumisesta ei
ole juuri huudeltu, toimenpiteitä on Sauli Savisalon mukaan tehty Suomessa sadoilla miljoonilla euroilla. Valmistautuminen on ollut kattavaa ja perusteellista.

– Teleoperaattorit ovat tehneet valtavan hienoa työtä pitkään. Poliisi on tehnyt rikostutkinnan alalla paljon, ja puolustusvoimat on tehnyt järjestelmien
kovettamista omassa ympäristössään.
Myös elinkeinoelämän yritykset ovat
tiedostaneet uhat ja ottaneet ne huo-

mioon, Savisalo sanoo.
Varautumisesta ei haluta kuitenkaan
paljastaa kaikkia yksityiskohtia. Kenellekään ei haluta antaa aseita käteen. Lisäksi varautuminen on jatkuvaa kilpajuoksua. Uhka muuttuu koko ajan, ja
hyökkääjällä on uutuusarvo puolellaan.

Informaatiosodalla vaikutetaan tiedon kulkuun
Informaatiosodankäynti on pyrkimystä vaikuttaa tietoon ja tiedonkulkuun sekä ihmisten käyttäytymiseen.
Kybersota on yksi infosodankäynnin tapa. Informaatio
on aina ollut osa sotimista, mutta tietokoneiden aikakaudella se tavoittaa ihmiset entistä helpommin.
– Ennen ihmiset saivat tietonsa kansallisesta mediasta, ja sinne pääsy oli paljon vaikeampaa. Sosiaalista mediaa sen sijaan ei voi valvoa, kertoo sotatieteiden
tohtori, puolustusvoimissa informaatiosotaa tutkiva
Saara Jantunen.
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Internetissä sotaa voi käydä esimerkiksi kyllästämällä informaatioympäristö väärällä tai sopivalla tiedolla
niin, että ei-toivottujen tietojen löytäminen vaikeutuu.
Vaikka infosodaksi luettiin alun perin vain valtiollisesti
johdettu toiminta, sosiaalisen median aikana siihen voi
halutessaan osallistua kuka tahansa. Ihmiset voidaan
myös osallistaa jakamaan väärää tietoa niin, etteivät he
edes huomaa olevansa osa sodankäyntiä.
Infosota on vahingollista poliittiselle päätöksenteolle,
koska se vaikuttaa siihen, minkälaista tietoa poliitikot ja

Pyrkimykset estää tai haitata
tiedon välittämistä loukkaavat
sananvapautta.

Varautumista
viranomaistoimin
Viestintäviraston alainen Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja
valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta
ja turvallisuutta ja ylläpitää kansallista kyberturvallisuuden
tilannekuvaa. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on maan
huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä
suunnittelu ja operatiivinen toiminta.

Kyberturvallisuus on kuin kiivaasti menevä juna, jossa mukana pysyminen vaatii valtiolta jatkuvaa pinnistelyä.
Suomi edelläkävijäksi?
Suomen kyberturvallisuusstrategia
otettiin käyttöön vuonna 2013. Samana

vuonna perustettiin Kyberturvallisuuskeskus. Tavoitteena oli, että Suomi olisi
vuonna 2016 maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa.
– Meillä on vielä runsaasti tehtävää,
emmekä missään nimessä ole ykkösiä,
mutta kärkikastissa ollaan. Olemme as-

kansalaiset saavat. Sitä vastaan voi kuitenkin taistella.
Jantusen mielestä jokaisen tulisi kyetä muodostamaan tilannekuva keskeisistä poliittisista tapahtumista.
– Ongelmana on, että mediamaailma on nykyisin niin
viihteellistynyt, ettei ihmisten keskittymiskyky riitä yhteiskunnallisten aiheiden seuraamiseen.
Infosota-kirjan lokakuussa julkaissut Jantunen joutuu säännöllisesti itsekin informaatiosodan kohteeksi tehdessään läpinäkyväksi sen toimintamalleja ja mekanismeja.

tuneet maailmaan, jossa ponnistelu ei
koskaan lopu kesken, eikä koskaan olla valmiita. Mutta jos varautumista tehdään koko ajan järjestelmällisesti, siinä
pystytään pärjäämään, Savisalo sanoo.
Jenni Meronen
Kuvitus Jarmo Sihvola

– Kun saan kommenteillani ja analyyseillani julkisuutta, netissä lanseerataan tyypillisesti lokakampanja, missä akateemista ja tutkijan uskottavuuttani kyseenalaistetaan.
Jantunen muistuttaa, että sananvapauteen kuuluu
oikeus vastaanottaa tietoa. Pyrkimykset estää tai haitata tiedon välittämistä loukkaavat siis sananvapautta.
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Metsäteollisuus
murroksessa
Kun paperin kysyntä alkoi 2000-luvun puolivälissä laskea, metsäteollisuusyhtiö
UPM:ssä päätettiin ottaa kriisi vastaan mahdollisuutena. UPM muuttui biometsä
teollisuusyhtiöksi ja alkoi kehittää uusia tuotteita.
2000-luvun alku jää muistiin aikana, jolloin Suomen metsäteollisuus teki historiansa kovinta tulosta. Sitten Euroopan
talouskehitys heikkeni, elektroninen
media alkoi kehittyä voimakkaasti ja samalla eteläiseltä pallonpuoliskolta alkoi
tulla uusia hyvälaatuisia kuituja kilpailemaan pohjoiseurooppalaisten kuitujen
kanssa. Metsäteollisuus joutui uudenlaiseen tilanteeseen.
Vuonna 2006 UPM:ssä todettiin, että
painopaperin kysynnän heikkeneminen
oli pysyvä ilmiö, ja uuteen toimintaympäristöön oli sopeuduttava, sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela kertoo.
– Teimme kolmen vuoden kannattavuusohjelman, johon kuului myös paperitehtaiden sulkemisia. Ylikapasiteettia
leikattiin, jotta loput tehtaat toimisivat
tehokkaasti.
Paperin sijaan UPM alkoi panostaa
muihin liiketoiminta-alueisiin ja metsien biomassaan liittyviin innovaatioihin. Vuonna 2009 se julistautui biometsäteollisuusyhtiöksi. Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian,
tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen.
Suomen kansallinen biotalousstrategia on yksi hallituksen kärkihankkeista.
Sen tavoitteena on nostaa Suomen biotalouden tuotos sataan miljardiin euroon
ja luoda maahamme sata tuhatta uutta
työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.
Pienistä aluista menestystuotteiksi
Nyt UPM:llä on kuusi eri liiketoiminta-aluetta, joista viisi kasvaa. Liikevaihdosta yli puolet tulee kasvu- ja alle puolet kypsistä liiketoiminnoista, käytännössä Euroopan ja Pohjois-Amerikan
paperiteollisuudesta. Yllättäen kasvu14
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liiketoimintoihin kuuluu myös perinteisiä metsäteollisuuden aloja, kuten sellu.
– Selluloosan kysyntä painopapereihin vähenee, mutta samaan aikaan sen
kysyntä pehmopapereihin ja pakkauksiin kasvaa voimakkaasti. Pakkausten
kysyntä liittyy esimerkiksi online-kaupan kasvuun ja pehmopapereiden siihen, että elintaso nousee kehittyvissä
maissa nopeasti, Pirkko Harrela kertoo.
Myös toisille perinteisille tuotteille,
kuten vanerille, syntyy uusia käyttötarkoituksia ja tuotteita. UPM:n itse kehittämistä innovaatiotuotteista vanhin lienee tarralaminaatti, jota käytetään informaatiotarroissa ja etiketeissä.
Yhtiön uudet innovaatiotuotteet ovat
biopolttoaineet, biokomposiitit ja biokemikaalit, joita alettiin kehittää voimakkaasti 2000-luvun puolivälin jälkeen. UPM:n tekemät patenttihakemukset ovat kasvaneet 2000-luvun alun alle
kymmenestä yli 300 hakemukseen vuodessa.
– Seuraavan kymmenen vuoden aikana nähdään, mitkä näistä uutuustuotteista ovat kannattavia tuotteita, joille
on riittävän suurta markkinavetoa, Harrela sanoo.
UPM ei aio kuitenkaan hylätä paperia.
Vaikka kysyntä on supistunut, on paperimarkkinoiden volyymi tulevaisuudessakin suuri.
Kehitys jatkuu
Pirkko Harrelan mukaan on normaalia,
että tietyt tuotteet korvautuvat ajan kuluessa toisilla. Maailma muuttuu, ja teollisuus muuttuu sen myötä.
– Paikalla, jossa on tällä hetkellä Lappeenrannan biojalostamo, oli ennen lankarullatehdas. Ajan myötä puusta tehdyt

lankarullat korvautuivat muovirullilla,
tuotanto lopetettiin ja tilalle tuli jotain
muuta. Paperin vahva kasvu on kuitenkin kestänyt niin monta vuosikymmentä,
että ihmiset ovat tavallaan unohtaneet
teollisen evoluution.
Pitkään metsäteollisuuden palveluksessa työskennellyt Harrela on nähnyt
alalla tapahtuneet muutokset omin silmin. Paperin nousun ja laskun lisäksi metsäteollisuus on vuosien varrella
kansainvälistynyt.
– Kun tulin alalle, tuotettiin Suomessa
ja vietiin ulkomaille. Nykyään UPM:llä
on tuotantoa 13 maassa, ja Suomen ulkopuolella on enemmän työntekijöitä kuin
Suomessa.
Vuodet ovat tuoneet myönteisiä muutoksia johtamiseen ja työyhteisöön. Hyviä esimerkkejä ovat työkierto tehtävästä toiseen ja erilaiset kannustinpalkkiojärjestelmät.
Suuri merkitys Suomelle
Vaikka metsästä saatetaan puhua auringonlaskun alana, sillä on suuri merkitys
Suomelle. UPM oli 116 miljoonalla eurollaan Suomen suurin yhteisöveron maksaja vuonna 2013.
– Emme harrasta aggressiivista verosuunnittelua, vaan maksamme verot
sinne, missä lisäarvo tuotetaan. Yhteisöveron määrästä näkyy, että meillä on
Suomessa paljon toimintaa, Pirkko Harrela sanoo.
Harrelan mukaan UPM:n taloudellinen jalanjälki Suomessa on kuitenkin
yhteisöveroa merkittävästi suurempi.
Yrityksellä on Suomessa 8 100 työntekijää, yli 10 000 palvelun- tai tavarantoimittajaa sekä 88 000 osakkeenomistajaa, joille maksetaan osinkoa joka vuo-

si. Lisäksi yhtiö ostaa suomalaisilta metsänomistajilta puuta 870 miljoonalla eurolla vuodessa.
Pirkko Harrela toivoo poliittisten
päättäjien pitävän huolta siitä, että metsäteollisuudella on hyvät toimintaedellytykset Suomessa myös tulevaisuudessa.
– UPM:llä on monia sidoksia suomalaiseen talouteen ja yhteiskuntaan, vaikka olemmekin sulkeneet laitoksia.
Jenni Meronen
Kuva iStockphoto.com/ dejanj01

UPM:n
vuosikymmenet
1870-luku UPM:n edeltäjäyhtiöiden
ensimmäiset suomalaiset puuhiomot
ja sahat käynnistyvät.
1880-luku Sellunvalmistus aloitetaan.
1910-luku UPM:n edeltäjäyhtiöt
listautuvat pörssiin.
1920-luku Paperinjalostus aloitetaan.
1930-luku Vanerin valmistus aloitetaan.

UPM lukuina
UPM:n liikevaihto on 10
miljardia euroa. Osavuosikatsaus Q3 2015 vuoden 2014 vastaavaan jaksoon verrattuna kertoo,
että yritys on hyvässä vireessä.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 507
(235) miljoonaa euroa eli
20,0 (9,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
sisältää biologisten hyödykkeiden käyvän arvon
noston Suomessa, yhteensä 265 miljoonaa euroa, eli
varsinaisista liiketoiminnoista syntyvä liikevoitto
oli 242 miljoona euroa.

1970-luku Tarralaminaatin valmistus aloitetaan.
1980-90 Tuotanto laajenee
Suomen ulkopuolelle.
1996 UPM-Kymmene Oyj aloittaa toimintansa
Kymmenen ja Repolan sulauduttua toisiinsa.
2000 Changshun paperitehdas Kiinassa siirtyy
UPM:n omistukseen.
2006 Toimintojen tehostaminen alkaa. Paperiteollisuutta vaivaavaan ylikapasiteettiin aletaan puuttua sulkemalla koneita ja tehtaita.
2008 Sellusta ja energiasta muodostetaan
omat liiketoiminta-alueensa.
2009 Yhtiö lanseeraa Biofore-käsitteen ja
alkaa puhua biometsäteollisuudesta. Innovaatiotoimintaa vahvistetaan.
2015 Uusiutuvan dieselin valmistus
Lappeenrannassa alkaa.

Lähde:
www.upm.fi/sijoittajat/tuloskeskus/
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1.

2.

3.

Kuvat Tomi Westerholm ja Jaana Kälviäinen

Energia-alan
muutokset pinnalla
HI:n järjestämä Energiaseminaari keräsi runsaasti jäseniä ja yhteistyökumppaneita.
Syyskuussa pidetyssä tilaisuudessa kuultiin energia-alan johtavien asiantuntijoiden
alustuksia, verkostoiduttiin ja keskusteltiin energian kulutuksen muutoksista
sekä uusista ja kehittyvistä tavoista tuottaa ja varastoida energiaa.
16
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5.

4.

6.

7.

8.

1. Energiaprofessoriryhmän sihteeri Oskari Nokso-Koivisto
arvioi, että energia-alan muutokset ja innovaatiot tulevat
muuttamaan myös muita aloja, ja tulevaisuus näyttää,
mihin kaikkeen johtaa teknologia, joka nyt säätää ja tuottaa
energiaa.
2. ABB:n Matti Vaattovaara totesi, että energian kulutuksen
ennustamisesta pitäisi nyt siirtyä ennustamaan tuotantoa,
mutta uusiutuvia energiamuotoja ei voi niputtaa yhteen:
esimerkiksi riittävyys vaikuttaa vesivoiman hintaan ja pilvisyys
aurinkoenergian tuotantoon.
3. Suomen sähkö- ja lämpöenergian toimijoita edustavan Jukka Leskelän mukaan se, että energiamuodot ovat poliittisesti
säädeltyjä, verotettuja ja tuettuja, luo sijoittajille epävarmuutta
pitkällä tähtäimellä.
4. Metropolian ständi kiinnosti seminaariväkeä.
5. Fortumin johtaja Riitta Ståhl valotti aurinkoon perustuvaa
energiatuotantoa sekä mm. aaltovoiman innovaatioita ja mahdollisuuksia, kuten poijuteknologiaa.
6. Oopperataustan omaava Oskari Nokso-Koivisto vastasi illan
musiikkiesityksestä yhdessä hanuristi Harri Kuusjäven kanssa.
7. Seminaariyleisö kommentoi aktiivisesti illan aiheita. Keskustelua heräsi mm. kyberturvallisuudesta.
8. HI:n näytönpuhdistusliinat kiinnostivat seminaarivieraita.
9. Energiaseminaariin osallistui noin 120 henkeä.

9.
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Tästä tunnistat
insinöörin
Ammattikunnan tunnukset yhdistävät insinöörejä.
Niistä tunnistaa insinöörin ja insinööriopiskelijan,
joka kuuluu liittoon.
Suhdeviivaimen poikkileikkausta kuvaava insinööritunnus (1) on jokaiselle insinöörille tuttu alasta riippumatta.
Se syntyi vuonna 1961, kun Insinööriliitto julisti kilpailun ammattikunnan oman
tunnuksen löytämiseksi. Kilpailuun saapuneen 386 ehdotuksen joukosta valittiin La échelle -niminen ehdotus, joka
oli tunnetun taiteilijan ja taidegraafikon
Olof Erikssonin suunnittelema.

(2)

(A)

(3)

Elina Kuivinen,
23, opiskelee
Metropoliassa
ja valmistuu
mediatekniikan
insinööriksi digitaalisen median
alalta.
18
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Suhdeviivainta kuvaavaa liiton tunnusta ryhdyttiin käyttämään ensimmäiseksi valmistuneelle insinööreille tarkoitetussa insinöörisormuksessa (2). Ensimmäinen sormustenjakotilaisuus järjestettiin Helsingissä huhtikuussa 1962,
ja myöhemmin samana vuonna otettiin
käyttöön insinööritunnuksella kuvioitu
ansioviiri (3). Insinöörisormusta pidetään vasemmassa keskisormessa.
Sormuksia valmistetaan kahta eri mallia eli perinteistä ja siroa. Niitä valmistetaan keltakullasta sekä palladiumista
ja myös timantein koristeltuna. Hopeasta valmistetaan vain perinteistä mallia.
Sormuksiin kaiverretaan kantajan nimikirjaimet, valmistumisvuosi, oppilaitoksen lyhenne sekä sarjanumero.
Insinöörisormus ja rintamerkki (4)
kertovat ammattikunniasta ja perinteestä. Niitä valmistaa helsinkiläinen Kultasepänliike Widemark Oy. Rintamerkkiä
valmistetaan keltakullasta ja hopeasta.
Insinöörilakkia (5) saavat käyttää insinööritutkinnon suorittaneet sekä insinööritutkintoa opiskelevat ensimmäisen
opiskeluvuoden vapusta alkaen. Lakkia
käytetään insinöörimäisissä tilaisuuksissa sekä vappuna, jolloin lakin saa pukea
päähän jo aattopäivänä puolilta päivin.
Insinööri- eli imppulakissa on kahdek-

(4)
sankulmainen violetti samettipäällys,
musta samettireuna, lippa sekä musta
silkkitupsu, joka on kiinnitetty oikealle
sivulle. Samettireunassa lipan yläpuolella on kullanvärinen Insinööriliiton tunnus tammenlehvin. Lakin ideoi vuonna
1969 helsinkiläinen insinööriopiskelija
Heikki Silván. Vuodesta 2011 lähtien
lakit on valmistanut E.R. Wahlman Oy.

(1)

Opiskelijahaalari (A) on opiskelijan
”edustusasu” ja sen taskusta löytyy
usein insinöörimäisiä lauluja sisältävä
kirja eli Laulumatti (B), jonka voi hankkia Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistyksiltä, kuten Uudenmaan Insinööriopiskelijoilta (UIO ry).
Insinööriliittoon kuuluu 70 000 insinööriä, insinööriopiskelijaa sekä muita tekniikan alan ammattilaisia 36 jäsenyhdistyksen kautta.
Marjo Mikola
Kuvat Mikko Taipale
Lähteet: Insinöörikunta-teos vuodelta 1974,
www.ilry.fi, www.iol.fi

(B)

(5)

Susanna Kalliomäki, 28, opiskeli
graafista viestintää ja valmistui
mediatekniikan
insinööriksi
Metropoliasta
vuonna 2013.
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Koulutus

Jussi Nordberg (vas.) ja Lauri Karhunen olivat järjestämässä pääkaupunkiseudun ensimmäistä
Työelämäpäivää Metropolian opiskelijoille.

Työelämä kutsuu
Opiskelijoilla ja yrityksillä oli mahdollisuus verkostoitua Työelämäpäivillä.
Agricolankadun komean koulurakennuksen kolmannen kerroksen aulassa on
tavallista enemmän vipinää, kun Metropolia Ammattikorkeakoulun ensimmäinen Työelämäpäivä on ollut käynnissä
tunnin.
Rakennusalan yritysten ja insinöörijärjestöjen esittelytiskeillä ei ole kuitenkaan vielä tungosta, sillä samaan aikaan
oppitunnit pyörivät tavalliseen tapaan.
Oppituntien välillä opiskelijoita kuitenkin valuu tihenevään tahtiin solmimaan kontakteja mahdollisten tulevien
työnantajiensa kanssa.
Toisen vuoden opiskelija Abdirahim
Aroone tunnusteli yhteistyömahdollisuuksia A-Insinöörien edustajien kanssa.
– Kävin kysymässä mahdollisuut20
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ta suorittaa yritykselle näyttökursseja.
He neuvoivat ottamaan yhteyttä työnjohtajaan.
Aroone aikoo noudattaa neuvoa ja
soittaa työnjohtajalle ensi tilassa.

– On oikein hyvä, että tarjotaan tällainen mahdollisuus. Se auttaa opiskelijoita saamaan harjoittelupaikkoja ja sitä kautta työkokemusta.

Kullanarvoisia kontakteja
Uudenmaan Insinööriopiskelijat järjesti syksyn aikana kaksi Työelämäpäivää yhteistyössä muiden insinöörijärjestöjen ja
Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Toinen päivistä oli
suunnattu rakennusalan ja toinen tieto- ja viestintätekniikan
opiskelijoille.
UIO:n puheenjohtaja Lauri Karhunen kertoo, että kysyntää
vaikuttaa olevan enemmänkin.
– Muilta opintoaloilta on jo otettu yhteyttä ja kysytty, että
koska meillekin saadaan tällaiset päivät.

”Kohtaamalla yrityksiä opiskelijat pystyvät
paremmin ottamaan urapolulleen suuntaa
jo varhaisessa vaiheessa.”

NEABin Saara Suhanto (vas.) ja Jenna Pasanen kertoivat
opiskelijoille kesätyöpaikoista ja mahdollisuuksista opinnäytetöiden tekemiseen.

Uralle oikea suunta jo varhain
Abdirahim Aroone tiivisti hyvin Työelämäpäivän tarkoituksen. Insinööriopinnoissa yritysyhteistyöllä on perinteisesti
ollut tärkeä sija, ja nyt tätä yhteyttä halutaan kuroa vielä läheisemmäksi.
Uudenmaan Insinööriopiskelijat
(UIO ry) vastasi suuresta osasta Työelämäpäivien järjestelyjä.
– Kohtaamalla yrityksiä opiskelijat
pystyvät paremmin ottamaan urapolulleen suuntaa jo varhaisessa vaiheessa,
sanoo UIO:n puheenjohtaja Lauri Kar
hunen, joka itsekin opiskelee rakennusalaa Agricolankadulla.
Karhunen tietää mistä puhuu, sillä
hän on jo ehtinyt työskennellä useassa
eri yrityksessä.
– Insinöörien työllisyysnäkymät rakennusalalla ovat hyvät. Jos paikka ei
tunnu oikealta, voi aina vaihtaa muualle. Rakennusalan yritysten kannattaisi
olla mukana täällä.
UIO:n työelämävastaava Jussi Nord
berg on hänkin rakennusalan opiskeli-

Abdirahim Aroone kartoitti mahdollisuuksia näyttökurssien
suorittamiseen yrityksissä.

ja. Myös Nordberg on hyvin selvillä työmarkkinatilanteesta.
– Töitä riittää tekijöille. Pitää vain osata näyttää oma osaamisensa, hän tiivistää.
Osaamista ja asennetta tarvitaan
Karhunen ja Nordberg korostavat, että
insinöörin osaamisen taso ei välttämättä perustu ikään ja kokemukseen.
– Persoona ja asennoituminen työhön ratkaisevat. Työtehtävät ovat monesti sellaisia, että kun koulun antamiin
perusoppeihin lisätään oikea asenne, sil-

loin pärjää, Karhunen luonnehtii.
– Isot yritykset ottavat usein töihin
opiskelijoita ja muokkaavat heistä yrityksen näköisiä tekijöitä, Nordberg lisää.
Karhunen muistuttaa, että insinööriopiskelijan on valmistauduttava työelämään opintojen ohessa.
– Se on ammatillisen koulutuksen kulmakivi. Opiskelijajärjestöillä on iso rooli
yrityskontaktien rakentamisessa.
Risto Paananen
Kuvat Tomi Westerholm

Opiskelijoille vapaata?
PEABin esittelypöydän luona ei vielä aamupäivällä ole tungosta. Korjausrakentamiseen erikoistuneen yrityksen edustajat Saara Suhanto
ja Jenna Pasanen myöntävät, että kovin paljon he eivät ole opiskelijoita vielä kohdanneet.
– Täällä on opetus täydessä käynnissä samaan aikaan. Opiskelijoille
olisi voinut antaa vapaata, jotta heillä olisi mahdollisuus tutustua yritystoriin, Suhanto sanoo.
PEAB tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia kesätöihin ja opinnäytetöiden tekemiseen. Lisäksi yhtiön edustaja piti asiantuntijaluennon.
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Inssivisa
Testaa tietosi
1. Mikä on Aalto-1?
a) Ensimmäinen suomalainen design-huonekalu
b) Ensimmäinen suomalainen satelliitti
c) Ensimmäinen suomalainen sähköauto
2. Mitä tarun mukaan oli Pandoran lippaassa?
a) Kaikki maailman aarteet
b) Kaikki maailman herkut
c) Kaikki maailman onnettomuudet
3. Kuinka monta tähteä Euroopan unionin lipussa on?
a) 13
b) 11
c) 12
4. Mikä on The Beagle Boys?
a) Agility-seura
b) Karhukopla
c) Brittiläinen rock-yhtye
5. Mitä tutkii dendrologia?
a) hedelmättömiä eliöitä
b) hampaita
c) puulajeja
Vastaukset: 1. b 2. c 3. c 4. b 5. c

Sudoku 6/2015
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Ratkaise inssisudoku ja lähetä se 2.1.2016
mennessä nimesi ja postiosoitteesi kera
osoitteeseen HELINS/Unionimedia, Mikonkatu 17 B, 00100 Helsinki. Voit myös skannata ja lähettää vastauksesi osoitteeseen
helins@unionimedia.fi. Oikein vastanneiden kesken arvotaan sudokukirja.
Edellisen sudokun oikean ratkaisun lähettäneistä arpa suosi Mike Leppästä.
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Kristin Barlowe

Tarinoita
sisusta

Iskuja
tajuntaan
Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen käsittelee kirjassaan Infosota
suorasanaisesti Venäjän
ja lännen välillä riehuvaa sotaa, joka käydään
aseiden sijaan väärällä
tiedolla tai piilottamalla ei-toivottua tietoa. Aihetta lähestytään monelta katilta ja puhutaan
mm. sananvapaudesta,
propagandasta ja vihapuheesta.

Saara Jantunen:
Infosota. Otava 2015.

Sisu – se on voimavara,
jota tarvitaan joka päivä. Ja sitä on nyt koottu
aimo annos kovien kansien väliin. Kirjassa Sisu
14 ihmistä kertoo, kuinka he ovat selvinneet
vaikeasta elämäntilanteesta sisun avulla. Mukana ovat muun muassa ulkomaantoimittaja
Rauli Virtanen, kasvattaja Ville Turkka, rap-artisti Linda-Maria Roine ja
freestylehiihtäjä Pekka
Hyysalo.
Kirjan kertomukset eivät ole mitään sankaritaruja vaan arkisia esimerkkejä yhden ihmisen
sisusta ja sen voimasta.

Sonja Strömsholm, Emilia Lahti, Lauri Järvilehto, Meeri Koutaniemi:
Sisu. PS-kustannus 2015.

Anna Puun ja UMOn joulu
UMOn perinteisen Kohti joulua -kirkkokiertueen solistina
nähdään tänä vuonna pitkältä keikkatauolta lavoille palannut laulaja-lauluntekijä Anna Puu. Hän esiintyy ensimmäistä
kertaa big bandin kanssa. Kiertueen ensimmäinen konsertti
on 28.11. Vantaalla, Pyhän Laurin kirkossa.
UMO ja Anna Puu: Kohti Joulua, Vantalla, Espoossa, Helsingissä ja Porvoossa.

Lisätietoja:
www.umo.fi/konsertit/anna-puu-umo-kohti-joulua/

Keskijohto sävytti alempaa tulevaa viestiä markkinoista ja
kuluttajien tarpeista sellaiseksi, että – Inseadin haastattelemien ihmisten mukaan ”äärimmäisen temperamentikkaaksi” ja ”keuhkojen täydeltä huutavaksi” kuvailema – ylin johto
ei olisi suuttunut. Selvityksestä käy ilmi, että pelolla johtaminen kulminoitui pääjohtaja Jorma Ollilaan.

Nokian johtajat tuhosivat Nokian,
kirjoittaa Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan 27.9.2015

Valoa kaukokatseiselle
Järkevä fillaristi haluaa nähdä ja tulla nähdyksi. Valaistuilla
pyöräteillä monelle riittää ohjaustankoon tai kypärään kiinnitettävä valaisin, mutta pimeässä ajamiseen niistä ei ole
apua.
Omia polkujaan polkevalle on tarjolla uutuusvalaisin, joka
valaisee pitkälle. Felix BC30R -pyörävalon kaksi neutraalivalkoista led-polttimoa tuottavat leveän, jopa 155 metriin
ulottuvan valokuvion.
USB-ladattavassa valaisimessa on viisi valotehoa ja huomiovilkkutoiminto. Virta ei pääse vahingossa loppumaan,
sillä laitteen näyttö kertoo jäljellä olevan käyttöajan valituilla
kirkkausasetuksilla. Hinta noin 147 euroa.

www.fenixvalaisimet.fi/

”Portsarien voitelu jää nykyään mielistelyn ja silmäpelin tasolle. En ymmärrä keskustelua siitä, paljonko portsarit saavat tippiä. Eihän kenelläkään ole enää käteistä lompakossa,
vaan se on täynnä muovia!”

Portsariveteraani Teemu ”Pastori” Potapoff valaisee ammattinsa arkipäivää. HS Nyt 23.10.2017
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Saunalla vaikka
takaperin puuhun
Koneinsinööri Sakari Mattila päätti yhdistää kaksi harrastustaan ja rakensi
saunan vanhaan neuvostoliittolaiseen GAZ-maastokuorma-autoon.
Sakari Mattila, 25, on ollut koko elämänsä kova saunamies. Tuusulassa pääsi Rusutjärveen uimaankin. Lapsuudenkodin autotallit taas tarjosivat oivalliset
puitteet nuoren miehen toiselle harrastukselle, autojen rassaamiselle.
– Sain ensimmäisen autoni 15-vuotiaana. Amisaikana ajoneuvoasentajakoulutuksessa minulla oli muutama Lada. Ehkä sieltä tuli viehätys Neuvostoliiton tekniseen maailmaan, Mattila kertoo.
Kun Mattila kuuli Teuvan sauna-ajoista, hänelle kehkeytyi ajatus itse rakennetusta liikkuvasta saunasta.
Mattila meni armeijaan Vekaranjärvelle heinäkuussa 2009. Asevelvollisuuden suorittaminen moottorialiupseerina
oli nuorelle miehelle luontevaa.
– Intissä oli vähän isompia vekottimia
Neuvostoliitosta, KrAZ-kuorma-autoja.
Totesin, että ne ovat aika kivoja ja semmoinen pitäisi varmaan ostaa.
Kesällä 2014 KrAZ-mallisia kuorma-autoja ei ollut myynnissä, mutta
puolustusvoimien käytöstä poistetun
materiaalin huutokaupasta Hyrylästä
löytyi vuoden 1986-vuosimallin GAZ.
– Kuorma-autossa oli valmiit kopitkin
päällä, joten se oli melkein valmis sauna!
Kiukaasta häkäpönttö grilliksi
GAZin uusi omistaja hinautti traktorilla menopelin lapsuudenkotinsa pihalle.
Vihreä-musta vekotin oli komea, mutta
siinä oli yksi vika – se ei käynnistynyt.
– Joku fiksu kaveri oli sekoittanut
tulpanjohdot. Varmaan pieni jäynä tehty puolustusvoimissa. Etsin vikaa aika kauan. Kun tein puristuspainemittauksia, hoksasin, että neljä pyttyä lyö
oikeaan järjestykseen ja neljä vastapalloon. Se haittasi vähän käyntiä.
Mattila alkoi nikkaroida kiuasta 33
litran kaasupullosta. Hän oli visioinut
24
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Sauna on rakennettu 1986-vuosimallin GAZ- kuorma-autoon,
joka löytyi puolustusvoimien huutokaupasta.

kopin päälle kattoterassin, jonne saisi
grillin. Metropoliasta valmistunut tuore energia- ja ympäristötekniikan insinööri sai ajatuksen, että kiuas toimisi samalla häkäpönttönä.
– Jos puukaasutusta voi harrastaa voimalaitoskoossa, miksei saunakoossa?
Saisi makkarat mustaksi.
Kiuas lämpeni aluksi liikaa, infrapunamittarit näyttivät vähän yli 500 astetta. Ongelma ratkesi lämpökilvillä.
Vesihuoltokin kulkee mukana
Kun kiuas oli valmis ja toimivaksi todettu, Sakari Mattila aloitti lauteiden nikkaroinnin. Muun muassa vanhat radioräkit piti purkaa pois tieltä. Niiden rakenteista sai kuitenkin hyvän pohjan, johon
lauteet pystyi kiinnittämään.
– Pukuhuonettakin piti muokkailla. Epämääräistä ruuvipenkin tynkää ja
rynkkytelineitä piti riisua pois.
Mies teki vielä akkuliitännät ja asensi
valot pukuhuoneeseen ja saunaan. En-

simmäiset löylyt hän pääsi heittämään
vuodenvaihteessa. Kiuas on vieläkin
liian kuuma. Mattila nikkaroi suojaseiniä ja kaiteen poistamaan säteilylämpöä
kiukaan ympäriltä.
Vesihuollon hän järjesti asentamalla pukukopin lattian alle kaksi Ruotsin
armeijan vanhaa 250 litran vesisäiliötä,
joissa on käsipilssipumput. Katolle hän
ripusti kaksi retkisuihkua.
Sauna mukana opiskelijabileissä
Sakari Mattila rakensi koko saunan itse
yksiä talkoita lukuun ottamatta. Sauna
piti saada valmiiksi vapun opiskelijabileisiin. GAZia saa ajaa C-kortilla.
– Menin saunottamaan ihmisiä Kaisaniemeen Metropolian vapputapahtumaan ja vappupäivänä Kaivariin.
Mattila hurautti saunallaan myös
Kauhajoelle Nummirockiin. Sauna oli
päällä joka päivä ja kaverit tykkäsivät
hyvistä ja pehmeistä löylyistä.
Mattila on ajellut saunallaan hyvän-

Sakari Mattila on ajellut saunallaan hyväntekeväisyysperiaatteella. – Rakensin saunan sitä varten, että sillä voi saunoa.

tekeväisyysperiaatteella. Sauna-auto syö
hieman bensaa ja puuta, mutta palkaksi
miehelle on jäänyt unohtuneita t-paitoja, alusvaatteita ja saunaeväitä.
– Rakensin saunan sitä varten, että sillä voi saunoa. Haluan kurvailla turuilla ja
toreilla sellaisissa paikoissa, missä saunoja ei ole. Tällä pääsee vaikka takaperin puuhun. Se on tärkeää, Mattila naurahtaa.
Puuhaa riittää
Sakari Mattila kertoo, että saunassa riittää vielä puuhasteltavaa. Hän aikoo vaihtaa kiukaan pienempään ja lisätä kivien
määrää.
– Nyt siinä on pieni suunnitteluvirhe:
sauna ja kiuas lämpenevät, mutta kivet
eivät. Se ei myöskään toimi enää häkäpönttönä. Ehkä seuraava prototyyppi
toimii paremmin, niin saan grillin katolle.
Mattila on ollut eniten huolissaan saunan ikkunasta. Savupiippu kulkee sen ul-

kopuolella ja ikkuna on kuuma molemmilta puolilta.
– Ja sitä kohti heitetään vielä kylmää
vettä. On se siinä kuitenkin vielä pysynyt. Katolle aion tehdä suihkun hulahula-vanteesta. Kattoterassi tarvitsee
myös penkit, jotta siellä voi grillata ja
huudella.
Mattila suunnittelee laajentavansa
lauteet niin, että ne toimisivat nukkumatiloina sekä pukuhuoneen ehostamista vaneripinnoilla.
– Jos alan tehdä joskus verhoiluhommia, siinä tarvitsen apua. Neuloa minä
en osaa, mies naurahtaa.
Ensi vuonna Teuvaan?
Teuvan sauna-ajot Mattilalta jäivät hänen harmikseen tänä vuonna väliin töiden vuoksi. Mies työskentelee ABB
Ltd:llä kenttähuoltoinsinöörinä ja reissaa ympäri maailmaa huoltamassa Helsingin Pitäjämäestä lähteviä moottoreita ja generaattoreita.

”Haluan kurvailla turuilla
ja toreilla paikoissa,
missä saunoja ei ole.”

– Katselen laakereita ja mittailen mekaanisen puolen juttuja. Sähköstä en tiedä muuta kuin että se on sinistä ja sattuu.
Mattila suunnittelee kruunaavansa
liikkuvan saunansa vielä perään kytkettävällä paljulla. Se kuitenkin vaatisi jo
ajolupien korottamista.
– Tai sitten ostan sen KrAZ:in ja rakennan isomman saunan, vuoden 2016
Teuvan sauna-ajoihin tähtäävä Mattila
naurahtaa.
Teksti ja kuvat Antti Halonen
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Maineikas korkeakoulu
− tie menestykseen?
Monet lukion päättävät nuoret ja heidän vanhempansa pohtivat vakavasti,
kannattaako pyrkiä opiskelemaan arvostettuun, mutta kauempana sijaitsevaan
yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Vai olisiko parempi hakeutua lähialueen
hieman vähemmän maineikkaaseen opinahjoon, jossa opiskelun kokonaiskustannukset
jäävät todennäköisesti matalammaksi?
Johtaako opiskelu laadukkaammassa
korkeakoulussa parempaan työmarkkinamenestykseen? Kuinka suuria alueellisia eroja korkeakoulujen laadussa
voidaan ylipäätään sallia, kun maamme
koulutuspolitiikan yhtenä perustana on
perinteisesti nähty tasa-arvoiset opiskelu- ja kehittymismahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta?
VATT:n erikoistutkija Tuomo Suho
nen on pyrkinyt vastaamaan näihin kysymyksiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreessa julkaisussa Vastuullinen
ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen
(2015: 13). Yleisen olettamuksen mukaan laadukkaassa korkeakoulussa opiskelu parantaa yksilön mahdollisuuksia
sijoittua hyvin työmarkkinoille. ”Koulutus- ja työmarkkinatulemien välistä
syy-seuraussuhdetta selitetään perinteisesti kahdella vaihtoehtoisella teorialla”, kertoo Suhonen. ”Inhimillisen
pääoman teoria tarkastelee laadukkaaseen korkeakouluun hakeutumista yksilön investointina oman osaamispotentiaalinsa kasvattamiseen. Se lisää opiskelijan tuottavuutta ja on siten suorassa yhteydessä esimerkiksi korkeampiin
ansioihin opiskelun jälkeisellä työuralla. Signalointiteorian mukaan laadustaan tunnettuun korkeakouluun pääseminen ja sieltä valmistuminen auttaa yksilöä korostamaan omaa kyvykkyyttään
työmarkkinoilla. Se antaa ikään kuin
mahdollisuuden erottautua vähemmän
kyvykkäistä yksilöistä työnantajien silmissä”, tutkija havainnollistaa aiheeseen
liittyviä näkökulmia.
Jos kyse on maineikkaaseen korkeakouluun pääsemisen tarjoamasta huo26
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mioarvosta, ei positiivisen yhteyden
syntyminen korkeakoulun ja uramenestyksen välille edellytä niinkään yksilön tuottavuuden kehittymistä opintojen aikana. Vaikka korkeakoulu ei pystyisikään virittämään opiskelijaa osaamispotentiaalinsa huipulle, työnantajille
voi riittää korkeakoulun maine. Silloin jo
pelkkä tutkintotodistus tietystä korkeakoulusta tulkitaan signaaliksi yksilön kyvykkyydestä.
Edellytys signalointiteorialle on, että
työnantajat tunnistavat korkeakoulujen
välisiä laatu- tai imagoeroja. Usein nämä havainnot perustuvat omiin opiskelukokemuksiin tai lehdissä julkaistuihin
ranking-listoihin. Jos havaitut yhteydet
korkeakoulun laadun ja työmarkkinamenestyksen välillä nähdään puolestaan eroina inhimillisen pääoman kasautumisessa, voidaan korkeakoulujen laatuun tehtyjen panostusten ajatella tuottavan koulutuksellisia hyötyjä yksilölle.
Siten panostukset ovat myös yhteiskunnallisesti tarpeellisia ja julkisen rahoituksen käyttö laadun kehittämiseen perusteltua.
Korkeakoulun
valikoivuus
”Korkeakoulujen laatua ja uramenestystä tutkivassa kirjallisuudessa on keskusteltu melko vähän itse korkeakoulun laadun käsitteestä ja laadun relevanteista
mittareista”, toteaa VATT:n Tuomo Suhonen. Erityisesti yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on lähtökohdaksi useimmiten otettu laadun määritteleminen korkeakoulun valikoivuuden kautta. Sitä voidaan mitata esimerkiksi korkeakouluun hyväksyttyjen osuudella ha-

kijoista tai opiskelijoiden aiemmalla
opintomenestyksellä, kuten meillä esimerkiksi ylioppilastodistuksen yleisarvosanalla.
Selektiivisessä korkeakoulussa opiskelun ajatellaan tällöin olevan yhteydessä parempaan työmarkkinamenestykseen vertaisvaikutusten kautta. Toisin sanoen yksilön inhimillisen pääoman
arvellaan kasautuvan tehokkaammin hänen opiskellessaan kyvykkäiden vertaistensa ympäröimänä. Valikoivassa korkeakoulussa nähdään syntyvän myös
muita enemmän hyödyllisiä sosiaalisia
verkostoja.
Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että selektiivisyysmittarit kuvaavat varsin epätäydellisesti opiskelijoiden saamaa koulutuksellista hyötyä. Työmarkkinamenestyksen kannalta relevantin laadun kirjo
on ulottuvuuksiltaan laajempi. Suhosen
näkemyksen mukaan esimerkiksi maantieteellinen sijainti suurella työmarkkina-alueella, opetuksen, ohjauksen, johtamisen ja opetustilojen laatu voivat vaikuttaa sekä korkeakouluopiskelijoiden
oppimistuloksiin että opintojen jälkeiseen menestykseen.
Laadun käsitteestä
koulutukselliseen laatuun
Korkeakoulun laatua voidaan mitata eri
tavoin ja eri näkökulmista. Yhdeksi vallitsevaksi tavaksi on kansainvälisessä
tutkimuksessa muodostunut tapa tarkastella sitä viiden erilaisen määritelmän kautta:
1. Poikkeuksellisuus/erinomaisuus:
Laadukkaat korkeakoulut ovat erottuvia, erityisiä, jopa eksklusiivisia. Ne pys-

tyvät saavuttamaan tai jopa ylittämään
korkealle asetetun vaatimustason, jota
yleensä mitataan panoksilla ja tuotoksilla.
2. Täydellisyys: Laadukkaat korkeakoulut pystyvät johdonmukaisesti saavuttamaan virheettömiä tuloksia ja
niissä vallitsee ”laadun kulttuuri”, jossa kaikki organisaatiossa työskentelevät tarkkailevat työprosessiensa laatua
ja pyrkivät laatujärjestelmien mukaisesti tekemään asiat kerralla oikein.
3. Tarkoituksenmukaisuus: Laadukkaat korkeakoulut täyttävät niille asetetut vaatimukset tuottaen määrättyyn
tarkoitukseen soveltuvia, sidosryhmien
tarpeita tyydyttäviä palveluita.
4. Vastine rahalle: Laadukkaat korkeakoulut pystyvät toimimaan kustannustehokkaasti tarjoten asiakkaiden investoinneille parasta mahdollista tuottoa.
5. Muutos: Laadukkaat korkeakoulut
pystyvät tuottamaan lisäarvoa koulutusprosessiin aktiivisesti osallistuville opiskelijoilleen muuttamalla ja parantamalla heidän toimintakykyään.
Näistä määritelmistä viimeinen eli muutos on monen tutkijan mielestä eräänlainen korkeakoulutuksen laadun metakäsite, joka avaa sitä, mikä korkeakoulutuksen perimmäinen päämäärä on. Kuitenkin esimerkiksi julkisuudessa lähestytään korkeakoulutuksen laatua usein
erilaisten ranking-listojen avulla, joista
tunnetuimmat ovat ns. Shanghain lista
sekä Times Higher Education. Ne perustuvat helposti saatavilla oleviin indikaattoreihin, kuten korkeakoulujen tieteellisiin saavutuksiin, rahoitukseen, hakijoiden ja korkeakouluun päässeiden suhdelukuun tai asiantuntijoiden arvioihin
maineesta.
Tutkijat ovat arvostelleet niiden käyttöä. Empiirinen evidenssi ei ole antanut
tukea väitteelle, että listauksissa käytetyt indikaattorit olisivat merkittävässä
syy-seurausyhteydessä opiskelijoiden
opinnoistaan saamaan hyötyyn. Nykytutkimuksen mukaan laadukas korkeakoulutus syntyy pikemminkin käytänteistä, jotka
-rohkaisevat opiskelijoiden ja henkilökunnan väliseen kontaktiin
-kehittävät vastavuoroisuutta ja yhteistyötä opiskelijoiden keskuudessa

-rohkaisevat aktiivista oppimista
-antavat palautetta ripeästi
-korostavat tehtäviin käytetyn ajan
merkitystä
-viestivät korkeista odotuksista
-kunnioittavat lahjakkuuksien ja oppimistapojen monimuotoisuutta.
Myös aivan uusimmissa tutkimuksissa akateemisen haasteen taso, aktiivinen
ja yhteistyöhön perustuva oppiminen,
opiskelijan ja henkilökunnan vuorovaikutus, koulutuksellisten kokemusten rikastaminen ja kannustava kampusympäristö ovat olleet yhteydessä koulutuksen
tehokkuuteen. Näillä periaatteilla on havaittu olevan merkittävä yhteys opiskelijoiden positiivisiin koulutuksellisiin
muutoksiin.
Maiden
välisiä eroja
Valtaosa korkeakoulutuksen ja työmarkkinamenestyksen välistä yhteyt-

tä tarkastelevista tutkimuksista on tehty Yhdysvalloissa, mutta myös Pohjoismaat ovat aktiivisia tällä sektorilla. Nämä kaksi maantieteellistä aluetta muodostavatkin kiinnostavan vertailuparin.
Siinä missä heterogeenisista koulutusjärjestelmistään ja suurista tuloeroistaan tunnetussa Yhdysvalloissa korkeakoulun valinnalla voidaan olettaa olevan
merkitystä, edustavat Pohjoismaat ennakko-odotusten suhteen toista äärilaitaa tasa-arvoisia lähtökohtia korostavien, julkisesti rahoitettujen korkeakoulujärjestelmiensä ja melko yhdenmukaisen palkkarakenteensa ansiosta.
Yhdysvalloissa aineistot ovat yleensä perustuneet laajoihin kyselypohjaisiin seurantatutkimuksiin. Ne ovat keskittyneet lähes kokonaan korkeakoulun
selektiivisyyden ja ansioiden välisen yhteyden tutkimiseen. Usein niissä käytetään myös amerikkalaisittain suosittuja
standardoituja kykytestejä opiskelija-aineksen vakioimiseen. Ei liene yllätys, etHE L I NS 6/ 201 5
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tä pääosin tulokset siellä puoltavat korkeakoulun laadun ja työmarkkinamenestyksen välistä positiivista syy-seuraussuhdetta. Esimerkiksi vuonna 2009
tehdyn tutkimuksen loppupäätelmänä
oli, että opiskelu erään, tutkimuksessa
anonyymiksi jätetyn osavaltion lippulaivayliopistossa kasvattaa ansioita 20 prosentilla kyseisen yliopiston opiskelijavalinnassa lähelle sisäänpääsyrajaa sijoittuneiden yksilöiden keskuudessa. Kuitenkin korkeakoulun valikoivuus näyttää joidenkin tutkimusten valossa vaikuttavan positiivisesti lähinnä alhaisen
tulo- ja/tai koulutustason perheistä lähtöisin olevien tai vähemmistötaustaisten
opiskelijoiden ansioihin.
Ennakko-odotusten mukaisesti Pohjoismaissa on saatu vähemmän evidenssiä siitä, että korkeakoulun valinnalla
olisi merkitystä myöhemmän työmarkkinamenestyksen suhteen. Korkeampi
laatu vaikuttaa ansioihin vain joko hyvin heikosti tai vasta myöhemmin työkokemuksen lisääntyessä. Tuomo Suhosen
mukaan ei ole näkyvissä viitteitä siitä,
että Suomessa korkeakoulun valinnal-

la olisi merkitystä. Esimerkiksi metropolialueella sijaitsevasta ja selektiivisestä yliopistosta valmistuminen ei keskimäärin paranna yksilön alku-uran ansiokehitystä. Sen sijaan Suhosen tulokset tarjoavat varovaista tukea väitteelle,
että opetusresurssien kasvattaminen ja
korkea opettaja-opiskelijasuhde parantaa erityisesti naispuolisten opiskelijoiden inhimillisen pääoman kasautumista.
Vastuullinen ja vaikuttava
korkeakoulu
Opiskelijoiden työmarkkinamenestyksen takana voi olla useita tekijöitä, joista korkeakoulun laatu selittää vain yhden osan. Silti korkeakouluja on tapana verrata keskenään, ja arkikeskustelussa korkeakoulun hyvän maineen ajatellaan perustuvan paitsi kykyyn houkutella parasta opiskelija-ainesta, myös toiminnassa vallitsevaan eettiseen ja vastuulliseen asenteeseen nuorten osaamispotentiaalin kasvattamista kohtaan.
Se, että esimerkiksi vuosina 2008−2011
Metropolian tekniikan koulutusalalta amk-tutkintoon valmistuneiden in-

sinöörien vuosiansio (mediaanitulo 40
145 €) oli vuonna 2012 korkeampi kuin
muista ammattikorkeakouluista valmistuneiden (mediaanitulo 36 202 €/vuosi) ei oletettavasti johdu vain sijainnista pääkaupunkiseudulla. Keskusteluissa
työnantajien kanssa käy ilmi, että Metropolian korkea vaatimustaso tunnetaan ja
siksi sieltä valmistuneiden insinöörien
osaamiseen luotetaan varsin laajasti.
Opintojen tuottama inhimillinen pääoma ja sen kautta saatu työmarkkinamenestys on kiinnostava teema. Se ei kuitenkaan ole ainoa näkökulma korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Myös innovaatioympäristöjen
rakentaminen ja teknologian siirto ovat
tärkeitä keinoja, joilla yliopistot ja ammattikorkeakoulut vaikuttavat toimintaympäristössään.
Edellä mainittujen vaikutusten ohella on viime vuosina vahvistunut ajatus
siitä, että korkeakoulujen kaikkinainen
avautuminen yhteiskuntaan on välttämätöntä. Tutkimusta ja kehitystyötä
tehdäänkin yhä enemmän kansalaisia
kuulemalla, heitä osallistamalla ja heidän kokemuksiaan hyödyntämällä. Studia generalia tai Vox Helsinki -tyyppiset avoimet tapahtumat keräävät suurta yleisöä korkeakoulujen auditorioihin, ja myös korkeakoulujen kulttuurialat tuovat elinvoimaa toiminta-alueilleen. Parhaimmillaan korkeakoulut edistävät laajasti hyvinvointia ja sosiaalista
koheesiota.
Korkeakoulujen yhteiskunnallisella
vaikuttavuudella on monia ulottuvuuksia ja tulosten mittaaminen on haastavaa. Tuhdin tietopaketin asiasta antaa
Tuomo Suhosen artikkelin lisäksi muut
edellä mainitut, viime kesäkuussa ilmestyneen opetus- ja kulttuuriministeriön
Vastuullinen ja vaikuttava -julkaisun tutkimusraportit.
Raportti on luettavissa osoitteessa www.minedu.fi/
export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/
okm13.pdf ?lang=fi.

Tuire Ranta-Meyer
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kuvat Markku Lempinen ja Julius
Haukkasalo
28

–

HEL I NS 6/2 0 1 5

Sinua varten
– työssä ja vapaalla

Toivotamme jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme
Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta!
Helsingin Insinöörien hallitus ja toimiston väki
Tuula Alho ”Järvelle päin” 2012

Ilmoittaudu
HI:n tapahtumiin
Ilmoittaudu osoitteessa www.helins.fi/tapahtumat,
ellei toisin mainita.
n Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi.
n Useimpiin tilaisuuksiin voit varata lipun myös seuralaisellesi.
n Ilmoittautumiset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
n Varauksestasi lähetetään varausvahvistus tai maksutiedot
sähköpostiisi tai e-laskuna. Pyydettäessä voit saada myös
paperilaskun.
n Liput saapuvat toimistolle noin 2–3 viikkoa ennen tapahtumaa. Kun
maksusuoritus näkyy tilillämme, lähetämme liput postitse.
n

Seuraa tapahtumakalenterista ja Facebookista ajankohtaisia ilmoituksia!
Lisätietoja:
www.helins.fi/tapahtumat
toimisto@helins.fi, puh. 040 150 3878
www.facebook.com > Helsingin Insinöörit HI ry
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Kansallisteatteri / Stefan Bremer

Mahdolliset maailmat
Erään lapsitähden tarina
Lauantaina, 5. maaliskuuta 2016 klo 13
Suomen Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Mahdolliset maailmat on hilpeänhaikea rakkaudentunnustus teatterille, jossa lapsuus ei koskaan kuole. Moniulotteinen
draama kasvaa yksittäisen ihmisen kokemusmaailmasta rinnakkaisten todellisuuksien fantasiaksi.
Rooleissa Eero Aho, Pia Andersson, Kristiina Halttu, Leo
Honkonen, Saara Kotkaniemi, Pirjo Luoma-aho, Markku
Maalismaa, Jukka-Pekka Palo, Antti Pääkkönen, Seppo
Pääkkönen, Esko Salminen ja Marja Salo.
Ohjaus Paavo Westerberg.
Lipun jäsenhinta on 24 euroa, max 2 lippua/jäsen.
Varaa lippusi: www.helins.fi/tapahtumat
tai HI:n toimisto puh. 040 150 3878.

Kansallisteatteri / Tuomo Manninen

Töppöhörö
Lauantaina, 6. helmikuuta 2016 klo 19
Suomen Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Komedia miehestä Suomessa ja Suomesta miehessä.
Juha Hurmeen uusin teos sukeltaa suruttomasti suomalaisen
miesmyytin sameimpiin suonsilmäkkeisiin, joista kumpuavat
näyt herättävät sääliä ja kauhua siinä missä nauruakin.
Rooleissa Jarkko Lahti ja Alina Tomnikov.
Ohjaus Juha Hurme ja Hanna Brotherus.
Lipun jäsenhinta on 21 euroa, max 2 lippua/jäsen.
Varaa lippusi: www.helins.fi/tapahtumat
tai HI:n toimisto puh. 040 150 3878.

Jarkko Lahti.
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Kansallisteatteri / Juuso Westerlund, kuvankäsittely Stefan Bremer

Loppiaiskonsertti:
John Malkovich
Helsingin kaupunginorkesteri:
Report on the Blind – John Malkovich
Keskiviikkona 6. tammikuuta 2016 klo 15
Helsingin Musiikkitalo, Konserttisali
Hollywood-legenda John Malkovich ja pianisti
Ksenia Kogan tarjoavat ainutlaatuisen tarinallisen
musiikkielämyksen.
Lipun jäsenhinta on 24 euroa, max 2 lippua/jäsen.
Varaa lippusi: www.helins.fi/tapahtumat
tai HI:n toimisto puh. 040 150 3878.

John Malkovich.

Mika Balk

Ammattikuvaajan
CV-valokuvausta
Keskiviikkona 2. joulukuuta 2015 klo 16–18
Torstaina 3. joulukuuta 2015 klo 16–18
Insinöörit-Ekonomit-talo, Ratavartijankatu 2 A.
Työhakemuksissa ja ansioluettelossa tarvitaan
usein valokuvaa. Tule ammattikuvaajan valokuvattavaksi – saat maksutta edustavan kuvan CV:täsi tai vaikkapa LinkedIn-profiiliasi varten.

Jaana Kälviäinen

Herkullinen idea
– Insinöörin keittokirja

Valitse sopiva päivä ja ilmoittaudu kuvauksiin
www.ilry.fi/tapahtumat.

Insinööreillä on ainutlaatuinen kyky kehittää ja luoda uutta sekä soveltaa sitä käytäntöön. Oletko sinä käyttänyt kykyäsi keittiössä? Kokoamme Helsingin Insinöörien reseptejä ja ehkäpä
niistä syntyy oikea keittokirja.
Lähetä reseptisi osoitteeseen toimisto@helins.fi. Kerro samalla, mistä ohje on peräisin tai miten se syntyi, sekä ilmoita yhteystietosi.
HE L I NS 6/ 201 5
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HI ry
Jukka Kari

Auringonlaskun
aikaan

Markku Erkamo

Teimme Valokuvauskerhon kanssa syyskuun 12. päivänä kuvaus- ja kokousretken Porkkalanniemeen.
Matka alkoi Lähteelän ulkoilualueelta, josta päivän mittaan siirryimme Porkkalanniemen ulkoilualueen rantakallioille ihastelemaan auringonlaskua.
Auringonlaskun jälkeen odottelimme
pimeän tuloa, kunnes tähtitaivas oli riittävän kirkas Linnunradan kuvaukseen.
Kuvaussession jälkeen pääsimme nauttimaan meille varatun saunan hyvistä löylyistä ja maukkaista tarjoiluista.
Jukka Kari
HI-Valokuvauskerho

Valokuvausretki Tallinnaan

Pakkaa kameralaukku mukaasi ja lähde HI-Valokuvauskerhon retkelle Tallinnaan. Oppaamme johdattaa kuvausryhmän kiinnostuksen mukaan esimerkiksi Piritan luostarin raunioille tai Kadriorgin
puistoon. Poikkeamme myös vanhassa kaupungissa.
Laivamatka on omakustanteinen, joten varaa lippusi laivayhtiöltä.
HI tarjoaa lounaan Tallinnassa. Muistathan ottaa passin mukaan.
Matkan hinta on 34 euroa. Viking Clubin jäsenhinta on 29 euroa.
Mika Balk
HI-Valokuvauskerho
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Raimo Dahl

Lauantaina 28. marraskuuta 2015
Tapaaminen Viking XPRS terminaalissa klo 10.30.
Paluu Tallinnasta lähtee klo 18.00.
Helsinkiin saavutaan klo 20.30.

Ilmoittaudu loppuvuoden koulutuksiin
Pixhill

Helsingin Insinöörit ja Insinööriliitto
järjestävät yhteistyössä koulutukset:
Ulkomaille töihin?
Lauantaina 28. marraskuuta 2015
klo 10–17
Ratavartijankatu 2 A, 3. krs,
Seminaariluokka
Asiantuntijan opastuksella tietoa
ulkomailla työskentelystä:
• Työsuhteen ehdot
• Työluvat
• Sosiaaliturva
• Verotus
• Kulttuurierot
• Työnhaku ja dokumentit
• Palkkaus
Työelämän pelisäännöt 3
Torstaina 10. joulukuuta 2015 klo 17–20
Ratavartijankatu 2 A, 3. krs, Seminaariluokka

Koulutuksen aiheena on yhteistoiminta, irtisanominen ja päättösopimukset.
Koulutukset ovat erittäin suosittuja, joten ilmoittaudu nopeasti! Mikäli koulu-

tus ehti mennä jo täyteen, voit ilmoittautua jonoon – vapautuvat paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
www.ilry.fi/koulutukset

Näin onnistut
työhaastattelussa

Vertaistukea
työnhakuun

Tiistaina 15. joulukuuta 2015 klo 9–12
Balderin sali, Aleksanterinkatu 12

Työnhakuboosterissa voit parantaa työnhakutaitoja, saada lisäpontta työnhakuun, kirkastaa osaamistasi ja uratoiveitasi sekä antaa ja saada vertaistukea.
Kymmenen hengen ryhmälle on luotu valmis ohjelmamalli, joka tarkentuu aina osallistujien toiveiden mukaan. Toimintaa koordinoi ryhmäohjaaja, joka itse on vertainen ja osallistunut johonkin aiemmista ryhmistä. Ryhmä kokoontuu kerran
viikossa yhdeksän viikon ajan Työnhakuveturin toimitiloissa,
Ratavartijankatu 2 A, Helsinki.

Tilaisuuden teemoina ovat:
Miten päästä työhaastatteluun?
Työhaastattelun eri muodot
Mitkä ovat tyypillisiä haastattelukysymyksiä?
Miten suhtautua haastavampiin kysymyksiin?
Omat kysymykset ja dialogi haastattelussa
Haastattelun jälkihoito – miten varmistan työpaikan saannin?
Ilmoittaudu 10. joulukuuta mennessä: www.tyonhakuveturi.fi

Lisätiedot: projektipäällikkö Risto Säynäväjärvi,
risto.saynavajarvi@tyonhakuveturi.fi tai puh. 0400 338 677.
HE L I NS 6/ 201 5
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Oletko oikeutettu jäsenmaksualennukseen?
Alennus vuoden 2015 jäsenmaksusta
voidaan myöntää koko jäsenmaksuvuoden jäsenenä olleelle alennukseen oikeuttavalta ajalta. Alennus myönnetään
niiltä kuukausilta, joille on osoittaa alennusperuste. Perusteita ovat muun muassa:

• pitkäaikainen sairaus
• palkaton perhevapaa
• kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyminen
• vuorotteluvapaa
• ulkomailla oleskelu
• päätoiminen opiskelu
• erityisen alhaiset tulot.

• työttömyys tai lomautus
• varusmies- tai siviilipalvelus

Vuotta 2015 koskevaa jäsenmaksualennusta on haettava viimeistään 31.12.2015.

Alennusohjeet ja alennushakemuslomake löytyvät osoitteesta www.helins.fi. Voit
tilata lomakkeen myös HI:n toimistolta,
toimisto@helins.fi tai puh. 040 150 3878.

Pixhill

Parempaan työpäivään -lounas
Perjantaina 4. joulukuuta 2015 klo 10–13
Ravintola Factory, Valimotie 13, A-talo
Tervetuloa nauttimaan yhteistä lounasta HI:n luottamushenkilöiden ja liiton asiamiesten kanssa. Voit ottaa mukaasi myös liittoon kuulumattoman kollegasi, niin
kerromme samalla, miksi kannattaa olla jäsenenä ammattijärjestössä. Lounaalle ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Lisätiedot: IL asiamies Mikko Sormunen, mikko.sormunen@ilry.fi.

Yritysfoorumi liikeidean tukena
Yritysfoorumin muodostavat HI:n yritystoiminnan seniorijäsenet, jotka kokemuksellaan ja osaamisellaan kannustavat ja tukevat liikeideasi kehittämistä ja
auttavat välttämään liiketoiminnan sudenkuoppia.
Ota yhteyttä Yritysfoorumiin esittelemällä tuoteideasi, olipa se sitten tavaratai palveluidea. Kerro taustatietojesi lisäksi muun muassa:
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Kenen idea on?
Mikä on idean pääasiallinen sisältö ja toteutuksen periaate?
Kuka on asiakas, joka ostaisi ideaan perustuvan tuotteen?
Minkä asiakkaan ongelman tuote ratkaisee?
Mitkä ovat kilpailevat tuotteet tai vaihtoehdot asiakkaalle?
Onko ideaan perustuvan tuotteen tarpeellisuus tiedusteltu asiakkaalta?

Paljonko asiakas on valmis maksamaan
tuotteesta?
Missä ovat potentiaaliset markkinat ja
kuinka suuret ne ovat?
Onko idean toimivuus testattu esimerkiksi protolla?
Lähetä esittelysi osoitteeseen
immosentommi@gmail.com.
Esittelyn perusteella foorumilaiset arvioivat idean jatkokäsittelyn ja järjestävät
henkilökohtaista sparrausta.

Mika Balk

Vådötorp-huvilan kesävaraukset
Ensi kesän varaukset
4. tammikuuta 2016 alkaen!
Vådötorp on Helsingin Insinöörien kesäpaikka Vartiosaaressa, Itä-Helsingissä.
Saareen pääset esimerkiksi Reposalmen
laiturista kaupungin vesiliikennereitin
aluksilla tai vuokralaisten käyttöön varatuilla soutuveneillä.
Huvilan vuokrauskausi on 4.5.–
16.10.2016. Voit vuokrata huvilasta yksittäisiä huoneita tai vaikka koko huvilan suuremmalle seurueelle. Huvila sopii myös työyhteisösi tiimipalavereihin,
saunailtoihin ja virkistyspäiviin.
Vuokrattavana on viisi 2–4 hengen
huonetta, yhteensä 16 vuodepaikkaa sekä muutama lisävuode ja pinnasänky.
Yhteiskäyttötiloja ovat keittiö, ruokasali ja takkahuone. Rannassa on puulämmitteinen sauna 7–8 hengelle sekä erillinen grillikatos. Huvila toimii omatoimihuvila-periaatteella.
Lisätiedot ja varaustilanne:
www.helins.fi/vadotorp
toimisto@helins.fi, puh. 040 150 3878.

		

4.5.–19.6. ja 15.8.–16.10.

Sesonki 20.6.–14.8.

HUONE		
Yksi yö			35 e			40 e
Lisäyöt			30 e			35 e
		
KOKO HUVILA		
Yksi yö			170 e			180 e
Päiväkäyttö arkisin

150 e			

Vuokrat
Huoneiden vuokrat koskevat koko huonetta, eikä yöpyjien määrä vaikuta hintaan. Sauna ja grillikatos ovat kaikkien saaressa käyvien jäsenten käytössä. Vuokravuorokausi alkaa klo 16.00 ja
päättyy klo 15.00.
Neljä vuodetta: Ahven, Hauki ja Lohi
Kaksi vuodetta: Kuha ja Siika
Päiväkäyttö sisältää huvilan yleisten tilojen käyttöoikeuden.

160 e

Tule mukaan
huvilan huoltoryhmään
Vapaaehtoisista koostuvaan huvilan
huoltoryhmään ovat tervetulleita kaikki jäsenet. Huoltoryhmässä jokainen voi
osallistua toimintaan oman osaamisensa
ja kiinnostuksensa mukaan. Esimerkiksi
kevät- ja syystalkoissa kunnostetaan huvilan laituria tai siistitään pihaa saunomisen ja grillauksen ohella.
Huoltoryhmän sähköpostilistaan voit
liittyä ilmoittautumalla osoitteessa
jaana.kalviainen@helins.fi.
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Luottamusmiehet tuovat palautetta ja tunnelmia kentältä.

Luottamusmiehet verkostoitumassa
Viitisentoista luottamusmiestä saapui
Helsingin Insinöörien ja Insinööriliiton
Uudenmaan piirin järjestämään verkostoitumisiltaan 22. syyskuuta 2015. Ennen saunaa oli tilaisuuden virallinen
osuus, jossa puhujina olivat Uusi keskusjärjestö -hankkeen projektipäällikkö Ju
ha Heikkala sekä Insinööriliitosta projektiasiamies Tommi Grönholm ja puheenjohtaja Pertti Porokari.
Uusi keskusjärjestö -hankkeessa ollaan
edelleen selvitysvaiheessa, mutta katseet on käännetty jo 2020-luvulle. Juha
Heikkalan mukaan Uusi keskusjärjestö –
mikäli se aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2017 – on moniarvoinen, puoluepoliittisesti riippumaton, toimii kansallisesti ja kansainvälisesti. Mukana suunnittelutyössä on 49 ammattiliittoa kaikilta toimialoilta.
Lisätiedot: uusikeskusjarjesto.fi
Tommi Grönholm kannusti luottamusmiehiä hyödyntämään liiton sähköisiä ja painettuja materiaalipaketteja ja
asiakaspalvelun tukea. Luottamusmie36
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het ovat avainasemassa, kun yrityksen
henkilökunnalle kerrotaan ammattiliiton tavoitteista, jäsenpalveluista ja
edunvalvonnasta. Ammattiliiton palvelut voidaan kokea tarpeettomiksi, jos niitä ei tunneta riittävän hyvin.
Pertti Porokari keskittyi puheessaan
ajankohtaiseen aiheeseen – yhteiskuntasopimuksen kaatumisen syihin ja hallituksen talouspolitiikkaan. Harmaa talous, massatyöttömyys, ylisuuret osingot
ja median yksipuolisesti värittämä tiedonvälitys ovat merkkejä kriisiytyneestä Suomesta.
Uusia luottamusmiesten verkostoitumis
iltoja järjestetään myös jatkossa.
Tervetuloa mukaan!
Teksti ja kuvat: Sointu Högström

Uusi keskusjärjestö -hankkeen arvoiksi
on nostettu rohkeus ja reiluus, kertoo
projektipäällikkö Juha Heikkala.

Projektiasiamies Tommi Grönholm
valottaa jäsenhankinnan merkitystä
työpaikalla.

Puheenjohtaja Pertti Porokari näkee
luottamusmiesten merkityksen toiminnalle ensiarvoisen tärkeänä.

1

uusi jäsen

tai

Tiimipaita

2
Suosittelemalla mahdollistat kaverillesi
paremman työpäivän. Mitä enemmän
jäseniä liitossa on, sitä vahvemmin
pystymme ajamaan jäsenistön etua.

Perehdy jäsenyyden etuihin, ota asia
puheeksi ja kuuntele keskustelukumppaniasi.
Liittoon kuulumisen syitä on monia ja ne
vaihtelevat kunkin elämäntilanteen ja
ajatusmaailman mukaan. Lisää vinkkejä
saat Suosittelen! -nettisivulta.
insinöör
insin i
öör
i

Jäsenhankinta on palkitsevaa
ja siinä voittavat kaikki
– uusi jäsen, sinä ja liitto.
Suosittelen!

tai

Finnkinon
leffalippu

Termosmuki

uutta jäsentä

tai

Power Bank
-varavirtalähde

5

tai

Superlahjakortti
40 €

uutta jäsentä
tai

Lentolaukku

10

2 x Finnkinon
leffalippu

tai

Kapselikahvinkeitin

Lehden
vuosikerta

uutta jäsentä
Saat kutsun kerran vuodessa
järjestettävään jäsenhankinnan
supersankareiden VIP-tilaisuuteen!

Insinööriliitto tekee työtä
parempien työpäivien puolesta
www.ilry.ﬁ
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H

HI ry
Sointu Högström

Insinöörin
tärkeät osoitteet
Helsingin Insinöörit HI ry
toimisto@helins.fi, www.helins.fi
Insinööriliitto IL ry
asiakaspalvelu@ilry.fi, www.ilry.fi

Jäsenpalvelu
Jäsenrekisteriä koskevat tiedustelut, muutostiedot, suoramarkkinointikiellot yms. voit osoittaa joko HI:n toimistolle
tai Insinööriliiton asiakaspalveluun. IL:n Asiakaspalvelukeskus palvelee arkisin klo 9–16 numerossa 0201 801 801 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@ilry.fi.
IAET
Insinöörien, Arkkitehtien ja Ekonomien Työttömyyskassa
www.iaet.fi

HI:n toimisto Pasilassa
Ratavartijankatu 2 A, 00520 Helsinki

AYT
Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassa
www.ayt.fi

Toimisto on Joululomalla 21.–28.12.2015

Palveluksessasi
Toimistosihteeri
Eine Sahlakoski
040 150 3878
toimisto@helins.fi

Järjestösihteeri
Jaana Kälviäinen
050 403 2363
jaana.kalviainen@helins.fi

Viestintävastaava
Sointu Högström
040 180 6210
sointu.hogstrom@helins.fi

Jäsentietojen
päivittäminen
Mikäli yhteystietosi muuttuvat tai vaihdat työpaikkaa, päivitä
tietosi jäsenrekisteriin Insinööriliiton jäsensivuilla www.ilry.
fi > Jäsensivuille. Käytä kirjautumissivun käyttäjätunnuksena
jäsenkorttisi jäsennumeroa. Muista päivittää myös sähköpostiosoitteesi yhteydenpidon vuoksi. Kotiosoitteen muuttuessa
saamme tiedot suoraan Väestötietojärjestelmästä.

Seuraa myös:
Facebook > Helsingin Insinöörit HI ry
Twitter #Helsingininsinöörit, #helins
Slideshare > HIry

Hallituksen jäsenten yhteystiedot
löytyvät osoitteesta www.helins.fi/hallitus
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Kolumni

HELSINGIN INSINÖÖRIEN
AMMATILLISAATTEELLINEN
JÄSENLEHTI

VERKOSTOITUMISTA
Liittomme tarjoaa yhdessä aluejärjestöjen kanssa jäsenistölle kattavan määrän jäsenetuja ja -palveluja. Tarjontaa on paljon ja sitä hyödyntämällä varmasti saa jäsenyydelleen katetta. Kaukana on kuitenkin se kulta-aika, jolloin opiskelijat kiskottiin
jo ennen valmistumista koulunpenkiltä työelämään. Toki tällaisia tarinoita kuulee
edelleen, mutta läheskään kaikille näin ei kuitenkaan käy. Sen sijaan korkeakoulutettujen työttömyys on kovassa kasvussa. Eikä vain vastavalmistuneiden työttömyys,
vaan myös pitkän työuran omaavien työttömyys on lisääntynyt irtisanomisten myötä. Myös pitkäaikaistyöttömiä on paljon.
Suurin osa meidänkin liittomme eduista ja palveluista ovat maksullisia – toki jäsenetuhintaan, mutta maksullisia. Ilokseni voin kuitenkin todeta, että meillä kasvavaan työttömyyteen on reagoitu lisäämällä maksuttomia koulutuksia. Liittomme
myös välittää tietoa avoimista työpaikoista sekä järjestää esimerkiksi CV-klinikoita
ja valokuvauksia. Olisiko kuitenkin syytä huomioida paremmin rahallisesti heikommassa asemassa olevat myös muiden etujen osalta?
Ay-liike voisi tarjota esimerkiksi enemmän maksuttomia verkostoitumismahdollisuuksia ja kohtaamispaikkoja työttömille jäsenilleen, koska harva valitsee työttömyytensä itse ja useilla on tarve uusien verkostojen luomiselle. Kutsutaan tätä vaikka syrjäytymisen ehkäisykeinoksi ja yhteisöllisyydeksi. Järjestäväthän opiskelijatkin
työelämäpäiviä, joissa työnantajat kohtaavat työnhakijat ja tilaisuuksia, joissa samassa elämäntilanteessa olevat kohtaavat keskustelun merkeissä. Voisiko tällaisia järjestää myös opintonsa päättäneille?
Yksi suuri kirjoittamaton jäsenetu on vaikuttamisen mahdollisuus. Kaikilla jäsenillä on oikeus antaa palautetta ja kehitysideoita liiton toimintaan ja palveluihin. Itse
asiassa etuuden lisäksi tämä on myös velvollisuus. Jäsenien tehtävä on tuoda päättäjille uusia ideoita, jotta päättäjät eivät karkaa liian kauaksi jäsenistä.
Henna Hartikainen
Puheenjohtaja
Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

Ota kaikki irti
jäsenyydestäsi
Tutustu jäsenetuihisi HI:n uudistetuilla verkkosivuilla www.helins.fi

Mukavaa
loppuvuotta!
Muistathan näkyä pimeässä
– käytä heijastinta.

Seuraavassa
HELINS-lehdessä
Esitellään HI:n uusi hallitus ja puhutaan mm. 3d-tulostamisesta.
Lehti ilmestyy 27.1.2016.

Kuva Heini Ristell
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HELSINGIN INSINÖÖRIT
SAI UUDET VERKKOSIVUT
Kerro, mitä mieltä olet sivuista ja miten voisimme vielä kehittää niitä.
Tutustu sivustoon www.helins.fi

VERKKOLEHTI

TAPAHTUMAT

Lue lisää HELINS-lehden artikkeleita verkkolehdestä

Tapahtumakalenterissa yli 70 tapahtumaa vuodessa

TYÖMARKKINABLOGI

JÄSENEDUT

Kommentoi kiinnostavia blogikirjoituksia

Jäsenedut ja -palvelut ovat sinua varten – hyödynnä ne!

AJANKOHTAISTA

EDUNVALVONTA

Seuraa HI:n ajankohtaisia asioita verkossa

Tietoa asioidesi ajamisesta

Uudet verkkosivut toteutti Digimainostoimisto G-Works — www.g-works.fi

