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        PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
KOULUTUSVALIOKUNNAN KOKOUS 4/2006 
 
 
Aika  Maanantai 30.10.2006 klo 9.00-11.45 
 
Paikka Liiton toimisto, Asemapäällikönkatu 12 B, Pasila 
 
Läsnä  Erkki Peltomäki (Valtatie Oy), puh.joht. 

Jari Haapavaara (Lemminkäinen Oyj) 
Antti Sulamäki (AMIEDU) 
Heikki Jämsä (Asfalttiliitto ry), sihteeri 

  Seppo Tirkkonen (Rakennusliitto) 
  Sami Ämmälä (Lapin Ammattiopisto, LAO) 
  Timo Sirkiä (Salon AKK) 
  Katja Tervahartiala (Salon AKK) 

Pekka Kinnunen (Salon AKK) 
 
Poissa  Matti Ryhänen (Salon Ammattioppilaitos) 

Vesa Laitinen (Lemminkäinen Oyj) 
Mikko Eerola (Tieliikelaitos) 
Pauli Sistonen (Skanska Asfaltti Oy) 
Juha Mäkiaho (Lemminkäinen Oyj) 
Pertti Pohjola 

  Pasi Räty (Jyväskylän Aikuisopisto) 
  Eero Hannuksela (Jyväskylän Aikuisopisto) 

Tapani Karonen (SML) 
 
Käsitellyt asiat 
 
 
1   KOKOUKSEN AVAUS  
 
 Erkki Peltomäki avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 
 
2 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
 Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (3/2006). 
 
3 ASKO 
 

Käsiteltiin Asfalttipäällysteiden koulutusohjelmaa (ASKO). 
 
Jaettiin ASKO-esitteen luonnosversio. ASKO-logo lisätään myös 
oppimateriaalin sivuihin. Esitteen tekstisisältöä tarkistetaan vielä ennen 
lopullista painoversiota ja se lähetään ryhmälle kommentoitavaksi. Esite 
sovittiin laitettavaksi www-sivuille. Painosmäärä on 1000 kappaletta. 
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Esitteeseen lisätään kohta: Lisätietoja Asfalttiliitosta ja Rakennusliitosta. 
Sovittiin, että asiasta tiedotetaan seuraavassa Asfalttilehdessä (materiaali 
joulukuun alussa). Lisäksi esitetään ammattitutkinnon uudet kuvaukset 
(koordinointi Sulamäen kanssa). 

 
ASKO-seminaarien ohjelmien ilmoittautuminen on käynnissä. Paikkoja on 
varattu 50 kappaletta laivaseminaariin ja tilaa on vielä jäljellä 
(ilmoittautuneita 13 + 10 henkilöä). Tilaisuus on tarkoitettu henkilöille, 
jotka ovat olleet näyttöjen arvioinnissa. Katja on vielä yhteydessä yrityksiin 
osallistujien löytämiseksi.  

 
Jyväskylän seminaari 28.11.2006 on tarkoitettu yritysten johdolle ja 
päättäville henkilöille. Kutsut lähtevät lähiaikoina. Tavoitteena on saada 
tilaisuuteen 50 osallistujaa. 
 
Tilaisuuksien esitykset on mahdollista laittaa www-sivuille tarpeen mukaan 
tilaisuuksien jälkeen.  

 
Loppuraportissa tullaan kuvaamaan miten ASKO-projektista jatketaan 
eteenpäin alan kehittämiseksi ja mitä konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan 
(raportti valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä).  

 
 
4 ASKO II: TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 
 
 Käynnistettiin ASKO II – hanke, joka on saanut myöntävän 

rahoituspäätöksen Opetushallituksesta (kokonaisbudjetti  50000 euroa + 25 
% oppilaitosten omaa rahoitusta). Projekti valmistuu vuoden 2007 loppuun 
mennessä.  

 
 Käytiin läpi ASKO II –hankkeen tavoitteet. ASKO II keskittyy 

erikoisammattitutkinnon määrittämiseen ja siihen liittyvän koulutuksen 
järjestämiseen. Näytöt perustuvat yrityksen omiin kehittämistehtäviin 
yrityksen tarpeista lähtien. Erikoisammattitutkinnon suorittaneiden määrä 
tulee olemaan rajallinen ja tutkintotason tulee olla selvästi ammattitutkinnon 
yläpuolella. Hankkeessa selvitetään maarakennusalan 
erikoisammattitutkinnon, tekniikan erikoisammattitutkinnon ja johtamisen 
erikoisammattitutkinnon osaamisvaatimusten soveltuvuutta asfalttialan 
työntekijöiden lisäkoulutukseen. 

  
 Tärkeää on saada työryhmien toimintaan mukaan henkilöitä kentältä (esim. 

työnjohtajia ja ammattitutkinnon suorittajia).  
 

Päätettiin perustaa työryhmä kehittämään erikoisammattitutkintoa. 
Kartoitetaan työryhmän jäsenet vuoden 2006 aikana. Työryhmän toiminta 
käynnistyy alkukeväästä 2007.  
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5 TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ -HANKE 
 

Käsiteltiin oppilaitosten yhteistyönä käynnistyvää hanketta ja sen yhteyttä 
ASKO-projekteihin. Hanke on saanut Opetushallituksen rahoitusta, ja sen 
vastuullisena koordinaattorina toimii Työtehoseuran AKK (Pentti 
Parviainen). 
 
Hankkeen nimenä on ”Liikkuvilla työkoneilla tapahtuvien infra-alan 
tuotantoprosessien koulutuspalvelujen kehittäminen”. 
 
Projektin yhtenä tavoitteena on asiakaslähtöisten ja räätälöityjen 
koulutuspalvelujen kehittäminen uudistuvan maarakennusalan 
ammattitutkinnon mukaisiin sisältöihin yhteistyössä maarakennusalan 
toimijoiden kanssa 

 
Hanke voisi liittyä seuraaviin teemoihin: Käsitteiden määrittäminen 
asfalttialalle ja sitä kautta oppiminen sekä asfalttiaseman simulointi 
(näyttöpäätteellä voidaan simuloida massan valmistamista 
koulutustapahtumana).  

 
 
6 MUUT ASIAT 
 

Todettiin, että asfalttialan opetusmateriaali on päivitetty ja valmis 
standardeja lukuun ottamatta. Materiaali menee painoon marraskuun 
alkupuolella. Sovittiin, että opetusmateriaali laitetaan Asfalttiliiton www-
sivuille pdf-versiona kappaleittain.  

 
 Merkittiin tiedoksi päivitetty versio maarakennusalan ammattitutkinnosta ja 

erikoisammattitutkinnosta.  
 
 
7 SEURAAVA KOKOUS 
 
 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 15.1.2007 Asfalttiliitossa klo 9.00 

alkaen.  


