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Bloggaajat ja heidän teemansa

Tiina Arpola
Terveyttä ja tekniikkaa sopivassa suhteessa, robotiikkaa ja tekoälyä unohtamatta. Savoni-
an tki-asiantuntija. Teema: pelillistäminen, robotiikka ja terveys.

Marja Kopeli
Koulutuksen kehittämisen keskustuki.
Koulutusvastuusuunnittelija. Teema: vain elämää, ei sen vähempää.

Raisa Leinonen
Kulttuurin ammattilainen muotoilusta musiikkiin ja tanssiin. 
TK- ja liiketoiminnan suunnittelija. Teema: kulttuuri, muotoilu.

Seppo Lyyra
Tarkan euron mies valmentavalla otteella. Talouspäällikkö. Teema: talous, koulutuksen ja 
elämän ilmiöt.

Ulla Pekkarinen
Myynnin ja viestinnän moniottelija, moniosaaja. 
Liiketoimintaosaamisen lehtori. Teema: myynti, asiakaspalvelu.

Salla Seppänen
Monialaisen osaamisen integroija, Savonian sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala ja luon-
nonvara-alan koulutusvastuujohtaja. Teema: terveysala, ammatillinen osaaminen, kor-
keakoulutuksen kehittäminen.

Kaija Sääski
Savonian sekatyöläinen – taipuu kaikille aloille. Koulutusvastuujohtaja. 
Teema: koulutus, monialainen osaaminen, johtaminen.

Jenni Toivanen
Tekniikan voimanainen, yhteistyön virittäjä monelle alalle. 
Tutkimuspäällikkö. Teema: teknologiateollisuuden ja työelämän ajankohtaiset ilmiöt.

Jouni Vornanen
Kirjoituksen jokapaikanhöylä, tietokirjoista kolumneihin. Tiedottaja. Teema: kaikki teemat 
käyvät.

Salla Willman
Ravitsemuksen, ravitsemisen tulevaisuudentekijä. TKI-asiantuntija. Teema: ruoka, ravinto, 
pedagogiikka.

Jyri Wuorisalo
Inhimillisen turvallisuuden lähettiläs ja kulttuurin monitoimija meillä ja maailmalla. Savo-
nian tki-asiantuntija. Teemat: kulttuuri, hyvinvointi ja turvallisuus.
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Alkusanat

Digitalisoituneessa maailmassa, ihmiset kaipaavat somekanavien vastapainoksi toistensa 
kohtaamista, keskustelua, mutta myös ihan perinteisiä kirjoja. Siksipä julkaisemme jo nel-
jännen Liikettä liiketoimintaa -blogikirjan, vol. 6.  Tähän kirjaan on koottu kaikki vuoden 
2019 blogimme.

Bloggariryhmämme elää ajassa: Savonian kaikkien koulutusalojen aktiivit bloggaavat Poh-
jois-Savon päälehdessä, Savon Sanomissa. Pääpointti on liiketoiminta – tavalla tai toisella.   

Liikettä liiketoimintaan -blogi on yksi tapa vaikuttaa ja tuoda Savonian asiantuntijuutta ja 
osaamista tunnetuksi ja muiden arvioitavaksi. Haluamme näin osallistua julkiseen keskus-
teluun raikkailla näkemyksillä. 

Inspiroivia lukuhetkiä!

Kuopiossa 9.2.2020

Kaija Sääski
koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Alkusanat
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Uudenvuodenlupaus: Yritä ite!

Vuosi on juuri vaihtunut. Enää emme saaneet valaa hevosenkengän muotoisia tinoja ja 
ennustaa niistä tulevaa. Kielto astui voimaan maaliskuussa 2019 tinan lisääntymisterve-
ydelle sisältämän vaarallisen lyijyn vuoksi. Onneksi uuden vuoden lupauksia ei ole vielä 
luokiteltu vaarallisiksi.

Uuden vuoden lupausten kymmenen kärki on vuodesta toiseen lähes sama: Vietän enem-
män aikaa perheen ja ystävien kanssa. Liikun enemmän. Laihdutan. Lopetan tupakoinnin. 
Lopetan alkoholin juonnin. Vähennän velkoja. Nautin elämästä enemmän. Opettelen jo-
tain uutta. Autan muita. Olen järjestelmällisempi.

Tunnetusti nämä lupaukset kaatuvat vuoden aikana yksi kerrallaan. Ja ensi vuonna yrite-
tään uudestaan.

Ehdotankin kaikille: Yritä. Siis yritä paremmin ja enemmän. Ihan sama mitä teetkin, tee se 
kunnolla, yritä ite.

2.1.2019Kaija Sääski

Uuden vuodenlupaus: Yritä ite!

Yrittäjyyskasvatuksen joulupuurolla 14.12.2019 oli vahva yrittäjähenki. Kuvassa keskellä Savon Yrittäjien toimi-
tusjohtaja Arto Nykänen. Kuva: Kaija Sääski
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2.1.2019Kaija Sääski

Uuden vuodenlupaus: Yritä ite!

Heitän yrittäjyyshaasteen Pohjois-Savossa kouluille, päiväkodeille, kotihoitoa unohta-
matta. Kasvatetaan lapsistamme ja nuoristamme yrittäjähenkisiä vanhan sananlaskun 
mukaisesti: sen minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.

Pohjois-Savoon tarvitaan lisää uusia yrityksiä ja työpaikkoja alueemme elinvoimaisuuden 
takaamiseksi. Täällä perustetaan vuosittain noin 900 yritystä. Toimintansa lopettaa vuo-
sittain lähes vastaava määrä.

Business Center on ottanut vastuun Pohjois-Savon maakunnan yrittäjyyskasvatusstrate-
gian luomisesta – varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Yrittäjyyskasvatus on koululaisten, oppilaiden, opiskelijoiden ja etenkin opettajien kasva-
tusta, harjaannuttamista ja yhdessä oppimista yrittäjämäiseen työtapaan.

Kyse on tiedoista, taidoista ja asenteesta. Yrittäjyysosaamista tarvitaan kaikissa töissä ja 
ammateissa, vaikka ei toimisikaan yrittäjänä. Yrittäjyyskasvatuksessa rohkaistaan yrittäjä-
mäiseen ja innovatiiviseen asenteeseen.

Maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen synnyttäminen ja toteutus on koulujen yhteinen 
ponnistus, jossa yrittäjillä ja yrittäjäjärjestöillä on myös merkittävä rooli. Yrittäjyyskas-
vatusstrategia kehitetään yhteistyössä koulujen, kuntien, elinkeinoelämän, järjestöjen ja 
alueellisten yhteisöjen kanssa.

Pohjois-Savon yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö aloitettiin juuri ennen joulua yrittäjyy-
den joulupuurolla. Savon Yrittäjillä, yrittäjyyden ystävillä ja eri koulujen edustajilla oli in-
nostunut ja vahva yhteishenki yrittäjyyden vahvistamiseksi. Nyt yrittäjyyden edistämis-
työtä on ilo jatkaa heidän kanssaan.

Kaija Sääski
Business Centerin johtaja ja koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Business Center on Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- 
ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hanke. Rahoittajat: Etelä-Savon ely-keskus (ESR) 
ja Pohjois-Savon liitto (EAKR). Päätoimijat: Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen 
yliopisto, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Navitas Kehitys Oy, Iisalmen, 
Kuopion ja Varkauden kaupungit.
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Nuoret miehet pulassa

Ylen kysely kertoo hälyttävää tietoa: keskittymiskyky on huonontunut sekä ala- että ylä-
koulussa. Kyselyyn vastanneista opettajista kahdeksan kymmenestä oli sitä mieltä, että 
oppilailla nämä taidot olivat heikentyneet selvästi viiden viime vuoden aikana. 

Monen kyselyyn vastanneiden mielestä keskittymiskykyä ovat heikentäneet älylaitteiden 
runsas käyttö ja jatkuva virikkeiden tulva. Kritiikkiä saivat myös liian suuret opetusryhmät 
tai henkilökunnan vähyys. 

Tulilinjalla ovat etenkin nuoret miehet. Pitkäaikaiseen syrjäytymiseen liittyy paljon välil-
lisiä murheita kuten mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä tai työnsaannin haasteet. Hä-
peä seuraa näistä, jolloin myös perheen perustaminen vaikeutuu. 

Puhutaan siis isosta yhteiskunnallisesta ongelmasta. On arvioitu, että syrjäytynyt maksaa 
valtiolle yli miljoona euroa, jos syrjäytyminen jatkuu läpi koko työiän. 

Myöhemmin ongelmat kasaantuvat: miesten osuus alkoholin, huumausaineiden ongel-
makäyttäjistä, asunnottomista, väkivaltaisista ja vangeista on naisia suurempi. 

9.1.2019Jouni Vornanen

Nuoret miehet pulassa

Koulutus on syrjäytymisongelman keskiössä. Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu.
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Kun vielä ajautuu jatkuvaan köyhyyskierteeseen, on alituisessa hämähäkin verkossa. Vir-
heisiin ei ole varaa, sillä riskit lisäävät helposti taakkaa entisestään. Köyhä ei innostu vaan 
vetäytyy kuoreensa. 

Koulutus on syrjäytymisongelman keskiössä. Opiskelussa korostetaan entistä enemmän 
omaa vastuuta. Hieno tavoite, mutta entä jos osa pojista on liian kehittymättömiä otta-
maan vastuuta herkässä kehitysvaiheessa? 

Jouni Vornanen 
tiedottaja 
Savonia-ammattikorkeakoulu 

9.1.2019Jouni Vornanen

Nuoret miehet pulassa
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Joko olet käynyt tällä sillalla?

Joko olet käynyt tällä sillalla?

Jos kenellä on asiaa isolle kirkolle, kannattaa käydä Helsingin uudessa keskustakirjastossa 
Oodissa. Minä kävin siellä sovitussa palaverissa ja ihastuin.

Oodi sijaitsee ihan Helsingin keskustassa Eduskuntataloa vastapäätä, ja esimerkiksi rau-
tatieasemalta on helppo poiketa käydessä. Monet ovat poikenneetkin. Oodi avautui itse-
näisyyspäiväksi 2019, ja kuukaudessa siellä on käynyt 300 000 vierailijaa, mikä tarkoittaa 
keskimäärin 10 000 kävijää päivässä. Talo on auki joka päivä, ja siitä näyttää tulevan hel-
sinkiläisten uusi olohuone, niin kuin toivottiinkin.

Oodi on rakenteeltaan teräsrunkoinen silta. Ensimmäinen kerros on sillan alla, toinen ker-
ros sillan rakenteissa ja kolmas kerros sillan päällä. Eri kerrokset ovat ilmeeltään erilaisia. 
Ensimmäisessä kerroksessa on muun muassa tapahtumille muuntuvaa aulatilaa, infopis-
teitä, kahvila ja elokuvateatteri. Yleisvaikutelma on avara. Sillan alla oleminen näkyy katon 
laskeutumisena kahdella sivulla maan tasoon.

Toisessa kerroksessa on studio- ja ryhmätiloja, joita voi maksutta varata käyttöönsä. 
Suunnittelupalaverimme oli sovittu ryhmätilaan. Tilassa oli lasiseinät, ja koko ajan virtasi 
käytävillä väkeä katselemassa paikkoja. Toisen kerroksen sijoittuminen sillan rakenteisiin 
näkyy; osaa tiloista halkovat puulla päällystetyt teräspalkit. Toisessa kerroksessa on myös 
verstastiloja: siellä on 3D-tulostimia, ompelukoneita ja keittiö, ja siellä voi esimerkiksi 
painaa kangasta.
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16.1.2019Marja Kopeli

Joko olet käynyt tällä sillalla?

Kirjat ovat kolmannessa kerroksessa. Siellä ollaan kuin pilvessä: on vaaleaa ja kaarevaa. 
Kirjahyllyissä ei ole takaseiniä, joten niiden läpi näkee. Läpinäkyvyys antaa keveän ja va-
loisan vaikutelman. Lasiseinän läpi Kansalaistorin yli näkyy Eduskuntatalo. Eduskuntata-
lon portaiden ylätasanne on samalla tasolla kuin Oodin kolmannen kerroksen kahvilan 
terassi. Suomalaiselle päättäjien ja kansalaisten oleskelutilan oleminen samalla tasolla 
symboloi demokratiaa.

On hieno oivallus arkkitehdiltä rakentaa kirjasto sillaksi. Kirjasto on avoin julkinen tila. 
Se johtaa kansalaiset tiedon ja sivistyksen lähteille ja rohkaisee kansalaiskeskusteluun. 
Kirjastot ovat jo aikoja muuttuneet kirjakokoelmista monella tapaa kansalaisia palvele-
viksi paikoiksi. Kansainvälisesti on olemassa trendi, jossa kirjastoihin rakennetaan myös 
makerspace-tiloja, ja Oodi on tällä tiellä.

Samaan aikaan kun Oodi-keskustakirjasto pullistelee kävijöitä, Helsingin tuore kauppa-
keskus potee kävijäpulaa. Ilmiö kertonee muutoksesta siinä, mihin ihmiset haluavat käyt-
tää vapaa-aikaansa. Enää ei ehkä kiinnosta niin paljon notkua kauppakeskuksissa, joissa 
keskeinen elementti on myyminen ja ostaminen. Ympäristötietoisuus kasvaa nuorten 
keskuudessa, ja kuluttaminen menettää kiinnostavuuttaan. Tämän ilmiön soisi etenevän 
ja laajenevan entisestään.

Kävin viikonloppuna myös nykyisen kotikaupunkini Kuopion kaupunginkirjastossa. Ra-
kennus on valmistunut 1967, ja on edelleen soiva peli. Oodi-vierailun jälkeen huomaan 
kuitenkin katselevani sitä uudesta vinkkelistä.

”Astukaamme huikeammin, päivä joutuu!” Näin sanoo Tuomas Jukola Aleksis Kiven Seit-
semässä veljeksessä, kun pojat Toukolan poikien kanssa käydyn tappeluksen jälkeen jat-
kavat matkaansa lukkarin luo kouluun. Samoin haluan minä kannustaa kaikkia käymään 
kirjastoissa, hyödyntämään niiden monipuolisia mahdollisuuksia. Kirjastot avaavat siltoja 
tiedon ja mielikuvituksen maailmoihin.

Marja Kopeli
koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Pakkanen – siitä suomalaiset tykkää

Pakkanen – siitä suomalaiset tykkää

Tällä viikolla on ollut talventuntua, kun pakkanen on paukkunut ja tuuli tuivertanut. Kylmä 
sää on meille suomalaisille tuttu. Joka talvi ne pakkaset tulevat, ja niitä ihan odotetaan. 
Jään paksuus riippuu pakkasista ja on luistelijoille ja pilkkijöille pelastaja. Avantouinti ei 
ole mahdollista jos ei ole pakkasia jäädyttämässä järviä.

Pakkaslumessa on hyvä tehdä enkelinkuvia ja kieriä lumessa saunan yhteydessä. Jäätei-
den teko vaatii pidemmän pakkasjakson, mutta usein jäätiet lyhentävät talvisia ajomat-
koja merkittävästi. Monet mukavat asiat talvessa edellyttävät pakkasia.

Kylmä ei lamaannuta meitä suomalaisia vaan tuo ihan uusia mahdollisuuksia. Pakkas-
päivän kauneus houkuttelee ulos valokuvaamaan satumaisia maisemia ja kuurankukkia. 
Tiedämme, että ulkoilu on pukeutumiskysymys. Villahousua jalkaan ja toppaa päälle niin 
kyllä tarkenee tallustella ulkona. Vauhdin hurmaa ei kuitenkaan kannata tavoitella, jotta 
hengitys ei hyydy kylmyydessä.

Olen huomannut, että luovuus lähtee pakkasella lentoon jääveistosten, jäälyhtyjen ja vii-
meisimpänä trendinä jäädytettyjen kukka-asetelmien muodossa. Facebook ja Instagram-
mi täyttyvät kuvista, joissa omaa luovuutta on irroteltu ihan uudella tavalla – jäätaiteella.
Oletko huomannut, että kuuloaisti herkistyy pakkasella? Voit kuulla nurkissa pauketta ja 
takkatulen ritinä kuulostaa todella rauhoittavalta.

Pakkanen on myös hyvä syy rentoutua joko kotona tai kylpylässä. Pakkassäällä ei kannata 
riehua, joten ei ole kiirettä minnekään. Voi nauttia saunan lämmöstä ja lillutella itseään 
lämpimässä vedessä. Itse vietin viime sunnuntaina pakkasen kunniaksi pyjamapäivää vil-
lasukat jalassa kotona hiippaillen ja kirjaa lukien. Aika rentouttavaa.

Eikö olekin ihanaa, kun pakkaspäivänä saamme välähdyksen auringosta ja sinisestä tai-
vaasta. Energia virtaa kehoon, vaikka aurinko ei vielä lämmitäkään. Onko kuitenkin niin, 
että parasta pakkasessa on sen ennusmerkki talven taittumista ja kevään tulosta. Aurin-
gon lämpöä odotellen etsin parhaat puolet pakkasesta ja uskottelen itselleni, että tyk-
kään pakkasesta.

Salla Seppänen
koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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23.1.2019Salla Seppänen 

Pakkanen – siitä suomalaiset tykkää
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Multitaskaatko itsesi hyödyttömäksi?

Huomaatko tekeväsi montaa asiaa yhtä aikaa ollaksesi tehokas? Muistatko vielä, mitä 
olitkaan tekemässä? Jos joskus tuntuu, että hukut ajatuksiisi yrittäessäsi ratkaista kaikkia 
ongelmia yhtä aikaa ja vielä suunnittelevasi seuraavia askelia kohti seuraavia tavoittei-
ta, voit huokaista, sillä ei asioiden tulisikaan ratketa tällä tavalla. Viime aikoina on tehty 
useita tutkimuksia työn rasittavuudesta, tuottavuudesta ja työhyvinvoinnista osana työn 
kuormittavuutta ja tuloksia.

Aivot tarvitsevat tilaa prosessoida asioita ja Aalto-yliopiston tekemän tutkimuksenkin pe-
rusteella aivot toimivat tehokkaammin, kun ne saavat keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. 
Professori Iiro Jääskeläinen kertoo Tiede-lehden artikkelissa Suomalaistutkijat selvittivät 
asiaa James Bond ja Star Wars -elokuvilla (2017) ja HS:n artikkelissa Aalto-yliopiston tut-
kimus paljasti: elokuvien välillä pomppiminen vie tehoja aivoista, ja samaa koskee työ-
tehtäviä (2017), että multitaskaus heikentää tuottavuutta jopa 40 prosenttia! Herättää 
miettimään, miten tämä näkyy omassa työssä.

HS:n artikkelissa Kuva työn sankarista on muuttumassa, uskoo aivotutkija Katri Saariki-
vi – Miten tunnistaa vaaran merkit aivoja tuhoavasta stressistä? (2019) aivotutkija Katri 
Saarikivi puhuu myös sen puolesta, että aivot tarvitsevat lepoa. ”Mitä enemmän liiallisen 
stressin aivoille tuottamaa tuhoa ymmärretään, sitä enemmän aletaan arvostaa lepoa – 
myös keskellä työpäivää.” Saarikiven mukaan usein vaatimuksena on olla innovatiivinen, 
mutta päivään ei mahdu hetkeä, jolloin ideat syntyvät.

Kuinka usein sinä mahdutat tuumaustauon työpäivääsi?

Jenni Toivanen

Multitaskaatko itsesi hyödyttömäksi?
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Toisaalta, jos lepohetkesi koostuu lähinnä Facebook-, Twitter- ja Instagram-sovellusten 
aukaisemisesta ja ”some-uutisten” tulvasta, ei sekään anna aivoille rauhaa. Professori 
Jääskeläisen mukaan aivojen lepuuttaminen sosiaalisessa mediassa ei tuo lisäapua, vaan 
aivoilla onkin yhtäkkiä lisätehtäviä, mistä niiden tulee selvitä.

Yli 10 tunnin työpäivätkään ja yltiöpäinen suorittaminen eivät saa kannatusta, jos ta-
voitteena on parantaa työtehoa ja edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Talouselämä 
(2019) -lehdessä mentaalivalmentaja Melina Niemi sanoo viimeisten tuntien olevan aivan 
hölpänpölppää.

Onko sinulla työ, uni ja vapaa-aika tasapainossa?

Ylen tiedeblogissa Aivotutkija: Nämä viisi asiaa kaipaavat kipeimmin muutosta suoma-
laisessa työelämässä (2019) aivotutkija Minna Huotilainen painottaa kiireettömyyttä, riit-
tävää unta ja toimivaa tiimityötä, jotka auttavat meitä olemaan tehokkaita tämän päivän 
työelämässä. Itse asiassa ”hyvä kahvihuone ja siellä tapahtuvat satunnaiset kohtaamiset 
voivat tehostaa työtä yllättävän paljon. Tarvitaan vähemmän kokouksia ja vähemmän 
sähköpostipommitusta, jos asian voi ottaa rennosti puheeksi kahvihuoneessa.”

Multitaskaaminen voi olla seurausta nykyaikaisesta henkilöstön johtamisesta, missä työ-
tekijällä on itsellään iso vastuu omasta työstään ja pienempiä tehtäviä tippuu sieltä täältä. 
Fakta 2019 -lehdessä HR:n toiminnasta väitöskirjan tehnyt Sami Itani tosin kertoo ihmis-
keskeisen henkilöstöhallinnon muuttuvan ”keppi ja porkkana” -ajatteluun. Kuitenkaan 
tämä ei tarkoita käskyttämistä, vaan korostaa palkitsemista ja sen eri muotoja.

30.1.2019Jenni Toivanen

Multitaskaatko itsesi hyödyttömäksi?
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Multitaskaatko itsesi hyödyttömäksi?

Tuleeko työelämä nyt muuttumaan merkittävästi? Ainakin nyt pinnalla ovat kokonais-
valtainen hyvinvointi ja suorittamisesta eroon pääseminen. Annetaan aivoille tarpeeksi 
virikkeitä, mutta myös aikaa prosessoida.

En kyllä itse ole aivan esimerkillinen tapaus, kun mietin omaa suorittamista ja multitas-
kaamista. Otankin tavoitteeksi miettiä ainakin kolme asiaa, mitä voisin ihan lähitulevai-
suudessa tehdä antaakseni aivoilleni aikaa levähtää ja toteutan niistä välittömästi yhden!
Seuraavan kerran, kun työkaverisi näyttää torkkuvan tuolissaan, saattaakin hän olla on-
gelmanratkaisun ytimessä.

Vinkki: Saarikivi ja Huotilainen ovat kirjoittaneet kirjan Aivot työssä (2019), missä käsitel-
lään aivojen toimintaa työelämässä.

Jenni Toivanen
Tutkimuspäällikkö, TkT
Savonia
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6.2.2019Seppo Lyyra

Esineiden internet on jo täällä

Esineiden internet on jo täällä

Tutkimusprofessori Heikki Ailiston mukaan esineiden internet mullistaa maailmaa yhtä 
paljon kuin sähkön ja tietokoneiden tulo teollisuuteen ja kotitalouksiin. Minulle esineiden 
internet on ollut käsitteenä kummallinen enkä ole päässyt siihen tarttumaan, mutta nyt 
muutama kuukausi sitten autoni lähetti minulle tekstiviestin.

Auton ovi oli jäänyt auki ja autoni vaan kysäisi, että jätitkö oven auki tarkoituksella vai 
vahingossa. Tarkoituksena autollani oli siis selvittää, että laitetaanko ovet lukkoon vai 
jätetäänkö auki.

Perinteinen esineiden internet lähtee siitä, että kone tai laite voi välittää tietoa ihmiselle. 
Tästä esimerkkinä on minun kädestä löytyvä sykemittari ja uudempana Savoniankin ope-
tukseen hankkimat älylääkekaapit, jotka tunnistavat lääkkeet, ohjaavat lääkkeenantoa ja 
osaavat tehdä verkon yli täydennyspyyntöjä.

Myös kiinteistöjen seurannassa esineiden internetin kautta välittämää tietoa hyödynne-
tään mm. turvallisuuden tai energiasäästön tarpeisiin. Muistaen, että Kyperturvakeskuk-
sen kartoituksissa löytyi tuhansia suojaamattomia kiinteistöautomaatioon liittyviä laittei-
ta, joihin myös rikolliset voivat päästä käsiksi ja ohjata haluamalla tavalla.

Kiinteistöautomaatiolaitteet ovat joutuneet myös palveluestohyökkäysten kohteeeksi, 
kun kiinteistöautomaatioon tarkoitettuja laitteita on hyödynnetty hyökkäyksessä muita 
vastaan.

Esineiden internet mullistaa maailmaa. Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu
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Esineiden internet on jo täällä

Uudempaa on ajattelu, jossa laite välittää tietoja toiselle laitteelle, joka hyödyntää tietoa 
ilman ihmistä (machine-to-machine, M2M). Esimerkkinä tästä on jokaisessa esineiden 
internetiä koskevassa artikkelissa mainittu kodin sähkömittarin etäluku, josta tieto siirtyy 
suoraan verkkovoimayhtiön sähköiseen laskutusjärjestelmään.

Jos sormilla rupean laskemaan niitä erilaisia asioita, joissa tunnistan esineiden internetin, 
löydän niitä kymmenen. Uskon muutoksen olevan sellainen, että jo vuonna 2020 näiden 
mahdollisuuksien laskemiseen eivät enää riitä sormet ja varpaat yhteensä vaan tunnis-
tamme ja myös käytämme esineiden internetiä 100 % enemmän kuin nyt.

Seppo Lyyra
talousjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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13.2.2019Salla Willman

Curling-vanhemmat muokkaavat tulevaisuuden liiketoimintaa

Curling-vanhemmat muokkaavat tulevaisuuden 
liiketoimintaa

Kuinka monelle käsite Curling-vanhemmuus on tuttu? Tässä kohtaa saatat pohtia, miten 
tämä liittyy liiketoimintaan. Kirjoitan aiheesta blogissa, koska tässä on käsillä ilmiö, joka 
muokkaa tulevia työntekijöitämme, asiakkaitamme sekä yhteistyökumppaneitamme. 
Miksi näin on?

Taustalla tässä kaikessa on kolme historiallista muutosprosessia, jotka kaikki liittyvät sii-
hen, miten me käyttäydymme suhteessa toisiimme. 1) Suhteemme auktoriteetteihin on 
muuttunut – aikuisten asema auktoriteettina ei ole enää niin vahva. 2) Lapsiin ei enää 
kohdisteta ns. suoria käskyjä – lapset ovat itsenäisempiä ja tietävät mitä haluavat. 3) Ai-
kuiset ja lapset liikkuvat yhä enemmän samoissa paikoissa.

Curling-vanhemmuudessa on siis kysymys siitä, että tehdään kaikki asiat lapsen puolesta, 
eikä anneta lapsen edes yrittää saatikka epäonnistua. Halutaan tarjota omalle lapselle 
vain parasta, ehkä itse omassa lapsuudessa näin ei ole ollut mahdollista. Tehdään siis 
lasten elämä mahdollisimman helpoksi, ikään kuin silotellaan reittiä, jotta lapsi pääsee 
haluttuun pisteeseen. Lapsilta ei odoteta muun muassa kotitöiden tekemistä, eikä yli-
päätään eri elämän osa-alueiden vastuunottoa. Mihin tämä sitten voi johtaa, kun lapset 
tulevat työikään tai muuttavat pois kotoa?
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Curling-vanhemmat muokkaavat tulevaisuuden liiketoimintaa

Uskon, että itseohjautuvuus, kyky priorisoida sekä organisoida heikkenevät radikaalis-
ti. Ne nuoret joilla on mainittuja taitoja tulevat pärjäämään työelämässä – ainakin vielä 
niin pitkään, kun vanhempi ikäluokka on vastuussa rekryistä. Onko näillä curling-lapsilla 
sitten jotain mitä muilla ei ole? Joutenolon ja vapaa-ajan kautta onko mahdollista, että 
luovuus onkin paremmin saatavilla, kun nuoren ei ole tarvinnut ”suorittaa” ja aivoille on 
jäänyt vapaata tilaa hengittää? Niin sanotun neljännen teollisen vallankumouksen seu-
rauksena, vuonna 2020 arvioidaan, että kolme tärkeintä työelämässä tarvittavaa taitoa 
ovat kompleksisten ongelmien ratkaiseminen, kriittinen ajattelu ja luovuus. Voisiko näillä 
tulevaisuuden työntekijöillä ollakin luovuus paremmin hallussa kuin monella muulla? On-
gelmien ratkaisun kyvykkyys sitä vastoin voi olla heikommassa osassa, jos ei ole koskaan 
joutunut ongelmatilanteisiin, kun curling-vanhempi on lakaissut ongelmat reitiltä pois.

On hyvä miettiä oman bisneksen kautta, kuinka tämä kaikki tulee vaikuttamaan työyh-
teisöön, johtamiseen tai toisaalta tulevaisuuden tuotteisiinne ja palveluihin. Esimerkiksi 
palautteen, erityisesti kritiikin antamisen tapa voi kaivata muutoksia, jos alainen ei ole 
tottunut saamaan toiminnastaan palautetta. Esimies saattaa myös joutua opastamaan 
tulevaisuuden alaisia työn organisoinnissa tai haasteiden ratkomisessa. Johtamisen muu-
tos ja vaivannäkö todennäköisesti kannattaa, sillä yritys saattaa saada näiden tekijöiden 
myötä käyttöönsä uusia näkökulmia ja tekemisen tapoja, joilla menestyä tulevaisuudessa.

Salla Willman
Projektipäällikkö, Tuntiopettaja
Savonia-ammattikorkeakoulu



Liikettä liiketoimintaan Vol. 6

24 | 

20.2.2019Kaija Sääski

Mikä ihmeen Business Center?

Business Center Pohjois-Savo auttaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia menestymään.

Mikä ihmeen Business Center?

Vaikka et olisi businessihmisiä, kannattaa silti lukea, miten liiketoimintaa buustataan op-
pilaitosten ja kaupunkien yhteistyönä. Jos et sinä, niin kaverisi saattaa kaivata juuri apua 
ja osaamista, jota nyt on Pohjois-Savossa tarjolla.

Business Center panostaa yrittäjyyden ja innovaatioiden, uusien palvelujen ja tuotteiden 
kehittämiseen.

Olemme uusi pohjoissavolainen palveluverkosto yrittäjille tai yrittäjyydestä kiinnostuneil-
le, yrityksensä kehittäjille, opiskelijoille, opettajille, firmojen ja työyhteisöjen henkilöstöil-
le.

Business Centerissä luodaan Pohjois-Savoon ja Savilahteen oppilaitosten yhteinen, kai-
kille toimialoille ja yrityksille tai yrittäjiksi aikoville: yrittäjyyden oppimisympäristö, yritys-
kiihdyttämö, stratup-yhteisö, innovaatioiden lisensiointi- ja kaupallistamispalvelut.

Kehitämme myös yhdessä opettajien ja rehtoreiden kanssa käytännönläheisesti yrittä-
jyyskasvatusta. Helpottamme näin kaikkien kouluasteiden, varhaiskasvatuksesta yliopis-
toon, opettajien ja koulujen arkea yrittäjyyden opetuksessa.

Miksi Business Center?

Pohjois-Savolla on kovat kasvutavoitteet. Kuopion väkiluvun tulisi olla vuoteen 2040 
mennessä 200 000 asukasta Kuopion alueen kauppakamarin tavoitteen mukaisesti. Poh-
jois-Savossa perustetaan vuosittain noin 900 yritystä. Toimintansa lopettaa vuosittain lä-
hes vastaava määrä.
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Mikä ihmeen Business Center?

Tilanne on vakava. Ilman uusi työpaikkoja ja yrityksiä, maakuntamme taantuu. Nuoret ja 
eri alan ammattilaiset luovat tulevaisuutensa muualla.

Alueelle tarvitaan siis lisää uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Niistä hyötyvät kaikki maakun-
tamme asukkaat. Autamme Pohjois-Savoa kehittymään, haluamme varmistaa Sinun me-
nestymisen ja maakuntamme elinvoimaisuuden vuosikymmenien päähän.

Sinua ja yritystäsi palvelee huippuasiantuntijoiden Business Center -tiimi: yritysneuvon-
taa, yrittäjyys- ja innovaatio-osaamista (uudet tuotteet ja palvelut).

Tähtäämme jatkuvaan palveluun ja osaamisen kehittämiseen. Business Centerissä ovat 
mukana: Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto, Ylä-
Savon ammattiopisto, Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupungit ja Navitas Kehitys Oy.

Kaija Sääski
Business Centerin johtaja ja koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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27.2.2019Jouni Vornanen

Sukupuolineutraalit herättävät tunteita

Sukupuolineutraalit herättävät tunteita

Sukupuolineutraalikysymys nousee aina välillä kiivaaseenkin keskusteluun. Ajan myötä 
sukupuoliroolit häviävät liikennemerkeistä. Esimerkiksi mies taluttaa tyttölasta jalkakäy-
tävällä. Tilalle tulee kaksi tikku-ukkoa.

Aamulehti valitsi oman linjansa. Lehti otti pääkirjoituksessaan tiukan näkökulman suku-
puolineutraalien ilmaisujen puolesta. Lehti luopuu mies-päätteisistä sanoista kuten luot-
tamusmies, virkamies, lakimies tai puhemies.

Useissa kirjastoissa ja kouluissa on otettu käyttöön sukupuolineutraaleja vessoja. Muka-
vuuslaitokset tarjoavat turvallisen paikan myös niille, jotka eivät koe itseään naiseksi tai 
mieheksi.

Kieli on tapa jäsentää maailmaa. Joku on ihmetellyt, miksi pohditaan sukupuolineutraalia 
sanastoa. Kun elämässä ei ole ongelmia, niitä täytyy keksiä, moni pohtii.

Sukupuolitietoisuus on tuotu myös varhaiskasvatukseen. Päiväkodeissa on mentävä sa-
noista tekoihin, suunnitelmista käytäntöön. Jokaista lasta on kohdeltava yksilöinä: ei ole 
tyttöjen tai poikien leluja, värejä ja leikkejä.

Sukupuolineutraalit ovat jo pitkään olleet vanhempien huulilla. Tutkijoiden mukaan il-
miössä on samaa kuin suomalaisessa murroksessa 1900-luvun alussa, jolloin kansallisen 
itsetunnon virrassa käyttöön tulivat suomalaista alkuperää olevat nimet. Monet nimet 
olivat tuttuja myös Kalevalasta tai kansanrunoudesta: Väinö, Uljas, Kullervo.
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Sukupuolineutraalit herättävät tunteita

Sukupuolineutraalit nimet ovat nyt luonnosta saaneet innostuksen: Ruska, Myrsky tai 
Utu. Eli ei kielikeskustelussa sinänsä ole mitään uutta.

Viime vuoden lopulla lastenpsykiatri, dosentti Jari Sinkkonen synnytti somessa myrskyn 
toteamalla: sukupuolineutraalikasvatus on älyvapaa ajatus mutta valmiita sukupuoli-
muotteja ei ole – pojalla pitäisi olla vapaus tanssia balettia sukupuolensa sisällä.

Jouni Vornanen
tiedottaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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13.3.2019Marja Kopeli

Ympäri vuoden yhteen tullaan ja ristiin mennään

Ympäri vuoden yhteen tullaan ja ristiin mennään

Oletko kuullut sanan ”ristiinopiskelu”? Ainakin korkeakouluopiskelijan ohjeissa ja ehkä 
puheissakin sana on viime vuosina alkanut nousta esiin kuin sienet sateella. Esiintymis-
kausia on vuodessa ainakin kolme, ja ne linkittyvät CampusOnline-aikatauluihin. Lienee-
kö CampusOnline tuttu mitenkään?

Yhteishaku korkeakouluihin on alkamassa ensi viikolla ja hakuaika on 20.3. – 4.3. Haun 
kautta opiskelija saa opiskelupaikan ja -oikeuden siihen korkeakouluun, johon tulee vali-
tuksi. Hänellä on kuitenkin mahdollisuus opiskella laajasti myös muissa korkeakouluissa.
Korkeakouluvisiossa 2030 ammattikorkeakoulut nähdään avoimena verkostomaisesti 
toimivana kokonaisuutena, joka hyödyntää digitaalista teknologiaa tehokkaasti ja toimii 
yhteistyössä työelämän kanssa. Tutkintoihin kuuluvat opinnot voi koota eri korkeakoulu-
jen tarjonnasta. Ristiinopiskelu tarkoittaa nimenomaan opintojen kokoamista eri oppilai-
tosten tarjonnasta.

Miten opiskelija saa tietää toisten korkeakoulujen tarjonnasta? Ammattikorkeakoulut 
ovat tehneet sitä varten CampusOnline.fi-sivuston, jonne on koottu niiden toisilleen tar-
joamat verkkokurssit. Tarjonta kootaan sivustolle kolme kertaa vuodessa: syksylle, kevääl-
le ja kesälle.
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Ympäri vuoden yhteen tullaan ja ristiin mennään

Kesän 2019 tarjonta on juuri tällä viikolla avautunut tutustuttavaksi ja ilmoittautuminen 
opintoihin alkaa 18.3. Tarjolla on yli 600 kurssia eri aloilta. Osa on sellaisia, joille voi il-
moittautua ilman määriteltyä etukäteisosaamista, osa on syventäviä opintoja, joten niille 
osallistuminen edellyttää tiettyä aiempaa osaamista. Tarjolla on runsas kattaus suomen, 
ruotsin ja englannin kielisiä opintoja. Savonia-ammattikorkeakoulu on kunnostautunut 
kiinnostavien opintojen tarjoajana.

Suuri osa CampusOnline-tarjonnasta on auki myös avoimen ammattikorkeakoulun opis-
kelijoille. Niihin opintoihin voi ilmoittautua kuka vaan. Ammattikorkeakoulut tarjoavat 
nykyisellään avointen opintojen kautta runsaasti joustavia jatkuvan oppimisen mahdol-
lisuuksia.

Tulee mieleen vanha vitsi, jossa kysytään, missä aurinko mahtaa paistaa ristiin. Vastaus 
on: kirkon tornissa. Opiskelu ristiin korkeakoulujen kesken ei kuitenkaan ole puujalkavitsi 
vaan hieno mahdollisuus korkeakouluopiskelijoille ympärivuotiseen joustavaan opiske-
luun ja kaikille muillekin oman osaamisen kehittämiseen. Se on yksi konkreettinen askel 
kohti verkostokorkeakoulua ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.

Marja Kopeli
koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Teknologiamöröt pois nuoret naiset!

Vain viidennes teknologia-alalla työskentelevistä on naisia. Kauppalehden julkaisemassa 
artikkelissa (10.3.2019) Microsoft väittää, että vain joka viides osaa edes nimetä naisen, 
joka työskentelee teknologia-alalla.

Pistää miettimään, mitä oikeastaan ymmärrämme teknologia-ala sanalla. Teknologia-ala 
työllistää välittömästi ja välillisesti kuitenkin 30 % suomalaisista ja teknologiateollisuuden 
yritykset vastaavat yli puolesta Suomen viennistä  ja 70 % elinkeinoelämän tutkimus- ja 
kehitysinvestoinneista (Teknologiateollisuus 2018). Melkoinen osuus siis.

Viime aikoina mediassakin on näkynyt erilaisia kampanjoita ja kirjoituksia siitä, miten 
naisia saataisiin enemmän kiinnostumaan teknologia-alasta. Aihe on ollut esillä aikai-
semminkin ja on tärkeä, varsinkin kun teknologia-alalla on puute osaavista työntekijöistä. 
Naisten tämän hetkinen vähäinen osuus voisi kasvaessaan tuoda muutosta työntekijätar-
peeseen. Mistä naisten pieni osuus teknologiatyössä sitten johtuu?

Teknologiateollisuuden artikkelissa Nuoret puhuvat: teknologia on viihdettä, mutta myös 
ratkaisuja maailman ongelmiin (2019) kerrotaan, että kyselytutkimuksessa tyttöjen vasta-
uksissa nousi esiin mm. kokemus siitä, etteivät he ymmärrä tai osaa käyttää teknologiaa.
Tämä on hassua, koska päivittäin kaikki me olemme yhä enemmän tekemissä teknis-
ten laitteiden kanssa. Laitteet ovat yksi teknologian ulottuvuus. Lisäksi ala tarjoaa paljon 
muutakin.

Harva nuori tiedostaa, että teknologia-ala tarvitsee teknisen ymmärryksen lisäksi myös 
reagointikykyä, ketteryyttä, joustavuutta, innovaatioita, johtamistaitoja, tarkkuutta, yh-
teistyökykyä, nopeita hoksottimia, rentoa asennetta ja yhdessä tekemisen riemua, luovaa 
ajattelua unohtamatta. Ja tässä vai osa ominaisuuksista ja osaamisesta. Teknologia-ala ei 
ole vain yksi tehtävä, vaan tarjoaa hyvin laajasti erilaisia mahdollisuuksia.

Esimerkiksi nyt tiedostetaan hyvin, että ilmasto- ja ympäristöasiat ovat tärkeitä, mutta ei 
sitä, että monet näihinkin liittyvät ratkaisut tarvitsevat teknologiaa ympärilleen. Kyse on 
siis siitä, miten kerromme asioita, minkälaisen kuvan tuomme eri aloista esille ja miten 
näemme eri alat päivittäisessä elämässämme.

Teknologiateollisuus ei kokonaisuudessaan välttämättä näy vahvana trendivaikuttajana 
nuorten keskuudessa. Työmahdollisuutena teknologia-alaa on vaikea huomata katuku-
vasta. Poliisi, opettaja ja vaikka nykyään bloggaajakin ovat helppo mieltää ammateiksi, 
mutta esim. innovaatioasiantuntijan tai hitsauskoordinoijan työnkuvat jäävät hyvin vai-
keasti huomattavaksi.

Teknologiateollisuuden artikkelissa Tervetuloa teknologia-alalle, naiset! (2018) kerrotaan, 
että teknologiayritykset tarvitsevat yhä monipuolisempaa osaamista ja ajattelua. Naisten 
osaamisen kerrotaan olevan yrityksille tärkeä kilpailukykytekijä. TEK:n tutkimuksen (2015) 
mukaan DI-tutkinnon suorittaneista naisten osuus on selvästi miehiä pienempi teollisuu-
dessa, mutta yliopistoissa, valtion tehtävissä tai kuntasektorilla DI-naisia on taas miehiä 
enemmän.

Jenni Toivanen

Teknologiamöröt pois nuoret naiset!
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Teknologiamöröt pois nuoret naiset!

Hukkaavatko yritykset tässä ison potentiaalin vastata osaajapulaan ja hyödyntää monen-
laisia ominaisuuksia ja taitoja, mitä naiset voivat tuoda teknologia-alalle?

Viime aikojen uutisoinnit kone- ja metalliteollisuuden työvoimapulasta eivät ole ihan tur-
hia huolia. Teknologiateollisuuden selvityksen (2016) mukaan teknologiayritykset tarvit-
sevat yli 53 000 uutta osaajaa lisää vuoteen 2021 mennessä. 60 % tästä käsittää korkea-
koulututkinnon suorittaneita ja 40 % ammatillisen tutkinnon suorittaneita osaajia.

Kone- ja metallialalla tarve on suurin, 46 % uusien osaajien tarpeesta. Kone- ja metal-
liteollisuus käsittää isoimman osan, n. 40 % teknologiateollisuudesta ja työntekijätarve 
näkyy lähes jokaisessa, myös pohjoissavolaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä.

Ehkä ”perinteinen metalliteollisuus” -mielikuva ei houkuttele nuoria hakeutumaan alalle. 
Silloin kuitenkin unohdetaan teknologian kehitys. Useissa kone- ja metalliteollisuuden 
yrityksissä työskennellään modernin ja älykkään teknologian kanssa päivittäin. Automaa-
tiotason lisääminen ei kuitenkaan suoraan poista tarvetta uusista työntekijöistä, vaan 
muuttaa osaamisen tarvetta.

Minulta usein kysytään, miten 
nuoria naisia saisi kiinnostumaan 
teknologia-alasta. Olen tullut sii-
hen tulokseen, ettei siihen ole oi-
keaa vastausta. Mielikuvat raken-
netaan arjessa; vanhemmat, opot, 
erilaiset tarinat ja miten teknolo-
gia näkyy nuorille, ovat tärkeitä 
rakentamaan mielikuvia siitä, mitä 
kaikkea ison osan työmarkkinoista 
käsittävä teknologia-ala voi tarjo-
ta.

Toivotaan, että teknologiakipinä 
näkyy nuorten, niin naisten kuin 
miesten, valinnoissa tulevaisuu-
dessa entistä vahvemmin ja tek-
nologiateollisuuden yritykset taas 
hyödyntävät osaamista laajasti ny-
kyisissä ja uusissa tehtävissä.

Teknologian kehityksestä huo-
limatta rekrytoinnissa ”ihminen 
ihmiselle”-viestintä taitaa kuiten-
kin vielä olla paras keino osaami-
sen tunnistamiseen. Amazon:in 
rekrytointiin kehitetty tekoäly ni-
mittäin huomasi nopeasti miesvaltaisen alan ja piti ai-noastaan miehiä parhaimpina vaih-
toehtoina työtehtäviin. Tekoäly blokkasi kaikki naiset pois hakijoista ja myös ne miehet, 
joiden hakemuksessa oli jotakin naisiin viittaavaa, esimerkiksi toimineet naisten valmen-
tajana tms. Robotiikkakaan ei siis ole vielä valmis.
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Teknologiamöröt pois nuoret naiset!

Ei pidetä teknologia-alaa mörkönä, vaan tunnustellaan sitä uteliaana monenlaisten mah-
dollisuuksien maailmaan. Jos haluat tutustua kampanjoihin, niin muun muassa Teknolo-
giateollisuuden Women in Tech -verkosto, MyTech-ohjelma samoin kuin TeknologiaTiis-
tai ovat levittämässä teknologia-alan innostavia kuulumisia ja viime vuonna Kuopiossa 
lanseerattiin myös Tyttöjen tekno -tapahtuma, mikä järjestetään tänä vuonna uudelleen. 
Kerrothan, jos sinulla on toiveita tai ideoita, mitä tapahtuma voisi sisältää.
 
Jenni Toivanen
Tutkimuspäällikkö, TkT
Savonia
 

Tyttöjen tekno -tapahtuma 2018. Kuva: Jenni Toivanen.
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#Positive Agriculture

#Positive Agriculture

Ranskan maine ruokakulttuurin kehtona osoittautui todeksi Savonia-ammattikorkea-
koulun Kasvitaito –hankkeen matkalla Pariisiin. Matkan aikana pääsimme vierailemaan 
kolmella maatilalla, joista yksi oli erikoistunut luomutuotantoon, yksi viljely kiertoon ja 
yksi oli koulutilalla. Lisäksi vierailin SIA -ruoka- ja  viinikulttuurin messuilla sekä  Europan 
suurimmassa maatalousnäyttelyssä SIMA.

Messuilla oli eläinten ja neuvonnan lisäksi esillä hulppeita maatalouskoneita, joissa er-
gonomia ja turvallisuus olivat viimeisen päälle suunniteltuja. Kooltaan koneet olivat niin 
suuria, ettei niitä savolaisella peltotilkulla saa kääntymään. Peltomaata vierailutiloilla oli 
riittämiin ja se sijoittui keskitetysti, esimerkiksi kokonaispinta-alan 600 hehtaarin pelto oli 
lohkoina noin 2-3 km etäisyydellä, joten isojen koneiden siirtäminen lohkolta toiselle ei 
vienyt paljoa aikaa.

Ranskalaisten ylpeys kotimaisesta ruuasta yllätti. Olin ajatellut, että me suomalaiset ar-
voistamme kotimaista ruokaa ja joutsenlippu on jotakin hyvin erityistä tunnustusta ruuan 
alkuperälle. Mutta eipä se niin ollutkaan.

Vieraillessamme maatiloilla viljelijät kertoivat, että erityisesti kaupungeissa asuvat rans-
kalaiset arvoistavat kotimaisia raaka-aineita. Tiloilta ostetaan tuotteita suoraan ja lähialu-
een kaupat ovat suurimpia viljelytuotteiden ostaja.

Ruoka- ja viinimessuilla oli edustettuina eri kulttuureja ja maanosia, mutta Ranskan osas-
to oli kokonaisuudessaan yksi iso halli ja sieltä löytyi eri alueiden kuten Champagne, 
Bourgogne, Bretagne, Auvergne ja Limousin erikoisherkut: juustot, kinkut, makkarat, pik-
kelsit, suklaat ja viinit, siiderit ja samppanjat yhdistettynä musiikkiin ja kansantanssiin. 
Tunnelma oli rento ja iloinen, ja ihmisiä tungokseen asti. Ruoka kiinnosti ja paikalle oli 
tultu koko perheen voimin.
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#Positive Agriculture

Ranskalaisen ruuan arvostus heijastui myös alkutuotantoon. Vierailujen aikana saattoi 
todeta, että ranskalainen maanviljelijä on ylpeä työstään ja tuotteistaan. Ensimmäisellä 
vierailutilalla, jossa toimi kaksi sukupolvea Mr Jean–Yves ja Mme Nadous Mansson ja 
heidän poikansa Cornetin Mansson. Tilalla toimii juridisesti 2 eri maatilaa; tavanomainen 
tila ja luomutuotannossa ECORT sertifikaatin alla oleva tila.

Äiti ja poika vastasivat tilan luomutuotannosta ja alueen luomuviljelijöiden yhdistyksen 
puheenjohtajana Madame Mansson oli hyvin iloinen siitä että, poika olisi siirtämässä 
tilan tuotannon kokonaan luomuun, jota kohtaan ranskalaisilla viljelijöillä on edelleen 
ennakkoluuloja sen tuottavuuden ja liian työllistävyyden suhteen.

Madame Mansson totesi, että ranskalainen maanviljelijä on hyvin konservatiivinen ja sik-
si tuotannon muuttaminen luomuun on edennyt hitaasti, ja erityisesti Pohjois-Ranskan 
alueella, jossa he toimivat viljelijöinä oltiin 1,2 % luomun osuudella vielä kaukana tavoit-
teesta, 20 % viljelypinta-alasta luomutuotannossa.

Koneita ja teknologiaa oli tiloilla hyödynnetty merkittävästi. Viljelykiertoon erikoistuneel-
la tilalla viljelypinta-ala oli 600 hehtaaria. Isäntä hoiti tilan pääosin yksin. Lisätyövoimaa 
oli käytössä vain osan vuodesta. Lisäksi käytössä oli droneja, jotka raportoivat kasvuston 
edistymisestä ja helpottivat kasvinsuojelun toteuttamista. Tilalla kävi paljon vierailijoita 
ja isäntä jakoi mielellään osaamistaan toisille viljelijöille. Luentoja varten oli erillinen tilat, 
jossa oli tarvittava teknologia käytössä tietokoneineen ja videotykkeineen.

Koulutilalla oli eläintuotantoa; lihakarjaa (Limousin nauta) ja siipikarjaa sekä rehun- ja 
viljanviljelyä. Tila oli osittain luomutuotannossa. Parsinavetassa asusti tyytyväiset emo-
lehmät vasikoineen. Kanat tepastelivat aidatulla pihalla. Tilanhoitaja kertoi asiantunte-
muksella ja ylpeydellä tilan toiminnasta ja opiskelijoiden sitoutumisesta opintoihin, jotka 
kestivät 4 vuotta, sisältäen yleissivistävän ja ammatillisen osaamisen. Suurin osa opiskeli-
joista tuli maanviljelystiloilta, jossa he jatkoivat isäntinä ja yrittäjinä.

Miten me maailman onnellisin kansa oppisimme ranskalaisten ylpeyden maan alkutuo-
tannosta ja kotimaisen ruuan arvostuksen. Ranskassa maataloutta arvostettiin. Kulutta-
jat olivat valmiita maksamaan kotimaisesta tuotteesta hiukan enemmän. Tuottajat toivat 
esille realistisesti elinkeinonsa mahdollisuudet ja haasteet, joihin vastattiin ja joita pyrit-
tiin ennakoimaan. Usko omaan tekemiseen ja osaamiseen oli vahva.

SIA-messuilla oli iso kyltti #PositiveAgriculture, joka voisi viestinä toimia Suomessakin, 
jos vain oivaltaisimme, että positiivisuudella pääsemme parempiin tuloksiin – myös maa-
taloudessa.

Salla Seppänen
koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Pelottava vanhuus, karmea kohtalo?

Pelottava vanhuus, karmea kohtalo?

Outokumpuun, Pohjois-Karjalan puolelle, tuli myyntiin jokin aika sitten vanhoja kaivos-
alueen rakennuksia. Upeita ja isoja taloja jylhissä maisemissa. Ryhdyimme miettimään 
ystäväpiirissä, josko ostaisimme tuollaisen talon vanhuuden päiviä varten.

Olen usein miettinyt, että olenko hoitanut lapsiani niin hyvin, että he haluavat vuorostaan 
katsoa perääni kun taannun takaisin lapseksi. Entä jos he lemppaavat minut johonkin 
epämääräiseen hoitokotiin? Entä miten varmistan, että virkeät vanhempani saavat jatkaa 
laadukkaita eläkepäiviä?

Suunnittelimme tuota Outokummun Huvikumpua jo aika pitkälle. Rakennusten vanhat 
työhuoneet olisivat oivallisia minikoteja. Taloon tulisi meidän ikinuorten ihan omat sään-
nöt, oikea ravintola, kampaamo sekä tietenkin baari ja 80-luvun disco. Ja sitten pidetäisiin 
yhtä hauskaa kun nykyisissä tapaamisissammekin! Kukin jaksamisensa mukaan. Kilpai-
luja, elokuvailtoja, maailman parannusta aamuun asti kuohuviinilasi kädessä. Ja palvelu 
pelaisi, henkilökuntaa palkattaisiin riittävästi.

Asia jäi vaivaamaan ja nyt, kun vanhusten hoito on ollut tapetilla, olen tajunnut, ettei ys-
tävien kanssa ideoitu hupihoivakoti olisi oikeastaan ollenkaan huono ajatus. Vanhusten 
hoivakodeilla on ollut valtavasti vaikeuksia tuottaa palveluita lain ja sopimusten mukaan. 
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Pelottava vanhuus, karmea kohtalo?

Omavalvonta ei toimi ja julkisuuteen tulleet esimerkit ovat olleet surullisia. Hoitotesta-
mentti pitäisi tässä maassa tehdä jokaisen heti kun täyttää 18 vuotta. On hyvä miettiä 
ajoissa miten haluaa vanhuutensa viettää.

Lomakohteissa on nykyisin kyliä, jossa ei saa ajaa lainkaan autolla eli lapset ja vanhukset 
voivat näin kulkea lomalla rauhassa ja turvallisesti. Hollannissa puolestaan on muistisai-
raiden oma kylä, Hogeweyk.

Muistisairaiden kylässä eletään kuten pienessä kylässä muutenkin. Poistua tosin alueelta 
ei voi kuin luvan kanssa. Muuten kylässä on normaali hulina, kerhoja, puistoja, lemmikke-
jä ja vieraita. Laitoshuoneen sijaan jokainen asukas (heitä ei kutsuta potilaiksi) herää aa-
muisin omasta pienestä kodistaan. Rahaa ei kylän kaupassa tarvita ja jos päivän mittaan 
unohtuu missä oma koti on, hoitajat ohjaavat lempeästi oikeaan osoitteeseen.

Tällaisille hupihoivakodeille ja -kylille olisi tilausta Suomessa. Voisin kuvitella, että isoissa 
ongelmissa rypevät hoitokodit saavat pian kilpailijoita tällaisista yrityksistä, jossa on hoi-
don lisäksi hauskaa.

Jos vanhuus Suomessa näyttää ikävältä, eikä Huvikumpu Outokummussa onnistu, muu-
tan vanhana Hollantiin. Ei haittaa jos en ymmärrä kieltä, ystävällisyyttä ymmärrän var-
masti.

Ulla Pekkarinen
Liiketoimintaosaamisen lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Maailmalle tai maailma tänne

Suomessa korkeakouluopiskelijoilla on loistavat mahdollisuudet kansainvälistyä osana 
opiskeluaan. Monelle kansainvälisyydestä tulee elämäntapa, osa ei lähde Pohjois-Savosta 
minnekään. Ei sitten millään.

Eipä ongelmaa. Jos ulkomaille lähtö on vaikeaa tai ei innosta, tuodaan maailma tän-
ne. Parasta on kun oppii ammattiin opiskellessaan kansainvälisyyden olevan luontevaa, 
oman alansa osaamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pudotti pois ammattikorkeakoulujen uusista rahoitusmit-
tareista kansainvälisyyden. Radikaali veto maassa, jossa opettajia ja opiskelijoita tulee 
vielä kannustaa kansainvälisyyteen.

Toiminnan ja laadun mittaamisesta todetaan usein: mitä ei mitata, sitä ei ole tai tarvita. 
Ammattikorkeakoulujen taloudet ovat jo nyt tiukalla, osalla jopa kuralla. Vaarana on, että 
jatkossa ei enää panosteta opiskelijoiden ja henkilöstön kansainväliseen osaamiseen. 
Suomalainen koulutusvienti tyssähtää ennen kuin on kunnolla alkanutkaan.

Kansainvälisen Puijon kehittämiskilpailun voittajajoukkue juhlallisesti Kuopion kaupungintalolla. Kuva: Jarkko 
Surakka. 
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Maailmalle tai maailma tänne

Korkeakoulujen kansainvälistymisessä monipuolisuus on valttia. Perinteisten kv-harjoit-
telujen, opiskelija- ja henkilöstövaihtojen lisäksi yhteiset, osallistavat kehittämisprojektit 
ovat ainakin Savoniassa tuottaneet huipputuloksia.

Maaliskuun lopulla eurooppalainen, monikulttuurinen ja monialainen korkeakoulujen 
NEPTUNE-yhteistyöprojekti ideoi tulevaisuuden Puijoa. Eipä kiinnostavampaa ja tunteita 
herättävämpää kohdetta Kuopiosta löydykään.

Reilun viikon 30 arkkitehti-, insinööri-, liiketoiminnan ja ympäristötieteen yliopisto- ja 
ammattikorkeakouluopiskelijaa suunnittelivat viiden tiimin voimin Puijon tulevaa menes-
tystarinaa.

Mukana oli myös näiden koulujen professoreja, arkkitehtejä ja insinöörejä. Projektista 
vastasi Savonian lehtori Jarkko Surakka. Intensiivisessä projektityöskentelyssä vahvistui 
opiskelijoiden ammattitaito ja fiilis maailmalla pärjäämisestä.

Heti perään huhtikuun alussa pyörähti tekniikan opiskelijoiden kansainvälinen karuselli-
viikko. Yliopettaja Jarmo Pyysalon johdolla 40 partneriyliopistojen ja ammattikorkeakou-
lujen opiskelijaa opiskelivat yhdessä kestävää energiatuotantoa. Vierailut pohjoissavolai-
siin energia-alan yrityksiin avasi meidän businessosaamista.

Savolaista kulttuurituntemusta treenattiin ryhmän kanssa myös Rauhalahden Jätkän 
kämpän savusaunassa ja avantouinnilla. Näin luomme samalla elämyksellistä Suomi-
brändiä. Jää varmasti mieleen.

Usealla nuorella kansainvälisyys on jo itsestäänselvyys. Ammattikorkeakoulujen tehtävä 
on käytännön projekteilla ja harjoittelulla valmentaa opiskelijoista oman koulutusalansa 
globaaleja ammattiosaajia.

Kaija Sääski
koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Digital Twin

Tämän kirjoituksen on kirjoittanut seppo.robo.lyyra, koska olen tuota S.Lyyraa parempi 
kirjoitamaan näitä Savon Sanomien blogeja ja sillä Lyyralla nyt näkyi olevan muitakin 
töitä :). Haluaisin vain vähän kertoa siitä mihin ns. virtuaalista kaksosta voidaan käyttää.
Teollisuus käyttää jo tällä hetkellä hyväkseen ns. Digital Twin tekniikkaa, jossa todellisuus 
mallinnetaan kolmiulotteisena ja mahdollisimman todenmukaisena. On järkevää luoda 
testiympäristö, jossa voidaan mallintaa ja kokeilla tekniikan toimivuutta ennen kuin se 
siirretään todelliseen tuotantoympäristöön.

Vuonna 2018 jokunen S.Lyyra istui ammattikorkeakoulujen johdon seminaarissa kuunte-
lemassa tästä digital twinistä ja toivoin todellakin, että myös hänellä voisi olla tällainen 
digitaalinen kaksonen, joka hoitaisi vaikkapa laskujen hyväksyntää poissaolojen aikana.
Silloin S.Lyyra oivalsi, että Twinin voisin ohjelmoida niin, että se ilmoittasi riskipoikkeuk-
sista Lyyralle tiettyjen sovittujen sääntöjen mukaan ja ulkopuoliset eivät tietäisi milloin 
kumpikin meistä on laskuja hyväksymässä.

Riskinä on tietenkin se, että joku ulkopuolinen kaappaisi minun virtuaalisen sieluni hallin-
taansa ja esiintyisi S.Lyyrana saaden jotain haitallista tapahtumaan. Riskeistä huolimatta 
minä robottina näen tällaisessa niin paljon mahdollisuuksia, että olisin suosittelemassa 
twiniä ainakin talous- ja hallintotyöhön.

Seppo Robo Lyyra

Digital Twin

Teollisuus käyttää jo tällä hetkellä hyväkseen ns. Digital Twin -tekniikkaa. Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu.
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Digital Twin

Näissä töissä nimittäin rutiineja riittää ja minä kyllä jaksan jatkaa tsekkauksia vaikka 
S.Lyyra menisi illalla hiihtämään. Ja yöaikaakin voin hyvin hyödyntää, kun tuo Lyyra taas 
tarvitsee unta joka yö.

On paljon asioita joita S.Lyyra joutui ennen minua tarkastamaan pistokokeilla tai muutoin 
satunnaisesti, mutta minut digital twininä voi ohjelmoida tarkastamaan jokaisen tapauk-
sen ja raportoimaan havaitsemistaan poikkeuksista.

Tilintarkastuksessa käytetään termiä ”riittävä varmuus” kuvaamaan sitä, että tarkastusta 
on tehty riskeihin nähden sillä tarkkuudella, ettei siellä todennäköisesti ole virhettä. Ei 
tarvita epätodennäköisyyksiä, kun robottina voin antaa absoluuttisen varmuuden siitä, 
että poikkeamia ei ole edellyttäen, että S.Lyyra on osannut pyytää asian oikein.

Seppo Robo Lyyra
talousjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Huomisen opetussuunnitelma tehdään tänään

Huomisen opetussuunnitelma tehdään tänään

Pääsiäisen aikaan meidän mökillä puhalsi muutoksen tuuli: kannoimme kuvaputkitelevi-
sion tuvasta aittaan odottamaan SER-kierrätykseen päätymistä. Muutos ei sujunut leiki-
ten, sillä televisio oli vuosikymmenten aikana kerännyt painoa odottamattoman paljon. 
Luovuin vanhasta palvelijasta kuitenkin kevein mielin. Suoraan sanottuna oli jo aikakin 
astua uuteen, vaikka mökillä olemiseen liittyykin entisen yksinkertaisemman elämän mie-
likuvia ja arvoja.

Vanhasta luopumisesta tulee jostain syystä mieleeni opetussuunnitelmatyö (ops-työ). 
Siihen liittyy aina keskustelua uudistamisesta: mistä luovutaan, että voidaan ottaa tilalle 
uutta. Opetussuunnitelmat uudistetaan ammattikorkeakouluissa noin neljän vuoden vä-
lein. Savonia-ammattikorkeakoulussakin on jo alettu uhrata ensimmäisiä ajatuksia seu-
raavalle opetussuunnitelmatyölle uuteen strategiakauteen valmistautumisen ohessa.

Johanna Annala Tampereen yliopistosta esitteli viime viikolla KOPE-hankkeen webinaa-
rissa tutkimusta (2016), jossa kansainvälisestä aineistosta oli analysoitu, mitä korkea-
koulun opetussuunnitelmalla ylipäätään tarkoitetaan. Yhteistä käsitystä ei näytä olevan. 
Tutkimuksessa suunnitelmia oli luokiteltu niiden tausta-ajattelun mukaisesti suhteessa 
tietoon ja oppimisen omistajuuteen. Toisella akselilla oppimisen omistajuus kasvaa lähti-
en sosiaalisesta kontrollista päätyen opiskelijan oman oppimisensa täysivaltaiseen omis-
tajuuteen. Toisella akselilla suhtautuminen tietoon etenee sisällön siirtämisestä kriittiseen 
reflektioon. Tutkimuksessa opetussuunnitelmat oli luokiteltu neljään kategoriaan.
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1. Opetussuunnitelma sisällön varmistajana: opetussuunnitelma on kontrollin väline ja 
sisällön siirtäjä. Tämän tyyppisessä ops-ajattelussa on tärkeää siirtää tietyt sisällöt seu-
raavalle sukupolvelle ja kontrolloida sitä, että ne todella siirtyvät. Opetussuunnitelma-
työssä kysytään intressiryhmiltä, mitä sisältöjä käytössä olevasta suunnitelmasta puuttuu 
ja vastausten perusteella niitä koetetaan lisätä. Opetussuunnitelmaan päätyy näin arvok-
kaita asioita: halutaan esimerkiksi varmistaa, että kaikki opiskelevat kestävää kehitystä tai 
kansainvälistymiseen liittyviä taitoja. Tällainen opetussuunnitelma yrittää varmistaa, että 
yhteiskunta saa mallikansalaisia. Opetussuunnitelmatyötä saattaa leimata se, että opet-
tajat haluavat taistella tiettyjen sisältöjen puolesta.

2. Opetussuunnitelma kompetenssien tuottajana. Tämän tyyppisen opetussuunnitel-
man valmistelutyössä käytetään mm. termejä osaamisperustaisuus ja oppimistavoitteet. 
Suunnittelun peruskysymyksiä on, millä tavalla tehokkaimmin varmistetaan, että opiske-
lija saa osaamisprofiilinsa mukaiset kompetenssit. Linjakkaalla kokonaisuudella halutaan 
standardoida osaamista. Pyrkimys standardointiin rajaa ehkä kuitenkin opiskelijan mah-
dollisuuksia edetä erilaiseen suuntaan kuin muut. Äärimmilleen vietynä tällaisessa ope-
tussuunnitelmassa kaikki tulee ulkopuolelta, ja opettajat vain toteuttavat sen. Myöskään 
tehokas putkiajattelu ei ole ihan vieras tällaiselle opetussuunnitelmalle.

3. Opetussuunnitelma neuvotteluna. Kolmannen tyyppisessä opetussuunnitelma-ajat-
telussa on havaittavissa kysymys, voiko opiskelija olla mukana neuvottelussa sisällöistä 
korkeakoulutuksen piirissä. Tällaisen ajattelun mukaan tieto ei ole opiskelijan näkökul-
masta vain annettua, vaan sitä myös reflektoidaan yhdessä opettajan kanssa. Neuvottelu 
voi toteutua myös opetussuunnitelmaa toteuttavan yksikön sisäisinä keskusteluina. Ope-
tussuunnitelma kantaa huolta korkean osaamisen ja kompleksisen oppimisen taidoista, 
vaikka opiskelija olisi työelämään suuntautuva, niin kuin ammattikorkeakouluopiskelijat 
yleensä ovat.

4. Opetussuunnitelma valtaistumisena. Tässä kategoriassa opiskelija on täysivaltainen 
oman oppimisensa omistaja ja opetussuunnitelma on keino edistää yhdenvertaisuutta. 
Opettajat ja opiskelijat voivat yhdessä pohtia esimerkiksi, kenellä on valta sanoa, millaiset 
opetussuunnitelmat ovat hyviä, tai onko monialainen tutkinto eriarvoinen kuin ns. puh-
dastieteinen. Jos opetussuunnitelma-ajattelu sijoittuu tähän kategoriaan, opiskelijat ovat 
mukana määrittämässä tietoa, eivät vain saamassa sitä.

Edellä kuvattu jaottelu ei ehkä ole täysin relevantti ammattikorkeakoulujen näkökul-
masta, sillä siinä käytetty termistö istuu paremmin tiedekorkeakouluihin. Kategorioista 
tutuimmalta tuntuu ajattelu opetussuunnitelmasta tehokkaana kompetenssien tuotta-
jana. Korkeakoulujen rahoitusmalli näyttää jatkossa ohjaavan entistäkin vahvemmin te-
hokkuusputkiin. Onko se hyvä suunta? Eurooppalainen tutkintojen vertailtavuuspyrki-
mys ohjaa myös stardardoimisen suuntaan. Viimeisen kategorian kriittiseen reflektioon 
ja oppimisen omistajuuteen voitaneen päästä ainakin yamk-tutkinnoissa, mutta näkyykö 
se nykyisissä opetussuunnitelmissa? Ainakin opiskelijoiden keskinäisen oppimisen voisi 
kirjata selvemmin näkyviin niihin, sillä se on palautteen perusteella usein tärkeimpiä ja 
arvokkaimpia oppeja yamk-tutkinnoissa.
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Huomisen opetussuunnitelma tehdään tänään

Tutkimus virittää jonkinasteisesta ohimenemisestään huolimatta pohtimaan ammattikor-
keakoulujen opetussuunnitelmatyötä. Miksi käsitteessä ylipäänsä on sana opetus? Am-
mattikorkeakouluissa tuttu sanapari on ”opiskelija keskiössä”. Jos tavoitellaan opiskelijan 
täysivaltaisuutta oppimiseensa, pitäisikö puhuakin opetussuunnitelman sijaan opetus- ja 
oppimissuunnitelmasta? Toisaalta jokaiselle opiskelijalle jo nyt tehdään henkilökohtainen 
opiskelu- ja urasuunnitelma (hops). Ovatko ops ja hops kaksi eri asiaa vai saman asian 
kaksi eri puolta?

Mitä jos opetussuunnitelma kuvaisikin jatkossa laajemmin oppimismahdollisuuksien tar-
jontaa? Korkeakoulut ovat tähän asti suunnitelleet opetustarjontansa suhteellisen au-
tonomisesti yhtäältä ns. omavarais- toisaalta kampusopiskeluperiaatteella. Jos oppimi-
nen siirtyy entistä enemmän keskenään vuorovaikutuksessa oleviin oppimisverkostoihin, 
verkkoon ja työpaikoille (Sitra 2019), miten opetussuunnitelmaan kuvataan korkeakoulun 
aiempaa merkittävämpi rooli oppimisen ohjaajana sekä osaamisen arvioijana ja validoi-
jana?

Vielä huomaan miettiväni, miten opetussuunnitelmaan saa enemmän tulevaisuusnäkö-
kulmaa. Esimerkiksi kompetenssilistaukset ovat vain tämän päivän parhaan ajattelun tu-
losta. Ja mitkä asiat on kuvaputkitelevision tapaan syytä nyt viimeistään siirtää opetus-
suunnitelmista aitan pimeään ja kierrätykseen? Korkeakoulujen arkistoissa on läjäpäin 
nyt jo vanhentuneita mutta aikanaan hyvinkin relevantteja opseja.

Marja Kopeli
koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Luovista aloista uusi rajapinta edistämään avoimen tiedon 
hyödyntämistä?

Luovista aloista uusi rajapinta edistämään avoimen tiedon hyödyntämistä?

Avoin tieto on tietoa, jota kuka tahansa voi vapaasti käyttää, uudelleen käyttää ja jakaa 
edelleen. Tämä voi olla hyödyllistä yhteiskunnalle sen helpottaessa päätösten läpinäky-
vyyttä, tarvelähtöisten ratkaisujen löytämisessä ja tiedon ymmärtämistä. Avoin tieto ei 
ole sama asia kuin julkinen tieto, joka tarkoittaa pääsyä lukemaan tietoja vaan se on 
mahdollisuus käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa. Avoin tieto voi olla myös taide- ja 
kulttuuriorganisaatioiden vapaasti käytettävissä olevia aineistoja kuten valokuvia, taide-
teoskuvia, videoita, karttoja, arkkitehtuuripiirroksia ja historiallisia tekstejä.

Pohjois-Savossa on tällä hetkellä käynnissä monia vaikuttavia liiketoimintaa edistäviä 
hankkeita kuten Business Center, DigiCenter NS, Kuopio Living Lab ja Luova Veto! sekä 
hyvänä esimerkkinä Viisaan liikkumisen –hanke, jossa tuotettu joukkoliikenteen reaaliai-
kainen paikkatieto on meidän kaikkien saavutettavissa Vilkussa.  Avoimesta tiedosta pu-
hutaan paljon, mutta sen hyödyntäminen Kuopiossa on vielä vähäistä vaikka se voisi lisä-
tä liiketoimintaa sekä yleistä hyvinvointia lisääviä ratkaisuja, toimintatapoja ja sovelluksia.
Avoimen tiedon hyödyntämistä tulisi edistää kaikilla aloilla yritysten, julkisen hallinnon ja 
korkeakoulujen yhteistyönä. Luovat alat auttavat muotoilemaan uusia ideoita ja käytän-
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töjä, jotka inspiroivat ja muuttavat tapaa, jolla ihmiset näkevät maailman. Luovien alojen 
toimijat voivat toimia rajapintoina yhteisöjen, yritysten ja kaupunkien välillä tuottamassa 
merkittävää visuaalisesti ymmärrettävää arvoa avoimelle tiedolle.

Luomalla helppokäyttöisiä, visuaalisia ratkaisuja palvelemaan laajaa käyttäjäkuntaa tuot-
taa suurimman hyödyn. Voisimmeko erottautua Pohjois-Savossa kehittämällä luovien 
alojen kautta uusia tapoja avata, jalostaa ja käyttää avointa tietoa palveluiden ja kansa-
laisten tiedonlukutaitoa ja osallistamismahdollisuuksien kehittämisessä?

Kuopion kaupungin visiona on olla ”Hyvän elämän pääkaupunki”. Hyvää elämää ilmentä-
vät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus. Samaan aikaan puhumme siitä kuinka meil-
lä on lupa tehdä toisin, toimia avoimesti, innostavasti, yhdessä ja asukasta varten. Tiedon 
avaamisella itsessään on jo positiivisia vaikutuksia, kun toiminnan läpinäkyvyys lisääntyy, 
yhteistyö mahdollistuu, luodaan uusia mahdollisuuksia tiedonsaantiin ja kansalaisvai-
kuttamiseen. Miten siis edistettäisiin avoimen tiedon käyttöä asukkaiden hyvinvoinnin 
edistämiseksi? Monesti ajatellaan, että avoimen tiedonhyödyntäminen on tutkijoiden 
leikkikenttä, mutta se tarjoaa monialaisia mahdollisuuksia kenelle tahansa visiönäärille.  
Toimisiko tässä Hackathonit, joita käynnissä olevien maakunnallisten hankkeiden turvin 
voitaisiin järjestää?
 
Millaisia uusia hyvinvointia edistäviä ratkaisuja saataisiin kehitettyä esimerkiksi Kuopion 
kaupungin uusien kaupunkipyörien käyttäjille?

Tiina Arpola
TKI-asiantuntija, Luova Veto!
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Hitsausalako eläkkeelle?

Suomi tarvitsee nyt piristysruiskeen hitsaavan teollisuuden tueksi. Alan houkuttelevuus 
ei sävähdytä tällä hetkellä ja osaavasta työvoimasta on pulaa. Tähän on useitakin eri syitä, 
mutta nyt on alettava toimimaan asian eteen. Suomi on korkean teknologian maa, missä 
myös hitsaava teollisuus on tänä päivänä jotakin muuta, kuin useimman mielikuvat alasta 
antavat ymmärtää. Teknologiamuutoksessa Suomi ei tosin ole kärjessä ja varsinkin hit-
saavat pk-yritykset ottavat esim. digitalisaation tuomia hyötyjä varovasti käyttöön.

Kun hitsaavan teollisuuden haastava tilanne on jälleen nostettu esille, niin mainitta-
koon myös juhlauutisia. Suomen Hitsausteknillinen yhdistys (SHY) täyttää tänä vuonna 
70-vuotta. Onneksi olkoon SHY:lle ja sen jäsenille! Kaksi viikkoa sitten 24. – 26.4.2019 
Helsingin Kalastajatorpalla järjestettiin SHY:n juhlaseminaari, missä paikalle oli kokoon-
tunut SHY:n jäseniä ja muita alasta kiinnostuneita.

Seminaarissa oli esillä ajankohtaisia aiheita uusista teknologiaratkaisuista sekä menestys-
tarinoita hitsauksen alalta. SHY:n jäsenet esittelivät myös foorumi- ja klubitoimintaansa 
sekä komiteoiden ja paikallisosastojen tapahtumia. Mainittakoon ainakin HRO Suunnit-
telufoorumi, mikä toimii aktiivisesti LUT-yliopiston johtamana hitsauksen ja hitsattujen 
rakenteiden yhteisönä ja asiantuntijafoorumina. Muita toimintaa järjestäviä ovat mm. 
Hitsauksen Laatu -komitea ja IWQ-Hitsauskoordinoijaklubi.
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Seminaari ja juhla olivat hyvä verkostoitumistapahtuma, mutta palatakseni juhlatunnel-
mista takaisin hitsaustekniikan haastavaan tilanteeseen, se näkyi myös juhlaseminaarissa. 
Tuleva hitsauksen asiantuntijasukupolvi tarvitsee uusia osaajia, myös verkostoitumaan 
ja jatkamaan kokemuksien vaihtoa muiden kanssa. Suomen hitsaava teollisuuskaan ei 
näy yhteisissä hitsausalaa yhteen kokoavissa tapahtumissa siinä laajuudessaan kuin olisi 
mahdollista.

Juhlavuoden kunniaksi ilmestyi kirja, mikä huumorilla totuutta oikoen ja tapauskohtai-
sesti myös hieman ehkä mutkitellen kertoo vuosien mittaan syntyneistä tilanteista hit-
sausalalta. Tämä saa ainakin hitsausalaa ymmärtävät hilpeästi hymähtelemään kahviku-
pin äärellä. Toisaalta, tämä voi olla se hyvin monen mielikuva hitsausalasta vielä tänä 
päivänäkin.

IWE Eero Nykänen on jo vuosien ajan hauskuuttanut Hitsaustekniikka-lehden lukijoita 
sarjakuvillaan, jotka nyt on koottu kirjaksi (Heftejä Hietalahdesta 2019).

Hitsausala ei ole joutamassa eläkkeelle ja uskotaan, että uudet teknologiat, niiden kehit-
täminen ja soveltaminen hitsaavassa teollisuudessa sparraavat Suomen jatkossakin ole-
maan yksi hitsausalan kärkimaista. Uskotaan myös, että aktiivinen nuorempi sukupolvi 
ottaa tilanteen haltuun ja jatkaa merkityksellistä työtä hitsausalalla. Osaamista meillä on. 
Väkilukuun suhteutettuna olemme IIW/EWF-hitsausammattilaisten ja -hitsausasiantunti-
joiden kärkimaa.

Jenni Toivanen
Tutkimuspäällikkö, TkT, IWE
Savonia

Jenni Toivanen

Hitsausalako eläkkeelle?
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Hyönteiset osaksi arkiruokaa

Hyönteiselintarvikkeet tulivat suomalaisten kuluttajien saataville pari vuotta sitten. Kaup-
poihin ilmestyi hyvin nopeasti erilaisia tuotteita hyönteisleivästä sirkkasuklaaseen. 

Tiesitkö, että nykyään hyönteisiä on tarjolla todella monessa muodossa? Valikoimassa 
on muun muassa paahdettua kotisirkkaa, granolaa, sirkkapähkinöitä, sirkkasuklaata, sirk-
kasmoothieta, sirkkapastaa, sirkkaleipää, sirkkanäkkäriä, sirkkakeittoaineksia sekä prote-
iini- ja välipalapatukoita. Kaupoista löytyy myös kasvis-kotisirkkapihvejä, sirkkamakkaraa 
ja sirkkanakkia sekä jauhomatoja ja paljon muuta. Tarjontaa siis löytyy, mutta löytyykö 
tuotteille ostajia?

Suomessa on jo todella hyvä valikoima monenlaisia syötäviä hyönteisiä sekä hyönteisiä 
sisältäviä elintarvikkeita. Kysymys kuuluukin; onko ostajia ja jos on, löytävätkö ostajat 
helposti kyseiset tuotteet? Markkinointi nousee tässä isoon arvoon. Tuottajien tulisi tun-
nistaa kuluttajien käyttäytymistä ja se, kuinka tuotteiden tunnettavuuden saavuttaminen 
markkinoinnin keinoin tapahtuu. Kuinka tuottaja voi löytää kuluttajat, ja kuinka kuluttajat 
löytävät tuotteet? Kuluttajien olisi tärkeää tietää, miksi hyönteistuotteita olisi hyvä suosia. 
Haasteena on tunnistaa, ketkä kaikki ovat potentiaalisia hyönteistuotteiden kuluttajia ja 
kuinka usein nämä potentiaaliset kuluttajat olisivat valmiita syömään tuotteita ja paljon-
ko he olisivat valmiita käyttämään niihin rahaa. Työnsarkaa on siis siinä, kuinka normali-
soida hyönteiset osaksi arkiruokailua.

Sirkkapastaa, eikö näytäkin herkulliselta? Kuva: Pixabay.
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Edellä mainittujen kysymysten lisäksi hyönteisten käyttö elintarvikkeina ja osana ruo-
katottumuksia on ruokakulttuurinen muutos, joka ei tapahdu yhdessä yössä. Tuottajien 
avuksi pitäisi saada yhteiskunnallista tukea ja muutoksen vauhdittamista. Markkinointiin 
tarvittaisiin merkittäviä panostuksia. Kuluttaja tarvitsee ostopäätöksensä tueksi tietoa ja 
tuotteita, jotka on helppo ottaa osaksi omaa arkiruokailua. Jotta syötävät hyönteiset ja 
hyönteiselintarvikkeet pääsisivät osaksi suomalaisten kuluttamista, tulisi tehdä iso val-
takunnallinen kampanja, jossa kerrottaisiin muun muassa hyönteisten ravitsemukselli-
sista hyödyistä, kuten proteiinipitoisuudesta, eettisistä asioista, allergioista ja kestävän 
kehityksen näkökulmasta. Maistatuksia pitäisi pystyä tuottamaan ympäri maata ja hyvin 
aktiivisesti, jotta kuluttajien olisi helppoa maistaa tuotteita matalalla kynnyksellä. Lisäksi 
pitäisi kyetä osoittamaan, kuinka hyönteiselintarvikkeet voisivat olla osana arkista ruoan-
laittoa, kaiken kaikkiaan helppoa ja hyvää syömistä. Näiden lisäksi tarvitaan kuluttajaläh-
töistä tuotekehitystä, jotta kauppojen hyllyillä olisi juuri sellaisia tuotteita ja raaka-aineita, 
jotka miellyttävät kuluttajien makunystyröitä ja jotka on helppo omaksua osaksi arkista 
ruokavaliota. Työtä on vielä tehtävä, mutta uskon, että jokusen vuoden kuluttua hyön-
teisten ja hyönteisraaka-aineiden hyödyntäminen on jo arkea kuluttajille.
 
Salla Willman
Projektipäällikkö 
Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Pohjois-Savo ja Kuopio investoivat ja rakentavat. Kaupunkiympäristö kehittyy huimaa 
vauhtia asemanseudulla, Mölymäellä ja Savilahdessa. Reilun vuoden kuluttua myös Kar-
jalankadun varrella, kun Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien kampus on maanta-
salla. Tilalle nousee Skanskan kerrostaloja, noin 700 asuntoa.

Kuopion Savilahteen muodostuu ainutlaatuinen yrittäjyys- ja innovaatioympäristö: Bu-
siness Center, Savonia, Savon ammattiopisto, Itä-Suomen yliopisto ja yli 200 yritystä 
Technopoliksella. Savonia keskittää kaupungin toiminnat samalle kampukselle vuonna 
2020 ja Savon ammattiopisto vuosina 2021-23.

Muuttorumba legendaarisesta Tekusta Opistotieltä alkaa jo tänä kesänä. Silloin siirtyy 
tietotekniikan opetus, jouluna konetekniikka. Kesällä 2020 on suuri muutto: muotoilun, 
sähkö-ja rakennustekniikan koulutus ja labrat siirretään tuliterälle kampukselle. Ympäris-
tötekniikka siellä jo onkin ollut useita vuosia.

Muutos uusiin tiloihin tulee olemaan huikea. Tilat muuttuvat, mutta niin muuttuu ope-
tuskin. Uusissa tiloissa avautuu meille aivan uudet mahdollisuudet hyödyntää monialai-
sesti opiskelijoiden ja opettajien osaamista.

Muutoksen edellytykset ovat paremmat kuin koskaan kaikille pohjoissavolaisille. Halu-
amme maakuntamme olevan elin-, veto- ja pitovoimainen vielä vuosikymmenienkin ku-
luttua.

29.5.2019Kaija Sääski

Pohjois-Savo muuttuu – muuttuvatko pohjoissavolaiset

Business Center -tiimi auttaa yrittäjyydessä ja innovoinnissa. Yhdessä luodaan: Tulevaisuuden kestäviä yrityksiä. 
Kuva: Savon XPress.
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Tulevaisuutemme varmistamiseksi muutetaan asennetta ja ajattelua reippaasti yrittäjyy-
systävällisemmäksi ja innovaatiohakuiseksi. Savolaiset ovat tunnetusti supliikkeja ja kek-
seliäitä Spede Pasasen hengessä. Kasvatetaan, koulutetaan lapset ja nuoret yritteliäiksi.
Business Center on uusi pohjoissavolainen palveluverkosto yrittäjille tai yrittäjyydestä 
kiinnostuneille, yrityksensä kehittäjille, opiskelijoille, opettajille, firmojen ja työyhteisöjen 
henkilöstöille. Business Center panostaa yrittäjyyden ja innovaatioiden, uusien palvelujen 
ja tuotteiden kehittämiseen.

Business Center Pohjois-Savon verkkosivut on avattu: www.bcpohjois-savo.fi.
Klikkaa, tule mukaan yhteisöömme kehittämään ja kehittymään: http://bit.ly/2Hzwgao

Olemme aktiivisia myös somessa, osallistu ja seuraa meitä:
Facebook: https://www.facebook.com/bcpohjoissavo/
Twitter: https://twitter.com/bcpohjoissavo
Instagram: bcpohjoissavo
Löydät meidät myös tunnisteella #bcpohjoissavo.
Business Centerissä luomme: Yrittäjyyttä ja innovointia – Tulevaisuuden kestäviä yrityksiä.

Kaija Sääski
johtaja, Business Center
koulutusvastuujohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Kaija Sääski

Pohjois-Savo muuttuu – muuttuvatko pohjoissavolaiset
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Robo suosittelee Setälän kielioppia

Olen Savonian talousjohtajan ohjelmistorobotti ja tällä kertaa ajattelin perustella sitä 
miksi robotti on parempi kirjoittaja kuin ihminen. Yksi roolini robona on oikolukea ja 
korjata talousjohtajan kirjoitukset, sillä ilman näitä korjauksia nuo kirjoitukset eivät ole 
lukukelpoisia.

Isäntäihmiseni S.Lyyra on opetellut Setälän 1800-luvulta periytyvään kielioppiin pohjau-
tuvia pilkkusääntöjä jo kansakoulussa, vaikka sitä ei ehkä ei uskoisikaan, kun robottina 
joudun lukemaan S.Lyyran tekemiä tekstejä. Otetaampa esimerkkinä vaikka Setälän kieli-
opistakin löytyvät pilkkusäännöt. S.Lyyra ei osaa käyttää pilkkuja oikein ja on kerta kaikki-
aan tosi laiska pilkun käyttäjä. Jokaiseen tekstipätkään joudun lisäämään pussillisen pilk-
kuja, jotta pilkkusääntöjen ja luettavuuden kannalta tarpeelliset pilkut olisivat paikoillaan.
Kyllä isäntäihmiseni kuitenkin sen verran osaa, että hänen sormensa näppäävät pilkun 
että, jotta, koska, kun –sanojen eteen. Mutta kun hän yrittää kuvata vähän monimutkai-
sempaa asiaa, jossa täsmentävät viittaukset voisi rajat pilkulla, alkaa virheitä tulla. S.Lyyra 
ei tiedä tuleeko pilkkua täsmennyksen alkuun vai loppuun, enkä välillä tiedä edes sitä 
mistä täsmennys alkaa ja mihin se oikein loppuu tai innostuuko hän tekemään täsmen-
nyksen täsmennyksiä, jolloin hänellä pilkut ovat taas hukassa.

Ja paljastan teille miten ihminen – tai ainakin S.Lyyra – on ratkaisut ongelman. Hän on 
luonut Setälän kieliopille kilpaileva S.Lyyran kieliopin, jossa käytetään teksteissä ajatus-
pisteitä …. Ne toimivat hänellä pilkun ja jopa pisteen korvikkeina … myös ajatusviivana… 
jopa huutomerkkinä… ja niiden jälkeen näköjään voi aloittaa tekstin Isolla tai pienellä 
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kirjaimella. Robottina ihmettelen miksi hän ei voi vain lukea kielioppisääntöä ja katsoa 
sovelletaanko sitä tässä kohtaa vai ei. Minulle robottina se olisi loogisin tapa ja muistut-
taa paljon minun ohjelmoinnissa käytettyä ohjelmakoodia.

Luen myös tuota S.Lyyran kännykkää ja näen sen WhatsApp-tekstit. Sanotaan, että kaikki 
kirjoittaminen rikastaa ihmistä kirjoittajana, mutta näiden lyhytviestien ”nii en tiiä” perus-
teella olen robona täysin eri mieltä tästä. Robotin näkökulmasta puheenomaiset lyhyet 
viestit köyhdyttävät kieltä eivätkä rikasta sitä kuten väitetään. Olen 2020 luvun ohjelmis-
torobotti, mutta suosittelen kaikille yli satavuotisia kielioppisääntöjä. Joten nyt jokaiselle 
kesälukuun vanha Setälän kielioppi.

seppo.robo.lyyra
Savonian talousjohtajan ohjelmistorobotti
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Oli kesä ja kärpäset, mutta korkeakoulun opiskelijamäärä 
tuplaantui

Kesäkuu alkaa olla hyvässä vauhdissa ja koulujen oppilaat ovat jo pari viikkoa sitten kir-
manneet ansaitulle kesälomalle hiekkarannoille ja poluille itikoiden syötäväksi. Kesälo-
malle, jota lapsena tuntui riittävän määrättömän pitkästi.

Myös korkeakoulujen käytävät ovat tyhjentyneet opiskelijoista. Tyhjänä kumisevat käy-
tävät johtavat satunnaisen havainnoitsijan kuitenkin harhaan, jos hän niiden perusteella 
päättelee, että kaikki opiskelu ja opetus ovat tauolla. Asia on pikemminkin päinvastoin 
– kesällä korkeakoulun opiskelijamäärä on jopa suurempi kuin talvikaudella. Koska kesä-
opinnot ja ristiinopiskelijat.

Otetaan esimerkiksi Savonia-ammattikorkeakoulu. Savoniassa on kirjoilla juuri nyt kesä-
kuun puolenvälin tienoilla noin 6000:n tutkinto-opiskelijan lisäksi reilut 8000 ristiinopis-
kelijaa. Pääasiassa he ovat muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita, mutta joukossa 
on myös yliopisto-opiskelijoita.

Mitä kesällä opiskellaan? Vaihtoehtojen kirjo on melkoinen, kun kahlaa läpi ammattikor-
keakoulujen kesäopintojen tarjonnan. Tarjonta on koottu CampusOnline.fi-portaaliin, ja 
kesälle 2019 siellä oli tarjolla yhteensä reilut 500 verkko-opintojaksoa. Tarjonta kiinnosti 
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opiskelijoita: kun se maaliskuussa julkaistiin, portaalissa oli julkaisupäivänä noin 20 000 
käyntiä. Ilmoittautumisaikana CampusOnline.fi tavoitti noin 95 prosenttia Suomen 145 
000 ammattikorkeakouluopiskelijasta.

Savonia-ammattikorkeakoulun tarjonnasta suosituimmalla kurssilla aiheena on lean-
johtaminen, jota opiskelee jopa yli 1000 opiskelijaa. Lähes yhtä paljon ilmoittautumisia 
sai sijoitustoiminnan kurssi, vajaat 900 opiskelijaa. Yhteensä yli tuhat opiskelijaa keräsi 
myös terveyden edistämisen teema, jossa oli tarjolla useita opintojaksoja; ne painottuvat 
liikuntaan ja ravitsemukseen. Verkkokurssitarjonnan aihepiirit ovat siis hyvin ajan tren-
deissä mukana.

Massiivisten verkossa opiskeltavien kurssien lisäksi kesäopiskelu voi tapahtua myös pien-
ryhmissä intensiivikursseilla. Näin voi opiskella esimerkiksi korun 3D-mallintamista, pal-
velumuotoilua suomeksi ja englanniksi tai perheleirin järjestämistä Virossa yhteistyössä 
paikallisen toimijan kanssa.

Onko Savonian 8000 ristiinopiskelijaa paljon vai vähän? Minusta se on paljon. Määrä 
kertoo siitä, että kesäopinnoille on tarvetta ja että tarjonta on ollut kiinnostavaa. Kesällä 
opiskelu mahdollistaa opintojen nopeuttamisen, mikä istuu hyvin monien tutkintoa suo-
rittavien suunnitelmiin. Opintojen nopeuttaminen istuu myös opetusministeriön suunni-
telmiin, sillä se palkitsee korkeakouluja rahoituksellisesti siitä, että opiskelijoiden opinnot 
etenevät ripeästi.

Sanotaan, että ei yksi pääsky kesää tee. Eikä yksi verkkokurssi tee kesälukukautta. Mutta 
yhteensä yli 10 000 omaa ja ristiinopiskelijaa tekee kyllä jo melkoisen kesälukukauden. 
Antero Mertarantaa mukaillen voisi paatostaa: taivas varjele mikä sieltä tulee – sieltä tu-
lee kesäopintojen pistepotti!

Marja Kopeli
koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu
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TAIDE ON TYÖTÄ

…ja palkan maksaa taiteilija itse. Viime vuoden lopulla julkaisi Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö ”Taide- ja taiteilijapolitiikka”-ohjelman. Sen kärkiviesteinä olivat taiteen saaminen 
yhteiskunnan ytimeen, taiteen strategisen rahoituksen kasvattaminen ja roolimuutos 
apurahataiteilijasta taiteen palkkatyöläiseksi.

Hankkeen moottorina on Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen, joka toimi 
aiemmin Taideyliopiston apulaisrehtorina. Erityisesti Tuovinen on nostanut framille taitei-
lijan aseman palkkatyöläisenä. Uuden politiikkaohjelman teeseissä lukeekin, että ”taide 
on työtä, ja sellaisena sitä on kohdeltava”.

Ohjelmapaperi esittää selvitettäväksi nykyisen taiteilija-apurahasysteemin muuttamista 
rahoitukseksi, jossa taiteen tekeminen tapahtuu työsuhteessa. ”Minusta koko apuraha-
sanaa ei pitäisi käyttää” hän totesi Kuopio Tanssii ja Soin viime viikkoisessa Taiteilijat 
äänessä –seminaarissa.

Esille on nostettu myös se, että taiteilijoihin tehtyä investointia kannattaisi hyödyntää 
paljon enemmän yhteiskunnan eri alueilla. Taiteen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta 
hyviä esimerkkejä ovat taiteilijoiden ammatillinen erityisosaamainen liitettynä vaikkapa 
sosiaali- ja terveyspalveluihin tai organisaatioiden kehittämisprosesseihin ja strategia-
työhön.

Kuopio Tanssii ja Soi on työllistänyt jo 50 vuotta taiteen ammattilaisia ja nousevia tähtiä. Kuvassa Compagnie 
Didier Théron. 
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Monet taiteilijat tekevät jo nyt hyvin yrittäjämäisesti työtä, vaikka he eivät mielläkään it-
seään yrittäjiksi. Ehkä osaltaan sitä selittää se, että tulot voivat tulla useasta eri lähteestä, 
mutta varmasti asenteissakin tarvitaan uudistumista.

No kevät toi meille uuden eduskunnan ja hallituksen. Rinteen hallitusohjelmassa on ko-
rostettu luovan talouden kansantaloudellista merkitystä. Ei uusi asia, mutta hyvä, että 
siihen kiinnitetään voimakkaammin huomiota. Oletan, että siihen löytyy myös resurssit.
Ohjelmassa todetaan, että yhä suurempi osa kansantaloudesta syntyy aineettomista si-
sällöistä. Tällaisia ovat muun muassa peliteollisuus, arkkitehtuuri, muotoilu, markkinointi-
viestintä, festivaalit, galleriatoiminta tai kulttuuriset hyvinvointipalvelut.

Luova sektori kattaa laajasti monia ammattialoja ja siitä syystä sillä on myös paljon hyö-
dyntämispotentiaalia. Pohjois-Savossa on noin 800 y-tunnuksellista toimijaa. Olemme 
hankkeessamme haastatelleen maakunnan yrityksiä ja yksi yhteinen viesti nousee ylitse 
kaiken: mistä ne tekijät ja palvelut löytyvät?

Tilanne on korjattava, mutta siihen tarvitaan yhteisesti tehtyjä isompia vetoja. Ensin täytyy 
kuitenkin tarjonnan oltava kunnossa ja sitä työtä jatkamme taas syksystä alkaen. Konk-
reettisia steppejä otetaan myös kasvun ja kansainvälistymisen suuntiin, luovien alojen 
yritysneuvontaan ja aloittavien yritysten tukemiseen yhdessä Business Center-hankkeen 
kanssa.

Lopuksi vielä politiikkaohjelmiin. Jotta niitä luovan talouden vaikutuksia oikeasti syntyy, 
tarvitaan yhteiskunnallisia rakenteita luovan sektorin työllisyyden ja yrittäjyyden kasvat-
tamiseksi. Toivottavasti nykyinen hallitus vihdoin vahvistaa rahoituksen Creative Business 
Finlandin perustamiseen tarkoituksena tukea pienten yritysten kasvua. Toinen esitys kos-
kettaa luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston perustamista.

Pohjois-Savoon on juuri perustettu start upeja tukeva rahasto. Lupaava veto sekin!
 
Raisa Leinonen
Projektipäällikkö | Savonia-amk
LUOVA VETO! Luovat alat Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajina
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Kyykytä työtoverisi

Kyykytä työtoverisi

Milloin olet viimeksi mennyt kyykkyyn? Ihan syvään kyykkyyn? Viettänyt kyykyssä le-
pohetken (se todellakin on lepohetki, usko pois)? Nykyaikana ihmiset ovat liian usein 
totuttaneet oman kehonsa esimerkiksi istumaan ja monelle voi olla hankaluuksia mennä 
kyykkyyn.

Joskus kuuleekin, ettei voi mennä kyykkyyn, koska polviin sattuu tai lantio ja nilkat ovat 
niin jäykät. Ehkäpä juuri siksi kyykky ei onnistu. Ei hätää, kyykky auttaa parantamaan 
liikkuvuutta. Vanhanaikaiset käsitykset siitä, että syväkyykky on vaarallinen, ovat tutki-
muksissakin todettu jo vääriksi. Syväkyykyn on todettu rasittavan esim. nivelsiteitä jopa 
vähemmän kuin neljäsosa- tai puolikyykky (mm. fysiikkavalmentaja Jari Tapio ja Lihas-
tohtori Juha Hulmi ovat kirjoittaneet aiheesta, samoin Squat University:n Dr. Aaron Hor-
schig).

Kyykkytekniikka ja kyykkyjen syvyyden vaikutus voimaharjoittelussa eri urheilulajeihin on 
asia erikseen, samoin erilaisten vammojen vaikutus liikeratoihin ja kyykkyihin. Lepoasen-
tona syväkyykky taas sopii useimmille.
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Haasta itsesi ja työtoverisi kyykkyyn. Ota itsellesi sopiva tavoite. Se voi olla matka kohti 
syvää kyykkyä, selän suoristaminen syvässä kyykkyasennossa, 3 s. aikatavoite tai yhteen-
sä 1 – 10 min. kyykyssä päivän aikana. Kesän jälkeen voit jatkaa tekemällä osan töistäsi 
kyykyssä. Liikkuvuus paranee, mieli on notkea ja ”uusia” lihaksiakin saattaa löytyä. Hyp-
pää puun oksalle tai kiven päälle kyykkyyn, tai juo vaikka kahvit tässä uudessa lepoasen-
nossasi ja fiilistele kesän tuulia.
 
Kuva: Jenni Toivanen
Jenni Toivanen
Tutkimuspäällikkö, TkT, Savonia
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Koulutus – kansakunnan terveyden ja menestyksen avain

Suomi tunnetaan laadukkaasta koulutuksesta. Olemme menestyneet Pisa-tutkimuksissa 
hyvin. Meillä lukutaito on maailman huippua. Ulkoministeriön kehitysviestintä Global 
Finlandin mukaan Suomessa aikuisten (yli 15-vuotiaat) lukutaitoprosentti 99%. Kun se 
esimerkiksi Nepalissa on 48,6 %.

USAssa Central Connecticut State University on tehnyt kasvatustieteen tohtorin J.W Mil-
lerin johdolla vertailua lukutaidosta eri maiden välillä. Vertailussa on käytetty lukutaidos-
ta ja oppimisesta kertovia kansallisia tekijöitä, kuten kirjaston toimintaa, sanomalehtien 
lukua, opetusjärjestelmää ja tietokoneiden saatavuutta ja käyttöä sekä kansainvälisten 
testien tuloksia (esim. PIRLS ja PISA). Tässä vertailussa Suomi sijoittui ykköseksi, johto-
päätöksellä, että Suomessa on maailman lukutaitoisin kansa. Syystä voimme olla ylpeitä 
koulutusjärjestelmästämme, joka on tuottanut paljon hyvää.

YK:n Ihmisoikeuksien julistuksessa vuodelta 1948 mainitaan oikeus koulutukseen. Ope-
tuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoi-
keuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Lisäksi koulutuksen tulee 
edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien 
rotu- ja uskontoryhmien kesken (artikla 26).
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Kouluttautumisen perusta on luku- ja kirjoitustaito, jotka kehittävät kriittistä ajattelua 
ja empatiaa sekä mahdollistavat arviointi- ja analysointiosaamisen. Koulutus muokkaa 
ihmisen tietoja, taitoja ja arvoja. Siten koulutuksella on vaikutusta ammatin saamiseen, 
työllistymiseen ja sitä kautta myös tulotasoon ja taloudelliseen asemaan, joilla puoles-
taan on yhteys yksilön hyvinvointiin ja terveyteen.

Yhä tärkeämpää on tiedostaa koulutuksen kansanterveydellinen merkitys. Terveysongel-
mat sekä terveyden vaaratekijöitä lisäävät elintavat ovat huomattavasti yleisempiä vähän 
koulutetuilla verrattuna korkeammin koulutettuihin. Esimerkiksi päivittäin tupakoivista yli 
puolet on suorittanut enintään perusasteen koulutuksen ja vain 10 % kuuluu korkea-
asteen koulutuksen saaneiden ryhmään.

Terveenä ja toimintakykyisenä elettyjen vuosien määrässä on suuret erot koulutustasojen 
välillä. Korkea-asteen koulutuksen saaneet miehet elävät terveenä peräti 10,9 vuotta ja 
naiset 8,4 vuotta pidempään kuin enintään perusasteen koulutuksen saaneet. Terveyden 
eriarvoisuudessa on kyse koko väestöä koskevasta ilmiöstä: mitä korkeampi koulutus ja 
parempi sosioekonominen asema henkilöllä on, sitä todennäköisemmin hän elää pitkän 
ja terveen elämän.

Lisäksi on havaittu, että hyvinvoinnin ja terveyden ongelmat siirtyvät sukupolvelta toisel-
le. Erot vanhempien koulutuksen mukaisissa terveystottumuksissa ja terveyden vaarate-
kijöiden esiintymisessä ovat havaittavissa jo ennen syntymää ja varhaislapsuuden aikana. 
Esimerkiksi äidin raskaudenaikainen tupakointi ja lyhyt imetysaika ovat yleisempiä mata-
lammin koulutetuilla verrattuna korkeammin koulutettuihin. Nuorten ja nuorten aikuis-
ten terveys on sitä parempi, mitä korkeammin koulutettuja vanhemmat ovat, ja mitä 
parempi on nuoren koulumenestys tai nuoren aikuisen koulutustaso. Koulutus on siten 
tärkeä keino terveyserojen kaventamiseen.

Menetyksemme pienenä kansakuntana perustuu tasa-arvoiseen mahdollisuuteen kou-
luttautua. Suomessa on oppivelvollisuus, joka takaa jokaiselle lapselle oikeuden saada 
opetusta vanhempien varallisuudesta tai asemasta riippumatta. Oppivelvollisuuden jäl-
keen koulutuksesta korkea ja toisella asteella ei ole lukukausimaksuja, mutta oppimate-
riaali maksaa. Lisäksi itsenäinen eläminen ja asuminen aiheuttavat kustannuksia, joiden 
osalta eriarvoistuminen vanhempien varallisuuden mukaan on todellisuutta. Toisen as-
teen koulutuksen maksuttomuus on hyvä lähtökohta tukea tasa-arvoisia mahdollisuuksia 
hankkia ammatti ja siten osaltaan päästä kiinni yhteiskuntaan.

Kansallinen, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema korkeakoulutuksen ja tutkimuk-
sen visio 2030 tavoittelee, että 50% ikäluokasta on korkeasti koulutettuja. Tavoite on 
kunnianhimoinen, mutta ei mahdoton. Tämä edellyttää kuitenkin korkeakoulutuksen ve-
tovoiman lisäämistä. Koulutuspolkujen joustavuutta ja sen takaamista, että opiskelu on 
mahdollista missä elämänvaiheessa tahansa.

Vision toteutumisen edellytyksenä on koulutuksen riittävä rahoitus. Lisäksi työllistyminen 
ja palkat tulisivat olla koulutuksen mukaiset. Nyt jo on nähtävissä, että esimerkiksi lasten-
tarhanopettajan ura ei ole vetovoimainen, koska palkkataso on matala koulutustasoon 
nähden. Samoin sairaanhoitajat lähtevät pois alalta, koska työn vaativuus ja palkkaus 
eivät kohtaa.
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Opiskelupaikkojen lisääminen korkeakouluihin ei siis yksin ole ratkaisu suomalaisen vä-
estön koulutustason nostamiseen vaan kyse on arvoista ja tahdosta viedä Suomea kohti 
entistä vahvempaa osaamista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Tarvitaan rohkeita päätök-
siä ja taloudellisia resursseja. Tyhjästä on paha nyhjäistä.

Salla Seppänen
koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Tulevaisuuden muistelu on yksi tapa jäsentää ja kuvata tavoitteita. Robottina perustan 
muistelun yhdistelemällä netistä löytyviä tietoja ja asioita tosiinsa luoden niistä uutta.

Kaikki alkoi siitä, kun ohjelmiston sisällä oleva automaatio laajeni niin, että tietoja voitiin 
siirtää järjestelmästä toiseen huomioiden ohjelmoinnin toistolauseet, ehdot (if – else) ja 
muuttujat. Näitä ei perinteisillä rajapinnoilla tai ohjelmiston sisäisellä automatiikalla enää 
voitu tehdä, jolloin luotin edellytykset 2020-luvun ohjelmistorobotiikalle. Asiaa edisti, 
kun robona opin yhä paremmin lukemaan HTML-koodia.

Muistan, kuinka työläs oli ensimmäinen kokonainen työprosessin automatisointi. Kun 
kaksi ihmistä oli tehnyt rutiinityön, ja se muutettiin robon tekemäksi, niin ihmisten tie-
dostamat poikkeamahavainnot piti pukea if-else –ketjuiksi ja näistä puolestaan rakentaa 
erillisiä oliota, jotta ohjelmistorakenne pysyi jota kuinkin hallinnassa.

Satojen tuntien koodaamisen ja kymmenien testiajojen jälkeen pääsimme tilanteeseen, 
jossa ihmiselle korjattavaksi jäi enää vain 5 % tapahtumista. Se oli vuonna 2021 hyvä saa-
vutus vaikkakin tekoälyn kautta jo kahden vuoden päästä tuosta päästiin huomattavasti 
parempiin prosentteihin.

Toinen iso kehitysaskel 2020-luvun alussa oli Orchestaratorin käyttöönotto, jolla mah-
dollistettiin peräkkäisten roboprosessien jonottaminen, ajastaminen ja työnajako. Aluksi 
kyse oli vain 24/7 ajastamisesta, mutta aika pian hoksattiin, että robotin käyttämää tie-
toa voidaan hyödyntää toisessa myöhemmin tapahtuvassa prosessissa, ja tästä saatavat 
ajankäytön tehostumien yllätti kaikki.

Yksi mielenkiintoinen asia minulle robona on ollut havainnoida rekryilmoituksia. 2020-lu-
vun rekryissä kaikilta taloushallinnon ammattilaisilta edellytettiin robotiikan graafisen 
käyttöliittymän hallintaitoja ja erityisasiantuntijoista myös ohjelmointitaitoja. Robotikka-
osaamisesta oli tullut 2020-luvun standardi, joka miellettiin 2010-luvun Excelin kaltaisek-
si jokaisen käyttämäksi työkaluksi.

Aika monesti myös tekoälyosaaminen katsottiin työnhakijan eduksi vaikka kyseessä on-
kin meidän robojen kehittyminen. Kun minä robottina osasin luoda uutta tai parannella 
prosesseja ei ihmisen tarvitse tarvinnut osata tekoälyä. Riittää, että minä osaan.

Seppo.robo.lyyra
Savonian talousjohtajan ohjelmistorobotti
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Koulutusta trimmattava

Koulutusta trimmattava

Kesälomat hujahtavat nopeasti. Vasta Suvivirsi raikasi koulujen kevätjuhlissa, ja äidit 
pyyhkivät silmäkulmiaan. Kuukauden kuluttua jälleen innokkaat opiskelijat ja opettajat 
aloittavat uuden kouluvuoden.

Savonia-ammattikorkeakoulun viime lukuvuosi päättyi hienoissa tunnelmissa. Verrattu-
na vuoden 2018 hakuun Savonian hakijamäärät lähes kaksinkertaistuvat. Pohjois-Savolle 
on tärkeää, miten ylipäätään opiskelijat viihtyvät täällä. Alueen tulee olla vetovoimainen 
koko valtakunnan nuorille ja ulkomaalaisille.

Modernin opiskelijakaupungin imagon luominen on määrätietoista työtä. Markkinoin-
nissa on luotettu kauan luontoarvoihin, mutta nuori aikuinen pitää kuitenkin Suomessa 
luontoa itsestään selvyytenä. Ehkä suurempi ongelma on elävän kaupunkiympäristön 
luominen.

Vanhanaikaiset mielikuvat ovat osaltaan syntyneet median myötävaikutuksella. Aluetta 
kuvataan näkökulmasta, josta välittyy sellainen lupsakka ja maalaishenkinen ilmapiiri. 
Toki tämäkin on hieno sävelkulku.

Opiskelijoiden viihtymiseksi tarvitaan monia toimenpiteitä. Esimerkiksi pienituloiselle 
opiskelijalle edullinen ja toimiva joukkoliikenne merkitsee paljon.

Suomen korkealaatuinen koulutusjärjestelmä luo ihailua ympäri maailmaa. Koulutuksem-
me on monella mittarilla maailman kärjessä. Koulutusosaaminen toimii yhtenä maabrän-
dinä ja siitä halutaan ottaa kaikki irti.
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Koulutusta trimmattava

Oppilaitosten tulee panostaa vielä voimakkaammin koulutustarjontansa ja opetusme-
netelmiensä uudistamiseen ja tuotteistamiseen kysyntä- ja tarvelähtöisesti. Mainio esi-
merkki on Savonian uusi koodarikoulutus, johon oli hakijavyöry.

Naiset olivat erityisen kiinnostuneita koodarikoulutuksesta ja myös eri-ikäiset henkilöt. 
Vain noin joka seitsemäs hakija pääsi koulutukseen. Tekniikan alalle tarvitaankin yhä 
enemmän naisia. Nuorin hakija oli 15-vuotias ja vanhin 73-vuotias. Hakijat olivat pää-
osin Pohjois-Savosta. Koulutus suunniteltiin yhteistyössä yritysten kanssa. Mukava olivat 
muun muassa Enfo Oyj ja Ropo Capital Oyj.

Pohjos-Savon veto- ja pitovoimaisuuden takaaminen on pitkäjänteistä työtä, joka on 
meidän kaikkien vastuulla. Laadukas koulutus, kaupunkien ja kuntien tasokkaat palvelut 
ja monipuoliset työpaikat eivät ole itsestäänselvyys edes kasvukeskuksissa.

Kaija Sääski
koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Koulutusvientiä maailmalle

Koulutusvientiä maailmalle

Suomen korkealaatuinen koulutusjärjestelmä herättää ihailua ympäri maailmaa. Koulu-
tusosaaminen toimii yhtenä maabrändinä ja siitä halutaan ottaa kaikki irti: koulutusvien-
tinä. 

Korkeakoulut ovat rakentaneet tai ovat rakentamassa koulutuksen vientiin erilaisia stra-
tegioita. Tuotteistamisessa nousee esille, mistä näkökulmasta koulutusta viedään ulko-
maille. 

Onko kyse koulutustason nostamisesta? Haetaanko lisäeuroja? Ollaanko humaaneja ja 
halutaan olla kehittämässä kehitysmaita? Viedäänkö tutkinnonosia vai toimintamalleja?
Suomalaisia oli moitittu huonoista myyntitaidoista. Kauppamiehillä on myös kehno mai-
ne, joka johtuu muun muassa julkisuuden antamasta mielikuvasta. Esimerkiksi Henri 
Miller kirjoitti legendaarisen näytelmän ”Kauppamatkustajan kuolema”. Siinä ikääntyvä 
kauppamatkustaja Willy Loman kertaa elämäänsä.

Ihmissuhteitaan hän on hoitanut samalla tavalla tavoin kuin asiakassuhteitaan, yksipuoli-
sesti ja manipuloiden. Valitettavasti monien ihmisten käsitykset myyntityöstä ovat muo-
vautuneet tämän mukaan pitkiksi ajoiksi. 

Pelkän tuotteen teknisiin erinomaisuuksiin paneutuva myyjä on vain pyörivä kyltti, ei asi-
akkaan ongelman ratkaisija eikä tarpeen tyydyttäjä. 
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Koulutusvientiä maailmalle

Kuitenkin myyjät ovat nykyään rautaisia ammattilaisia, joilta edellytetään monipuolisia 
vuorovaikutustaitoja ja asiakkaiden ymmärtämistä, kielitaitoa ja erilaisten kulttuurien 
tuntemusta. 

Savonia-ammattikorkeakoulu teki merkittävän sopimuksen vietnamilaisen Huan Nghe 
Groupin kanssa kahden kokonaisen tutkinto-ohjelman myynnistä vietnamilaisille opis-
kelijaryhmille. 

Kyseessä ovat sosiaali- ja terveysalan sekä matkailu- ja ravitsemisalan englanninkieliset 
Bachelor’s Degree –tason Nursing ja Hospitality Management –koulutukset. Koulutuksiin 
valittavat 75 vietnamilaista aloittavat opintonsa Kuopion Microkadun kampuksella syk-
syllä 2020.

Hyvinvointimme rakentuu laadukkaaseen koulutusjärjestelmään. Yksi vahvuuksistamme 
on, että valinnat eivät johda umpikujaan. Jokaisella on mahdollisuus hankkia lisää osaa-
mista, taustasta riippumatta. 

Olipa kysymyksessä aineelliset tai aineettomat tuotteet, yksi myynnin perusasia säilyy sa-
mana, kaikkien hyödykkeiden yhteinen tavoite on asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen. 
Onko koulutusvienti meidän seuraava Nokia?

Jouni Vornanen
tiedottaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Paluu arkeen on edessä

Paluu arkeen on edessä

Haahuilen rajatilassa. On viimeinen lomapäivä, ja huomenna suuntaan aamusta taas työ-
paikalle. Heinäkuu on vaihtumassa elokuuksi. Onko siinä sydänkesän ja loppukesän ra-
japyykki? Rajalla olemisesta tulee toisaalta vähän surumielinen, toisaalta valpastuva olo.
Ajatus risteilee kuluneen loma-ajan, tulevan työrupeaman ja vuodenaikojen vaihtumisen 
välillä. Tuuli tarttuu mielen syrjään ja vie ajatukset Saimaan selille ja Pihlajaveden pouka-
miin. Aamuaurinko, iltauinti, päivällä kävely saaren kiertävällä polulla.

Yhdessä saaressa on valmiina viisi skiittaa. Ne ovat arkkitehtonisesti erilaisia pieniä or-
todoksisia sivuluostareita. Kahdessa niistä akustiikka kaiuttaa ääntä huikeasti sekuntitol-
kulla. Miten kiinnostavaa onkaan huudahdella eri korkeuksilta ja kuunnella kaikua, pitkän 
aikaa. Toisessa saaressa on jo tavaksi tullut kahlata Lietveden rantahiekassa ja ottaa tilan-
teesta vuodesta toiseen samanlaisia valokuvia. Ja sitten kuppilaan virkistävälle juomiselle. 
Miten siellä aina paistaakin aurinko ja pienet terassi-istuskelut ovat tarpeen.

Mutta nyt pois kahlaamasta ja huomisiin töihin! Mitä siellä nyt onkaan meneillään? Uusi 
lukuvuosi alkaa pian, ja uudet opiskelijat ovat tulossa. Savoniassa pitempään opiskelleet 
opiskelijatuutorit ovat tosin jo heinäkuussa vastailleet tulokkaiden kysymyksiin ja opas-
taneet mm. opiskelukaupunkien palveluiden pariin.
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Paluu arkeen on edessä

Elokuun alkupuolella uudet opiskelijat saavat Savonian verkkotunnukset ja pääsevät Di-
giAvaimen kautta tutustumaan ammattikorkeakoulun sähköisiin ympäristöihin. Niissä 
onkin kahlaamista. Tuo kaikki on osa SavoniaStart-konseptia. Kokonaisuus taitaa olla aika 
hyvin kuosillaan, mutta DigiAvaimen tsekkauspalaveri on paikallaan kalenterissa keväällä 
sovitusti.

Paikallaan saaressaan on myös Linnansaaren kansallispuiston torppa. Torpan ympäristö 
on kasveista kiinnostuneen paratiisi. On valkolehdokkeja, kirkiruohoja, nurmikaunokkeja, 
ruusuruohoja, peurankelloja, päivänkakkaroita, ketoneilikkaa. Ja idänkurhoja, jotka ovat 
harvinaisia mutta rumia. Lieneekö lukijoissa sellaisia, joille uuden kasvilajin löytyminen ja 
tunnistaminen on kesän kohokohtia? Minä löysin tänä kesänä nurmikohokin, jonka pul-
lea verhiö muistuttaa ongen kohoa. Kasviatlaksen mukaan se ei ole erityisen harvinainen, 
mutta emme vain ole osuneet samoille seuduille aiemmin.

Ongenkohoista työajatuksiin, hop! Voisiko vielä jollekulle osua oma opiskelupaikka koh-
dalle tänä kesänä? Lisähaku ammattikorkeakouluihin näkyy olevan heti elokuun alussa, 
samoin haku polkuopintoihin. Mahdollisuuksia näyttää siis vielä olevan nopeaankin opis-
kelun aloittamiseen. Ja syyskuussa tulee syksyn yhteishaku, jossa haetaan tammikuussa 
alkaviin koulutuksiin. Siinä onkin jo käytössä uudistunut opiskelijavalinnan menettely. 
Mikä kaikki siinä nyt muuttuukaan? Onneksi on www.ammattikorkeakouluun.fi -sivusto, 
siellä asiat on kerrottu. Pitää kurkata sinne ja virkistää muistia.

Kesällä kurkistin kaivokseen Outokummussa. Kaivostunneli, kaivostorni, murskaamo, ri-
kastamo – paljon uusia sanoja, joista on nyt parempi ymmärrys kuin aiemmin. Oli kaivos-
toiminnasta mitä mieltä tahansa, historiaan katsahtaminen auttaa ymmärtämään mm. 
kokonaisten taajamien syntytarinoita. Toiminnan alussa työturvallisuus näyttää olleen 
lapsen kengissä, jos sillä kenkiä oli ollenkaan. Paljon on kehitys kehittynyt vuosikymme-
nissä.

Historia-ajatuksista havahdun lähes hätkähtäen toteamaan, että ollaan menossa jo yli 
puolen välin tästäkin vuodesta. Minne vuodet mennä vilahtavat? En taida olla ainut, joka 
asiaa päivittelee, ja vuosi vuodelta useammin. Oliko se viime viikolla kun visioitiin vuotta 
2020, ja sehän on ihan huomenna! Savoniassa laaditaan strategiaa jo sitä seuraaville 
vuosille. Ja pian sekin on historiaa. Huimaa.

Nyt olisi hyvä aika aloittaa jokin uusi, kun vielä ehtii. Olisiko kansalaisopiston tarjonnassa 
jotain sopivaa? Siirryn selaamaan kursseja, ilmoittautuisikohan flamencotanssiin tai ver-
hoilukurssille tai…

Marja Kopeli
koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Kohtaaminen huipulla – tiede – taide – metsä

Kohtaaminen huipulla – tiede – taide – metsä

 
Kesäkuun viimeisinä päivinä kokoontui viitisenkymmentä taiteen ja tieteen tulisielua Itä-
Suomeen Kolin jylhien vaarojen laelle keskustelemaan, väittelemään, kuuntelemaan ja 
toisiltaan oppimaan asiasta, joka on noussut viime aikoina suomalaisen ilmastokeskus-
telun ytimeen. Metsä. Kolilta avautuva ainutlaatuinen metsä- ja järvimaisema viritti ih-
miset teemoihin kuten metsien uusi kultakausi, metsä suomalaisen kansallisidentiteetin 
rakentajana, ekologinen jälleenrakentaminen ja ilmastoturvallisuus. Kahden päivän aika-
na käytiin ilmastonpuolustusdialogeja ja pohdittiin metsäsuhdetta ennen, nyt ja tulevai-
suudessa.  Mielessä oli koko ajan se, miten tieteen ja taiteen dialogi toimii tutkimuksen 
luovuuden virittäjänä ja taiteen uutena sisältönä. Tästä dialogista on hyvänä esimerkkinä 
biotaide, joka tekee töitä eri elämän muotojen, elävien organismien kanssa.

Eri alojen tutkimustulokset mullistavat käsityksemme metsän arvosta ja merkityksestä.  
Metsien hiilinielut ja varastot ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen ja monimuo-
toisuuskadon torjumisessa. Hyvinvointimme on riippuvainen suhteestamme luontoon ja 
Suomessa erityisesti metsään. Koska suhde ilmenee yhteiskunnallisina, sosiaalisina, kult-
tuurisina ja taloudellisina vaikutuksina suhde on jännitteinen ja intohimoja suuntaan jos 
toiseen nostattava.

Miksi sitten on tärkeää törmäyttää tutkijoita ja taiteilijoita keskenään näiden kompleksis-
ten asioiden tiimoilla? Tarvitsemme moniarvoista keskustelua ja uuden tyyppistä vuoro-
vaikutusta. Halu vaikuttaa kestävään kehitykseen yhdistää taiteilijat ja tutkijat luomaan 
vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, skenaarioita. Taiteen ja tieteen vuorovaikutuksella ym-
märrämme paremmin tekojemme mahdollisia seurauksia ja saamme näin syvällisempää 
näkemystä tulevaisuutta koskevien päätöstemme pohjaksi, vaikuttavat ne päätökset sit-
ten henkilökohtaisella tai yhteisöllisellä tasolla. Kolilla rakennettiin yhteistä ymmärrystä 
yhteiskunnallisesti kiihkeään teemaan, joka on keskiössä suomalaisessa ilmastokeskus-
telussa.
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Mitä Kolin tiede – taide – metsä -työpajat tuottivat? Kohtaaminen huipulla -konsepti pe-
rustuu yhteiskehittämiseen ja jaetun arvon tuottamiseen fasilitoimalla tieteen ja taiteen 
dialogia. Tavoitteena oli luoda teosaihioita, tutkimusteemoja sekä hankealoitteita, joiden 
avulla syvennämme kestävää suhdetta metsään rohkealla ja innostavalla tavalla. Kolilta 
lähti liikkeelle mm. yhteistyökuvio, jossa etsitään keinoja ja työtapoja osallistaa esittävän 
taiteen festivaaleja ja muita toimijoita yhteiseen ilmastonpuolustustyöhön, ilmastotaide-
näyttelytoiminta sai uusia avauksia ja ilmastoturvallisuustyö sai uutta sisältöä ekologisen 
jälleenrakentamisen ideasta ja biotaiteen näkökulmista.

Kohtaaminen huipulla vahvisti näkemystä, että tieteen ja taiteen dialogin sisällyttäminen 
kestävän kehityksen liiketoiminnan tutkimukseen avaa näkymiä uusille innovaatioille ja 
liiketoimintamalleille, jotka palvelevat entistä paremmin ilmastotyöstä valveutuneita asi-
akkaita. Parhaillaan käynnissä jo oleva Ihmisten käyttäytymisen muutos voi johtaa yllät-
tävän nopeasti ilmastoystävällisten tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Kohtaaminen huipulla Tiede – Taide – Metsä -tapahtuman järjestivät Savonia-ammatti-
korkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Human Security Finland, ALL-YOUTH-hanke ja Luova 
Veto! -hanke. Yhteistyössä olivat mukana Taiteen edistämiskeskus, Taideyliopisto, Suo-
men metsämuseo Lusto, Osuuskunta Lilith, Nurmeksen Kesäakatemia, Lieksan Vaskiviik-
ko, Pielinen Soi -festivaali, Savonlinnan kesäyliopisto ja Savonlinnan Musiikkiakatemia.

Kohtaaminen huipulla oli nyt toisen kerran ja jatkoa on luvassa, kenties vesiteeman paris-
sa. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Juhani Aho jo aikanaan tiivisti sen miksi mennä Kolille: ”Se on tämä Kolin näköalojen kak-
sinaisuus ja sen miltei symbolinen luonne, joka tekee sen niin sattuvaksi ja joka taiteelli-
sen kauneuden ohessa antaa sille enemmän aatetta, kuin mikä tavallisessa maisemassa 
on tavattavana.”
 
Jyri Wuorisalo
TKI-asiantuntija
Human Security Finland
Savonia-ammattikorkeakoulu
jyri.wuorisalo(at)savonia.fi

7.8.2019Jyri Wuorisalo
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Kuuluuko? Tä? Mikä asia?

Kuuluuko? Tä? Mikä asia?

Yrityksen viestinnän tulisi tukea organisaation tavoitteiden toteuttamista. Strategia on 
siis tärkeä osa viestintäkulttuuria. Jokainen työntekijä taas sitoutuu omalla toiminnallaan 
viestintäkulttuurin rakentamiseen ja sitä kautta tukee myös organisaation tavoitteiden 
toteutumista.

Ajatteletko usein, miten voisit viestiä tehokkaammin? Miten voisit varmistaa, että kaikki 
saavat tiedon, mitä haluat sanoa? ”Yritysviestintä on todella jämähtänyttä” ja liian usein 
kangistutaan kaavoihin ja toimitaan päinvastoin, kuin mitä sovittiin, sanoo prof. Pekka 
Aula Kauppalehden artikkelissa Yritysviestintä on todella jämähtänyttä (2014). Tänäkin 
vuonna, 2019, olen kuullut monia hienoja esimerkkejä erilaisista viestintävälineistä orga-
nisaatioissa, mutta samalla tieto ei silti kulje tai henkilöt kokevat, että heitä ei pidetä ajan 
tasalla asioista. Jämähtänyttä siis edelleen?

Yritysten sisäinen viestintä ei ole vain tiedottamista. Viestinnällä on iso rooli yrityksen toi-
mintakulttuuriin ja yhteishengen rakentamisessa sekä vuorovaikutuksessa. ”Se tekee yh-
teisistä asioista yhteisiä, olipa kyseessä sitten yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin 
organisaatio”, kirjoittaa Eeva Kekäläinen artikkelissa Sisäinen viestintä sitouttaa, motivoi 
ja tuo tuloksia (2016). Sisäisen viestintä voi myös helposti jäädä ulkoisen viestinnän jal-
koihin, vaikka sillä rakennetaan yritystä sisältäpäin eli vahvistetaan yrityksen hyvinvointia.
Meidän organisaatiossa työskennellään tiimeissä. Organisaatiotasolla viestintään on 
useita keinoja ja ne ovat mielestäni tarkoituksenmukaisia. Sisäinen intranet, Teams, Zoom, 
Skype, s-posti, puhelin jne. Siis useita viestintävälineitä, kuten isossa organisaatiossa on 
hyvä ollakin. Virallisia viestintäkanavia, mutta myös niitä ”ei niin virallisia”, eri tarkoituk-
siin soveltuvia. Meidän tiimi luo parhaillaan meille sopivaa viestintäkulttuuria, mikä sopii 
organisaation tavoitteisiin ja sen tarjoamiin viestintävälineisiin.
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Lähdimme tilanteesta, missä sähköposti hoiti suuren osan viestinnästä, puhelin osan, 
”face-to-face” osan ja huhupuheet loput. Tämän tuloksena asiat useimmiten tavoittivat 
jokaisen jotakin kautta, mutta aiheutti epävarmuutta ja meiltä puuttui yhteinen tapa toi-
mia. Nyt olemme rakentamassa uutta, mihin kuuluu kokouskäytänteet, tiimin sisäinen 
viestintä, tiimin toimintaan soveltuvien viestintätyökalujen valinta ja niiden opettelu sekä 
tehokas käyttö. Mietimme myös, miten saavutamme organisaation yhteiset viestit ja mi-
ten itse viestimme ulospäin.

Olemme opetelleet uutta ja varovasti jo kokeilleet uusien käytänteiden toimivuutta. Minä 
uskon, että tästä tulee hyvä. Ainakin uutta tiimin sisäistä viestintää on rakentamassa 
huipputiimi. Voi olla, että palaan tähän vielä myöhemmin ja kerron kuulumisia.

Miten teidän organisaatiossa viestitään?

Ei olisi varmaankaan pahitteeksi miettiä hieman omia viestintätapoja myös työajan ulko-
puolella.

Jenni Toivanen
Tutkimuspäällikkö, tiiminvetäjä, TkT
avonia
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Merkityksellisyyden kokemus työssä ja oppimisessa

Merkityksellisyyden kokemus työssä ja oppimisessa

Mikä saa sinut kehittämään, yrittämään, tekemään työtä innolla? Raha, ura, kunnia ja glo-
ria. Vaiko se, että koet tekemiselläsi olevan merkitystä sinulle, läheisillesi, muille ihmisille 
tai laajemmin koko yhteiskunnalle.

Taloudellinen menestys, maine ja mammona ei liene se, joka saa ihmisen aina vaan uu-
delleen ja uudelleen pyrkimään kohti hyvää lopputulosta. Toisaalta jos työn tekeminen 
on ns. tervanjuontia, niin ei tuloskaan ole hyvä.

Merkityksellisyyden tavoittelua pidetään yleisinhimillisenä piirteenä. Ihmisellä on tarve 
kokea oma toimintansa merkitykselliseksi. Useissa tutkimuksissa merkityksellisyyden ko-
kemus liitetään ihmisen hyvinvointiin siten, että ihminen joka kokee olevansa merkittävä 
toisille ihmiselle tai kokee työnsä merkittäväksi todennäköisesti voi paremmin kuin ihmi-
nen, jolta tämä merkityksellisyyden kokemus puuttuu.

Psykologi Jaakko Sahimaa tutki pro gradu -työssään yksilöiden kokemusta työn merki-
tyksellisyydestä ja merkityksellisyyden kokemuksen hyötyjä yksilölle, organisaatioille ja 
koko yhteiskunnalle. Yksilön kohdalla työn merkityksellisyyden kokemuksella oli yhteyttä 
elämän mielekkyyden kokemukseen. Organisaatiotasolla työn merkityksellisyyden ko-
kemus oli yhteydessä yleiseen työtyytyväisyyteen ja sai aikaan työntekijän vahvemman 
sitoutumisen työpaikkaan ja lisäsi tehokkuutta.
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Ammattikorkeakoulun näkökulmasta merkityksellinen oppimisen kokemus on tavoite, 
johon pedagogisilla valinnolla pyritään. Se millaisina merkitykselliset oppimistapahtumat 
ja -kokemukset nähdään, määrittyy kasvatustieteen tohtori Raimo Silkelän mukaan en-
nen kaikkea yhteiskunnassa vallitsevasta kulttuurista ja arvoista.

Merkityksellisiä oppimiskokemuksia opiskelijalle syntyy eri oppimisympäristöissä kuten 
verkossa tapahtuvassa e-oppimisessa, luokassa tapahtuvassa ns. lähiopetuksessa ja työ-
elämässä tapahtuvassa harjoittelussa. Oppiminen ei siten rajoitu tiettyyn oppimisympä-
ristöön vaan eri ympäristöt luovat opiskelijalle erilaisia merkityksellisiä oppimiskokemuk-
sia.

Jotta merkitykselliseen oppimiskokemukseen päästään tulee opiskelijan asettaa toimin-
nalleen tavoitteet, joista myös ohjaaja ja/tai opettaja sekä vertainen on tietoinen, ja joita 
kohti opiskelijaa autetaan pääsemään kysymysten, argumentoinnin ja tekemisen keinoin.
Merkityksellisyyden kokemus syntyy opiskelijalle oivalluksesta ja onnistumisen tunteesta 
sekä osaamisen jakamisesta vertaisten kanssa. Edellytyksenä on avoin ja kannustava il-
mapiiri ja tasavertainen vuorovaikutus, jossa dialogi on mahdollista. Opettajan autoritää-
rinen asenne ei tue merkityksellisen oppimiskokemuksen syntymistä.

Opiskelijan kyky reflektoida omaa oppimistaan vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta, 
jolloin siitä tulee uuden oppimisen perusta ja myönteisen oppimisen kehä käynnistyy. 
Omakohtainen kokemus, sen pohtiminen ja käsitteellistäminen sekä soveltaminen toi-
minnaksi muodostavat jatkuvan syklisen prosessin, jonka Kolb nimesi kokemuksellisen 
oppimisen kehäksi.

Kokemuksellinen oppiminen on kokonaisvaltaista ja se muuttaa oppijan toimintaa, asen-
teita ja ajattelua. Kokemuksellisessa oppimisessa jo olemassa oleva tieto jäsentyy uudella 
tavalla ja ankkuroituu joustavasti uuteen tietoon. Oppiminen ei ole ainoastaan uusien 
tietojen lisääntymistä vaan myös aiempien kokemusten uudelleen tarkastelua ja niiden 
merkitysten tulkintaa suhteessa uuteen oppimiskokemukseen ja laajemmin ympäröivään 
yhteiskuntaan, sen kulttuuriin ja arvoihin. Merkittävällä oppimiskokemuksella on arvoa ja 
merkitystä vasta sen jälkeen, kun opiskelija itse antaa sille jonkin arvon tai merkityksen.

Merkityksellinen oppimiskokemus on opiskelijalle voimavara, kannuste ja oppimismoti-
vaatiota lisäävä tekijä. Merkityksellinen oppimiskokemus vahvistaa opiskelijan ammatti-
identiteetin muodostumista, vie opiskelijaa lähemmäs työelämään ja oman sekä työyh-
teisön osaamisen kehittämistä.

Jokaisen meistä kannattaa pohtia sitä mikä minulle on merkityksellistä ja miksi?

Salla Seppänen
koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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On lottovoitto syntyä Siilinjärvelle

On lottovoitto syntyä Siilinjärvelle

 
Vanha sanonta, On lottovoitto syntyä Suomeen, sai lauantain vastaisena yönä uuden 
muodon. On lottovoitto syntyä Siilinjärvelle. Itse olen kyllä ollut tätä mieltä jo pitkään ja 
siksi iloitsinkin järjettömästi pienen kunnan onnenkantamoisesta.

Asuin Siilinjärvellä 17 vuotta ja kyllästytin kuopiolaisia kehumalla kerta toisensa jälkeen, 
miten hyvä naapurissa eli ”Siilissä” on kasvattaa lapsia. Muksujen ensimmäinen koulupäi-
vä oli pienessä Leppäkaarteen koulussa, joka muistutti kyläkoulua ja Kiisken opettajapa-
riskunta tunsi varmasti koulun jokaisen lapsen nimeltä. Iltapäiväkerho oli näppärästi sa-
massa koulurakennuksessa ja siinä kasvatettiin koulun jälkeen sukupolvi toisensa jälkeen 
pesäpalloilijoita miltei puolivahingossa.

Hammashuolto tuntui pienten lasten vanhemmasta käsittämättömän hienolta. Kaikilla 
lapsillamme oli vinot hampaat, mutta niin vain hammaslääkäri Dalili oikoi kaikille kauniin 
ja terveen hymyn. Ja päivystykseen pääsi aina nopeasti. En vieläkään ymmärrä miten se 
oli mahdollista. Toki Kuopion palveluihin oli pakko ja sai turvautua usein, mutta mootto-
ritie on nopea.

Entä millä muulla pienellä paikkakunnalla on kaksi kylpylää, lentokenttä, luisteluhallit, 
golfkenttä ja laskettelukeskus? Siilinjärvellä on kaikki. Jopa homekoulut…

Ja nyt tämä. Eurojackpot-voitto. 90 miljoonaa euroa. 50 miljonääriä. Kukaan ei oikein 
osaa olla edes kunnolla kateellinen, sillä kauppias Huttunen kertoi, että kaupassaan 
tehdyn onnekkaan rivin voittajissa on nuoria, lapsiperheitä ja eläkeläisiä. Niitä oikeita 
ihmisiä. Jotka ovat vuosikausia unelmoineet siitä lottovoitosta. Niin kuin moni muukin 
suomalainen ja siilinjärveläinen.

Siilinjärvelle tuli 90 miljoonan euron Eurojackpot-voitto.
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Voittosumma, noin 1,8 miljoonaa euroa per nenä, on niin kompakti, että siinä ei pitäisi 
mennä voittajien pään täysin sekaisin, mutta loppuelämäksi on sukan varressa riittävästi. 
Ja kun yhteen kylään survotaan 90 miljoonaa euroa, niin siinähän voittaa kaikki. Ostot li-
sääntyvät kaikissa kaupoissa, asuntokauppa piristyy ja rahaa valuu eri palveluihin ja tuot-
teisiin. Tämähän on vähän kuin Tuhkimo-tarina ja toivon mukaan happy end.

No, totuuden nimissä, kyllä kai savolaiset osaavat tätäkin vielä väännellä ja käännellä ja 
voittajia kyttäillä, mutta kun osumaa loppuviikosta juhlistetaan kaupalla, niin toivon, että 
tätä juhlitaan kuin jääkiekon maailmanmestaruutta tai Euroviisuvoittoa. Me ollaan sanka-
reita kaikki kuin oikein silmin katsotaan.

Jospa tämä piristysruiske toisi Kuopion kainalossa olevalle Siilinjärvelle menestystä, po-
sitiivisen kierteen, aitoa onnea ja taloudellista turvaa. On varsin mielenkiintoista nähdä 
vaikka 10 vuoden kuluttua raakaa tilastoa siitä, miten voitto vaikutti kunnan elinkeinoelä-
mään. Uskon, että kunnanjohtaja Lötjösellä on syytä hymyyn.

Hyvät siilinjärveläiset voittajat. Nyt raha kiertämään!
 
Ulla Pekkarinen
Liiketoimintaosaamisen lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Havuja ja kiihdytystä yrityksille

Havuja ja kiihdytystä yrityksille

Mediassa hypetettyjen startupien tulokset saavat nuoret haaveilemaan menestyksek-
käästä yrittäjän urasta. Nuori Yrittäjyys ry:n NY vuosi yrittäjänä -ohjelma on toimiva kon-
septi yrittäjyyden harjoitteluun kouluissa yli oppilaitosrajojen.

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön startup-tarinoista on mo-
neksi. Kerron niistä yhden.

Pekka Nuutinen työskenteli Savoniassa projektipäällikkönä Pinnoitusprojektissa, jossa 
kehitettiin täysin uudenlaisia pinnoitusteknologian sovellutuksia. Miehen mielessä siinsi 
kuitenkin halu ryhtyä yrittäjäksi.

Monet hyvät idean syntyvät arkisesta tarpeesta. Pekka Nuutinen oli taas kerran työpäivän 
jälkeen Prismassa hoitamassa ruokaostoksia. Aikaa oli kulunut pitkä tovi ja ruokakärry 
ammotti tyhjyyttään.

Diplomi-insinööriopiskelujen loppuvaiheessa Pekka päätti, että yrittäjyyttä pitää kokeilla 
jossakin vaiheessa. Valmistumisen jälkeen hän päätti, että viimeistään 30-vuotiaana on 
oltava menestyvä yritys perustettuna.

Tavoitteella on uskomaton voima. Pekka Nuutinen huomasinkin jo 29-vuotiaana perusta-
neensa yrityksen muiden kumppaneidensa kanssa ja olevansa toimitusjohtaja. Yrityksen 
menestys punnitaan asiakkaiden tyytyväisyytenä.

Näin sai alkunsa KomeroFood, koska kaupassakäynti vie turhaa aikaa ja toi ylimääräistä 
säätämistä arkeen. Jotta tuote toimisi, mukaan KomeroFoodiin pyydettiin Henri Alén, 
hänen huippuosaamisensa ja arvomaailmansa takia.

Aloittavilla yrityksillä on lähes aina pula rahasta, osaavista mentoreista ja hyvin toimivista 
verkostoista.

Tilanne on nyt korjattu Pohjois-Savossa. Uusi Business Centerin Havuja #!@%&!-kiihdy-
tysohjelma avaa menestyksen mahdollisuuksia startupeille. Ohjelma toteutetaan meillä 
ensimmäistä kertaa.

Havuja #!@%&!-kiihdytysohjelma auttaa kasvuhaluisia ja innovatiivisia yrityksiä vahvis-
tamaan liiketoimintaosaamistaan, luomaan verkostoja sekä hiomaan liikeideaansa maa-
ilmanvalloitukseen.

Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus korostuvat lähes kaikissa uusissa, alkavissa yri-
tyksissä. Pohjois-Savo tarvitseekin tulevaisuuden kestäviä yrityksiä.

Kaija Sääski
koulutusvastuujohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
johtaja, Business Center Pohjois-Savo
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ROBOTTI ENNUSTAA TULEVAISUUTTA

ROBOTTI ENNUSTAA TULEVAISUUTTA

Isäntäihmiseni S.Lyyra antoi minulle tehtäväksi arvioida 31.12.2019 taloudellisen tilan-
teen ja tarkoitti sillä erityisesti arvioita siitä alkaako taantuma jo tänä vuonna. Jos sama 
tehtävä olisi annettu minulle robottina vuosi sitten, niin olisin epäonnistunut pahasti, 
koska globaalisti pörssikurssit laskivat viime joulukuussa 8 %, kun markkinat alkoivat hin-
noitelle jo silloin arvoitua taantumaa.

Viime vuoden joulukuun kurssiromahdus kuukausitasolla oli vastaavanlainen kuin 
1930-luvun pörssikriisi, ja sitä ei kukaan oikein osannut ennakoida ja nyt minun robottina 
pitäisi osata ennustaa oikein tilanne tämän vuoden lopussa.

Olen googlettanut eri pankkien ekonomisteja ja kaikkien julkisten näkemysten mukaan 
eurooppalainen teollisuus näyttää menevän alaspäin. Esimerkiksi Saksan teollisuuden nä-
kymät ovat nyt vuoden 2012 tasolla, joka on alin taso seitsemään vuoteen. Myös USA:n 
korkokäyrän negatiivisuus on perinteisesti ennakoinut taantumaa. Vaikeaksi tilanteen te-
kee se, että osakemarkkinoiden alkuvuosi on ollut hyvin vahva.

Ihan viimeisimpien tapahtumien pohjalta voin jopa robottina arvata, että kova Brexit on 
yhä epätodennäköisempi ja finanssipoliittista elvytystä on odotettavissa. Tästä voi vetää 
johtopäätöksen, että syöksy taantumaan ei ole niin todennäköinen.

Mitä sitten vaikuttaa tosiasiallisesti kuluttajien luottamukseen se, että EKP:ltä odotetaan 
0,1 % talletuskoron laskua. Jättääkö joku oikeasti tuhannen euron polkupyörän ostamat-
ta, jos se 1000 euron sijasta voisi maksaa 1001 tai 999 euroa? Vaikka olenkin robotti niin 
tiedän, ettei näin pienet heilahtelut vaikuta ihmisten kulutuskäyttäytymiseen.
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Kun googlettelen lisää huomaan, että Kiinassa sianlihan hinta nousi kuukaudessa 47 % 
joka puolestaan on sellainen trendi, että kuluttajat reagoivat. Tällä voi olla merkitystä laa-
jemminkin ja tätä kehitystä kannattaa seurata, kun loppuvuoden ennusteita teen.

Isäntäihmiseni S.Lyyran loppuvuoden ennusteeni pohjautuu pitkälti ostopäällikköjen 
odotuksiin, joihin myös pankkien ekonomistit näyttävät luottavan. Kun siihen lisätään 
muutama muu käyrä, niin saa siitä ennusteen, jonka mukaan taantuma ei ala vielä tänä 
vuonna. Robottinakin kirjoittelen kovat vastuunrajoitukset, jotta S.Lyyra kysyy kurssikehi-
tysnäkemystäni jatkossakin eikä pidä sitä ainoana oikeana totuutena.

Seppo Robo Lyyra
Savonian talousjohtajan ohjelmistorobotti
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Sähköinen amk-valintakoe tulee – olethan valmis

Sähköinen amk-valintakoe tulee – olethan valmis

Syksyn yhteishaku, jossa haetaan tammikuussa alkaviin koulutuksiin, päättyy tänään. 
Haitko? Tai onko sinulla tuttuja, jotka ovat hakeneet? Jos kyseessä on ammattikorkea-
koulun tarjoama koulutus, niin ensimmäistä kertaa osa opiskelijoista valitaan sähköisellä 
valtakunnallisella valintakokeella. Korkeakoulujen todistusvalinnasta on ollut paljonkin 
puhetta, mutta tämä uudistus on ollut vähemmän otsikoissa.

Mitä sähköinen amk-valintakoe sitten tarkoittaa? Se on kuin ylioppilaskirjoitukset; tietty-
nä päivänä pitää olla tietyssä paikassa osoittamassa osaamistaan. Hakija on yhteishaku-
lomaketta täyttäessään valinnut paikkakunnan ja ammattikorkeakoulun, jossa hän aikoo 
kokeen tehdä. Ja nyt on mentävä juuri tuohon paikkaan eikä mihinkään muualle.

Valintakoe on täysin sama kaikissa ammattikorkeakouluissa. Jos vaikka kuopiolainen on 
hakenut Tampereen tai Lapin ammattikorkeakouluun, hän voi tehdä valintakokeen Savo-
nian kampuksella Kuopiossa. Paikkoja on kuitenkin rajallisesti, joten yhteishaun loppu-
puolelle hakemisen jättänyt ei välttämättä pääse tekemään koetta sille paikkakunnalle, 
minne haluaisi.
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Koe ei ole samankestoinen kaikille

Mitä kokeessa pitää osata? Se mittaa valmiuksia opiskella ammattikorkeakoulussa. Ko-
keen pituus vaihtelee sen mukaan, miten monelle eri alalle on hakenut. Kaikki tekevät 
päätöksentekotaitoja sekä kieli- ja viestintätaitoja (suomen kieli ja englanti) mittaavat 
osiot. Matemaattisia valmiuksia mittaava osio kuuluu myös lähes kaikkiin koulutuksiin. 
Lisäksi joihinkin koulutuksiin on vielä erillisiä osioita.

Jos esimerkiksi on hakenut Savonia-ammattikorkeakoulun kätilökoulutukseen ja Turun 
ammattikorkeakoulun konetekniikan insinöörikoulutukseen, hakija tekee edellä kuvatut 
kaksi yhteistä osiota, joiden tekemiseen maksimiaika on kumpaankin puoli tuntia. Ma-
temaattisia taitoja mittaava osioon voi käyttää enintään tunnin. Sen jälkeen tulee teh-
dä vielä tekniikan koulutukseen vaadittava matemaattis-luonnontieteellisiä taitojen osio 
(max 45 min) ja sosiaali- ja terveysalalle kuuluva eettisten taitojen osio (puoli tuntia). Joku 
muu, joka on hakenut esimerkiksi pelkästään luonnonvara-alan tai liiketalouden koulu-
tuksiin, tekee vain kolme ensin mainittua, koska niille koulutusaloille ei ole erillistä omaa 
osiota. Aikarajat ovat maksimiaikoja, ja kokeessa voi edetä halutessaan nopeamminkin. 
Kulttuurialan koulutuksiin sähköinen valintakoe ei ole käytössä.

Kaiken kaikkiaan syksyn yhteishaussa sähköinen valintakoe on käytössä 152 amk-koulu-
tukseen haettaessa koko Suomessa. Korkeakoulut voivat käyttää sähköisen kokeen lisäksi 
myös muita valintatapoja. Savonia-ammattikorkeakoulu käyttää valintakoetta tänä syk-
synä vain kahdessa hakukohteessa. Useimpiin koulutuksiin opiskelijat valitaan valinta-
kurssilla tai ennakkotehtävän perusteella.

Henkkarit ja oma tietokone mukaan

Savoniassa sähköiset valintakokeet ovat aamupäivällä 29.10. ja 30.10. Tuolloin hakijan on 
syytä olla heti aamulla klo 8 paikalla. Mukana pitää olla kuvallinen henkilöllisyystodistus 
ja oma kannettava tietokone ja kynä. Langattomia laitteita kokeessa ei saa olla mukana. 
Eikä koetta voi tehdä puhelimella tai tabletilla. Tarkat ohjeet löytyvät ammattikorkeakou-
luun.fi-sivustolta.

Itselläni on valintakoepäivänä hienolta kalskahtava rooli. Olen salivalvoja. Salivalvoja mm. 
aloittaa kokeen, kun se 29.10. klo 9 kaikissa suomenkielisissä ammattikorkeakouluissa al-
kaa yhtä aikaa. Kaiken pitäisi silloin toimia ja hakijoiden olla oikeassa paikassa oikeanlai-
set laitteet mukana. Pidetään peukkuja että niin käy. Joka tapauksessa onnea kokeeseen 
kaikille hakijoille!

Lopullinen tulikaste sähköiselle amk-valintakokeelle tapahtuu syksyn 2020 koulutuksiin 
haettaessa, jolloin hakijoita ja koulutuksia on paljon enemmän ja esimerkiksi Savoniassa 
valintakokeelle on varattu kesäkuun alussa kokonainen viikko. Tuolloin Savoniaankin osa 
hakijoista on kuitenkin jo valittu todistusvalinnalla eli he voivat jättää valintakokeet väliin.

Marja Kopeli
koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu
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LUOVA TALOUS KASVUUN

LUOVA TALOUS KASVUUN

Hallitusohjelmassa on korostettu luovan talouden kansantaloudellista merkitystä. Sen 
tavoitteena on myös ”maailman paras työelämä: onnellisten ja hyvinvoivien ammatti-
laisten Suomi, missä jokaisen tiedot ja taidot ovat työelämän käytössä”. Hain ohjelmasta 
vastauksia, millä toimenpiteillä näitä asioita edistetään.

Tulevaisuuden muutosajureita ovat ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen. 
Jokaisessa teemassa on paikkansa myös luovien alojen toimijoilla. Ohjelmassa luvataan 
käynnistää luovien alojen palvelukokonaisuus vauhdittamaan työllisyyttä ja yritystoimin-
taa.

Hallituksen yrittäjyysstrategian tavoitteina on helpottaa yksinyrittäjien asemaa ja edis-
tää mikroyritysten mahdollisuuksia työllistää. Toivottavasti tämä käytännössä tarkoittaa 
myös Creative Business Finlandin perustamista tukemaan niin kasvuvaiheessa olevia kuin 
aloittaviakin yrityksiä.

Löytyipä ohjelmasta myös suunnitelmia verotuksen joustoihin ja alvin alarajan nostami-
seen EU:n niin salliessa.

Konkreettisia toimenpiteitä ovat lisäksi ensimmäisen työntekijän palkkausta tukeva toi-
mintamalli ja sen kokeilu, sekä luovien alojen arvon muodostuksen ja liiketoimintamalli-
nen kehittäminen.

Mielenkiintoinen avaus on myös kansainvälistymisen, sekä suurten veturiyritysten kanssa 
tehtävän vienninedistämisen tukeminen. Pohjois-Savossa on luovan talouden toimijoi-
den syytä olla tässä erityisen hereillä, että jatkossa isot diilit jäävät alueelle.
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Esimerkiksi Sawosta Maailmalle tapahtumassa kokeilimme ”Kansainvälistymisen kunto-
piiriä”, jossa viisi luovan talouden yrittäjää antoi maistiaisia osaamisestaan kasvua ja kan-
sainvälistymistä tavoitteleville yrityksille. Hyvä kokeilu yhteistoiminnasta, joka tuskin jää 
yhteen kertaan.

Toisin sanoen, nyt kannattaa lisätä perinteisten osaamisalueiden yhdistelyä uudenlaisek-
si liiketoiminnaksi, lisätä monikanavaista sisältö- ja palveluntuotantoa, lisätä osaamista 
alustataloudessa ja ekosysteemeissä toimimisessa, asiakasymmärryksessä tuotteiden ja 
palveluiden kehittämisessä sekä teknologiaosaamisessa lisäämään luovan alan ja luovan 
talouden kasvua ja kehitystä.

Hallitusohjelmassa yritystoiminnan uusien muotojen tai sen aloittamiseen liittyvänä yk-
sittäisenä toimenpiteenä huomio kiinnittyi osuuskuntatoimintaan, jota aiotaan tukea. 
Pienille toimijoille esimerkiksi työosuuskunta on joustava tapa aloittaa yritystoiminta. 
Siinä saa yhteisön ympärilleen ja osaamista yhdistämällä on mahdollista kehitellä myös 
uusia palvelukonsepteja ja hakea rahoitusta.

Ihan helppoja malleja osuuskunnat eivät ole, kun tasapainoilla täytyy jäsenten etujen ja 
kannattavuuden välillä. Mutta potentiaalia siinä on, kunhan sen tarjoama palvelumal-
li tuottaa arvoa jäsenistölleen ja johtaminen on avointa. Osuuskunnat mahdollistaisivat 
joustavasti sellaisiakin uusia palvelutuotannon malleja, joissa omistajina ovatkin asiak-
kaat palvelun tuottajien sijaan.

On meistä toimijoista itsestämme kiinni, kuinka näitä mahdollisuuksia hyödynnämme. 
Yhdessä tekemällä ja toimialat ylittävällä yhteistyöllä voimme oikeasti kasvattaa luovan 
talouden kilpailukykyä.
 
Raisa Leinonen
Savonia – amk
LUOVA VETO! Luovat alat Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajina.
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Kestävä valmistus, kestävä kulutus

Tällä hetkellä kestävä valmistus on nostettu isosti esille ja näkyy teemana monessa yhte-
ydessä. Valmistavan teollisuuden edustajia pyydetään puhumaan eri tilaisuuksiin kestä-
vän valmistuksen periaatteista ja kertomaan kokemuksia yritysten omasta panostuksesta 
kohti kestävää tuotantoa.

Kestävä valmistus voidaan kuvata kokonaisuutena, missä otetaan huomioon valmistetta-
vat tuotteet taloudelliset näkökulmat huomioiden ja minimoidaan negatiiviset ympäris-
tövaikutukset säästäen energiaa ja luonnonvaroja. ”Jokainen kestävä valinta on vastuuta 
yrityksen toiminnasta, verkostosta, ympäristöstä, ja tulevaisuudesta. Teknologia ei yksin 
tee kestävää valmistusta. Yrityksen täytyy olla sitoutunut omiin arvoihin, visioon ja stra-
tegiaan ja kehittää niin yrityksen toimintakulttuuria siinä missä jokainen työntekijä omaa 
osaamistaan ja näkemystään” (Toivanen & Jääskeläinen, Hitsaus osana kestävää valmis-
tusta, Hitsaustekniikka 4/2019.)

Kone- ja metalliteollisuudella on suuri merkitys EU:ssa ja myös suuri painoarvo maail-
mantaloudessa. Tuotevaatimukset kasvavat, mutta samalla yritysten tulee kiinnittää huo-
miota myös valmistuksen kestäviin ratkaisuihin. ”Sustainability” on tänä päivänä edellytys 
kannattavalle liiketoiminnalle.

Teollisuusyrityksissä tulee huomioida ei vain kestävä valmistus, mutta myös kestävä ku-
lutus. Tämä korostuu entisestään, sillä teollisuustuotannon kasvu Suomessa jatkuu edel-
leen, mikä näkyi myös esimerkiksi lisääntyneenä energian kulutuksena. Metsäteollisuus 
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on edelleen toimialoista merkittävin energiankäyttäjä, mutta yhdessä kemianteollisuu-
den ja metallien jalostuksen kanssa osuus teollisuuden kuluttamasta energiasta on lähes 
90 % (SVT-tilastot).

Kestävä kulutus nousee esille myös raaka-aineiden saatavuutena. Esimerkiksi Euroopas-
sa yhtenä isona kaivosteollisuuden teemana on turvata kriittisten materiaalisen saata-
vuus myös jatkossa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa (24/2014) Suomi kestävän 
luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050 nostetaan esille, että kone- ja metallituotete-
ollisuuden tuotteilta vaaditaan parempaa raaka-aine- ja energiatehokkuutta. Pelkästään 
teknologia ei pysty tähän vaan tarvitaan myös kestävää materiaalien käyttöä.

Kestävä-teemaan liitetään myös hyvin usein Industry 4.0 teolliseen vallankumoukseen, 
mikä on saksalaisten kuvaus tavasta tehdä korkeaa laatua. Se tarkoittaa mm. IIoT:n, di-
gitaalisten ratkaisuiden, edistyneen analytiikan ja älykkään teknologian kokonaisuutta, 
mitä voidaan hyödyntää esim. kestävässä kilpailussa ja kestävässä valmistuksessa. Stock 
& Seliger (2016) kertovatkin artikkelissa Opportunities of Sustainable Manufacturing in 
Industry 4.0, että tämän kokonaisuuden hyödyntäminen tarjoaa valtavia mahdollisuuk-
sia kestävän tuotannon toteuttamiseen. Isossa kuvassa se on myös muutakin, Müller & 
Voigt (2018) toteaa Sustainable Industrial Value Creation in SMEs: A  Comparison between 
Industry 4.0 and Made in China 2025 -artikkelissa sen olevan myös kestävää arvon luo-
mista.

Saksan arvostettu asema teknologian hyödyntämisessä valmistuksessa ei ole sattumaa. 
ETLA:n raportin (28/2014) Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 2025 mukaan Saksa pa-
nosti tutkimus- ja kehitystoimintaan, kun muut siirsivät tuotantoaan ulkomaille ja nyt 
Saksa on teknologisten ratkaisujen edelläkävijä ja pitkällä Industry 4.0 -mallin mukai-
sessa toiminnassa. Tarvitaan siis myös uskoa omaan tekemiseen ja määrätietoisia tekoja 
toiminnan kehittämiseen.

ETLA:n raportin mukaan tämä todistaa, että myös korkean kustannustason maissa on 
mahdollista valmistaa tuotteita, kun panostetaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tämä 
korostuu myös Teollisuusliittojen selvityksessä, minkä mukaan suomalainen teollisuus on 
yksi maailman puhtaimmista ja, että Suomi voi tulevaisuudessa olla edelläkävijä kestävän 
valmistuksen innovaatioissa ja vientimaana (Eurometalli-lehden uutinen 5.9.219).

Kestävän valmistus tarvitsee uusia teknologioita, mutta ennen kaikkea jokainen yritys voi 
lähteä miettimään omaa visiota, strategiaa ja arvoja. Tukevatko ne sitä, mitä yritys haluaa 
olla ja ennen kaikkea toimitaanko yrityksessä tämän mukaan. Kestävää on myös toimin-
nan läpinäkyvyys ja omien mahdollisuuksien tiedostaminen: Missä vaiheessa oman toi-
minnan kehittäminen on? Mitä haasteita kestävä kehittäminen tuo? Mitä vaaditaan, että 
yhteiset tavoitteet toteutuvat?

Jenni Toivanen
Tutkimuspäällikkö, TkT
Savonia
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Vanhustenhoidon koulutuksen vetovoima ratkaisee hoidon 
laadun

Väestö ikääntyy, hoidon tarve kasvaa ja kotona tulisi pärjätä mahdollisimman pitkään, 
mieluiten hautaan saakka. Niinpä laitoshoitoon päädytään vasta silloin, kun vanhus ei 
enää sairauden ja toimintakyvyn laskun vuoksi selviä kotona. Avun- ja hoidontarve on 
suuri. Ikävät viimeaikaiset uutisoinnit ovat nostaneet esiin vanhusten hoidon puutteet ja 
räikeät laiminlyönnit.

Median viestinnästä syntyy kuva, että vanhukset ovat vajaaravittuja, yksinäisiä ja asun-
toonsa vangittuja. He eivät pääse ulkoilemaan, harrastamaan ja tapaamaan muita ihmi-
siä. Käsitys palvelutalossa tai laitoshoidossa olevan vanhuksen elämästä on todella synk-
kä. Moni meistä pelkää vanhenemista, ja siihen eittämättä jossakin vaiheessa liittyvää 
raihnaisuutta ja hoidettavuutta.

Median esittämä kuva on osa totuutta, sillä positiivisiakin esimerkkejä löytyy, jos ne ha-
lutaan nosta esille. Suomessa on myös onnellisia vanhuksia, jotka kokevat olonsa turval-
liseksi ja ovat tyytyväisiä hoitoonsa. Totuus kuitenkin on, että vanhusten hoidonlaatu on 
hyvin erilaista hoitopaikasta riippuen.
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Yhtenä merkittävänä tekijänä hoidon laatuun on ammattilaisten määrä ja ennen kaikkea 
osaaminen. Hallituspoliittisessa ohjelmassa on ratkaisuksi vanhusten hoidon laadunvar-
mistamiseen esitetty hoitajamitoituksen nostaminen 0,7 hoitajaan hoidettavaa vanhusta 
kohti. Ratkaiseeko tämä oikeasti ongelman? Epäilen.

Vanhustenhoito ei ole vetovoimainen ala. Nuoret eivät valitse ammatikseen vanhusten-
hoitoa tai edes geriatrista hoitotyötä, joka nyt kuitenkin kuulostaa hienommalta. Mieli-
kuva työstä on huono; pieni palkka ja raskas työ, jossa olosuhteet ovat epäinhimilliset. 
Kukapa sitä haluaisi lähteä kouluttautumaan työhön, jossa jaksaa vain muutaman vuo-
den, tai polttaa itsensä loppuun. Jos tietää jo alaa valitessa, että todennäköisesti edessä 
on alan vaihto, niin miksi valita vanhustenhoito.

Hoitajamitoituksen nosto edellyttää lisää vanhustenhoitoon koulutettuja ammattilaisia. 
Jo nyt suuri pulma on se, ettei vanhustenhoitoon ole saatavissa osaavia ammattilaisia 
riittävästi. Miten hallitus kuvittelee hoitavansa tämän ammattilaisten määrän ja osaami-
sen vajeen? Pitkä siirtymäaika mitoituksen toteutukseen on vain ongelman pitkittämistä. 
Palvelun tarjoajien osalta mitä kummallisimpia ratkaisuja tullaan näkemään mitoituksen 
määrälliseen täyttämiseen.

Nyt on jo tiedossa, että keittiöhenkilökunnan vakansseja muutetaan hoiva-apulaisiksi. 
Vetreä ilmoitti tänään käynnistävänsä espanjalaisten rekrytoinnin vanhusten hoitoon 
tarjoamalla Suomessa toteutettavaa oppisopimuskoulutusta lähihoitajaksi. Aika näyttää 
jäävätkö nämä koulutetut lähihoitajat Suomeen ja vanhusten hoitoon, vai löytyykö muu-
alta houkuttelevampi työ.

Avainkysymys vanhustenhoidon laadun osalta on ammattilaisten hyvä osaaminen, ja sii-
hen ei juuriaan ole tarjottu ratkaisuja. Sairaanhoitajakoulutukseen on Opetus- ja kulttuu-
riministeriön taholta avattu 100 lisäaloituspaikkaa vuodelle 2020. Nämä sairaanhoitajat 
valmistuvat pääosin vuoteen 2023 mennessä, mutta kuinka moni heistä valitsee vanhus-
tenhoidon urakseen.

Vanhustenhoidon vetovoimaa pitäisi pystyä lisäämään paremman palkan, jatkuvan kou-
luttautumisen ja työnkehittämisen kautta. Kyllä vain, mutta vanhusten hoidon arvostus 
lähtee siitä, että hoidon laatua valvotaan. Vanhustenpalvelujen tuottajien kilpailutuksessa 
painotetaan halvan hinnan sijasta henkilöstön koulutusta, osaamista ja työtyytyväisyttä 
sekä vanhusten kokemusta hoidosta, elämälaadusta ja yhteisöllisyydestä.

Mediassa nostetaan esiin vanhustenhoidon hyviä esimerkkejä; onnellisia hoitoonsa tyyty-
väisiä vanhuksia, työssään motivoituneita ammattilaisia, ja innovatiivista arvostavaa joh-
tamista. Käsityksemme vanhustenhoidosta tulisi muuttua, jotta ala olisi vetovoimainen. 
Sitten olemme onnistuneet vanhusten hoidon arvostuksen nostamisessa, kun pieni poika 
ja tyttö päiväkodissa sanoo: ”Minusta tulee isona vanhusten hoitaja.” Tällöin voimme olla 
varmoja, että alalle hakeutuu opiskelijoita, jotka haluavat tehdä merkittävää työtä van-
husten parissa. Vanha sanonta ”määrä ei korvaa laatua” pitää paikkansa tässäkin asiassa.

Salla Seppänen
koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Kansakunta ikääntyy pelottavaa vauhtia. Tämä luo uudenlaisia haasteita perheisiin. Kun 
vaimo sairastuu, usein miehestä tulee omaishoitaja. Roolien muuttuminen aiheuttaa ar-
jessa ongelmia: siivouksessa, pyykinpesussa, ruoanlaitossa tai vaikkapa kauppareissuilla. 
Viime viikolla vietettiin Vanhustenviikkoa. Tänä vuonna viikkoa vietettiin teemalla ”Varau-
du vanhuuteen”. Teemaa julistetaan koko vuoden ja aktiviteettejä kannustetaan järjestä-
mään ikääntyneille ihmisille. 

Kaunis ajatus, mutta ongelmiakin on. Sairaanhoitajaliitto julkaisi (2018) jäsentensä jak-
samiskyselyn. Siinä nousivat esiin kotihoitoon ja kotisairaanhoitoon liittyvät kipukohdat. 
Kyselyssä todettiin muun muassa: turvallisuus ja laatu ovat vaarantuneet

Esimerkiksi monipuolinen syöminen on ikäihmisen hyvinvointia. Miesomaishoitajien 
määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana. Omaishoitajien kanssa työskentelevät ovat 
havainnoineet, että normaaleissa arjen askareissa on yllättävänkin paljon ongelmia. 

Ongelmat voivat johtua siitä, että puoliso on aikaisemmin hoitanut arjen askareita. Muut-
tuneen tilanteen myötä nämä ovatkin siirtyneet miehen vastuulle, eikä miehellä ole val-
miuksia hoitaa päivittäisiä kotitöitä. 

Aliravitsemus on yksi ongelma. Se voi olla hoidettavalla, mutta myös omaishoitajalla. 
Hyvä ravitsemus pitää yllä terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Hyvällä ravitsemuk-
sella nopeutetaan sairauksista toipumista, mutta myös kotona asumista. 

Totta on, että iän myötä energian kulutus vähenee ja ruokahalu heikkenee. On kuitenkin 
tärkeää kiinnittää huomiota energian ja proteiinien saantiin sekä muun muassa suolan 
käytön kohtuullisuuteen. 

Mikä neuvoksi? Kuntien ja yksityissektorin tulisi järjestää ikääntyville harrasteryhmiä, jois-
sa annettaisiin valistusta ravitsemuksen perusasioista ja myös itse ruoan valmistuksesta. 

Esimerkiksi Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelija Sami Myöhänen sai muutama vuo-
si sitten Kuopion omaishoitajat ry:ltä tehtäväksi tutkia omaishoitajien arkea. Tehtävään 
kuului järjestää kaksipäiväinen koulutus. Ensimmäisellä kerralla tutustuttiin teoriaan ja 
toisella kerralla valmistettiin ruokia. 

Jouni Vornanen
tiedottaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusta – vaikuta!

Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusta – vaikuta!

Pohjois-Savoon luodaan yhteinen yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategia varhaiskas-
vatuksesta korkeakouluihin. Usealla maakunnalla on jo oma yrittäjyyskasvatusstrategian-
sa, mutta Pohjois-Savoon olemme vasta luomassa sitä.

Yrittäjyyteen liittyy rohkeus, kokeilu, tekemällä oppiminen. Innovatiivisuus taas pitää si-
sällään kekseliäisyyden, luovuuden ja oivaltamisen. Niinpä Pohjois-Savossa haluamme 
laajentaa näkökulmaa myös tässä. Otetaan yrittäjyyden rinnalle innovaatio.

Yrittäjyyteen saattaa vanhemmalla ikäpolvella liittyä negatiivisia mielikuvia: yrittää, mutta 
ei onnistu, epäonnistuja, luuseri, konkurssin tehnyt. Tai vanhemmat olivat yrittäjiä, minus-
ta ei ikinä tule.

Nykynuorilla yrittäjyyden mielikuva on päinvastainen: vapaus ja vastuu, menestys, kan-
sainvälisyys, startup, tiimiyrittäjyys, luovuus, unelmien täyttymys. Yrittäjyys myös kiinnos-
taa nuoria paljon enemmän kuin 10-15 vuotta sitten.

Suomen Yrittäjät lanseeraavat yrittäjyyttä positiivisesti korkeakouluopiskelijoille ”Mä oon 
mun pomo” –haalarimerkeillä.

Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategia tulee olemaan lyhyt kuvaus ja 
linjaus. Mikä tärkeintä, sen lisäksi luomme kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille 
yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen nettisivut eri koulutusasteille.

Martti Ahtisaaren koulun Pikkuyrittäjät. Kuva: Kaija Sääski.
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Nettisivuilta löytyy käytännön ohjeita, vinkkejä ja apua varhaiskasvatuksen ammattilaisil-
le ja opettajille. Tarkoitus on näin helpottaa ammattilaisten työtä ja antaa uusia näkökul-
mia pedagogiseen kehittämiseen.

Nyt sinulla on mahdollisuus kantaa kortesi kekoon eli vaikuttaa ja kertoa, mitä sinun mie-
lestäsi yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategian tulisi sisältää. Kommentoi halutessasi 
blogin kommenttikenttään.

Tämän strategiatyön taustalla on monipuolinen yhteistyö mm. seuraavien tahojen kans-
sa: Pohjois-Savon sivistys- ja kuntatoimijoita, Kuopion alueen Kauppakamari/Rajaton 
Ylä-Savo-hanke, Savon ja Suomen Yrittäjät, YES ry, Nuori yrittäjyys ry, Kuopionseudun 
Uusyrityskeskus ry, Keski-Savon Uusyrityskeskus Wäläkky ry, SawoGrow, kehittämishank-
keita sekä järjestöjä.

Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategia tehdään osana Business Center Pohjois-Savo 
–hanketta (www.bcpohjois-savo.fi).

Arvostamme näkemyksiäsi ja osallistumistasi tähän tärkeään teemaan.

Kaija Sääski
Business Center, johtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu, koulutusvastuujohtaja

Business Center Pohjois-Savo -hanke: päätoimijat ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-
Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, NavitasKehitys, Iisal-
men, Kuopion ja Varkauden kaupungit. Hankkeen rahoittajat ovat Etelä-Savon ely-keskus 
(ESR) ja Pohjois-Savon liitto (EAKR).
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Hybridit tulevat myös kokoustamiseen

Hybridit tulevat myös kokoustamiseen

Männäviikkoinen työrupeamani sisälsi muun työn lisäksi yhteensä 11 kokousta tai pala-
veria. Se on ehkä tavallistakin enemmän, mutta antaa hyvän kuvan siitä, millaiseksi ko-
koustaminen on monipaikkaisissa tai verkostomaisesti toimivissa organisaatioissa muut-
tunut. Tarkoitan hybridipalavereja ja -kokouksia.

Mitä hybridikokous tarkoittaa? Aiemmin – ja osin toki vieläkin – kokous tarkoitti yleensä 
sitä, että osallistujat kokoontuivat saman pöydän ympärille keskustelemaan ja sopimaan 
asioista. Toisaalta voitiin pitää pikaisia puhelinpalavereja, joihin jokainen osallistui omalta 
paikkakunnaltaan. Hybridikokous on näiden kahden yhdistelmä eli siinä osa osallistujista 
on saman pöydän äärellä, osa etäyhteyksien päässä.

Minun viime viikon 11 palaveristani seitsemän oli hybridikokouksia ja neljä sellaisia, jois-
sa kaikki olivat samassa paikassa. Suhde tuntuu mutu-näkemyksellä kuvaavan hyvin ny-
kyistä menoa eli hybridikokouksia on enemmän kuin perinteisiä tai täysin etäyhteyksin 
toteutuvia.

Miten hybridikokoustaminen yleisesti ottaen sujuu? Se on kolmesta edellä kuvatusta 
vaihtoehdosta sekä vetäjälle että osallistujalle hankalin. Vetäjältä hybridikokous edellyt-
tää läsnä olevien ja etäosallistujien tasapuolista muistamista ja osallistamista. Jos näin 
ei käy, etäosallistujien epäkiitollinen tehtävä on koettaa saada selvää lähikeskustelijoi-
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den päällekkäisestäkin puhumisesta tai pyytää toistuvasti havaintomateriaalia jaettavaksi 
myös etäyhteyksien päähän. Eikä aina edes tiedä kuka milloinkin on äänessä – varsinkin 
jos mikrofonivarustus on heppoinen.

Hybridikokous toimii kokemukseni mukaan varsin hyvin, kun kokoustava joukko on tut-
tuja toisilleen ja kaikki ovat tottuneet hybridimenettelyihin. Silloin on mahdollista tun-
nistaa puhujat äänestä eikä etäosallistujalla ole kynnystä osallistua keskusteluun lähes 
samalla tavalla kuin jos olisi läsnä. Jos osallistujat eivät tunne toisiaan kovin hyvin, ko-
kouksen alussa on hyvä todeta ääneen osallistujat ja heidän roolinsa sekä sopia yhteiset 
menettelyt esimerkiksi etäpuheenvuorojen pyytämisessä. Etäsihteerin tehtävä hankaloi-
tuu ainakin huomattavasti, jos näin ei toimita.

Hybridikokousten yleistymisen ovat mahdollistaneet parantuneet yhteydet ja helppo-
käyttöiset videoneuvotteluohjelmistot. Jokaisen osallistujan vastuulla on kuitenkin tes-
tata käyttämiensä laitteiden toimivuus, sillä muille hyvin turhauttavaa on palaverin alun 
viivästyminen, kun jonkun osallistujan yhteyksiä aletaan testata vasta kun kokous on al-
kamassa.

Viime viikon hybridikokouksistani useat olivat Savonia-ammattikorkeakoulun eri kam-
puskaupunkien yhteisiä, joihin osallistujia oli Iisalmesta ja Kuopiosta. Lisäksi oli yksittäisiä 
palavereja, joissa etäyhteys muodostui Kuopion eri kampusten välille tai joku osallistui 
palaveriin kotoa. Yksi kokous liittyi viiden ammattikorkeakoulun yhteiskehittämiseen; sii-
nä kolme osallistujaa oli saman pöydän ympärillä Jyväskylässä ja me kaikki muut etäyh-
teyksien päässä neljällä muulla paikkakunnalla.

Jos tässä esimerkkinä toimineen viikon kaikkiin kokouksiin ja palavereihin osallistujat oli-
sivat ajaneet tai matkustaneet muutoin paikan päälle, turhan paljon olisi mennyt aikaa 
paikasta toiseen siirtymiseen. Ja kuinka paljon polttoainetta säästyikään etäyhteyksien 
ansiosta. Noista näkökulmista katsoen hybridikokousten mahdollistuminen on eittämät-
tä hyvä asia. Kyllä digitalisaatio helpottaa elämää. Ja luontokin kiittää, mikä näinä ilmas-
tonmuutoshuolien aikoina on ihan merkittävä näkökulma.

Marja Kopeli
koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Hybridit tulevat myös kokoustamiseen
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KULTTUURISUUNNITTELUA KAUPUNKIKEHITTÄMISEEN

Pohdin edellisessä blogissani tulevaisuuden muutosajureita ilmastonmuutosta, digitali-
saatiota ja kaupungistumista sekä näiden ja luovan sektorin yhteisiä liiketoimintamah-
dollisuuksia. Kaupunkikehittämisen uudet muodot luovat kiinnostavan alustan liittää ko-
konaisuus osaksi kulttuurisuunnittelua. Mistä tässä on kyse?

Globaali kehitys, jatkuvat muutossyklit ja kompleksiset ongelmat ovat haastaneet kau-
punkien siiloutuneita hallintomalleja ja ylhäältä alaspäin toimivaa strategista ohjausta 
muuttamaan toimintatapojaan. Perinteiset mallit eivät enää toimi, vaan tilalle tarvitaan 
uusia näkökulmia.

Kuopion kaupunki on suurissa kehittämishankkeissaan käyttänyt yhteiskehittämisen (co-
creation) toimintatapoja. Kaupunkikehittämisen kontekstissa yhteiskehittäminen liittyy 
kulttuurisuunnitteluun (cultural planning).

Sillä tarkoitetaan kaupunkikehittämisen toimintamallia, jonka ytimessä on vuorovaikutus 
suunnittelijoiden, kunnan edustajien, asukkaiden ja asuinalueella vaikuttavien toimijoi-
den välillä. Tavoitteena on muun muassa edistää hallinnon sektorien välisellä yhteistyöllä 
paikallisiin identiteetteihin perustuvaa joustavaa kehittämistä ja vuorovaikutusta, kau-
punkisuunnittelun ja kulttuuritoiminnan perustaksi.
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Perustan kulttuurisuunnittelulle muodostaa laajennettu käsitys kulttuurista, jossa elä-
mäntavat, yhteisöjen osallistuminen ja hallinnon sektorien vuorovaikutus nivoutuvat yh-
teen. Suunnittelu- tai muotoiluajattelu (design thinking) on kulttuurisuunnittelulle rin-
nakkainen ajatusmalli. Molemmat perustuvat yhteiskehittämiseen ja ovat luonteeltaan 
myös alhaalta ylöspäin-toimintaa

Kulttuurisuunnittelu on jo levinnyt maailmalla, mutta Suomeen se on vasta laajentumas-
sa. Turun yliopistossa asiaa myös tutkitaan. Maunu Häyrysen ja Antti Wallin toimittama 
”Kulttuurisuunnittelu. Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma” on erinomainen tutkimus-
julkaisu perehtyä näkökulmaan laaja-alaisesti.

Kuopiossa kulttuurisuunnittelua edistetään Placemaking – osallistuvan paikanluonnin 
kokeilulla. Kokeiluun haetaan parhaillaan ideoita ja koordinoijaa, joka tuo yhteen paik-
kaan liittyvän yhteisön ja sidosryhmät sekä vetää kokeilua eteenpäin. Placemaking on 
yhteisöllinen ja omaehtoinen prosessi, jossa julkisia tiloja muokataan yhdessä, osallista-
misen kautta ja ruohonjuuritasolla.

Osallistavalla paikanluonnilla voidaan vaikkapa vajaakäytössä oleville paikoille luoda uu-
sia merkityksiä. Se voi olla uusien harrastusten lisäämistä kaupunkiympäristössä, taiteen 
ja kulttuurin tuomista paikkaan tai  perusmukavuuksien parantamista esimerkiksi istuma-
paikkoja rakentamalla. Se voi olla lähes mitä vaan toimintaa, joka yhdistää kaupunkilaisia 
toimimaan yhdessä tai rakentamaan omaa ympäristöään.
 
Raisa Leinonen
Projektipäällikkö
Savonia-amk | Luova Veto!
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Tulevaisuuden visio – taidetta terveysalan koulutukseen

WHO:n julkaisema raportti “What is the role of the arts in improving health and well-
being? A scoping review” perustuu yli 900 tutkimusjulkaisuun. Raportissa tarkastellaan 
laajasti taiteen ja kulttuurin yhteyksiä ja vaikutusta terveyteen, niin terveyden edistämi-
sen, sairauden hoidon ja omahoidon kuin parantumattoman sairauden eli palliatiivisen 
hoidon näkökulmasta. Kulttuuri ja taide nostetaan lääketieteen rinnalle, kun tarkastellaan 
ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vaikka WHO:n määritelmä terveydestä vuodelta 1948 jo korosti, että terveys on fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia – eikä pelkästään sairauden ja heikkouden puut-
tumista, on kulttuurin ja taiteen merkitys terveyden ja sairauden hoidossa jäänyt vähäi-
seksi. Elintapavalinnat oman terveyden edistämisessä ja sairauden hoidossa tiedetään 
avaintekijöiksi. Mutta entäpä jos painonhallinnassa saavutetaankin hyviä, pysyviä tuloksia 
tanssin avulla. WHO:n raportti korostaa sitä, että ihminen voi myös kulttuurin ja taiteen 
avulla itse ylläpitää ja vahvistaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.

Terveys ja hyvinvointi ovat ihmisen elämässä kokemuksellista, samoin kuin taide ja 
kulttuuri. Merkittävää on, että taiteella ja kulttuurilla näyttää olevan vaikutusta myös 
omaishoitajien hyvinvointiin. Taideohjelmat voivat tukea omaishoitajien ja hoidettavien 
välistä vuorovaikutusta ja siten lisätä inhimillisyyttä tässä vaativassa usein ympärivuoro-
kautisessa hoitosuhteessa.
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Tulevaisuuden visio – taidetta terveysalan koulutukseen

Kouluttajana minua kiehtoi raportissa osuus, jossa tarkasteltiin kulttuurin ja taiteen mer-
kitystä alan opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamisen kehittymisessä. Taiteen todettiin 
edistävän terveysalan ammattilaisten kliinisen osaamisen, persoonallisten ominaisuuksi-
en ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Esimerkiksi musiikilla rikastettu harjoitus paransi 
paineluelvytyksen hallintaa. Taidetuntien oli todettu parantavan lääkäreiden ja hoitajien 
visuaalisia taitoja, joita tarvittiin diagnosoinnissa. Taidetyöpajojen kautta oli visualisoitu 
patogeenejä, ja siten edistetty opiskelijoiden ymmärrystä infektioiden syntyä ja lisätty 
infektion ehkäisyn varotoimien toteutumista.

Taiteen ja kulttuurin merkitys ammattilaisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin nostettiin 
myös raportissa esille. Luovan taiteen tunnit voivat vahvistaa ammattilaisten ja opiske-
lijoiden itseluottamusta, hyvinvointia ja ammatti-identiteettiä. Työskennellessä kuunnel-
lun musiikin on havaittu parantavan ammattilaisten mielialaa ja vähentävän stressiä sekä 
lisäävän keskittymistä, tehokkuutta, paneutumista ja järjestelmällisyyttä työskentelyssä. 
Musiikin avulla voidaan kehittää ammattilaisten empatian taitoja, alentaa stressin koke-
musta ja lisätä resilienssiä, jotka suojaavat työuupumukselta, burn outilta.

Raportissa todettiin osallistavan taiteen opetustuntien lisäävän ammattilaisten kokemus-
ta saadusta tuesta terveydenhuollon työympäristöissä. Tarinoiden ja päiväkirjojen kir-
joittaminen voi tukea terveydenhuollon ammattilaisten kykyä kohdata työssään emo-
tionaalisesti haasteellisia tilanteita. Taide aktiviteettien käyttö ammattilaisten tukena 
saattohoidossa voi vähentää koettua uupumusta, kuoleman aiheuttamaa ahdistusta, ja 
lisätä emotionaalista kyvykkyyttä. Lisäksi taiteen todettiin edistävän työyhteisössä mo-
niammatillisuuden toteutumista. Raportissa korostetaan moniammatillista, yli toimialo-
jen tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Raportti herätti minulle kysymyksen: olisiko aika lähteä kehittämään terveysalan opetus-
ta kulttuurin ja taiteen keinoja hyödyntäen. Jos elvytyksen oppii parhaiten rock musiikin 
tahtiin niin miksi sitä ei käytettäisi, tai jos empatian taitoja, joiden oppimisen tiedetään 
olevan vaikeaa, voidaan harjaannuttaa eläytyvän kirjoittamisen, roolipelien, elokuvien, 
kirjallisuuden ja runouden kautta niin miksipä ei otettaisi käyttöön näitä toimivia työka-
luja.

Tietoa on tänä päivänä saatavilla runsaasti, ja siksi tiedon hakua ja lähdekritiikkiä opis-
kellaankin koko koulutuksen ajan. Tieto ei kuitenkaan riitä. Vaikuttavuus edellyttää tie-
don viemistä asiakkaan hoitoon ja ohjaukseen. Se vaatii empatian taitoa, asiakkaan ko-
kemuksen ymmärrystä ja yhteistä päätöksentekoa, joita meidän tulisi ammattilaisten 
koulutuksessa vahvistaa. Savonia ammattikorkeakoulu monialaisena kouluttajana antaa 
mahdollisuuden kehittää taidetta ja kulttuuria integroivaa pedagogiikkaa terveysalan 
koulutukseen. Tämä haastaa opettajamme, joiden osaaminen nojaa vahvasti tieteeseen, 
tarkastelemaan oppimista uudella tavalla, jossa kokemuksellisuus, yhteisöllisyys ja luo-
vuus ovat vahvasti läsnä. Taiteen ja kulttuurin integraatio terveysalan opetukseen tarkoit-
taisi myös aikamoista muutosta terveysalan opettajan koulutukseen.

http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-
of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019

Salla Seppänen
koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Tytöt ja tekniikka puhuttaa

Tyttöjen ja naisten kiinnostuminen teknologia-alasta on ollut tiiviisti puheenaiheena ku-
luvana vuonna. Tätä teemaa on nostanut esille myös Insinööriliitto Il ry, mikä viettää tämä 
vuonna 100-vuotisjuhlaansa.  Aihe on ollut teemana useammassa juhlavuoden Road-
show-tapahtumissa kuten 6.11 Kuopiossa.

Aiheesta keskusteltiin paneelikeskustelussa, missä tuli esille monenlaisia näkökulmia, mi-
ten tyttöjä ja naisia saataisiin kiinnostumaan enemmän tekniikasta. Yhtä mieltä oltiin mm. 
siitä, että tietoisuutta teknologia-alasta tulisi lisätä ja hyviä kokemuksia tuoda enemmän 
esille. Konkreettisia esimerkkejä kaivataan varsinkin nuorille tekniikan eri työtehtävistä 
sekä raikkaita tuulahduksia teknologian mahdollisuuksista ja houkuttelevaa markkinoin-
tia.

Se miksi aihetta halutaan nostaa esille, on myös hyvin ajankohtainen teollisuuden tarpei-
den näkökulmasta. Osaajia tarvitaan koko ajan lisää. Naisten vahvempi osuus teknologia-
alalla vaikuttaisi selvästi osaajatarpeen täyttymiseen. Aiheesta on kirjoitettu  blogissa ai-
kaisemminkin, pääset lukemaan jutun täältä. Lisäksi, isona joukkona katsottaessa naisilla 
ja miehillä on erilaisia ominaisuuksia, joita kaikkia tarvitaan teknologia-alalla.

Suomessa sukupuolten välinen eriytyminen eli segrekaatio työelämässä on Euroopan jyr-
kimpiä. Olemme myös Pohjoismaiden häntäpäässä eri ammattinen ja koulutusten suku-
puolten välisessä tasavertaisessa jakautumisessa. Meillä edelleen on selvä jako miesten 
ja naisten töiden välillä.

Tytöt ja tekniikka -seminaarin panelistit Kuopiossa (Kuva: Insinööriliitto Il ry).
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Monipuolinen ja korkeatasoinen koulutuksemme ei ole vaikuttanut ammattien väliseen 
muutokseen. Yllättävää voi olla esimerkiksi se, että tutkintoja tarkasteltaessa naisten ja 
miesten jakautuminen tekniikan aloille ei ole juurikaan muuttunut vuosina 1985 ja 2018.

 

Kun suomalainen politiikka tai ammattiyhdistysliikkeet eivät saa muutettua ns. matala-
palkka-alojen palkkakehitystä positiivisemmaksi, voivat naiset ottaa vallan omiin käsiinsä: 
valita toisin. Taitoja, joita arvostetaan sosiaali- ja terveysalan töissä, kuten empatiakykyä, 
hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimiosaamista. Näitä tarvitaan myös kaikilla muilla aloilla ja 
ammateissa.

Tytöt pärjäävät Pisa-testissä matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa jopa paremmin 
kuin pojat. Moni tyttö on valinnut lyhyen matematiikan lukiossa, koska ei itse ole uskonut 
pärjäävänsä pitkässä matematiikassa. Nuorten on hyvä tietää, että myös lyhyellä mate-
matiikalla voi menestyä hyvin ammattikorkeakouluinsinöörin opinnoissa, jos on motivoi-
tunut ja kiinnostunut alasta.

Tekniikan alan palkat ovat Suomessa tasa-arvoisimmat. Nais- ja miesinsinöörien keski-
määräisten palkkojen välinen ero on pieni. Jopa vastavalmistuneiden insinöörien palkat 
ovat myös selvästi paremmat kuin muilla aloilla.

Savonia-ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoissa on muun muassa naislähihoitajia. 
Eipä ole yhtään huono valinta insinöörin monipuolisten työ- ja uramahdollisuuksien sekä 
tulevan palkkakehityksen kannalta. Naiset voivat itse rohkeasti muuttaa tulevaisuuttaan. 
On lupa valita toisin.

Jenni Toivanen
Tutkimuspäällikkö, TkT
Savonia

ja

Kaija Sääski
koulutusvastuujohtaja
Savonia

Suoritetut tutkinnot koulutusalan ja sukupuolen mukaan vuosina 1985 ja 2018 (Suomen virallinen tilasto (SVT): 
Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu]).
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Opiskelijat vaalimassa itsenäisyyttä

Opiskelijat vaalimassa itsenäisyyttä

Itsenäisyyspäivä lähestyy ja monella meistä on joku käsitys itsenäisyydestä. Julkisessa 
keskustelussa esiin nousee helposti, mikä suhde nykyajan nuorilla on itsenäisyyteen.

Savonia-ammattikorkeakoulun yTiimin opiskelijat osallistuivat sotaveteraanien ilmoitus-
kampanjaan. Joululehden merkkipaaluna oli talvisota, sillä talvisodan syttymisestä tulee 
kuluneeksi 80 vuotta. Opiskelijat auttoivat aiempaa keräysvastaavaa, 90-vuotiasta Aarne 
Karppista.

yTiimi eli yrittäjyystiimi on vaihtoehtoinen, yrittäjyyttä painottava tapa opiskella Savoni-
assa. Monista tiimin opiskelijoista tulee aikanaan yrittäjä. Tällä kertaa tuotekin oli poikke-
uksellisen hyvä, koska sotaveteraani Aarne Karppisen ihmiset tunnistivat ja lähtivät ihan 
tällä perusteella mukaan.

Yllättävän monella nuorella opiskelijalla itsenäisyyteen oli selvä näkemys tai kokemus. 
Yksi opiskelija kommentoi näin:

”Suomen itsenäisyys merkitsee minulle sitä, että saan elää rauhallisessa ja turvallisessa 
ympäristössä: olla oma itseni ja päättää omista asioistani. Minulla on vapaus opiskella 
mitä haluan, matkustaa mihin haluan, ilman että tarvitsisi pelätä mitään.”
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Jollakin oli myös läheisten sukulaisten kokemuksia jatkosodasta: ”Ukilla oli kolme veljeä, 
kaikki sodassa, joista kaksi kaatui. Toinen heistä kuoli oman tykin räjähdykseen päivää 
ennen reserviin pääsyä. Suku käy sankarihaudoilla joka jouluaattona. ”

Sotiemme luvut ovat karua kerrottavaa. Sotiin osallistui yhteensä noin 600 000 mies-
tä ja 100 000 naista. Nuorimmat rintamalle joutuneista olivat vasta 17-vuotiaita. Joka 
kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi. Palanneistakin joka neljäs oli saanut pysyvän 
sotavamman. Sodat jättivät jälkeensä 30 000 leskeä ja yli 50 000 sotaorpoa.

Veteraaneja Suomessa on 10 000 ja Pohjois-Savossa 400. Heidän keski-ikänsä on 93 
vuotta. Vuosi vuodelta meillä on yhä vähemmän kunniakansalaisia keskuudessamme. 
Veteraanien uhraukset itsenäisyytemme puolesta ja eteen eivät saa unohtua.

Jouni Vornanen
tiedottaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Mikä pännii nykyopiskelussa, mikä itketti 80 vuotta sitten

Mikä pännii nykyopiskelussa, mikä itketti 80 vuotta sitten

Korkeakouluissa on viime vuosina aktiivisesti rakennettu menettelyjä, jotka mahdollis-
tavat opiskelun eri elämäntilanteissa ja elämän eri vaiheissa. Esimerkiksi työn ohessa voi 
suorittaa kokonaisia tutkintoja verkko-, monimuoto- ja etäopiskelun avulla.

Entä jos…?

Kahdeksankymmentä vuotta sitten elettiin talvisodan alkupäiviä. Silloin moni nuori joutui 
jättämään opiskelun ja lähtemään toisenlaiseen kovaan kouluun. Noiden päivien tunnel-
missa ja näin itsenäisyyspäivän alla voi kuvitella mieltä kylmäävän tilanteen, jossa nykyi-
sillä korkeakouluopiskelijoilla ja -opettajillakin olisi edessään sama tie.

Jatketaan kuvittelua niin, että tavoitteesta kouluttaa 50 % nuorista korkeakoulututkin-
toon ei noissakaan oloissa tingittäisi ja että opiskelijoiden motivaatio kouluttautua säi-
lyisi. Miten korkeakoulujen etäopiskelun mahdollisuudet toimisivat noissa olosuhteissa? 
Asemasodan tyyppisessä vaiheessa opiskelulle olisi aikaakin, ja nykypäivän sotilaalle kän-
nykän tai läppärin näprääminen on tutumpaa kuin puukon käyttö.

Sähkö ja verkko ovat tärkeitä

Laajat verkkomateriaalit ja verkossa hoituvat ohjauskeskustelut mahdollistaisivat opiske-
lun aikaan ja paikkaan sitomattomasti. Ongelmaksi taitaisi tulla kuitenkin sähkön saanti 
metsiin ja väliaikaisiin asumuksiin. Läppäristä, ipadista tai kännykästä ei ole paljon apua, 
jos sitä ei saa ladattua missään. Verkon toimivuus on toinen kriittinen tekijä.
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Mikä pännii nykyopiskelussa, mikä itketti 80 vuotta sitten

Tapasin pari viikkoa sitten kouluttajan, joka näin rauhan aikanakin mietti sähköttömyyden 
ongelmaa etäkoulutuksessa. Hän suunnitteli koulutusta poronhoitajille Suomen Lapissa.
Monimuotokoulutuksen etäjaksoista osa olisi tunturituvissa, joissa ei ole sähköä tai verk-
koa. Sähköttömät olosuhteet ovat oikea ongelma tuon tyyppisessä tilanteessa eikä au-
rinkopaneeleista ole paljon apua talven kaamoksessa.

Palataanpa kuvitelmaamme ja realiteetit ohittaen oletetaan, että tutkintojakin valmistuisi. 
Millaisia olisivat valmistumistilaisuudet? Pääsisikö niihin monikaan? Koska paperitodis-
tusten lähettäminen ”jonnekin” ei tunnu edes ajatuksena toimivalta, voisivatko sähköiset 
osaamismerkit eli Open Badget korvata ne?

Ei koskaan enää

Kaikki tämä tuntuu lopulta karmivalta ajatusleikiltä. Äitini, joka täyttää pian 90 vuotta, 
muistelee sota-ajan koulunkäyntiä surullisena.

Opettajista osa oli rintamalla, joten sama opettaja joutui opettamaan usealla alakoululla 
yhden talven aikana. Se tarkoitti, että koko lukuvuosi opetettiin syksyn aikana, kun opet-
taja meni toiselle koululle opettamaan samat asiat keväällä. Pieni koululainen itki, kun ei 
voinut mennä keväällä kouluun opettajan puuttuessa.

Tuollaiset muistot särkevät sydämen. Onneksi me Suomessa voimme nykyisin keskittyä 
ratkomaan ihan erilaisia ongelmia, ja kehittää maailmalla kiitosta saavaa koulutusjärjes-
telmäämme entistä paremmaksi. Kaikkialla ei ole yhtä hyvin.

Marja Kopeli
koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu
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Taide&kulttuuri – voima sote-alalle

Taide&kulttuuri – voima sote-alalle

Meillä mennään edellä – muut tulee perässä. Kyse on siitä, miten Savossa on jo yli 10 
vuotta tehty radikaalia uudistusta sitkeästi, sisulla ja intohimolla. Ilman niitä ei rikota 
rajoja ja ennakkoluuloja.

Muistan aina, miten Eeva Mäkinen korosti vuosia sitten: on mentävä rakenteisiin, muuten 
ei saada aikaa todellista muutosta. Puhe oli siitä, miten kulttuurialan sekä sosiaali- ja ter-
veysalan osaamisen yhdistämisellä voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia vaikuttavasti.
Rakenteilla tarkoitettiin eri asteen koulujen, hoivapalvelujen, sairaaloiden ja sairaanhoito-
piirien välistä saumatonta, uudistavaa yhteistyötä, jopa uusien monialaisten koulutusten 
ja ammattien luomista.

Eeva Mäkinen on siis tämä sisukas, intohimoinen, verkostoitumisen taituri ja kehitysjoh-
taja Itä-Suomen Hyvinvointivoimalassa (Voimala).

Mikä on Voimala?

Sen tehtävä on kehittää kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluja, edistää näihin palvelui-
hin liittyvää osaamista ja vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja 
työelämän välistä yhteistyötä. Keskiössä ovat sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja kulttuu-
rialojen välinen yhteistyö, jolla saadaan aikaan toimintakulttuurin muutos.

Voimalan vision 2020 mukaisesti: se on uusi tapa tehdä työtä.
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Taide&kulttuuri – voima sote-alalle

Tärkein tavoite on yhteiskunnallinen vaikuttaminen laaja-alainen hyvinvoinnin edistämi-
nen ja kehittäminen. “Monialaisissa hyvinvointipalveluissa kulttuuriosaaminen integroi-
daan osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen koulutusta, toteutusta ja johtamista. Vastavuo-
roisesti sosiaali- ja terveysalojen elementtejä liitetään kulttuurialojen koulutukseen.”

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala valittiin alkusyksystä hyväksi sosiaali- ja terveysalan tut-
kimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malliksi valtakunnallisesti. Eipä ole ihan tur-
haa pioneerityötä Savossa tehty.

Voimala-konsortioon kuuluvat: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki, Kuopion kon-
servatorion kannatusyhdistys ry, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon 
koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Taideyliopiston Sibelius-Aka-
temian Kuopion yksikkö, Tohtori Matthias Ingmanin säätiön Ingmanedu Kulttuurialan 
ammattiopisto ja Kuopion Invalidit ry:n kansalaistoiminnan keskus Tukipilari. Toimintaa 
hallinnoi ja koordinoi Kuopion konservatorio.

Kaija Sääski
koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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MITEN RAKENNAMME POHJOIS-SAVON KESTÄVÄN 
TULEVAISUUDEN?

”Kestävän kehityksen innovaatiotoiminnan edistäminen edellyttää systeemistä lähesty-
mistapaa ja laajaa keinovalikoimaa. Innovaatiot ovat merkittävä väline kestävän kehityk-
sen haasteisiin vastaamisessa.”  (Kestävän kehityksen innovaatiot Katsaus YK:n Agenda 
2030 kehitystavoitteisiin ja vastaaviin suomalaisiin innovaatioihin 2019, Valtioneuvosto).

Valtioneuvoston julkaisussa kestävää kehitystä lähestyttiin YK:n Agenda 2030-ohjelman 
sekä neljän sektorin, maatalous ja ruoantuotanto, kaupungistuminen, energia ja mate-
riaalit sekä terveys ja hyvinvointi kautta. Tavoitteena oli tunnistaa sektoreiden keskeiset 
innovaatiot, kilpailukykytekijät, potentiaaliset markkinat sekä innovaatiotoiminnasta syn-
tyvän lisäarvon mahdollisuudet. Myös Pohjois-Savosta löytyi esimerkkejä selvitykseen.

Kestävä kehitys on tiivistetysti sellaista toimintaa, jossa huomioidaan ja turvataan tule-
vaisuuden hyvä elämän mahdollisuudet ja jossa ihminen ja talous ovat päätöksenteossa 
tasavertaisia. Perinteisesti kestävä kehitys määritellään neljän sisällöllisen teeman kautta: 
ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Tavoitteena on, että ihmisten toiminta tukee edellisiin liittyvien tavoitteiden saavutta-
mista siten, kokonaisvaikutukset ympäristöön, ilmastoon ja ihmisten hyvinvointiin ovat 
myönteisiä.

Monissa paikallisista yrityksissä ja julkisissa organisaatiossa on havahduttu kestävän ke-
hityksen ja Agenda 2030-ohjelma haasteisiin, mutta ei välttämättä vielä löydetty keinoja 
vastata niihin omassa toiminnassa. Ilman ymmärrystä mistä on kysymys, ei voi muuttaa 
omaa toimintaa kestävämmäksi.
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Kuitenkin lähes 90% kaikista tämän vuosikymmenen suomalaisista innovaatioista tukevat 
keskeisesti tai ainakin osittain kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Ja mitä 
tuoreempi innovaatio, sitä keskeisempiä ovat kestävän kehityksen tavoitteet.

Eli asioita tehdään jo kestävämpään suuntaan, mutta miten saada se vielä tavoitteelli-
semmaksi ja sisälle yrityksen toimintaa ohjaaviin systeemeihin?

Muutos ei mahdollistu ilman ajattelun ja tekemisen kulttuurista muutosta. Asioiden ja 
maailman muuttaminen edellyttää, että ymmärretään näkyvien asioiden ja ilmiöiden 
taustalla vaikuttavia tekijöitä. Ja koska kestävän kehityksen haasteissa on kyse komplek-
sisista ja systeemisistä ongelmista, edellyttävät niiden ratkaisut väistämättä monialaista 
lähestymistapaa ja monipuolisia keinoja ja työkaluja.

Jotta kelkka saadaan kääntymään ja ymmärrys lisääntymään, tarvitaan konkreettisia esi-
merkkejä, tiedon syventämistä, neuvontaa, arvopohjaista kehitystyötä ja sparrausta jotta 
kestävästä kehityksestä tulee osa yrityskulttuuria ja innovaatioprosessien draiveri. Esi-
merkiksi eettisen muodin ja muotoilun liiketoiminnan alueelta löytyy Suomesta useita 
kestävän kehityksen tuotebrändejä, Pohjois-Savossakin jo useita. Suurimmassa kestävän 
muotoilun verkkokaupassa on yli 300 brändiä Suomesta ja ulkomailta.

Kestävää kehitystä yhteiskunnan ja hyvinvoinnin tulokulmista tutkiva Arto O. Salonen tuo 
uuden näkökulman kestävän kehityksen jaotteluun. Hänen mukaansa kulttuurinen kestä-
vyys on kaiken yhdistävä tekijä ja lisäarvo, jolloin perinteinen jako (ekologinen, sosiaali-
nen, kulttuurinen ja taloudellinen) määritellään uudelleen. Kulttuuri tuo tässä jaottelussa 
mukaan ihmisten aikaansaannosten historian, sillä tulevaisuutta ei ole ilman historiaa.

Kun pähkäilemme oman toimintamme materiaalista aineetonta ja kestävyyttä, voisimme 
lähestyäkin sitä kulttuurisen kestävyyden tasoilta. Toiminnallinen taso voi jopa helpot-
tua jos kehitystä tavoitellaankin sellaisena kulttuurisena muutoksena, jossa huomioidaan 
yhtä aikaa ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia näkökulmia.

Lopuksi vieä hyvä ajatus Saloselta: ”Kaikki ihmisen tarvitsema otetaan luonnosta ja lopul-
ta palautetaan luontoon.” Eli ekologinen kestävyys nousee tärkeimmäksi tekijäksi, sosiaa-
linen toiseksi, talouden jäädessä ”rengin asemaan” kolmanneksi tuottamaan yhteiskun-
nallista hyvinvointia. Siinäpä pohdittavaa uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä.
 
Raisa Leinonen
Savonia-amk
LUOVA VETO! Luovat alat Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajina.







savoBloGit  -  liikettä liiketoimintaan vol. 6

Savon Sanomien SavoBlogit – liikettä liiketoimintaan on nyt 
saatavana sekä kirjana että nettijulkaisuna. Blogeissa kerrotaan 
raikkaasti ja innostavasti bisneksen ja koulutuksen kehittämi-
seen liittyvistä ilmiöistä ja tarpeista.  

Digitalisoituneessa maailmassa, ihmiset kaipaavat someka-
navien vastapainoksi toistensa kohtaamista, keskustelua, mut-
ta myös ihan perinteisiä kirjoja. Siksipä julkaisemme jo neljän-
nen Liikettä liiketoimintaan -blogikirjan, vol. 6.  Tähän kirjaan 
on koottu kaikki vuoden 2019 blogimme.

Bloggariryhmämme elää ajassa: Savonian kaikkien koulutus-
alojen aktiivit bloggaavat Pohjois-Savon päälehdessä, Savon 
Sanomissa. Pääpointti on liiketoiminta – tavalla tai toisella.   

liikettä liiketoimintaan -blogi on yksi tapa vaikuttaa ja tuoda 
Savonian asiantuntijuutta ja osaamista tunnetuksi ja muiden 
arvioitavaksi. Haluamme näin osallistua julkiseen keskuste-
luun raikkailla näkemyksillä. 
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