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Sinulla on abivuosi edessä ja viimeistään nyt on aika
alkaa miettiä tulevaa opiskelupaikkaa. Toivon tästä lehdestä
olevan apua opiskelupaikan valinnassa.

Sähkö on vaihtoehdoista selkeästi paras.

Jussi Ropo, Espoossa 1.7.2001

Sähköalalla menee nyt lujaa! Sähköala tarjoaa
monipuolisia työtehtäviä. Sähköinsinöörejä on suunnit-
telemassa niin kännyköiden mikropiirejä kuin suuria voima-
laitosprojektejakin.

Tässä lehdessä esittelemme sinulle näkemyksemme
sähköalasta niin opiskelusta kuin työelämästäkin. Kerromme
miten voit hakea alan oppilaitoksiin ja missä sähkötekniikkaa
voi opiskella.

Hyvä Abiturientti!

Käyntiosoite: Otakaari 5 A, 02150 Espoo
Postiosoite: PL 3000, 02015 TKK

Puhelin: 09 4511 (korkeakoulun vaihde)
Telefax: 09 460 224

WWW: http://www.hut.fi/Yksikot/Sahko/
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Moni lukiolainen miettii korkeakoulussa, varsinkin
TKK:lla, opiskelemista. Mutta mitä todella tapahtuu päivisin
tuon valtavan kompleksin sisällä? Karu totuus on, että
teekkarielämä ei ole ainaista kosteaa juhlimista. Arkisin joutuu
tekemään töitä kurssimerkintöjen saavuttamiseksi. Opinto-
viikkoja täytyy kaikenkaikkiaan suorittaa 160 ja lisäksi  20
opintoviikon laajuinen diplomityö. Opiskeluvuosia kertyy
yleensä noin viisi.

Suuri ero korkeakoulu- ja lukio-opiskelulla on
akateeminen vapaus, joka tarkoittaa sitä ettei kukaan valvo
opiskeluun käytettyä aikaa. Luennoilla ei kerätä nimilistoja,
joten jokaisen opiskelijan omalla vastuulla on pysyä opin-
noissa mukana. Mutta jos ei vaivaudu aamuisin heräämään
luennoille, saattaa tentissä huomata olevansa vaikeuksissa.
Luultavasti jokainen phuksi on oppinut tämän faktan kanta-
pään kautta�

Yleensä korkeakoulussa luetaan niinsanottuja

perusaineita ensimmäiset pari vuotta. Nämä pitävät sisällään
matematiikkaa, luonnontieteitä, kieliä, tietotekniikkaa ja
talousaineita. Myöhemmin valitaan syventymiskohteet, joita
on tarjolla runsaasti mikroelektroniikasta suurjännite-
tekniikkaan.

Pääosin päivät koostuvat luennoista, joissa yhteen
saliin saattaa kokoontua useita satoja opiskelijoita. Luentoja
pitävät professorit, joita me kutsumme tuttavallisemmin prof-
fiksi. Laskuharjoitukset eli laskarit ovat toinen opiskelun
muoto. Niissä ryhmät ovat jo huomattavasti pienempiä, noin
kymmenen henkeä. Laskareita pitävät assistentit, jotka ovat
itsekin opiskelijoita - tosin pidemmällä opinnoissaan. Voit
varautua laskemaan monimutkaisia fysiikan kaavoja ja
sähkömekaniikan yhtälöitä, joita tavalliset tallaajat eivät
käsitä alkuunkaan. Tämä onkin yksi opiskelumme hienouk-
sista. Käytännön opetusta täydentävät ryhmätöinä tehtävät
laboratorioharjoitukset sekä hauskemmat yritysvierailut eli
excursiot.

Opiskelu korkeakoulussa

Vihainen vaimo kotiin rämpivälle diplomi-insinöörimiehelleen:
- Miten sinä tulet kotiin tähän aikaan ja vielä puolihumalassa?
- Suo anteeksi rakkaani, mutta rahat loppuivat kesken.
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Tuula Mäntylä valmis-
tui Oulun yliopiston teknil-
lisestä tiedekunnasta tieto-
liikennetekniikan diplomi-
insinööriksi v.1989. Hän teki
opintoihinsa liittyvän diplo-
mityön Vaasan ABB:llä ai-
heenaan sähkönjakelu-
verkon suojauslaitteiden
kommunikointi. Nykyään
hän toimii ABB:n Releet ja
Kaukokäytöt -yksikössä
projektipäällikkönä suoja-
releiden tuotekehityksessä

ja huolehtii, että projektit valmistuvat kustannustehokkaasti
ajallaan.
�Työni on haastavaa ja kansainvälistä. Projektipäällikön
tehtävänä on määritellä projektille vaatimukset, aikataulu
ja kustannusarvio ja johtaa suunnittelijoiden, testaajien ja
alihankkijoiden työskentelyä. Projektin etenemisen kan-
nalta on tärkeää, että tiedonkulku sekä projektilaisten että
esimiesten kanssa toimii, joten projektipäälliköllä on oltava
kaikki piuhat käsissään�, Tuula kuvaa.

Tuulan mielestä koulutus antaa perusvalmiudet, mutta
erityisosaaminen hankitaan omassa työssä ja työhön liitty-
villä kurseilla. ABB kannustaa jatkuvaan itsensä kehittämi-
seen ja kouluttamiseen.

YPO antoi lisäpotkua

�Aloittaessani ABB:llä osallistuin mm. kaksi-
vuotiseen nuorille akateemisille suunnattuun Young Pro-
fessionals �ohjelmaan (YPO). Se tarjosi hyvät mahdolli-
suudet kehittää omia kykyjäni ja valmiuksiani monipuo-
lisesti�.

�Koulutukseen liittyneen puolen vuoden ulko-
maanharjoittelujakson vietin ABB Floridan tehtailla
suojareleiden kommunikaatioprotokollien kehitystyössä�,
Tuula kertoo.

Joustava työnantaja

Tuula tasapainoilee tällä hetkellä työn ja kodin välillä,
sillä hänellä on kolme pientä lasta. ABB on joustava työn-
antaja ja työpaikan ilmapiiri on kannustava. Lasten vartuttua
hän haluaa panostaa nykyistä enemmän omaan uraansa.
Mahdollisuudet ovat hyvät, mutta oma-aloitteisuuttakin
tarvitaan.

�Suosittelen lämpimästi teknistä uraa myös tytöille.
Hyvä menestys matemaattisissa aineissa avaa teknisen alan
opiskelupaikan helposti�, Tuula kannustaa.

Mahdollisuuksia ja haasteita
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Pasi Korhonen opiskelee viidettä vuotta TKK:lla
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla. Pasi on hankkinut
kokemuksia ulkomailta pariinkin otteeseen. Ensin hän oli
kesällä �96 töissä Islannissa ja lukuvuonna 96-97 vaihto-
opiskelijana Pohjois-Irlannissa.

Pasi oli vaihdossa University of Ulsterissa,
Jordanstownissa, joka sisaitsee noin kahdeksan mailia
Pohjois-Irlannin suurimmasta kaupungista Belfastista
pohjoiseen. Opiskelupaikka järjestyi Erasmus-vaihto-

Opiskelijana ulkomailla
ohjelman avulla. Ennen lähtöä ei paikallisesta meinigistä ollut
muuta tietoa kuin mielikuva Guinnessia pubeissa nauttivista
lepposista ihmisistä. Totuttelu uuteen maahan ja sen tapoihin
sujui kuitenkin helposti. Paikallisessa koulussa toimii kan-
sainvälisten opiskelijoiden kerho ja siellä on runsaasti
vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Varsinainen
opiskelu on Suomeen verrattuna kohtuullisen helppoa
kunhan ensin tottuu paikalliseen murteeseen, joka on aika
kaukana oxfordin englannista ja sitä puhuvat niin rekka-
miehet kuin professoritkin. Ulsterissa on myös paljon har-
rastusmahdollisuuksia. Koulussa on paljon erilaisia kerhoja
ja yhdistyksiä eikä Guinness-pintinkään perässä tarvitse
kauaksi kulkea. Koulussa oli jopa kaksi pubia. Parasta ulko-
mailla opiskelussa on Pasin mielestä kielitaidon kehittyminen
ja uudet kaverit.

Monissa työtehtävissä edellytetään nykyisin hyvää
kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemista. Ulkomailla
vaihto-opiskelijana käynti antaa hyödyllisiä taitoja työelämää
varten ja rutkasti uusia kokemuksia ihan omaa elämääkin
rikastuttamaan. Ulkomaille opiskelemaan lähtö on helppoa
koulujen vaihto-ohjelmien kautta. Vaihto-ohjelmia on sekä
korkeakouluissa että AMK:ssa. Lisäksi useilla suomalaisilla
yrityksillä on tarjolla kesätyöpaikkoja ulkomailla.  Lisätietoja
mm: www.hut.fi/Opinnot/KV ja www.cimo.fi



8

En kulen, men klar och solig höstmorgon anländer
Svatta Teknolog till Otnäs för att gripa sig an  sina nya
högskolestudier. Helst skulle Svatta dragit sig i sängen en
timme till. Frestelsen var stor eftersom hon av äldre studerande
på Teknologföreningen hört att man alls inte behöver gå på
alla föreläsningar - akademisk frihet (!) - men storasyskonen i
hennes svenska phuxgrupp har påpekat att det lönar sig att i
synnerhet delta i matematiken och fysiken - akademiskt
ansvar...

Svatta drar halsduken tätt i jackans halshål och traskar
iväg mot huvudbyggnaden var förmiddagen kommer att gå åt
i naturvetenskapliga tecken. Att komma till matematiken är

roligt - där träffar hon en massa andra svenskspråkiga som
snart blir hennes goda vänner. Som elstuderande kan man
välja  antingen den svenskspråkiga matematiken, eller den för
endast elstuderande. Svatta tog s.a.s. en mjukstart i studierna,
eftersom det i början tar det en stund att på det andra inhemska
bli du med helt triviala termer såsom täljare och nämnare. Till
mellanförhören och tenterna kontrollerar i alla fall Svatta alltid
på förhand med föreläsaren att frågorna även kommer att finnas
på svenska, så att hon kan jämföra innehållet i båda versioner.
Vid lunchdags styr Svatta stegen mot Teknologföreningen,
TF. Under vägen funderar hon på plättkvällen hennes
phuxgrupp hade kvällen innan. Det hade varit jättetrevligt
och storasyskonen hade berättat roliga anekdoter om hur det
varit förr och �sanna historier� om jäynän*). Svatta har dock
litet svårt att förstå varför TF�s hus, som de äldre teknologerna
envisas med att kalla något så komplicerat som Urdsgjallar, är
av byggt i brobetong och så gott som sprängsäkert! Visst har
Svatta hört att festerna på TF är hejdundrande, men ändå...
Nåja, hur som helst, på TF träffar hon i alla fall åter sina nya
vänner över lunchen och med några elkompisar bestämmer
hon träff på TF till senare på eftermiddagen för att titta på
fysikhemuppgifterna.

Före det träffar Svatta den svenskspråkiga studier-
ådgivaren på elavdelningen. Det är skönt att det finns
svenskspråkiga studierådgivare för att diskutera igenom hur

Ett äventyr har börjat!
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inriktningar och planera in kurser för de närmaste fem åren!
Dessutom har den svenskspråkiga studierådgivaren själv valt
ett huvudämne som verkar jätteintressant; ett utbytesprogram
som kallas FIF. FIF står för �Framtidens Industriföretag� och
är ett svensk- och engelskspråkigt, tvärvetenskapligt
studieprogram man bl.a. kan välja på avdelningen för elektro-
och telekommunikationsteknik. Genom att läsa kurser i
produktion, kvalitet och strategi verkar man få en bred
kunskapsbas för att förstå vilket företag som helst och det
bästa är att en termin förläggs till Linköpings Tekniska
Högskola (LiTH) eller Kungliga Tekniska Högskolan i Stock-
holm (KTH)! Under sitt FIF-år verkar studierådgivaren Svatta
talar med, ha fått många riktigt goda vänner; både
svenskintresserade finskspråkiga, finlandssvenskar och
svenskar som kom till Finland och studerade en hel höst. I alla
fall preliminärt bestämmer sig Svatta för att söka till FIF.

Efter att på eftermiddagen ha ägnat en par timmar till att
lösa fysikuppgifter bestämmer sig Svatta och hennes kamrater
för att gå och se på dragkampen mellan olika gillen. Det visar
sig vara en jämn kamp, men elgillet drar det längsta strået -
eller i detta fall repet - och de andra får bada i Ossinlampi. I
segerruset är knyter Svatta kontakter med en hel del andra
elstuderande och missar nästan bussen då tiden bara runnit
iväg. Studielivet är intensivt och innehållsrikt!

Nina Etelä
TF�s Bibliotekarie�01
FIF-koordinator�01

För mer info om TF, se http://www.tf.hut.fi/

För mer info om FIF, se http://www.hut.fi/~fif

För mer info på svenska om högskolan, se http://www.hut.fi/Svenska

eller kontakta Pia Rydestedt, svenskspråkig studieplanerare  tel.

09 - 451 2048.

*) jäynä = vanligen praktiskt utfört skämt som roar och/eller
väcker uppmärksamhet utan att åsamka större förtret.
(Skribentens fria definition.)

Mitä eroa on insinöörillä ja kamelilla?
- Toinen voi olla viikon juomatta.
Mitä muuta eroa niillä on?
- Kamelikaan ei voi juoda viikkoa yhteen menoon.
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Diplomi-insinöörin palkka

Opiskelupaikan valintaa miettiessä käy varmasti
mielessä myös kysymys siitä, paljonko  tulevassa ammatissa
saa palkkaa. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry diplomi-
insinöörien ammattijärjestönä tutkii vuosittain diplomi-
insinöörien palkkatasoa sekä muun muassa opiskelijoiden
kesätyötilannetta ja harjoittelusta maksettavaa palkkaa.

Diplomi-insinöörien työtilanne on pysynyt hyvänä
jo pitkään, ja tietoteollisuus on jopa kärsinyt työvoima-
pulasta. Lokakuussa 2000 tehdyn tutkimuksen mukaan
sähkö- ja tietoliikennetekniikkaa opiskelleiden diplomi-
insinörien kuukausipalkkojen keskiarvo valmistumisvuoden
mukaan on esitetty kuvassa 1.

Teekkareiden työtilanne on jatkunut hyvänä. Omaa
alaa vastaavia kesätöitä löytyy hyvin ja lukukausien aikana
tehdään osa-aikatöitä. Vuoden 2000 kesällä sähkö- ja
tietoliikennetekniikkaa opiskelevien harjoittelijoiden palkan
keskiarvo oli 9800 mk/kk.

TEK antaa vuosittain harjoittelu- ja alkupalk-
kasuositukset. Vuoden 2001 harjoittelupalkkasuositukset on
esitetty oheisessa taulukossa. Harjoittelupalkan määräy-
tymisperusteena käytetään vuosikurssirajoja, mutta myös
suoritettujen opintoviikkojen määrä vaikuttaa maksettavaan
palkkaan. Eli jos kolmannen vuosikurssin opiskelijalla on jo
yli 100 opintoviikkoa, niin palkka määräytyy neljännen
vuosikurssin suosituksen mukaan.

Diplomityöstä suositellaan maksettavan 11 500 mk/
kk. Suosituspalkat koskevat teekkarin omaan opintoalaan
liittyvää harjoittelutyötä.

Alkupalkkasuositus annetaan vastavalmistuneiden
palkan ohjearvoksi. Keväällä 2001 alkupalkkasuositus on
15 400 mk/kk.
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Kuva 1 Sähkö- ja tietoliikennetekniikan diplomi-

insinöörien keskiarvo-kuukausipalkat

valmistumisvuosittain lokakuussa 2000.

Taulukko 1 Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n
vuoden 2001
harjoittelijapalkkasuositukset.

Vuosikurssi Opintoviikot Suositus (mk/kk)
I 25- 8 500
II 50- 9 000
III 75- 9 500
IV 100- 10 000
V 130- 10 500

VI - 160- 11 000

Voinko
opiskella

tekniikkaa,
jos olen

- lyhyt
- pitkä

- tumma
- vaalea
- poika
- tyttö

?

Opiskelu teknillisissä
korkeakouluissa tai tiedekunnissa
antaa Sinulle tiedot ja taidot, joilla

pärjäät.

�Työn oppii tehdessään,
mutta koulutus antaa hyvän
pohjan jatkuvalle itsensä
kehittämiselle.�

http://www.tek.fi/abiopas

Ota selvää
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Terveydenhuollon teknologiaa � humaania

tekniikkaa

Miten sitten kesätyöpaikka avautui Datex-

Ohmedalla? -Näin koulun ilmoitustaululla

kesätyöpaikkailmoituksen, joka vaikutti erittäin

mielenkiintoiselta. Lisäksi yrityksen sijainti

Helsingin Vallilassa tuntui työmatkojen kannalta

sopivalta. Hermanni aloitti ensin tuotekehitys-

projektissa �suviuunona� 1997, jonka jälkeen

hän jatkoi syksyllä tuntitöissä.  Nyt on melkein

neljä vuotta vierähtänyt tuosta hetkestä.

Poikkitieteelliset projektit

Tällä hetkellä työn alla on EKG-mittauskortin

tuotteistaminen projektityönä. -Parasta Datex-

Ohmedassa on rento ilmapiiri ja se, että projek-

teissa saa olla mukana kokonaisvaltaisesti koko

tuotekehityssyklin ajan. Lisäksi projekteissa on

osaamista monelta alalta, ja tapa tehdä töitä on

poikkitieteellinen. Työtä tehdessä kiinnostus

lääketieteelliseen puoleen on entisestään

Hermanni Helevä päätti heti lukion jälkeen vuonna 1994 lähteä lukemaan
TKK:lle sähkötekniikkaa. - Valitsin sähkön, koska tuntui, että siitä on help-
po suuntautua oman kiinnostuksen mukaan hyvin erilaisiin tehtäviin. Kesä-
töissä 1997 Datex-Ohmedalla vahvistui ajatus valita lääketieteellinen tek-
niikka pääaineeksi.

Abeille Hermanni antaa hyvän vinkin:

sähkötekniikan opinnot antavat hyvän

pohjan erittäin monipuolisiin ja mielenkiintoi-

siin tehtäviin. Lisäksi työpaikka tällä sektoril-

la on lähes varma ja saapa jopa oman kiinnos-

tuksen mukaan valita, mitä haluaa tehdä.

Work for Life

Datex-Ohmeda on maailman johtava anes-
tesialaitteiden, -järjestelmien ja niihin liittyvi-
en palveluiden tuottaja, ja se on nousemassa
maailmanlaajuisesti merkittävään asemaan
myös tehohoidon alueella. Laajaan tuote-
valikoimaan kuuluvat potilasvalvontalaitteet ja
verkotetut järjestelmät, sekä anestesiakoneet,
hengityskoneet ja lääkekaasun annostelu-
järjestelmät. Merkittävä osa liikevaihdosta ker-
tyy lisälaitteiden ja -tarvikkeiden myynnistä
sekä laajan laitekannan huollosta. Datex-
Ohmeda on osa terveydenhuollon teknologi-
aan keskittyvää Instrumentarium-konsernia,
jonka palveluksessa on yhteensä noin 5200
henkilöä, joista yli 60 % työskentelee ulkomail-
la.

kasvanut. - Datex-Ohmedan koulutusosaston

järjestämillä kursseilla olen voinut kehittää

lääketieteellistä osaamistani oman kiinnos-

tukseni mukaan.

Suomen Datex-Ohmedan porukka tekee tiivistä

yhteistyötä mm. USAssa sijaitsevan Louisvillen

tuotekehitysporukan kanssa, ja eri projektien

myötä Hermanni on tutustunut ihmisiin myös

rapakon takana. � Jonain päivänä voisi olla kiva

lähteä vuoden tai parin komennukselle

USA:han. Opiskelut ovat nyt loppusuoralla -

viimeisin versio diplomityöstä lähti tänään

proffalle (aihe: EKG-mittauskortin elektro-

niikka), ja kun tämä lehti ilmestyy elokuussa, on

Suomessa yksi sähkötekniikan DI lisää, lupaa

Hermanni.

Netistä, Work for Life -sivuiltamme löydät lisää

henkilöhaastatteluita Suomesta, Ruotsista ja

Australiasta sekä avoimen työpaikkahakemuk-

sen ja kulloinkin avoinna olevat tehtävät.

www.datex-ohmeda.com
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Juuri viimeisen tenttinsä suorittanut Salla Ruosaari
opiskelee Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla neljättä
vuotta ja tekee diplomityötään veden virtauksesta puussa
magneettikuvauksen avulla Sovelletun elektroniikan
laboratoriossa. Diplomityön aihe löytyi laboratorion omasta
tutkimusalasta. Myös mahdollisuus saada itse vaikuttaa työn
rakenteeseen vaikutti valintaan.

Salla lukee pääaineenaan sovellettua elektroniikkaa
ja sivuaineenaan lääketieteellistä tekniikkaa. Sähkötekniikan
laajat työmahdollisuudet houkuttelivat opiskelemaan alaa ja
pääaineen valinta hahmottui opintojen edetessä. Opintojen
ohessa on mahdollisuus harrastaa erilaisia koulupiiriin
liittyviä harrastuksia, kuten kilta- ja kerhotoimintaa sekä olla
mukana Teknillisen korkeakoulun Ylioppilaskunnassa. Näitä
kaikkia Salla on ehtinyt tekemään ja paljon muutakin. Kesä-
työt ovat vieneet erilaisiin yrityksiin ja erityisesti Saksassa
vietetty työntäyteinen kesä on jäänyt mieleen.

Sähkötekniikan voisi kuvitella olevan miehinen ala,
mutta Sallan mielestä tytöt sopeutuvat mainiosti joukkoon.
Olo sähkölafkalla on ollut mukavaa ja parasta opiskelussa
ovat koulun ilmapiiri, mukavat ihmiset ja tuki ryhmätöitä
tehdessä. Aina löytyy ihmisiä, joilta voi kysyä apua ongel-
mien ilmetessä.

Ikävintä opiskelussa on Sallan mukaan krooninen
ajanpuute ja erilaisten harrastusten runsaudenpula. Mahdol-
lisuuksia on paljon ja monenlaiset aktiviteetit houkuttelevat
mukaan, mutta kaikkialle ei ehdi. Opiskelu onkin tasapainoilua
tenttien, kavereiden, harrastusten ja bailujen välillä. Edessä
siintävä valmistuminen odottaa Sallaa ja sitä hän odottaa
hieman haikein mielin. Opiskeluaikaisia kavereita tulee
kuitenkin varmasti nähtyä koulun päätyttyä ja tule-
vaisuudessa jatko-opiskelun mahdollisuuskaan ei ole
poissuljettu.

Sähkön monet mahdollisuudet
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Haku teknillisiin korkeakouluihin
Teknilliseen korkeakouluun, Tampereen teknilliseen

korkeakouluun, Lappeenrannan teknilliseen korkeakouluun,
Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan sekä Åbo
Akademin kemiallis-teknilliseen tiedekuntaan on yhteis-
valinta, jonka puitteissa voi pyrkiä mihin tahansa yhteis-
valinnan piirissä olevaan yliopistoon. Yhteisvalintaan kuu-
luvia koulutusohjelmia ja opintosuuntia on yhteensä yli 50.
Hakuaika alkaa 1.3.2002.

Vuonna 2001 hakijat valittiin kolmella eri tavalla:
paperivalinnalla, alku- ja koepisteiden perusteella sekä
pelkkien koepisteiden perusteella. Paperivalinnassa ratkaisi
alkupisteiden lisäksi myös pitkän matematiikan ylioppilas-
arvosana. Vuoden 2001 valinnoissa pitkän matematiikan
ylioppilasarvosanaksi vaadittiin vähintään
magna cum laude approbatur. Hakutoive-
kohtaisesti paperivalinnan kynnysehto saattoi
olla myös eximia tai laudatur.

Vuoden 2001 valinnassa hakijoiden
alkupisteet (haku paperivalinnalla tai alku- ja
koepisteiden perusteella) muodostettiin seuraa-
vasti: Lukion päästötodistuksen fysiikan tai
kemian arvosanasta enintään 5 pistettä ja yliop-
pilastutkinnon neljästä parhaasta aineesta

enintään 18 pistettä. Lisäksi ensimmäinen hakuvaihtoehto
toi hakijalle 3 lisäpistettä. Alkupisteiden enimmäismäärä oli
yhteensä 26 pistettä.

Valintakoepisteiden maksimimäärä on 40 pistettä (2
koetta á 20 pistettä) ja opiskelijavalintapisteiden yhteismäärä
alku- ja vakintakoepisteiden perusteella haettessa näin
enintään 66 pistettä.

Pelkillä pääsykokeilla haettaessa opiskelijavalin-
tapisteet olivat vuoden 2001 valinnoissa yhteensä enintään
43 pistettä (valinkoepisteet ja kolme lisäpistettä ensim-
mäisestä hakuvaihtoehdosta).
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Valintaperusteet päätetään vuosittain syksyllä, joten
opiskelemaan hakeutuvien kannattaa seurata yliopistojen
verkkosivuja. Teknisten tieteiden yhteisvalintaopas ilmestyy
verkkoversiona joulukuussa 2001 ja painettuna helmikuussa
2002.

Lisätietoja valinnasta:

Teknillinen korkeakoulu, www.hut.fi/Abi

Tampereen teknillinen korkeakoulu, www.tut.fi

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, www.lut.fi

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta,
www.ttk.oulu.fi

Åbo Akademin kemiallis-teknillinen tiedekunta,
www.abo.fi/fak/ktf

SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO

Koulutusohjelmat
opintosuuntineen

Elektroniikka
4 Elektroniikan piiri- ja laitesuunnittelu

4  Teollisuuselektroniikka

4  Radiotekniikka

4  Sovellettu elektroniikka

4 Sulautetut järjestelmät

4  Mikroelektroniikka

4  Elektroniikan tuotanto- ja valmistustekniikka

Tietoliikenne
4  Tietoliikennejärjestelmät

4  Digitaalinen siirtotekniikka

4  Radiotietoliikennetekniikka

4  Teknillinen matematiikka ja
signaalinkäsittely
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Mistä rahat opiskeluun?

Opiskelijaelämä on hauskaa kaikkine rientoineen,
mutta arki koittaa viimeistään ruokakaupassa tai vuokran-
maksupäivänä. Mistä markat opiskelujen rahoittamiseen?
Työnteko opiskelun ohella tai vanhempien tarjoama talou-
dellinen tuki eivät kuitenkaan ole ainoita keinoja tulojen
hankkimiseksi.

Korkeakouluopintoja varten on mahdollista saada
enintään 55 tukikuukautta Kelan maksamaa opintotukea.
Ammattikorkeakouluopintoihin tukea saa tutkinnon laajuu-
den mukaan, esimerkiksi 160 opintoviikon tutkintoa varten
50 tukikuukautta.

Opintotuki koostuu kolmesta osasta: opintorahasta,
opintotuen asumislisästä ja opintolainasta.

Opintoraha on opiskelijan palkka ja  siitä peritään
myös veroa. Opintorahaa saa enimmillään 1 540 mk/kk. Tällöin
saajan tulee olla yli 20-vuotias, opiskella päätoimisesti ja
asua itsenäisesti. Mikäli edelläovat kriteerit eivät täyty, pie-
nenee saatavan opintorahan määrä.

Opintorahan lisäksi on mahdollista saada asumislisää,
jonka tarkoitus on nimensä mukaisesti helpottaa asumis-
kulujen kattamisessa. Asumislisää voi saada 80% kuukausi-
vuokrasta kuitenkin niin että 1 275 mk ylittävältä osalta asu-
mismenoja ei oteta huomioon. Täten asumislisän maksimi-
määrä on 1 275 mk * 0.8 = 1 020 mk. Mikäli asumismenot ylit-
tävät 1 275 mk, jää loppuosa opiskelijan itsensä maksetta-
vaksi. Avoliitossa asuvat opiskelijat ovat nykyään asumis-
lisän piirissä. Kelan yleistä asumistukea voivat saada lapsi-
perheet, omistusasunnossa asuvat sekä ne opiskelijat, joilla
ei jostain syystä ole oikeutta opintotukeen.

Opintolaina on nimensä mukaisesti laina, joka on
opintojen päätyttyä maksettava takaisin. Lainan enimmäis-
määrä on 1 300 mk/kk. Takauksen lainalle myöntää valtio,
mutta korosta ja muista lainaehdoista sopivat opiskelija ja
pankki keskenään. Lainan takaus kannattaa hakea koko opis-
keluajalle, tällöin takauspäätös tulee automaattisesti niin
kauan kuin opiskelija saa opintorahaa. Takauksen hakeminen
ei velvoita nostamaan lainaa ja hakeminen kannattaa tehdä
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vaikkei akuutti rahapula vaivaisikaan. Valmiin päätöksen
avulla rahaa saa tarvittaessa huomattavasti nopeammin.

Opintotueksi voidaan myös laskea korkeakoulu-
opiskelijoille myönnettävä ateriatuki, jonka ansiosta aterian
hinta on yleensä 10 - 20 markkaa.

Mikäli opiskelija tekee töitä, on hänen oltava itse
tarkkana etteivät tulot ylitä sallittuja rajoja. Tulot nimittäin
vaikuttavat nostettavissa olevaan opintotukeen. Niiltä kuu-
kausilta, jolloin opiskelija nostaa tukea, hän saa  laskennal-
lisesti ansaita 3 000 mk. Niiltä kuukausilta, jolloin tukea ei
nosteta, on raja 9 000 mk. Vapaan vuositulon saa ansaita mil-
loin tahansa kalenterivuoden aikana. Liiasta nostetusta opin-

totuesta seuraa takaisinperintä.

On muistettava, että tuen saamisen edellytyksenä
ovat opintoviikot. Esimerkiksi TKK:lla opintotukilautakunta
edellyttää tuen saajilta keskimäärin 2,5 opintoviikkoa
tukikuukautta kohden lukuvuoden ajalta. Mikäli tämä raja
alittuu ilman painavaa syytä, eikä opintorekisteriin kerry
seuraavanakaan syksynä vähintään kymmentä opinto-
viikkoa, saatetaan opintotuen maksaminen lakkauttaa.

Viimeisimmät tiedot sekä laskuri oman opintotuen
määrittämiseksi, tulojen vaikutuksen selvittämiseksi jne
löytyy osoitteesta http://www.kela.fi/opintotuki/.

Dataa saa pian myös sähköpistokkeesta

Uusin tiedon siirtomahdollisuus  � Datasähkö  �  tulee vauhdilla.

Senerin ja sen 24 jäsenyrityksen projekti tähtää siihen, että pian voit lähettää ja hakea dataa sähköverkon kautta � lähes
missä tahansa.

Vain  modeemi sähköpistorasiaan ja menoksi tiedon valtatielle jopa 4.5 Mbps:n nopeudella.

Sähköenergialiitto SENER
Finska Elenergiförbundet
Finnish Electricity Association
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1.  2000
2. Opintosuuntani oli tietoliikennetekniikka ja pääaine
informaatiotekniikka
3. Projektipäällikkönä eli koordinointia, taloudellista vastuuta,
aikataulutusta, varsinaista projektien hallintaa, asikkaan
kanssa toimimista, esitelemiä sekä teknistä suunnitelua.

1. 1993
2. Sähkövoimatekniikka, koulu: Imatran teknillinen oppilaitos

3. Olen tietojärjestelmien asiantuntija.Vastaan tietojärjes-
telmien toimivuudesta ja kehittämisestä sekä sidosryhmä-
suhteista.

Tommi Mäkinen

1. Mikä on valmistumisvuotesi?
2. Mistä suunnasta valmistuit ja mikä oli pääaineesi?
3. Tämänhetkinen työsi pähkinänkuoressa?

 Marko Haikarainen

Insinööri työelämässä



19



20

Tiina on iloinen, hän on juuri päässyt muuttamaan campus-
alueelle. Koulumatka on nyt kohtuullinen, kävellen alle
kymmenen minuuttia. On tiistaiaamu ja kello näyttää
kymmentä, Tiina on hieman väsynyt eilisistä kauden-
avajaisista, jotka venyivät pitkälle yöhön. Hän jaksaa silti
lähteä pirtein mielin luennolle moikkaamaan uusia tuttuja,
joihin eilen tutustui bailuissa.

Luennon aiheena on perussähköopppia ja uutta asiaa tulee
paljon, mutta tämä ei Tiinaa huoleta. Huomenna on lasku-
harjoitukset samasta aiheesta ja siellä saa kysellä assistentilta
epäselvistä asioista. Ensimmäinen tunti luentoa on
ohi. Nyt on vartti aikaa mennä kavereiden kanssa
kahville ja vaihtaa kuulumisia ennenkuin opetus
jatkuu.

Puoliltapäivin pääseekin jo syömään osaston
ruokalaan halpaa ja maistuvaa ruokaa ja tutus-
tumaan paremmin oman fuksiryhmän jäseniin. Tiina
on ollut koulussa vasta pari päivää. Isohenkilöt
ovat onneksi pitäneet hyvää huolta ryhmästä ja
totuttaneet koulun tavoille.

Seuraavaksi on ohjelmassa tutustuminen erääseen labora-
torioon tutorprofessorin johdolla. Näin pääsee hieman
tutustumaan mitä osastolla opetetaan ja tutkitaan.

Kahdelta alkaa parituntinen fyssan luento, jonka jälkeen
voikin rentoutua liikuntailtapäivän merkeissä ja pitää haus-
kaa. Loppuillaksi on varattuna rantasauna päivän pölyjen
pyyhkimiseen uusista polyteknikoista.

http://www.hut.fi/~sik/

Tiina teekkarin arkea
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Energia-alalla on vahva tulevaisuus.
Sähkönkäyttö kasvaa 10 vuodessa
likimain viidenneksen. Energiayhtiöissä
tarvitaan uutta voimaa ja uutta osaamista.
Sähkömarkkinoiden avaus muuttaa alaa
nopeasti.

Sähköntuotantomme vahvuudet ovat
monipuolisuus, tehokkuus ja uusiutuvan
energian laaja käyttö.

Sähkön tuonnin osuutta ei enää voi
kasvattaa, vaan meidän on rakennettava
lisää omaa kapasiteettia.

Energia-alan Keskusliitto ry Finergy
http://www.energia.fi/finergy
info@finergy.fi
Puh. (09) 686 161

Sähkö- ja tietoliikenneyhteydet toimivat toki kuvan
mukaisessa järjestelmässä, mutta näet varmasti, että
jotakin olisi tehtävissä. Sinua siis tarvitsevat koko maailma
ja jäsenyrityksemme.

Sähkö- ja teleala edustaa monipuolista aluetta sähkö-,
informaatio- ja tietoliikenteen sektoreilla. Sähköalalla
toimitaan pääosin teollisuuden, kaupan ja yksityistalouksien
rakennuksiin liittyvien sähkö-, tietoliikenneverkostojen
rakentajana. Informaatio- ja tietoliikenneala taas tuottaa
palveluksia kiinteiden ja langattomien puhe- ja
datayhteyksien rakentajana ja ylläpitäjänä.

Ala tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisia
mahdollisuuksia teknisten taitojen hyödyntämisessä ja
myös kansainvälisiä tehtäviä uusille osaajille.
Ammattitaitovaatimukset kasvavat koko ajan. Ala kaipaa
sekä moniosaajia että kapean huipun taitajia.

Sähkö- ja teleala tarjoaa siis työpaikkoja asentajasta tekniikan
tohtoreihin.

Liikevaihto on alalla kaikkiaan noin 20 miljardia.

SÄHKÖ- ja TELEALAN TYÖNANTAJALIITTO ry
PL 264 00121 Helsinki p (09) 695 900 faksi (09) 6959 0111
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Tekniikan alalla kaikki ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaneet voivat käyttää nimikettä insinööri (amk). Koulu-
tusohjelmat ovat 160 ov laajuisia. Opiskeluaika on 4 vuotta.
Ammattikorkeakoulusta saa arvostetun tutkinnon nopeasti.

Ammattikorkeakouluopinnoissa korostuu käytän-
nönläheisyys. Esimerkiksi Pohjois-Savon ammattikorkea-
koulun tekniikan Kuopion yksiköllä on oma tutkimus- ja
tuotekehitysyksikkö, jossa vakituisen henkilöstön rinnalla
opiskelijat pääsevät jo opiskelun aikana tekemään oikeita
yritysprojekteja. Työelämä tulee näin sisälle opiskeluun ja
opittuja teoriatietoja pääsee soveltamaan välittömästi.

Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat muodos-
tavat kompaktin opiskelukokonaisuuden. Opiskelussa koros-
tuu ammatillisen osaamisen laaja-alainen kehittäminen, kieli-
taidon aktivoiminen sekä moderneihin suunnittelu- ja sovel-
tamisjärjestelmiin tutustuminen. Informaatio- ja sähkötek-
niikan opiskelussa ovat keskeisellä sijalla laboratorio-,
projekti- ja harjoitustyöt, joissa luodaan pohja jatkuvalle
omaehtoiselle itsensä kehittämiselle. Pienryhmätyöskentely
kehittää myös yhteistyökykyä ja sosiaalisia taitoja.

Halutessaan ammattikorkeakoulun opiskeluohjelman
voi räätälöidä itselleen sopivaksi liittämällä mukaan opinto-
kokonaisuuksia muilta aloilta. Osan opinnoista voi suorittaa
jopa ulkomailla.

Ammattikorkeakoulujen informaatio- ja sähkö-
tekniikan koulutusohjelmatarjonta on erittäin monipuolinen.
Kaikille merkittäville osa-alueille järjestetään koulutusta joko
omina koulutusohjelmina tai niiden suuntautumis-
vaihtoehtoina. Pääkoulutusohjelmat ovat tietotekniikka,
ohjelmistotekniikka, elektroniikka, automaatiotekniikka,
mediatekniikka, hyvinvointiteknologia ja sähkötekniikka.

Ammattikorkeakoulu � elinkeinoelämän
yhteistyökumppani
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Ammattikorkeakouluinsinöörit sijoittuvat teolli-
suuteen tai palvelusektorille esimiestehtäviin sekä muihin
erikoisosaamista vaativiin tehtäviin. Ertyisesti palvelusektori
tarvitsee kasvavassa määrin osaavia insinöörejä.

Ammattikorkeakouluverkosto kattaa koko maan, joten
korkeakoulutasoinen koulutus on jokaista lähellä.

 Investoi tulevaisuuteen, valitse tekniikka.

�Johtaja ei aina ole oikeassa, mutta hän on silti johtaja.�
Entinen kesätyöläinen
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Bulevardi Bulevardi polysteekkiin menotie on suora. Aina siellä käveleepi joku vanha ihminen. Häntä pannaan toiseen korvaan, toinen kärsää
käyttää.Tämä uusi telefoonikaikki toiveet täyttää. Intian kuu Intiassa kuukin on kuumempioo-hiio-heiKuin aurinko meillä vaan suurempioo-
hiio-heiJa kerran se lakkini sytytti hoo-hiio-heiJa poltti se hiukset mun päästänioo-hiio-hei:,: Hei juttele sinä vaan,kyllä sinut tunnetaanJa vaikka
sen valheeksi vannotkinniin kyllä sua uskotaan :,:Linnut siellä paistuivat lennossaja voi siellä myytiin pullossaJa jok�ikinen kala joka ongittiinOli
keitettynä kun se nostettiinHei juttele... Intiassa ankkuri nostettiinja Punaiseen Mereen se laskettiinJa sen minä voin vaikka vannoa,että
seilasimme puolukkahillossa.Hei juttele... Näin minä Niilin rannikotnäin krokotiilit ja faaraotSiellä muumiot oli niinkuin ennenkinja lähettivät
terveiset teillekinHei juttele... Pienet käärmeet On pieniä käärmeitä,helvetin pieniä käärmeitä.Kun ne pannaan yhteen pussiin,siellä ne saavat
rauhassa...ja taas on pieniä käärmeitä.On pieniä phukseja,helvetin pieniä phukseja.Kun ne pannaan Espoon bussiin,siellä ne saavat rauhassa...ja taas
on pieniä phukseja Tupakka, wiski ja willit naiset Olin kerran mä nuori ja onnellinenoli rahaa ja vaimokin uskollinenMutt� jouduin mä
kemuihin tuon naikkosennyt hummaan ja tupakkaa tupruttelen.Tupakka, viski ja villit naisetne turmion tuottaa, ne järkesi vieTupakka, viski ja
villit naisetne turmion tuottaa, ne järkesi vieOon kurja ja murtunut hylkiö, oisen kasvojen kurtuista lukea voiTään tarinan kerron viimeisen
vain,mitä viski ja naiset ne aikahan saiTupakka, viski ...Siks� kirjoita kivehen hautani pääll�:Vuoks viskin ja naisten hän lepää nyt tääll�Hyvät
ystävät huomioon ottakaa tuonäin käy jokaiselle, ken hummaa ja juo.Tupakka, viski ...Servin Maija :,: Servin Maijan mökki se seisookorkialla
mäjellä :,:Herrat sinne ajaa hevosellaherrat sinne ajaa hevosellaherrat sinne ajaa hevosellaJätkät saavat kävelläjätkät saavat kävellä.:,: Servin
Maijan kakaratoli marakatin sukua.:,:Niit� oli puussa ja niit� oli maassa...eikä niillä ollut lukua.:,: Hindu ja bambu ja banaani ovatetelän hedelmiä
juu.:,:Eikä niitä voida verratakkaan...potaattiin ja hailiin juu. Vem i helvete Kuka helvetti heitti kiven mun viinapulloon? Vem i helvete kastade
sten på min flaska brännvin? Who the hell threw a rolling stone to my whiskey bottle? Wer zum Teufel warf ein Stein in mein Flasche Rheinwein?
Kes kuurats ku viskas kivi mun viinaputelisseen? (viro) Raivo Roosna...Horst Wessel...Donald Duck...Arne Persson...Saku Sammakko... Kalmare
stad Uti kalmare stad ja där finns det ingen kvast,Uti kalmare stad ja där finns det ingen kvastförran lördagen.Hej dick. Hej dack.Jag slog i och vi
drack.Hej dickom dickom dack. Hej dickom dickom dack. Uti kalmare stad ja där finns det ingen kvastförran lördagen.:,: När som bonden kommer
hemkommer bondekvinnan ut:,:Är so stor i sin trut.Hej dick...:,:Var är pengarna du fått?Jo, dom har ja supit opp:,:uppå Kalmare slott.Hej
dick...:,:Jag skall klaga dig anför vår kronbefallningsman:,:och du skall få skam.Hej dick...:,:Kronbefallingmannen vårsatt på krogen igår:,:och var
full som ett får.Hej dick... Teemu Teekkari Lyökäämme lasit pojat yhtehenhurraa, hurraa, hurrataan vaan,:,: ja me juodaan niin kauan kun me
jaksetaanja me onnelliset oomme vaan:,:Minä vietin niin iloista elämäähurraa, hurraa, hurrataan vaan,:,: että heilanikin rupes� mua epäilemään;minä
onnellinen olen vaan.:,:Läksin minä merelle seilaamaan hurraa, hurraa, hurrataan vaan,:,: siniaalloilta onneani etsimään.Minä onnellinen olen
vaan.:,:Sieltä löysinkin, mitä etsinkinhurraa, hurraa, hurrataan vaan,:,: sain tuon iloisen luontoni takaisinMinä onnellinen olen vaan.:,:Ennenkuin
minä lauluni lopetan,hurraa, hurraa, hurrataan vaan,:,: niin mä tyttönikin juomahan opetan,ja me onnelliset oomme vaan.:,: Lauletaanpas
vedestä Lauletaanpas vedestä,jota aina riittää.Vaikka kuinka joisit sä,ei se lopu siitä.Pikku Aqun jano on,niin myös Paulin, Anteron.AH, kun
sentään hyvältä paljas vesi maistuu.:,: oooch vatten och vattenoch vatten är så gott,så rysligt, fasligt, billigt,så hälsosamt och vått :,:1, 2, 3,
VATTEN !Entäs sitten aamulla,on olo mitä parhain.Kannat vettä saavilla,sängyn viereen varhain.Aamuyöllä vessassatuumit sormet kurkussaAH,
kun sentään hyvältäpaljas vesi maistuu.:,: oooch vatten och vattenoch vatten är så gott,så rysligt, fasligt, billigt,så hälsosamt och vått :,:1, 2, 3,
VATTEN ! Unkarin viini Voi hyvät ystävät, meillä jos ois�Unkarin viiniä saavi!Eikä kun kaks� sitä kantais� ja jois�paksusti voitais� kuin
paaviSilloinpa, veikko, ei huolt� olis lain�saavissa kieli kun maattaisi vainVoi hyvät ystävät, meillä jos oisUnkarin viiniä saavi!Painakoon lyijynä
saavimme tuo,oltais ei vaivojen vanki.Kantava hän, joka laulaa ja juo,taakan on raskahimmankin.Veljeni nyt syliin sieppaan mä sun,tanssimme
ympäri vannehditun.Voi hyvät ystävät vuotais� nyt vuo,oltais� ei vaivojen vanki.Ulkona paiste tai pakkanen eivaikuta vauhtiimme huimaan.Ei,
vaikka enkelit, hupsis ja hei,loikkais saaviimme uimaan.Lähdön he pian sais pilviä päin,huutaa ja huitoa jaksamme näin.Muuta nyt ystävät, toivota
ei:päästäispä saavihin uimaan! Punschen kommer Punschen kommer, punschen kommer ljuv och sval.Glasen imma, röster timmai vår sal.Skål
för glada minnen!Skål för varje år!Inga sorger finnas mer när punsch vi får. Jos eukkosi kieltää sua juomasta Jos eukkosi kieltää sua juomasta,
niin juo, niin juo.Jos kieltää sua viinoja tuomasta, niin tuo, niin tuo.Mutt� juomasta älä sinä milloinkaan lakkaa,vaan hanki sinä itselles� parempi
akka.Ja juo ja laula, ja juo ja laula,ja juo ja laula, ja juo ja laula...Trink, trink, Brüderlein trinklass doch die Sorgen zu Haustrink, trink, Brüderlein
trinkleere dein Glas mit mir ausMeide den Kummer und meide den Schmertzdann ist das Leben ein SchertzZu lieber AugustinKauf dir ein Auto und
fahr gegen Baumdann ist das Leben ein TraumUpseerit sotia taistelee, ja juo, ja juo,ja teltassa viinoja maistelee, ja juo, ja juo.Kun taistelun
melskeessä pyssyt ne paukkaa,niin upseerit välillä pullosta naukkaa,ja juo ja laulaa ...Maisterit koulussa opettaa, ja juo, ja juo,ja illalla tuntinsa
lopettaa, ja juo, ja juo.Kun päivällä saksaa ja matikkaa jauhaa,niin illalla raitilla RÄYHÄÄ JA PAUHAA.ja juo ja laulaa ...Kun olutta paljon he
juoneet on, he on, he on,on rakossa paine jo mahdoton, niin on, niin on.Niin nestettä ulos tuli laskettavaksi,ja uutta voi naukata pullon tai kaksi,ja
juo ja laula ...Yhä seurassa veikot nuo maistelee, ja juo, ja juo,ja viime pullosta taistelee, ja juo, ja juo.Kun baarissa viimein on tarjoilu loppu,on
päässäkin sammunut viimeinen proppu,ja juo ja laula ... Minnet Minne! Jag har tappat mitt minne!Är jag svensk eller finne?Kommer inte ihåg
...Inne! Är jag ut eller inne?Jag har luckor i minne,sån�där små alkohol.Men besinn�er, man tätar meddet brännvin man får,fasän minnet och helan
går.Tämän talon onneksi :,:Ja me juomme tämän talon onneksi, kippis, kippis.:,::,: Täällä oleville, poissa olevilleja vastakin talohon tuleville,kippis,
kippis.:,::,: Ja me juomme tämän talon konkurssiin, kippis, kippis.:,::,: Täällä oleville, poissa olevilleja vastakin talohon tuleville

Projektiryhmä 2002

Ylärivissä vasemmalta: Jussi Ropo, Janne Vehanen, Jari Martikainen, Klaus Jaukkari, Pasi Lehikoinen
Alarivissä: Mikko Saikkonen, Petri Tyynismaa

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat mahdollistaneet jo kuudennentoista Sähköä
opiskelemaan -lehden. Projektimme on nyt puolessa välissä. Odotamme innolla syksyä, jolloin
kierrämme lukioita Suomessa ja kerromme lisää tekniikan alan opiskelusta. Kysy opinto-ohjaajaltasi,
milloin olemme tulossa lukioosi ja hän antaa lisätietoja.

Sähköä opiskelemaan 2002 -projektiryhmä, Espoossa 1.7.2001.
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Projektissa mukana:

ABB
Datex-Ohmeda

Finergy
Fingrid
Nokia

Radiolinja
Sener
STTL
TEK
Vacon

TKK
LTKK
TTKK

Oulun yliopisto
EVTEK
PSAMK
SAMK

KTAMK
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Sähkö, elektroniikkaa, tietoliikennettä opiskelemaan  2002 -lehden  palaute
Käsiteltiinkö lehdessä riittävästi ... (1=liian vähän, 5=liian paljon)
opiskelun arkipäivää 1 2 3 4 5
opiskelijaelämää 1 2 3 4 5
opintojen sisältöä 1 2 3 4 5
eri koulutusvaihtoehtoja 1 2 3 4 5
tulevaisuutta opintojen jälkeen 1 2 3 4 5

Mitä muuta olisit halunnut lukea?

Arvostele asteikolla 1 (heikko) - 5 (erinomainen) lehden ...
kansikuva 1 2 3 4 5
ensivaikutelma 1 2 3 4 5
ulkoasu 1 2 3 4 5
asiasisältö 1 2 3 4 5
kiinnostavuus 1 2 3 4 5
hyödyllisyys 1 2 3 4 5

Mitä haluaisit sanoa lehden tekijöille?
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