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        PÖYTÄKIRJA 
 
KOULUTUSVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2013 
 
 
Aika Perjantai 3.5.2013 klo 9.00 – 11.30 
 
Paikka Infra ry, Unioninkatu 14, 5. kerros neuvottelutila, Helsinki 
 
Läsnä  Atte Lyytikäinen (Lemminkäinen Infra Oy), puheenjohtaja 

Juuso Lukkarinen (NCC Roads Oy) 
Pekka Kinnunen (Salon seudun aikuisopisto) 
Jussi Länsitalo (Amomatic Oy) 
Pertti Pohjola 
Antti Sulamäki (Amiedu) 
Olli Ruotsalainen (Skanska Asfaltti Oy) 
Heikki Jämsä (Infra ry), sihteeri 

 
Poissa  Pasi Räty (Jyväskylän AO) 

Petri Sikanen (SL Asfaltti Oy) 
Seppo Tirkkonen (Rakennusliitto) 

 
   
 
Käsitellyt asiat 
 
 
1   KOKOUKSEN AVAUS  
 

Avattiin kokous. Valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi Atte Lyytikäinen ja 
Heikki Jämsä sihteeriksi.  
 

 
2 ERIKOISAMMATUTKINNON UUDISTUS 
 
 Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa maarakennusalan 

erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.  
 
 Keskusteltiin sisällöstä. Todettiin, että sisältö on yhdenmukainen mm. 

nykyisen asfaltin erikoisammattitutkinnon koulutusvaatimusten kanssa 
(Salo).  Todettiin, että asfalttialan näkökulmasta ei ole erityistä 
kommentoitavaa sisällön osalta.    

  
 
3  ASFALTTIALAN KOULUTUS 2013 
 
 Kuultiin oppilaitosten edustajien selvitys asfalttialan koulutuksen 

nykytilanteesta liittyen ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon 
suorittamiseen sekä operaattorikoulutukseen. 
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 Amiedu 
- Ammattitutkintoon asfalttialalla osallistuu vuonna 2013 4 henkilöä. 

Tiemerkintäryhmässä on 5 henkilöä. Lähijakson pituus on 5 päivää 
asfalttialalla ja tiemerkitsijöillä 3 päivää.  

 
 Lapin Ammattiopisto (Rovaniemi):  
 - Oulussa järjestetään asfalttialan koulutusta ryhmän koon olleessa 14 

henkilöä tänä vuonna. 
 

Salo: 
- Ammattitutkintoon osallistuu vuonna 2013 21 henkilöä. Tämä sisältää 
Amomaticin ryhmän (5 operaattoria, koulutusaika 3 vuotta).  Vuonna 2013 
valmistuu siis 16 henkilöä ammattitutkintoon.  
 
Erikoisammattitutkinnon koulutuksessa on 17 henkilöä vuosina 2013-2014.  

 
 Rekrykoulutus: 

Käsiteltiin rekrykoulutusta. Vuonna 2013 kurssia ei järjestetty Amiedussa. 
Asiaa käsitellään tarkemmin seuraavassa valiokunnan kokouksessa vuoden 
2014 mahdollisen koulutuksen osalta. ELY tiedustelee kurssien 
järjestämishalukkuutta elo-syyskuussa 2013. Todettiin, että koulutustarve 
riippuu työtilanteesta. Päällystysmäärät ovat ELY-töissä vähentyneet viime 
vuosina. Kuluvana vuonna lisäresurssitarvetta ei ole ollut.    

 
 Pohjolan mukaan ammattitutkinnon näyttöihin otettiin tiukempi ote vuonna 

2012. Sama linja jatkuu vuonna 2013.  
 

Joissakin tapauksissa henkilö joutui antamaan useampia näyttöjä 
osaamisestaan. Haasteena oli sopivien työkohteiden löytäminen henkilön 
osaamisen arvioimiseksi. Esimiehet suhtautuivat näyttöihin positiivisesti.   

 
 Keskusteltiin IT-teknologian hyödyntämisestä asfalttialan valmistuksessa, 

levityksessä ja laadunvalvonnassa. Jollain aikataululla asia tulee esille myös 
koulutuksessa.  

 
 
4 INFRA NUORET 
 

Käsiteltiin yhteenvetoa MANK ry:n tilaamasta selvityksestä liittyen infra-
alan osaamistarveselvitykseen (liite). 
 
Käsiteltiin InfraExpon opiskelijatilaisuuden yhteenvetoa liittyen mm. 
koulutukseen ja osaamiseen sekä oppilaitosyhteistyöhön (liite). 
 
Käsiteltiin INFRA ry:n kummiluokkakonseptia (liite). 
 
Keskusteltiin, että pehmeät arvot alkavat olla liiankin pehmeitä, kun henkilö 
ei ole koskaan ollut työmaalla opiskelun aikana. Rakentamisalalla pitää olla 
tekemisen meininki ja se tulee tuoda selkeästi esille. Arvostus tulee itse 
ansaita työmaalla.  
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5 OPETTAJAT TYÖELÄMÄÄN 
 

Käsiteltäneen yhteenvetoa tutkimuksesta, jossa selvitettiin kokemuksia 
opettajien saamisesta mukaan työelämään.  

 
Todettiin, että asia on hyvä ja kannatettava. Opettajilla on sopivasti aikaa 
päällystyskaudella kesällä, mikä ei sotke opetustehtäviä.  
 

 
6  NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN 
 

Rakennusalan työmarkkinajärjestöt Rakennusteollisuus RT ry ja 
Rakennusliitto ry esittävät nuorten työllistämisen mallia käyttöön otettavaksi 
rakennusalalla. Mallin toteuttaminen ja käyttöönotto edellyttää yhteistyötä 
valtion viranomaisten kanssa. 

 
Keskusteltiin voisiko rekrykoulutusta yhdistää tähän uuteen malliin? 
Selvitetään asiaa. Käsitellään asiaa seuraavassa kokouksessa. Sulamäki 
selvittää asiaa Uudenmaan ELY:stä (yhteyshenkilö Aku Seppälä). 

 
 
7  MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 

Käsiteltiin verkko-oppimisen mahdollisuuksia oppimisessa EK:n teettämän 
selvitysten tulosten perusteella. Materiaali on liitteenä.  

  
Asfaltin oppimateriaalissa on osittain vanhaa tietoa, mitä tulisi päivittää. 
Sovittiin, että Pohjola laatii projektiesityksen oppimateriaalin 
päivittämisestä (CE-merkintä jne.).  
 
Ratekon työnjohtokoulutuksessa on ollut NCC Roadsin henkilöitä. Sisältö ei 
ole aivan vastannut asfalttialan toiveita, koska koulutuksen sisältö on ollut 
talopainotteista. Jukka Harju-Autti on ollut yhteydessä asiasta Lukkariseen. 
Yhtenä ajatuksena on se, että talonrakentajien ja asfalttityöntekijöiden 
koulutuksella olisi yhteinen yleinen osio. Sen jälkeen olisi alakohtaiset 
erityiskurssit.  Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa. Heikki Jämsä 
selvittää asiaa.  

 
 
8  SEURAAVA KOKOUS 
 

Päätettäneen seuraavan kokouksen ajankohdaksi 12.11.2013 klo 9.00 hotelli 
Grand Marinassa Katajanokalla.  

 
 


	Käsitellyt asiat

