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Pääkirjoitus
Informaatioverkostojen
opiskelija
on saanut olla pitkään vakuuttunut
elävänsä poikkitieteellisyyden kehdossa. Silti poikkitieteelliseen yliopistoon
siirtyminen näyttää vavisuttavan tätä
pohjaa. Kun olemassa olevia koulutusohjelmia on
tarkasteltu
yhteisessä
kontekstissa, yhä useampaa on alkanut
hermostuttaa kaikki

päällekkäisyys ja
redundanssi.
Tunne on helppo ymmärtää: kukapa haluaisi maksaa kahden saman tutkintoohjelman ylläpitämisestä?
Koulutusohjelmien uudelleentarkastelulla on kuitenkin ollut hämmentäviä
vaikutuksia.
Tuotantotalouden
koulutusohjelma on pit-

perusteella. On surkea tilanne, jos
Aalto-yliopistoon kaavaillaan yhteistä
monitieteellistä kandiohjelmaa ja
samalla rajataan väkisin kaikkien
muiden poikkitieteellisyyttä.
Ennen kaikkea kantaisin huolta
opiskelijoista. Tornista on helppo
kuuluttaa, että opintojanne on parannettu – hyväksykää tai vaihtakaa koulua. Opiskelumotivaatio on herkkä asia, joka
työmotivaation tapaan riippuu vapaudesta ja mielekkyydestä. Akateemisen
vapauden rajoittaminen
saa siis vähintäänkin
kyseenalaistamaan
omien
valintojen
mielekkyyden. Opiskelupaikan valinta on
henkinen investointi ja
sen vaihtaminen viestii
pettymyksestä paikkaan
tai valintaan. Opiskelija tulee
muistaa kaikissa keskusteluissa opintojen sisällöistä

kään pitänyt mainettaan yllä toimitusjohtajien ja teollisuuseliitin laukaisualustana. Nyt tutan brändi on
kriisissä: Aalto on tuonut tutalaisten
ydinosaamisen, talousosaamisen yhdistämisen tekniikkaan, lähes kaikkien tarjolle. Samaan aikaan pahin
asia mitä TKK:lla voidaan kuvitella
on DI:n ja KTM:n nimikkeiden välisen rajan sumentuminen: luvassa on
entistä suurempaa alojen rajausta ”tutkintonimikkeen” ja ”ydinosaamisen”

aina lukukausimaksuihin. Teknillinen
sivuaine tuskin on opiskelijalle suora
mielenterveysuhka, mutta olisi sääli
jos infolle syntyisi poisvaihtajaprosentti sen seurauksena.
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5 syytä miksi infolta valmistuu
kyltereitä (vaikkei saisi)
7HNVWL2WVR+DQQXOD9DORNXYDW5HLWK/HFWXUHV#ÀLFNU

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma perustettiin vuonna 1999
löyhästi viestintä- ja uusmediainsinöörin tehtäviin uudessa uljaassa
tietoyhteiskunnassa.
Mullistavaa
ohjelmassa
oli
tietotekniikan
yhdistäminen vahvaan talousosaamiseen ja sivistäviin humanistisiin
opintoihin, joiden avulla koulutettiin ihmisiä ymmärtämään sekä asiakkaan
toiveita, että tietotekniikan realiteetteja.
Yliopiston henkilökunnan tunteita on viime vuosina kuumentanut
info-opiskelijoiden suuri kiinnostus tuotantotalouden opintoihin. Infon
opiskelijoiden suuri vapaus omien opintojen valitsemisessa on johtanut
tilanteeseen, jossa tuta-infolaiset ovat kasvamassa ehdottomaksi
enemmistöksi. Kukka teki kvalitatiivista tutkimusta miksi ihmeessä
Tietotekniikan laitoksen koulutusohjelman opiskelijat haluavat isona
tutalaisiksi.

#5. Lähimmät vaihtoehdot hirvittävät

Diplomi-insinöörikoulutukseen haetaan lähes poikkeuksetta luonnontiedepohjalta, eikä monilla ole ollenkaan kosketusta tietotekniikkaan
ennen TKK:ta. Perusopinnoissa lähes jokainen tietotekniikan kurssi avaa
kokonaan uuden alueen: yhtenäistä kuvaa ei muodostu eikä osaamisen
kertymistä havaitse, sillä Javan alkeita ei sovelleta julkaisutekniikassa
ja vielä toisen vuoden keväänäkin aukeaa kokonaan uusia aloja, kuten
johdatus tietoliikenteeseen ja multimediaan.

Informaatioverkostojen osana alusta saakka ollut mantra ”ihminentekniikka-talous” kuvaa erinomaisesti infon perusopintoja, joista
suuntaudutaan ainakin yhteen haaraan. Koska mitään kiintiöitä ei ole
koskaan asetettu, pitävät opiskelijat tutapainotteisia opintoja oikeutenaan
siinä missä käytettävyyteen tai sisällöntuotantoon erikoistumista.

#4. Opetuksen laatu

Vaikka päätyisikin lukemaan infon sisällä tietotekniikkaa, voi motivaatio
olla tiukassa kun opinnoissaan yrittää päästä eteenpäin. Kandidaatin
tutkinnon läpikahlaaminen onnistuu, koska kurssit on lainattu muiden
osastojen koulutusohjelmista. DI-vaiheessa erikoistuessa alkaa
tuskien taival, ja vanhat opintovastaavat tuntevat tarinat puutteellisesti
järjestetystä tai kokonaan vetämättä jätetyistä mediatekniikan kursseista.
Kenties autioitumisen seurauksena pääaineet ovat puutteellisesti
järjestettyjä, ja kokonaisia kursseja on jätetty pelkän kurssikoodin tasolle.
Suppeaa kurssivalikoimaa on täytetty ”vaihtuvasisältöisillä kursseilla”,
joita todellisuudessa ei ole. Koko tekniikkasuuntauksen tarkoitus on antaa
opiskelijoille kokoelma mediatekniikan alalla käytettäviä taitoja ilman
opinnoissa läsnä olevaa tavoitetta.
Käytettävyyden pääaineopinnot ovat säilyttäneet aiheensa vuoksi
suosionsa, vaikka kurssit ovat huonosti organisoituja ja vedettyjä. Kurssien
viimeaikainen uudelleenjärjestely on tuottanut valtaviin kymmenen
opintopisteen kursseihin perustuvan järjestelmän, joka syö väistämättä
opiskelijan kaiken ajan kokonaisen periodin ajan.
Moni lopulta tuta-suuntautuva opiskelija tulee alunperin infolle vilpittömin
PLHOLQWHNHPllQOXRYDDWLHWRWHNQLLNNDD+HRYDWNLLQQRVWXQHLQDJUDD¿VHVWD
suunnittelusta ja sisällöntuotannosta, mutta pettyvät opetuksen
mahdollisuuksiin ja laatuun.
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#3. Kauppatieteitä voi opiskella näinkin

Joillekin on helpotus, toisille epämiellyttävä totuus, että unelmaammattiin on monia teitä, joista joillain voi olla helpommat pääsykokeet.
Talousopinnot vetävät puoleensa yhä enemmän opiskelijoita ja opiskelijat
pitävät niitä hyödyllisinä työllistymistä silmällä pitäen.
Se, että päätyy infolle tukemaan tuta-tuta-tuta-tuta-tuta-tutaa ei aina
ole vahinko. Monet tietävät jo etukäteen infolaisten mahdollisuuksista
lukea runsaasti talousopintoja ja opintosuunnitelman mahdollistaman
eri opintojen yhdistelyn. Info on useille tutaan tai Kauppiseen pyrkineille
varavaihtoehto, jonka pääsykoemenestys ei ole suoraan kytketty
kumpaankaan muista. Info voi myös olla ensisijainen reittilento tutapilveen,
sillä info yhdistää erikoisella ja ainutlaatuisella tavalla talousopintoja
insinööritieteisiin. Suoranaisen teknillisen sivuaineen puuttuminen ja
ainutlaatuiset kurssit auraavat opintopolun, joka voi osoittautua tutaa tai
Kauppista mielenkiintoisammaksi.

#2. Tekniikka ei kinnosta (niin paljon)
Studiot 1, 2 ja 4, XML, käytettävyys, kuvatekniikka, tietoliikennetekniikka,
lapio ja verkostojen perusteet: 47 pakollista opintopistettä välttämätöntä
yleissivistystä tietotekniikan alalta. Haastateltavista kukaan ei tunnustanut
saaneensa allergista reaktiota teknillisistä kursseista, mutta kukaan
ei myöskään lisäisi pakollisten kurssien määrää. Tekniikkaa pidetään
hyödyllisenä osaamisalueena siitäkin huolimatta, että usea mainituista
kursseista johdattaa aihepiiriin, johon useimmat eivät enää ikinä törmää.
Tuotantotalouteen keskittyvät ovat kiinnostuneet alastaan, mutta pitävät

myös teknologiaa kiinnostavana alana. Haastatteluissa kukaan ei tuntenut
opiskelevansa muuksi kuin diplomi-insinööriksi, sillä teknillinen sivuaine
on korvattu tietoteknillis-painotteisilla perusopinnoilla. Laajat teknilliset
perusopinnot tulevat jopa yllätyksenä niille, jotka ovat kuulleet teknillisen
sivuaineen puuttumisesta infon koulutusohjelmassa. Informaatioverkostot
perustettiin historiallisesti, jotta IT-alalle saataisiin siitä tavallisesti
kiinnostumattomia; voidaanko opiskelijoita siis syyttää, etteivät he halua
ammattiohjelmoijiksi?

#1. Tuta nyt vaan on mielenkiintoista

Syy miksi tekniikkaan tympääntyneet infolaiset eivät anna koko alan olla
on, että infon aihepiiristä löytyy paljon muutakin mielenkiintoista. Teknisten
koodauskurssien sijaan on mahdollisuus opiskella yritysviestintää,
organisaatiokehitystä ja IT-alan työjohtoa.
Ohjelmoija ei ole tietoyhteiskunnan moniottelija, ja vaikka Studio 1 on
pedagogisesti ylivoimainen kurssi, jolla kaikki oppivat koodaamaan, on
sen jälkeen monen keskeinen ajatus ”tätä en halua tehdä työkseni”.
Alumnit kiittävät ohjelmoinnin yleissivistystä, mutta kuinka moni
tutaan keskittyneistä olisi halunnut kaventaa omaa ydinosaamistansa
ylimääräisten koodauskurssien vuoksi?
Opiskelijat arvostavat DI-tutkintoa ja sen koetaan tuovan teknillisen
sivistyksen ja tuotantotalouden oman näkökulman avulla lisäarvoa,
jota kauppatieteilijän tutkinnosta ei saa. Organisaatiokehittäminen
ja prosessiosaaminen ovat insinööritieteitä, vaikkei niihin tekniikkaa
sisältyisikään. Toivottavasti tulevaisuus ja Aalto-yliopisto eivät aja tekniikan
alaa tekniikkapoteroihin jämeräpartaisen insinöörin pelottelemana.
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Knowledge Sharing
Barriers in Aalto
Teksti: Jesse Vuolasto
Eli nolits saarin parriers in äältö, kuten
kommuuneissaan ja me loput vain
otsikko oikeaoppisella tutan laitoksen
otamme kuppia eristyneellä kampukrallienglannilla kuuluu. Tässä tenttiviisellamme.
kon jälkeen olutta maistellessani olen
Kysymys kuuluukin: miten kaikki
pohtinut (en ole) kokonaisvaltaisia rattahot insentivisoidaan puhaltamaan
kaisumalleja Aaltoyhteen
kysymys“...tuottaa nimetön
yliopiston tiedonjamerkin muotoiseen
kokompetenssien
hiileen?
Tämän
Internet-kirjoittelu aikehittämiseksi.
numeron kuvalaukuista ja kypsää interAallolle lanseerattajutun
inspiroiaktiota ja suorastaan
tiin jokin aika sitten
mana ehdotankin
todellista visduumia.“
uusi intranet-palveanonyymiä, sensulukin, jonka nimeä
roimatonta ja nettien muista, koska olen käynyt siellä
vinkitöntä keskustelupalstaa; kuten
vain kerran.
HS.fi on meille osoittanut, tuottaa
Selvää on, että The Cause kanimetön Internet-kirjoittelu aikuista
riutuu, mikäli opiskelijoita ei kyetä
ja kypsää interaktiota ja suorastaan
integroimaan yhteiseen visioon ja
todellista visduumia.
strategisiin insighteihin. AYY:n edusMenen siis henkilökohtaiseen
tajiston räpellyksestä ja lapsen kengisyliopistolakkoon, kunnes saamme
sä olevassa opiskelijayhteistyöstä on
aalto.fi/b/ -palstan.
pääteltävissä, että Uuteen ja Uljaaseen
Toisaalta on ehdotettu myös
yliopistoon on kehkeytymässä todelyhteistä kampusta kaikille yliopistoille.
linen agenttiongelma. Yhden kupAika naurettava ehdotus.
pikunnan intresseissä on jemmata
omaisuus, toiset polttelevat pilveä

Find More Interesting People

Hallitus Feed
What’s up with Hallitus?

Oula Antere Arvatkaa mitä mulle just tapahtu? Eiku
+(7.,1(1HQN\OYLLWLNHUWRR
AnkkuKWWSIRNLW¿OHVZRUGSUHVVFRP
taantuma59.jpg jotkut viittii
Juuso ja... joku vissiin juotetaan ens kerralla sieviin...
Juho Kokkola joskus ompelun voi korvata ruuvilla
Asta Joskus hunajan voi korvata margariinilla

Juuso Koskinen koska parhaat bileet on aina
takahuon... keittiössä
Oula Juu niissä bileissä on kaikenmaailman gongit vaan
tiellä..!
Julia Noh noh... Aina tulee uusia gongeja!
Ulla Patajoki $FKWXQJ
Juuso(QWVFKXOGLJXQJZDUXPKDEHQVLHXQVHUHP
Lappland gebrannt?

Asta Länsimies Mä en toivonut tätä, mutta taas nää
bileet meni tähän.
Juho vanhan liiton oivariini-Asta
Julia Asta ei toivonu, Asta rukoili että bileet menis taas
tähän..

Julia WiikeriRVDDNl\WWl\W\lSDLWVLKXQDMDVVD
Juho Kaksi askelta Informaatioverkostojen kilta
Athenen puheenjohtajaksi: humallu, hunajamarinoidu.

Timo Lehmus huomaamatta snadi humala - juuri sitä
mitä huomaamatta kaipasinkin
Asta<OOlW\VULLSDLVX
Oula Kaipaamatta huomasin tän statuksen

Lotta Martikainen istahdinpa puhiksen polvelle ma
Asta Varo sitä hunajaa, se on nihkeetä kuivuessaan
Ankku Lottis on söpis!

Ilkka Salminen mitä athene, mikä buugi?
Juuso Mä oon messis mitä ikinä tapahtuukin!
Oula ooks Juuso ennenki noit ulkosuhteita hoidellu..?!
Juuso oon
Anastasia Lipiäinen üllatüüüs!

Funnier Posts

Edit Options

1 Kukka 1/2010
2

Testaa pääsisitkö
(yhä) infolle
Teksti: Asta Länsimies & Svante Suominen
1 Matematiikka

\KGHVVlSHUXVWHHNNDULNRNHODLGHQNDQVVD

Astiassa on skumpalla laimennettua ferraa, jota kuluu jatkuvasti. Alkutilanteessa,
jolloin astia on täynnä, ferran ja skumpan sekoitussuhde on 1:4. Tämän jälkeen
aina kun seosta on kulunut puolet astian sisällöstä, astia täytetään lisäämällä ferraa
ja skumppaa sekoitussuhteessa 1:9. Mikä on seoksen ferrapitoisuus k:nnen täytön
jälkeen? Mitä arvoa pitoisuus lähestyy, kun täyttökertojen lukumäärä kasvaa
rajatta?

Vastaus: ____________________

2 Aineisto- ja soveltuvuuskoe
2.1 Aineistokoe
Lienee sanomattakin selvää, että prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton
ratkaisu panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä. Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta tiedon
valtatie, joka tosin jossain määrin on vanhentunut käsite, on kiteytetty aatteeseen,
jossa pohditaan huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja. Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle todistaa oikeaksi asianosaisiin kohdistuvia ongelmia. Todellisuudessa informaatioverkostot auttavat käyttäjää ymmärtämään peräänkuulutettua lakonisuutta.
Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen pakottaa kohderyhmää huomioimaan laajentuvia markkinoita

ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä. Vaihtelevalla menestyksellä myös palaverissa esiin tullut näkökulma todistaa oikeaksi organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta. Arkielämä on opettanut meille, että verkottuva länsimaailma ennakoi osaltaan järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.
Vastaa seuraavaan kysymykseen maksimissaan 20 sanan esseellä:
Miten organisaation kehitystä voidaan edistää hyödyntämällä step-by-step implementoitua prosessia ja tehostamalla seuraavan vaiheen fokusoitumista?

___________________________________________________
___________________________________________________

2.2 Psykologinen osio
Vastaa _o/ tai [ ]
» Oletko maanpuolustushenkinen?
» Pidätkö patsaiden ulokkeiden
koskettelusta?
» Tunnetko, että isäsi on hyvä jätkä?
» Tekeekö mielesi tehdä ylilyöntejä?
» Voisitko kuvitella olevasi
asekauppias?
» Kiristääkö vanne päätäsi?
» Voisitko kuvitella olevasi Kukkakauppias?
» Rakastatko isääsi?

2.3 Kielellinen osio
(yhdys_sanat)
Löydä väliin sana, joka sopii ensimmäiseen ja toiseen osaan.
tieto _______ kivääri
hiiva _______ salaatti
väkisin _______ pussi
esi _______ koulu
beibi _______ book
väli _______ mestari
käteen _______ naula
kaappi _______ naama
häpy _______ puna
klem _______ huana
Bonus: lapsi _______ keitin
(ei kaikkien sääntöjen mukainen)

» Tuntuuko sinusta, että sinua vastaan
juonitaan?
» Tunnetko kateutta, jos hallitus
palkitsee itseään milloin mitenkin?
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Lemmikkinurkkaus:
Triopsit, real-life Pokémonit
Teksti ja kuva: Inkeri Niinimäki

Let’s face it:
Mikä voisi olla
parempi lemmikki
opiskelijalle kuin
Pokémon?
Pokémonit eli taskukokoiset hirviöt
(pokémon nimitys tulee englanninkielen sanoista “pocket monster”)
ovat jo nimensä mukaisesti pieniä,
mikä sopii hyvin yhteen useimpien
opiskelijakämppien neliökoon kanssa. Lisäksi ne ovat äärimmäisen helppohoitoisia eivätkä pidä melua, mikä
sekin sopii kerrostaloasuntoon. Ja sitten on kaiken lisäksi sellaisia surkeita
tapauksia kuten kirjoittaja itse, jotka
ovat joka tapauksessa allergisia useim-

viiksiltä ja jaloilta vaikuttavia härpäkkeitä.
Ja voi miten söpöjä ne ovatkaan!
No täytyy myöntää, että kun itsekin
näin niistä ensimmäisen kerran kuvia, olivat ne mielestäni tosi ällöjä.
Mutta kokemus on osoittanut, että triopseihin pätee sama sääntö kuin vauvoihin: Vaikka muiden vauvat/triopsit
olisivat ällöjä, ovat omat maailman suloisimpia. Osa triopsien ihanuudesta,
kuten Pokémonien ja vauvojen, onkin
niiden kehityksen seuraaminen. Ne
ovat nimittäin hyvin lyhytikäisiä, joten
ne myös kehittyvät hyvin nopeaan ja
kasvavat melkein silmissä. Aivan aluksi
pikkuveitikat eivät osanneet edes uida
kunnolla, mutta oli aivan ihana huomata kuinka ne jo tuntien päästä uivat
paljon sulavammin. Tosin omat triopsimme saattavat olla tavallisia triopseja
nopeaoppisempia, sillä soitin niille
klassista musiikkia kun ne olivat vielä
munia... Ainut ikävä puoli triopseissa
on niiden lyhytikäisyys, oletettava
elinikä on noin 30-90 päivää. Osittain

mille söpöille ja karvaisille otuksille,
jolloin söpö pikkuhirviö jää ainoaksi
mahdollisuudeksi. Harmi vaan, että
hirviöt eivät ole oikeita...

“Mutta kokemus on

osoittanut, että triopseihin pätee sama
sääntö kuin vauvoihin”
Tai niin luulin! Sitten poikaystäväni tutustutti minut Triopseihin:
pieniin kolmesilmäisiin dinosaurusten
aikaan eläneisiin kannibaalihirviöihin.
Eikä tarvitse mennä edes merta edemmäksi kalaan, sillä niitä saa ostettua
monistakin nettikaupoista ja itse hankimme sellaisen ihan paikanpäältä
Helsingistä. Mutta toisin kun Pokémonit, triopsit ovat ihka oikeita eläviä
eläimiä! Jos et usko niin googlaa. Niillä on kuitenkin kaikki Pokémonien
hyvät puolet: pieniä, helppohoitoisia
(munat vaan lämpimään veteen ja
välillä pitää ruokkia), oikeita hirviöitä
ja ne jopa taistelevat keskenään
(syödäkseen toisiaan tosin, kannibaaleja kun ovat). Triopsit ovat myös
mielikuvituksellisemman
näköisiä
kuin peruspokémonit, joista useimmista näkee päältä, että ne pohjautuvat johonkin “tavalliseen” eläimeen.
Triopsit ovat siis oikeita eläimiä, koska kukaan ei olisi voinut keksiä sen
näköistä otusta. Kuten sanottua, niillä
on kolme silmää (nimikin tulee siitä:
tri=kolme ops=silmä), kuori, pitkä
kaksihaarainen häntä ja kaikenlaisia

sekin on tietysti hyvä puoli, sillä itse en
ennen vaihtoon lähtöä olisi voinut yli
kymmentä vuotta elävää koiraa hankkiakaan. Mutta voin kertoa, että kyllä
se on surun ja murheen päivä sitten
kun boolimaljassa ei enää uiskentelekaan meidän pikku pokémoneja.
Suosittelen triopseja kaikille joilla
on jossakin pienikin pöydän kulma vapaana, johon saisi vesikipon pistettyä.
Se elämän ihme, kun pikkutriopsit
vihdoin kuoriutuvat, ja niiden kehityksen seuraaminen on nimittäin jotain
aivan mieletöntä. Lisäksi lopuksi tahtoisin kumota yleisen harhaluulon,
joka useimmille ystävilleni on tullut,
kun he ovat nähneet triopseja tai kuvia niistä: triopsit EIVÄT ryömi yöllä
ulos maljastaan ja kiipeä omistajiensa
korvasta sisään hallitsemaan omistajiensa aivoja.

“Valitsen sinut, Triops!”
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Kurssikirja-arvostelu

Teksti: Saara Matala, Alkuperäinen kuva: hypomaniq @ flickr

vuuteen liittyvät seikat, ettei hän tule
tehneeksi tyhmyyksiä.
Knowledge and Competence
Management

Kirja on
mobiilikäyttöliittymien
eliittiä. Kätevä kantaa,
tehdä merkintöjä ja
käyttää missä vain.
Paitsi jos kirjoja tarvitsee kymmeniä,
niissä on yli tuhat sivua ja hintaa on
pienen lehmän verran. Näin on
usean tuotantotalouden kurssikirjojen
kanssa. Oppikirjat on palautettava
takaisin kannettavaksi. Kymmenien
tiiliskivien sijaan vain yksi kaikkien
aineiden kirja, johon sudenpentujen
käsikirjamaisesti on tiivistetty kaikki
olennainen tietämys.
Ratkaisu on olemassa. Jaakkima Kilven Teollisuustalous ja

Työntekijät voidaan yleisesti jakaa
joukkoihmisiin, yksilöllisiin ja kiipijätyyppeihin. Joukkoihmistä voidaan
käyttää tehtävissä, jotka eivät vaadi
aloitekykyä ja hänelle on annettava
yksityiskohtaiset ohjeet työstä suoriutumiseen. Yksilöllisellä tyypillä on
voimakas taisteluvietti eikä hän sovi
tahtityöhön. Kiipijätyyppi on vaikein
käsiteltävä, hän on itsetietoinen ja
itsekäs, mutta häntä on mahdollista
tiukan kurin ja valvonnan alaisena
käyttää yksinkertaisissa luottamustehtävissä.
Muita vaikeasti käsiteltäviä tyyppejä ovat mm. jermut, itkijät, rehentelijät, heikkoälyiset ja naiset.
Organisaatioverkostot
Nykyaikainen liiketalous on mennyt
siihen, että usei organisaatioissa on

työjohto-oppi -teokseen on integroitu
niin tuotantotalouden peruskurssi,
työpsykologia kuin projektien suunnittelukin. Koneenrakennus tulee
kaupanpäälle.
Tuotantotalous
Yritysten tehtävä on tuottaa voittoa.
Eräiden tahojen osoittama kateus ja
vihamielisyys pääomien kasautumista
vastaan on kansakuntaa repivää, eikä
rakentavaa.
Työpsykologia
Työntekijöitä tulee kohdella kunkin
luonnetyyppiä vastaavalla tavalla.
Esimerkiksi pyknikko on lihavahko,
kaikintavoin pyöreä ja lyhytkaulainen ja luonteeltaan syklotyymi, eli
vaihemielinen. Sielullisesti hänelle
vastakkaisia ovat hintelärakenteinen
leptosoomi ja vahvaleukainen atleetikko, joilla on taipumusta jakomielisyyteen.
Naisten käsittely aiheuttaa yleensä huomattavasti enemmän vaikeuksia
kuin miesten, minkä lisäksi naisten
keskinäiset riidat aiheuttavat ongelmia työmaalla.
Lisäksi luonnevikaisilla,
eli psykopaateilla, on luonteenheikkouksia,
jotka
aiheuttavat vaikeuksia.

johdon lisäksi palkattua työvoimaa.
Usein puhuttaessa organisaatiosta
tarkoitetaan kaaviokuvaa, joka osoittaa asioiden käsittelyjärjestyksen ja
henkilöiden määräysvallan suhteet.
Suoran organisaation, kuten sotalaitoksen, etuna on että määräysvalta
voidaan jakaa selvästi ja riidattomasti.
Laskentatoimi
Työntekijöille on tärkeää että reaalielintaso on mahdollisimman korkea.
Maatamme syytetään siitä, että pääoman osuus olisi liian korkea. Tämä
ei pidä paikkaansa. Todellisuudessa
työtekijät hyötyvät yrittäjän korkeista
voittomahdollisuuksista työtilaisuuksien lisääntyessä.
Lisäksi kirjassa annetaan ohjeita
hyvään elämään (väsymys maanantaisin johtuu huonosti vietetystä sunnuntaista) sekä työmaan käymälöiden
rakentamiseen (suositellaan vedellä
toimivia).

Kilpi, Jaakkima: Teollisuustalous ja
työnjohto-oppi. WSOY 1948.
Saatavilla
hyvinvarustetuilta sukulaisilta sekä
TKK:n kirjaston suljetulta
osastolta.
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Tuetut tiedostotyypit: GIF, JPG, PNG, SWF
Suurin sallittu tiedostonkoko on 8000 KB.
200x200 pikseliä suuremmat kuvat piennetään.

Tiedosto 126717642794.png - (11.01KB , 200x150 , fffuuu.png )
mikko 26.1.2010 11:27:07 No. 1961801 hide
watch expand quickreply [Vastaa]
> laskettele lukukauden 2 ensimmäistä viikkoa
> "ihan turvallista, dediksethän on vasta joskus"
> käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen kurssi
meni jo, edessä tentti ja ryhmäharkan deadline
loskat feissiin.
6 viestiä ohitettu. Klikkaa Vastaa nähdäksesi ne

Marko Nieminen 11.2.2010 13:13:34 No. 1962510
Tiedosto 126718281352.jpg .%[PDUNRMSJ
Minulla on sellainen henkilökohtainen
periaate, että luentokalvoja saa olla
NRUNHLQWDDQ\NVLNDKWDN\PPHQWlPLQXXWWLD
puhetta kohden.

mikko 26.2.2010 13:16:00
No. 1962522
Marko on hieno mies.
mikko 26.2.2010 14:47:04 No. 1963266
>> 1062522
WHQWWLROLVHNLQKLHQRHOlP\V
> tehtävä 1, kohdat a-f: minimipituus 10 riviä
> 2 esseetä
> katso kun L-matikkaa tenttineet poistuvat ennen
sinua
Tiedosto 126718610785.jpg .%[YLSXVDPPDNNRMSJ 
mikko 24.2.2010 14:08:28 No. 1963042 hide
watch expand quickreply [Vastaa]
Phuksit eivät pääse irkkaamaan, koska kukaan
ei ole kuullut koshista.
MITÄ TEKEE HALLITUS?
1 viesti ja 1 kuva ohitettu. Klikkaa Vastaa nähdäksesi
ne
mikko 24.2.2010 14:09:17
No. 1963051
> EI JUURI MITÄÄN
*instantrimshot*
mikko 24.2.2010 14:11:19 No. 1963066
Vetää vipusta kasettiin. Kosh on joka tapauksessa 20 kertaa kovempi jätkä.

mikko 26.2.2010 14:46:49 No. 1963264
>>1963042
SKXNVLWGRQ WNQRZ ERXWP\NHNNRQHQFVKXWIL
Tiedosto 126718300122.jpg .%[MXXVRMSJ

Viinihienostelu mikko 26.2.2010 13:16:42
No. 1962528 hide watch expand quickreply [Vastaa]
Toivottuani krapulasta on todettava, että Lindemans Bin
50 Shiraz oli 11,97 euron litrahinnastaan huolimatta
oikein erinomainen makusteluviini. Mikä teihin iski
parhaiten?
11 viestiä ja 2 kuvaa ohitettu. Klikkaa Vastaa nähdäksesi ne
mikko 26.2.2010 14:13:02
No. 1963080
> krapulasta
phuksiit~
mikko 26.2.2010 14:43:30 No. 1963245
-RRHLROODNHUHWW\DONRKROLVRLWXPDDQYLHOl/LHN|VHNXLWHQNDDQHWXWlVVl
porukassa...
mikko 26.2.2010 14:46:47 No. 1963263
-XXVWRWMDNHNVLWROLK\YLl9LLQLWHLHKNlQLLQNllQ+\YlLOWDPDNXLWHQNLQ
kiitokseni järjestäjille.
Tiedosto 126717695944.jpg .%[RORFDPMSJ
mikko 19.2.2010 20:21:01 No. 1961853 hide
watch expand quickreply [Vastaa] [Ensimmäiset 100
viestiä] [viimeiset 50 viestiä]
0LVWlQlLWlU\KPlW|LWlVLNLll"-RNDLVHOOH
kurssille on pakko änkeä jotain väkinäistä.
.XYDOLLWW\\6HRQRORKXRQHSXROL\KGHNVlOWl
perjantai-iltana.
103 viestiä ja 9 kuvaa ohitettu. Klikkaa Vastaa nähdäksesi ne

mikko 26.2.2010 14:37:36 No. 1963223
Tiedosto 126718802331.png .%[U\KPDW\RSQJ
<RXVDWUROODQ6DDKlLS\lWLNLOOHMRVHL
NLLQQRVWD.XYDOLLWW\\OXRWHWWDYDOlKGH
paljastaa tämän olevan
standardiprotokolla siellä päin.

mikko 26.2.2010 14:39:27 No. 1963228
>>1963223
2OLSDRLYDVWHUHRW\SLRLKLQYHWRDPLQHQ
mikko 26.2.2010 14:46:24 No. 1963261
0LWHVWll33333333 YDLPRQWDNRQLLWlROL VHQV\YLQWlROHPXVWDQ\WYDLQ
ei voi sisäistää itsenäisesti. Silmät verisinä pitää sinun Nokia Bookletisi
markkinoiman.
Tiedosto 126718781444.png .%[GLORJRMDYDEOXHSQJ 
mikko 26.2.2010 14:36:55 No. 1963220 hide
watch expand quickreply [Vastaa]
bONllPLQXVWDYlOLWWlN|MDWNDQK|\U\lPLVWl
sivulla 15
3 viestiä ohitettu. Klikkaa Vastaa nähdäksesi ne
mikko 26.2.2010 14:43:20
No. 1963243
+\LWHUYHPHQRDYDD
mikko 26.2.2010 14:46:16 No. 1963259
7XWNLQWRUDNHQWHHQXXGLVWXNVHQP\|WlKDXWDDPPH-DYDQMDVLLUU\PPH
3\WKRQLLQ(KGRWDQNLQWlVWlV\\VWlPXLVWRODQNDDVXRVLNNLNDKYLODDGXOOHPPH

mikko 26.2.2010 14:46:24 No. 1963260
>> 1963259
Ei voi pitää paikkansa :O
Janne Käen kulttuuriperintöä on ehdottomasti vaalittava. Kuka porttaa
NDLNHQROHHOOLVHQQRUVXLKLQMDKDLVWHOXXQOLLWW\YlQPDWHULDDOLQXXGHOOH
YXRVLN\PPHQHOOH"7lVVlWXOHYDOOHSllDVVLVWHQWLOOHW\|VDUNDD
Tiedosto 126714036298.jpg .%[MSJ
mikko 26.2.2010 01:26:03 No. 1959964 hide watch
expand quickreply [Vastaa] [Ensimmäiset 100 viestiä]
[viimeiset 50 viestiä]
GONGGGGGG
No niin (no niin, no niin, no niin no niin, no niin no niin
QRQLLQQRQLLLQQRQLLLQ
KWWSWLQ\XUOFRPNLOWDN\VHO\
Hallitus utelee kiltalaisilta taas kaikenlaista jännää.
Avautukaa. Mitä meiltä puuttuu? Mikä on perseestä?
190 viestiä ja 33 kuvaa ohitettu. Klikkaa Vastaa nähdäksesi ne
Boris Heinonen 26.2.2010 14:45:55 No. 1963256
Tiedosto 126718835497.jpg .%[PLQDMSJ
>>1963247
(WWHYLHOlNllQROHK\YlNV\QHHW
jäsenanomustani. Hallitus
boikottiin.

mikko 26.2.2010 14:45:58 No. 1963257
>>1963247
.LOODQNXVWDQQXVUDNHQQHRQWl\VLQNHVWlPlW|Q-RSDWHQWWLRLNHXWHHQ
RLNHXWWDYDKDUMRLWXVW\|SURVHQWWLQl\WWllWRGHNVLK\YLQYRLYDQ\KWHLVNXQQDQ
rinnalle muodostuneita epäkohtia. Universaalista näkökulmasta katsoen
kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu todistaa oikeaksi liian
YlKlLVLlWXRWDQQROOLVLDUHVXUVVHMD-RWWDHPPHXQRKWDLVL\KWHLV|Q
S\UNLP\NVLlWRGHWWDNRRQHWWlWXQQHWXQVXXU\ULW\NVHQLVlQQ|LPlQ
H[FXUVLRQNDOMDWDUMRQQDQULLWWlPlWW|P\\VYDDWLLWlVPlOOLV\\WWlMD
SllWWlYlLV\\WWlMDNDQQXVWDDNHKLWWlPllQ\KlHQHPPlQPHLWlKDLWWDDYLD
taakkoja.

mikko 26.2.2010 14:46:50 No. 1963265
>>1961672
Tasa-arvoisuuden ja killan seksuaalivähemmistöpainotteisen
rautatoimittajauskollisuusprofiloitumisen nimissä vaadin, että Macbookkannettavia saa luentosalien eturivissä olla näkyvästi esillä korkeintaan
yhtä paljon kuin PC-kannettavia.
Tiedosto 126718588635.jpg - (56KB , 466x328 , KIIRA JA ULLATUS.jpg )
mikko 26.2.2010 14:04:53 No. 1963009 hide
watch expand quickreply [Vastaa]
Kiiraa kehiin. Tykkäätte kuitenkin kaikki.
3 viestiä ja 3 kuvaa ohitettu. Klikkaa Vastaa
nähdäksesi ne
mikko 26.2.2010 14:37:24 No. 1963221
Huono trolli. Kuvassa on Laura
Lepistö. Ja se joka on vaihtanut
olkkarin koneilta kiirat berlusconiin
saisi ilmoittautua ensimmäisenä
saunan taakse.
mikko 26.2.2010 14:41:39 No. 1963237
Tiedosto 126718809767.jpg - (82.04KB , 700x487 , 1135253188189.jpg )
>>1963009
Kuvaa on käsitelty Photoshopkuvankäsittelyohjelmalla. Huomaan sen
pikseleistä, koska olen käynyt Studio2:n.

KULLII 26.2.2010 14:44:47
No. 1963252
>>1963009
> MÄ LAITAN SEN INEEN
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