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Terveisiä  
HEIKKI HEISKANEN

SeAMK Tekniikka, lehtori, D
Tool Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Valtuuskunnan jäsen 2012–2017
Valtuuskunnan varajäsen vuodesta 2018
Toimitusneuvoston jäsen vuodesta 2019

 irjoitan hallituksen jäsenenä 
nyt jo toistamiseen tälle hallitusten jä-
senten palstalle. Kun edellisen kerran 
vuonna 2017 kirjoitin, oli työehtosopi-
musneuvottelut käynnissä ja kirjoitin it-
selleni ja myös monille muille tekniikan 
opettajille tärkeistä neuvotteluasioista 
eli tekniikan ja liikenteen alan erityiskir-
jauksista, josta erityisesti Sivista halusi 
päästä eroon. Nämä kuitenkin säilyivät 
OAJ:n neuvottelijoiden ansiosta.  Palaan 
tässä kirjoituksessa myös näihin asioi-
hin. Aluksi hieman henkilökohtaista it-
sestäni, sitten hieman päivitystä Seinä-
joen korkeakoulusta ja lopuksi nykyisen 
työehtosopimuksen tekstikysymyksiä, 
jotka tulevat taas oleman neuvotteluis-
sa esillä. 

OLEN 52-VUOTIAS SAVOLAINEN mies 
vaikkakin syntynyt Tukholmassa. Var-
kauteen muutin vanhempieni mukana 
vuonna 1975. Onneksi Varkaudessa oli 
Ahlströmin tehtaiden (nyk. Stora-Enso 
ja Sumitomo SHI FW Energia Oy) ansios-
ta ruotsinkielinen ala-aste, jonka kävin 
ennen kuin siirryin suomenkieliselle ylä-
asteelle ja lukioon. Valmistuin puutek-
niikan diplomi-insinööriksi Otaniemes-
tä vuonna 1996. Miten hurri, jota minua 
lapsena välillä kutsuttiin, ja savolainen 
päättyy Lakeuksille ja Seinäjoelle? No 
tietysti rakkaudesta lajiin eli opettami-
seen. Aloitin SeAMK:ssa puutekniikan 
lehtorina vuonna 2001.  Samana vuon-
na aloitin myös koulutuspäällikkönä 
ja toimin siinä tehtävässä koulutuksen 
lakkauttamiseen saakka. Viimeinen si-
säänotto oli vuonna 2008 ja viimeinen 
”puuinssi” valmistui vuonna 2014.

Terveisiä Etelä-Pohjanmaalta – 
avaruuden pääkaupungista

TÄLLÄ HETKELLÄ TOIMIN lehtorina ko-
netekniikassa. Päätoimen lisäksi minulla 
on useita muita työtehtäviä ja luotta-
mustoimia. Opinto-ohjaajakoulutuksen 
käyneenä toimin myös konetekniikan 
opiskelijoiden opona. Olen tekniikan 
yksikön opettajaedustaja monialaises-
sa oppimisympäristössä SeAMKPro:ssa, 
tekniikan edustaja sisäisessä laatuau-
ditointityöryhmässä ja ympäristötyö-
ryhmässä. Lisäksi olen 2. työsuojelun 
varavaltuutettu sekä Seinäjoen TOOLin 
puheenjohtaja ja varaluottamusmies.

SEINÄJOEN ammattikorkeakoulu on 
noin 5000 opiskelijan ammattikorkea-
koulu. SeAMK visio 2020 on ”Kansain-
välinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras 
korkeakoulu opiskelijalle”.  SeAMK:ssa on 
neljä yksikköä: SeAMK Ruoka, SeAMK 
Liiketoiminta ja kulttuuri, SeAMK Tek-
niikka ja SeAMK Sosiaali- ja terveysala. 
Opetus on vuodesta 2019 lähtien kes-
kittynyt yhdelle kampukselle Framille. 
Tekniikka muutti Framille vuonna 2003, 
Liiketalous vuonna 2011, SosTer saivat 
uudet tilat kesällä 2018 ja vuoden 2019 
alusta Agrologiopiskelu siirtyi Framille. 

Seinäjoen TOOL on aktiivinen toimija 
tekniikan opettajien ja muun henkilö-
kunnan keskuudessa. Opettajiemme 
järjestäytymisaste on tällä hetkellä yli 
90 %, mikä on valtakunnallisesti erittäin 
korkea. Yhtenä syynä korkeaan järjes-
täytymisasteeseen on pitkäjänteinen 
panostus jäsenhankintaan ja -toimin-
taan. Vaikka moni meistä on myös TE-
Kin jäsen, suurin osa meistä opettajista 
ymmärtää kuitenkin sen, että OAJ on se 
taho, joka neuvottelee meidän asioista. 

Yhdistyksemme on usein näyttävästi 
mukana erilaisissa SeAMKin yhteisissä 
tapahtumissa. Järjestämme myös tek-
niikan tyhy-toimikunnan kanssa yhtei-
siä tapahtumia. 

NYKYINEN TYÖEHTOSOPIMUS päättyy 
31.3.2020. Tulevalla neuvottelukierrok-
sella eri alojen tekstikysymykset tulevat 
olemaan esillä. Nykyisessä sopimuk-
sessamme on useita tekstikysymyksiä, 
jotka ovat rahanarvoisia ja niiden py-
syminen uudessa sopimuksessa näen 
tärkeänä. Sivistystyönantajien, Sivistan, 
toimitusjohtaja Teemu Hassinen kävi 
kevätvaltuuston kokouksessa 26.4.2019 
kertomassa Sivistasta ja heidän tulevis-
ta neuvottelutavoitteistaan. Hän ei pei-
tellyt sitä, että heidän tavoitteenaan on 
pyrkiä poistamaan tai ainakin heiken-
tämään tekniikan ja liikenteen alan eri-
tyiskirjauksia, jotka ovat saatavuuslisä, 
5 sitomatonta työviikkoa ja 609 tuntia 
sitomatonta työaikaa. Jos saatavuuslisä 
poistetaan, se tarkoittaa tekniikan opet-
tajien palkkojen pudottamista noin 20 
prosenttia. Jos vielä muita kirjauksia 
poistetaan, tietää sekin periaatteessa 
noin 12 prosentin palkan alennusta 
laskentatavasta riippuen. Olemme erit-
täin huolestuneita siitä, miten tämän 
jälkeen saadaan noin kolmekymppisiä 
nuoria tulemaan teollisuudesta opet-
tamaan. Tällä hetkellä pääkaupunki-
seudulla valmistuu amk-insinöörejä, 
joilla on lähtöpalkka korkeampi kuin 
20 vuotta opettajana toimineella. Tekin 
tilastojen mukaan teollisuuden kaik-
kien palkkojen keskiarvo on 5 468 eu-
roa kuukaudessa, kun amk-opettajien 
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palkka on 5 palvelusvuoden jälkeen 3 
755 euroa ilman saatavuuslisää. Ilman 
tekniikan ja liikenteen saatavuuslisää 
ei tulla saamaan uutta verta tekniikan 
opetusalalle, muille kylläkin, koska mo-
nilla muilla aloilla amk-opettajan palkka 
on kilpailukykyinen. 

TOOLILAINEN-LEHDEN UUTENA toimi-
tusneuvoston jäsenenä olen mukana 

kehittämässä yhteistä lehteämme. Yh-
tenä uutena asiana on tullut ruotsin-
kielinen palsta, jolla halutaan saavuttaa 
myös ruotsinkielistä jäsenistöämme. 
Toinen asia mitä olemme täällä Seinä-
joella pohtineet, on julkaista lehdessä 
säännöllisesti ammattikorkeakoulujen 
välisiä vertailuja ”Tapsa tutkii”- tai vas-
taavalla palstalla. 

TOIVON MEILLE KAIKILLE hyvää ja ren-
touttavaa vapaajaksoa, jonka olemme 
varmasti ansainneet. Itse tulen viettä-
mään aikaa mökillä puutarha- ja raken-
nushommissa sekä ravustaen ja sienes-
täen. 




