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        PÖYTÄKIRJA 
 
KOULUTUSVALIOKUNNAN KOKOUS 2/2011 
 
 
Aika Maanantai 5.9.2011 klo 10.00 – 12.30 
 
Paikka Infra ry, Unioninkatu 14, 5. kerros neuvottelutila, Helsinki 
 
Läsnä  Erkki Peltomäki, NCC Roads Oy, puheenjohtaja 

Seppo Tirkkonen, Rakennusliitto 
  Antti Sulamäki, AMIEDU 
  Atte Lyytikäinen, Lemminkäinen Infra Oy 
  Petri Sikanen, SL Asfaltti Oy 
  Pertti Pohjola, PIP Consulting 
  Pekka Kinnunen, Salon Seudun Aikuisopisto 
  Jussi Teisala, Skanska Oy 
  Heikki Jämsä, Infra ry, sihteeri 
 
 
Käsitellyt asiat 
 
1           KOKOUKSEN AVAUS  

 
 Erkki Peltomäki avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.  
 
 
2  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
 Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (1/2011) pöytäkirja.   
 
 
3  ERIKOISAMMATTITUTKINTO 

 
Keskusteltiin vuoden 2012 koulutustarpeesta erikoisammattitutkinnon 
osalta. Asfalttijaoston johtoryhmä puolsi uuden kurssin aloittamista 
kuluvana vuonna. 

  
Pekka Kinnunen (puh. 044 770 4309) alusti asiasta. Koulutukseen 
osallistuvat henkilöt tulisi ilmoittaa 28.10.2011 mennessä Pekka Kinnuselle. 
Yrityksiltä tarvitaan työpaikkaohjaajat. 19-20.1.2012 alkaa lähipäivät 
koulutuksessa (oppisopimuskoulutus, mikä on työnantajalle maksutonta).  
Huhtikuussa on seuraavat lähipäivät. Koulutukseen osallistuva henkilö ei 
saa olla lomautettuna (työntekijän tulee olla koulutuspäivinä töissä). 
 
EAT:n sisältökuvaus löytyy Opetushallituksen kotisivuilta osoitteessa: 
 
http://www.oph.fi/download/111036_maarakennusala_erikoisammattitutkint
o.pdf 
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Sopiva ryhmäkoko voisi olla 10 henkilöä. Kahdella kurssilla on käynyt 
yhteensä 19 henkilöä tähän mennessä. 

 
Keskusteltiin kurssien palautteesta. Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa 
käsitellään saatuja palautteita aikaisemmilta kursseilta.  

 
  Pöytäkirjan liitteenä on kokouksessa käsiteltyjä esityksiä.  
   
 
3  YHTEISHANKINTAKOULUTUS 2011 
 
 Käytiin läpi Amiedun Yhteishankintakoulutuksen kokemukset kuluvalta 

päällystyskaudelta Antti Sulamäen esityksen pohjalta (liite).    
 
 Työllistyneitä henkilöitä on 9 kappaletta kuluvana vuonna (kolme henkilöä 

jäi reserviin). Saadut kokemukset koulutuksen läpikäyneistä ovat olleet 
positiiviset.  

 
 Keskusteltiin vuoden 2012 rekrykoulutuksesta, johon AMIEDUlla on optio 

Uudenmaan ELY-keskuksen osalta. Koulutusvaliokunta suosittelee Infra 
ry:n asfalttijaoston johtoryhmälle kurssin käynnistämistä myös vuonna 
2012.  

   
 
4 URA-ASKO 
 
 URA-ASKO hakemus ei mennyt läpi. Keskusteltiin mahdollisista 

jatkotoimenpiteistä.  
 
 Todettiin, että opetusmateriaali vaatisi päivittämistä koulutustasoittain. 

Tämä on merkittävin yksittäinen projekti kokonaisuudesta.  
 
 Vaihtoehtona on uuden hakemuksen tekeminen Opetushallitukselle. 

Sovittiin, että oppilaitokset tiedustelevat hakemuksen hylkäämisen 
perusteita Opetushallitukselta. Päätettiin nimetä uusi hakemus nimellä 
ASKO IV.  Hakemus tehdään seuraavan kerran keväällä 2012 Antti 
Sulamäen koordinoimana. Mikäli hankkeelle ei saada rahoitusta, niin sen 
jälkeen mietitään uusia rahoitusmahdollisuuksia oppimateriaalin 
päivittämisen osalta.  

 
 
5 KOULUTUSTILANNE 
 
 Käsiteltiin ammattitutkintojen määrää vuodelta 2010 (liite).  
 

Käytiin läpi liikenne- ja infraosaamisen nykytila Liikenneviraston raportin 
pohjalta (liite). Todettiin, että toisen asteen koulutusta ei ole huomioitu 
kokonaisuudessa.  
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Käytiin läpi koulutuksen tilanne diplomi-insinöörien osalta RIL:n 
selvityksen perusteella (liite). 

 
 

6  MUUT ASIAT 
 

Käsitellään työkauden lyhyyttä asfalttialalla varsinkin Pohjois-Suomessa. 
Keskusteltiin työntekijän työkauden jatkamisesta yrityksen muissa 
tehtävissä asfalttikauden jälkeen.  
 

  Uusia luennoitsijoita tarvitaan eri yrityksistä eri koulutustasoille.  
 

Keskusteltiin hinattavien laitteiden rekisteröinnistä (liitteenä Trafin esitelmä 
aiheesta). 

 
 
7  SEURAAVA KOKOUS 
 

Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi 3.11.2011 klo 9.00 – 11.00 
Katajanokalla Grand Marinassa. 
 
Kokoukseen on lupautunut osallistua Amomatic Oy:stä Jussi Länsitalo, joka 
esittelee palvelutoiminnan kuvausta (erityistarkastelussa asfalttiaseman 
käyttö-, operointi- sekä huoltotoiminta).  
 

 


