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        PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
KOULUTUSVALIOKUNNAN KOKOUS 2/2005 
 
 
 
Aika  Tiistai 6.9.2005 klo 9.00 – 11.00 
 
Paikka Liiton toimisto, Asemapäällikönkatu 12 B, Pasila 
 
Läsnä  Erkki Peltomäki (Valtatie Oy), puh.joht. 

Jari Haapavaara (Lemminkäinen Oyj) 
Timo Heinäsmäki (Valtatie Oy) 
Raine Hieta (Salon ammatti-instituutti) 
Vesa Laitinen (Lemminkäinen Oyj) 
Pauli Sistonen (Skanska Asfaltti Oy) 
Antti Sulamäki (AMIEDU) 
Heikki Jämsä (Asfalttiliitto ry), sihteeri 

 
  Seppo Tirkkonen (Rakennusliitto) 
  Pertti Pohjola 
  Pasi Räty (Jyväskylän Aikuisopisto) 
  Eero Hannuksela (Jyväskylän Aikuisopisto) 
  Sami Ämmälä (Rovaniemen AKK) 
  Timo Sirkiä (Salon AKK) 
 
Poissa  Keimo Komulainen, Juha Mäkiaho,  

Mika Lindholm (STADIA) 
 
 
Käsitellyt asiat 
 
 
1   KOKOUKSEN AVAUS 

 
Peltomäki avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

 
 
2  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
 Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (1/2005) pöytäkirja. 
 
 
3 ASKO 
 
 Timo Sirkiä esitteli ASKO-projektia. Opetushallituksesta (OPH) oli saatu 

rahoituspäätös hakemuksen mukaisesti. Rahoituksesta korvataan Salon, 
Helsingin ja Rovaniemen projektiin liittyviä kuluja. Jyväskylä on 
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hankkeessa mukana omalla rahoituksellaan. Hankkeen omavastuuosuus on 
25 %, joka käsittää oppilaitosten oman työn osuuden. Sirkiä selvittää voiko 
yritysten työpanosta sisällyttää tähän osuuteen.   

 
Vuoden 2005 loppuun mennessä OPH:lle tulee toimittaa väliraportti ja 
loppuraportin tulee olla valmis vuoden 2006 loppuun mennessä.  

 
 Sovittiin, että Koulutusvaliokunta toimii projektin ohjausryhmänä. 

Valiokunnan pöytäkirjan ote ASKO-projektista toimii ohjausryhmän 
pöytäkirjana.  

 
 Sovittiin, että ASKO projektia esitellään Palautepäivillä.  
 
 Sovittiin, että hankkeen kuvaus ja yhteyshenkilöt osoitteineen laitetaan 

Asfalttiliiton www-sivuille. Samoin sivuille liitetään kurssi-ilmoitukset sekä 
mahdollisesti oppimateriaali pdf-muodossa.  

 
 Sovittiin, että Asfalttiliitto lähettää hankkeen käynnistymisestä kiertokirjeen 

alan yrityksille ja muille toimijoille. 
 
 Sovittiin esitteen valmistamisesta elo-syyskuun vaihteessa 2006, jolloin 

käytössä on päivitetty oppimateriaali. Markkinoinnin kohteena on alan 
yritykset.   

 
 Pohjola kutsuu koolle talvella 2006 pientyöryhmän oppimateriaalin 

jalostamista varten siten, että lopullinen painos on valmis kesäkuussa 2006. 
Pientyöryhmä pohtii myös tutkintovaatimuksia ja niiden perusteiden 
uudelleen arviointia aikaisemmin saatujen kokemusten pohjalta. 
Ammattitutkinto voidaan esim. suorittaa osatutkintona. Pientyöryhmään 
valittiin seuraavat henkilöt: 
- Pertti Pohjola, puh.joht. 
- Jari Haapavaara 
- Sami Ämmälä 
- Antti Sulamäki 
- Sami Horttanainen 
- Pekka Kinnunen 
 
Seuraavana vaiheena oppilaitokset ottavat yhteyttä paikallisiin yrityksiin 
käynnistäen alueellisen yhteistyön yritysten ja oppilaitosten välillä. ASKO-
projekti laatii koulutusvaliokunnalle esityksen asiasta ja raportoi saaduista 
tuloksista.  

 
 Projektista tullaan tiedottamaan siten, että asfalttialalta löytyy töitä 

tulevaisuudessa. Tirkkonen päivittää asfalttityöntekijöiden ikäjakauman 
ammattiryhmittäin henkilöstötarpeen selvittämiseksi. 
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4 AMMATTITUTKINTO 
 
 Kokouksessa koordinoitiin tulevien ammattitutkintojen kurssien 

päivämäärät oppilaitosten kesken. Koulutuksen sisällössä pyritään ottamaan 
huomioon vuoden 2005 palaute.  

 
 Tutkinnon perusteiden uudelleen arviointi tehdään osana ASKO-projektia.  
 
 
5 OPPIMATERIAALI 
 
 Pohjola lupasi päivittää nykyisen oppimateriaalin syksyn 2005 aikana. 

Pohjola lähettää kustannusarvion Asfalttiliitolle.  
 
 Vuoden 2006 oppimateriaalin päivitykset tehdään osana ASKO-hanketta.  

 
    
6 MUUT ASIAT 
   
  Käytiin läpi FIA-materiaali. Todettiin, että oppaan kuvat tulisi olla Suomen 

kohteista.   
 
   
7  SEURAAVA KOKOUS 
 
  Seuraava kokous on 9.1.2006 klo 9.00 Asfalttiliitossa.  


