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Tiivistelmä   

 

Ajankohtaista 

  

- LIKE:n toiminta- ja rahoitussuunnitelma seuraavalla kaksivuotiskaudelle 2018-2019 

valmistunut 

 - DigInfra 2.017- koulutus alkaa 

 - Liikenne- ja infra- alan kehittämistarpeet esiin työpajassa 

- Opettajakoulutuksen kehittäminen OK-foorumissa 

 - Liikenne- ja infra-alan osaamistarvekartoitus 

 - AMK:jen infrainsinööritutkinnon ohjeellinen OPS 

  

 

Seuraavat kokoontumiset ja tapahtumat, joissa LIKE järjestäjänä tai mukana: 

 - Infra-info, Savonia amk, 11.1.2018 

 -Opinlakeus- messut, Seinäjoki 17.-18.1.2018 
 -DigInfra- koulutus alkaa 30.1.2018 
 -Infra-Info, Turun amk, 23.1.2018 
 -Suomen opinto-ohjaajien kokoontumisristeily 1.-3.2.2018 
 -LIKE vuosikokoontuminen ja kehittämisseminaari 28.3.2018 
 

 

Mitä tehty aiemmin 2017 

 - LIKE- foorumin vuositapaaminen 

 - Taitaja2017- kilpailu 

- Infra-infot (amk) 

- Roadshow- kiertue (ammatinvalintaikäiset) 

-Opettajakoulutusforum – ryhmän isännöinti ja toimialan esittely 

 

 

Seurää projektiä  

Kotisivut: infraosaaja.fi 

Twitter: @LIKE_FOORUMI 
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Ajänkohtäistä 

 

LIKE – toiminta jatkuu 2018-2019 

 LIKE:n toimintaa jatketaan 2 vuoden toimintakaudella. Tunnistetut haasteet edellyttävät 

pitkäjänteistä toimintaa, ja LIKE:n toiminnalla mahdollistetaan toimijoiden yhteistyötä sekä 

erilaisten hankkeiden toteuttamista myös jatkossa alan osaamisen kehittämiseksi ja osaavan 

työvoiman takaamiseksi. LIKE:n toimintaa rahoittavat MANK ry, INFRA ry, SKOL ry, Kehto-

foorumin jäsenkunnat, Liikennevirasto, sekä Koneyrittäjien liitto. 

 LIKE:n toiminta on verkostomaista ja kaikille avointa. Toivotamme tervetulleiksi kaikki tahot 

määrittelemään yhteisiä tavoitteita sekä edistämään ja toteuttamaan yhteisiä 

kehittämishankkeita rahoitus- ja/tai työpanoksella. 

 

DigInfra 2.017- hanke 

Maaliskuussa lanseerattu DigInfra 2.017- hanke on edennyt kevään ja kesän 

edetessä. DigInfran tarkoitus on edistää väylärakentamisen digitalisaatiota. 

Keskeisinä keinoina on täydennyskoulutuksen järjestäminen, selvitys tilaajatoiminnan 

keinoista edistää digitalisaatiota, sekä alan professuurin järjestämismahdollisuuksien 

kartoittaminen. 

Täydennyskoulutuksessa keskitytään väylän elinkaareen ja tiedon keräämiseen, 

tuottamiseen ja käytettävyyteen elinkaaritehokkuuden näkökulmasta. Koulutus alkaa 

tammikuussa 2018. Koulutus järjestetään samana ajankohtana Tampereella, 

Lappeenrannassa, Turussa, ja Riihimäellä.  

Luennoitsijat ovat alan huippuasiantuntijoita, ja oppimista tehostetaan 

ryhmätyöskentelyllä sekä etukäteistehtävällä sekä oppimista reflektoivalla 

jälkitehtävällä. Ilmoittautuminen on auki 15.12.2017 asti, joten ilmoittaudu heti 

mukaan! 

 Katso tarkempi sisältö, luennoitsijat ja ilmoittautumisohjeet: 

 http://www.tamk.fi/-/diginfra-koulutus  

LIKE:n kehittämistyöpajassa alan kehittämistarpeet esiin 

 

LIKE järjesti lokakuussa 2017 alan kehittämistarpeita arvioivat työpajan. Tilaisuuteen 

osallistui laajasti eri yrityksiä, järjestöjä, ja viranomaisia. Työpajamuodossa 

http://www.tamk.fi/-/diginfra-koulutus
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toteutetussa tilaisuudessa määriteltiin kehittämistarpeita lyhyellä aikavälillä, sekä 

strategisella tasolla. 

 

Keskeiset kehittämistarpeet liittyivät: 

• verkostoituneen toimintatavan kehittämiseen 

• alan osaamisen kehittämiseen (elinikäinen oppiminen, uudenlaiset oppimisen 

tavat) 

• toimialan imagoon, sekä  

• prosessien parantamiseen ja uudistamiseen  

 

Etenkin elinkaaritehokkuus, digitalisaatio, hankinnat, ja kokeileva kehittäminen, ja 

toimialan asenne- ja toimintakulttuuri nähtiin kehittämistä vaativina kohteina. 

 

Työpajan antia työstetään edelleen, ja esitettyjen tarpeiden pohjalta tavoitellaan 

yhteistyössä toteutettavia kehittämishankkeita. 

 

Lue tilaisuuden muistiosta tarkemmin, mitä teemoja keskustelussa oli, ja millaisia 

ajatuksia ne läsnäolijoissa herätti. Muistion löydät osoitteesta: 

http://infraosaaja.fi/uutiset/kehittamistyopaja/ 

 

Asiaa käsittelyä jatketaan 28.3.2018 järjestettävän LIKE:n vuosikokoontumisen 

yhteydessä. Tilaisuus on kaikille avoin, ja ilmoittautuminen siihen toimitetaan 

lähempänä. 

 

 
Kuva: Kehittämistyöpajan avasi tilaisuuden pj. Mikko Leppänen (MANK ry / Ramboll) 

 

 

 

 

http://infraosaaja.fi/uutiset/kehittamistyopaja/
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Alan tutkintojen työelämävastaavuuden arviointi 

 

Ohjeelliset opetussuunnitelmat ovat ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän 

yhdessä valmistelemia asiakirjoja, joiden tarkoitus on varmistaa elinkeinoelämän 

kannalta tärkeiden asioiden sisältyminen tutkintoon. Lisäksi ohjeellisella 

opetussuunnitelmalla voidaan esittää suosituksia eri suuntautumisiin sekä 

erikoistumisiin täydentävien kurssien osalta. Oppilaitoksissa ohjeellista 

opetussuunnitelmaa käytetään opetuksen suunnitteluun, sekä myös oppilaitoksen 

sisällä alan tarpeiden ilmaisuun. 

 

Infrarakentamiseen suuntautuneen rakennusinsinööritutkinnon osalta ohjeellinen 

opetussuunnitelma on valmisteltu viimeksi 2007. Onkin korkea aika tehdä päivitystyö 

asiakirjaan. LIKE koordinoi uudistustyötä, ja varsinaiset työryhmät kokoavat mukana 

olevat ammattikorkeakoulut. 

 

Sekä insinööritutkintoa, että muita alan perustutkintoja ja niiden 

työelämävastaavuutta arvioidaan osaamistarvekyselyllä. Kyselyitä on neljä erillistä; 

tilaajaorganisaatioille, urakoitsijoille, suunnittelijoille, sekä lähivuosina valmistuneille. 

 

Kyselyt löydät täältä. Tuloksia käytetään koulutustarjonnan kehittämiseen sekä 

infrarakentamiseen suuntautuneen insinöörin tutkinnon työelämävastaavuuden 

kehittämiseen ohjeellisen opetussuunnitelman avulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

http://infraosaaja.fi/uutiset/infra-ja-liikennealan-koulutuksen-ja-osaamisen-kehittaminen-vastaa-ja-vaikuta/
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Täpähtunuttä 2017 

 

Maarakennuspäivä 2017 

  

Perinteikäs MANK ry:n maarakennuspäivä järjestettiin Finlandia-talolla 28.09.2017. 

Tilaisuudessa tehtiin myös tilannekatsaus LIKE:n toimintaan. 

 

Tilaisuuden ohessa LIKE järjesti opiskelijoille mahdollisuuden päästä tilaisuuteen 

veloituksetta. Opiskelijoiden osallistumista tukivat Ramboll, VR-track, Destia, Civil 

Point, Pöyry, Sitowise, ja Rudus. Tukeneiden yritysten toimesta opiskelijoille 

järjestettiin myös tietoiskuja alasta ja uramahdollisuuksista yrityiksissä. 

 

Seuraavat maarakennuspäivät järjestetään 27.08.2018. Tapahtuma uudistuu monella 

tapaa, joista keskeisimpänä on siirtyminen vierailijoita paremmin palvelevaan tilaan 

Finlandia-talon sisällä.  Myös opiskelijoiden ja alan opettajien 

osallistumismahdollisuuksia pyritään edistämään LIKE:n toimesta entisestään. 

 

 

 

LIKE- foorumin vuosikokoontuminen 

 

Maaliskuussa 2017 järjestettiin LIKE-foorumin vuosikokoontuminen Liikenneviraston 

tiloissa Pasilassa. Läsnä tilaisuudessa oli yli 30 henkilöä, ja nimettyjä puheenvuoroja 

pitivät Antti Vehviläinen (Liikennevirasto), Jorma Mäntynen (WSP Finland Oy), Paavo 

Syrjö (Infra ry), Mika Räsänen (Metropolia AMK), sekä Arto Pekkala (Opetushallitus). 

 

Tilaisuudessa keskusteltiin alan vetovoimasta, työvoiman riittävyydestä, osaamisen 

kehittämisestä, sekä tulevaisuudesta. ROTI- raportin tuloksia ja keskustelun antia 

peilaten muodostetaan toimintasuunnitelmaa LIKE:n toimikaudelle 2018-2019. 

 

Lue tapahtumasta ja katso materiaalit täältä. 

 

 

Infra- ja liikennealan muutokset esillä OK!Akatemiassa 

 LIKE toimi yhteistyökumppanina Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n sekä Elinkeinoelämän 

keskusliiton ja sen jäsenliittojen kanssa toteutetussa OK!Akatemiassa. Syyskuussa 

järjestetyssä tapahtumassa Opettajankoulutusfoorumin jäsenet tutustuvat eri toimialoihin ja 

niissä tapahtuneisiin osaamistarpeiden muutoksiin digitalisaation myötä. 

http://infraosaaja.fi/uutiset/like-foorumin-vuositapaaminen-jarjestettiin-28-03/
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 LIKE vastasi osaltaan tilaisuuden isännöinnistä. Ryhmän vierailukohteeksi valitsimme 

Tampereen raitiotieallianssin. Näin ryhmä oppii allianssimallilla toteutettavasta suuresta 

infra- ja liikennehankkeesta, tietomallintamisesta, koneohjauksesta, ja infrahankkeiden 

vaikuttavuudesta kaupunkikehityksessä. 

 Ryhmän osanottajat edustaja Opettajankoulutusfoorumia, ja ovat eri organisaatioista, kuten 

opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta, Ammatillisen koulutuksen kehitys 

AMKE:sta, Aalto yliopistosta, sekä Hämeen ammattikorkeakoulusta. Purkutilaisuudessa infra-

alan digitaalisuus ja sen myötä muuttuneet osaamistarpeet olivat suuresti esillä, ja 

esimerkiksi koneohjaus aiheutti suurta mielenkiintoa. 

 

  

 Kuva: OK!Akatemian toimialavierailujen purkukeskustelussa pohdittiin, millaisia 

muutoksia digitalisaatio on tuonut eri toimialoille. Infra-alalla tietomallinnus ja 

koneohjaus nähtiin hienoina esimerkkeinä digitalisaation hyödyistä. 

 

 

Taitaja 2017- kilpailut 

 LIKE, yhdessä rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry:n ja Työtehoseura TTS:n 

kanssa, vaikutti infrarakentamisen saamiseksi näytöslajiksi Taitaja- kilpailuihin. 

Kilpailujen oheen rakennettiin erillinen sivusto infra-alan työtehtävien ja 

koulutuspaikkojen esittelyä varten. Tapahtumassa esittelyyn ohjattiin painatetuin 

julistein, joissa oli myös tapahtumaa koskeva kuvakilpailu.  

 Taitaja- kilpailut ovat vuosittainen ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma. 

Toukokuussa Helsingin messukeskuksessa järjestetyssä tapahtumassa kävijöitä oli 

yhteensä yli 100 000. Infrarakentamisen kilpailualue oli sekä ulkona että sisällä. 

Taitoja siis mitattiin oikeiden koneiden käytön kautta, simulaattorilla, sekä teoriassa. 



8 
 

Infra-ala herätti mielenkiintoa nuorten keskuudessa, sillä ihmettelijöitä kertyi paikalle 

runsaasti. 

 Kilpailun voittajaksi selviytyi TTS Työtehoseuran opiskelija Joonas Honka.   

Lue Taitaja2017- kilpailun infrarakentamisen osuudesta ja voittajan tunnelmista 

täältä. 

 

 

 Kuva: Taitajakilpailujen kärkikolmikko piti kilpailua hienona, ja alan kannalta hyvänä 

 

 Infra-infot (amk)  

  

 Jo perinteiset infra-infot jatkuivat myös keväällä 2017. Infra-infoissa vieraillaan 

esittelemässä alaa ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa opintonsa aloittaneille 

henkilöille. Tarkoitus on välittää tietoa työtehtävistä, uramahdollisuuksista, ja alan 

monipuolisuudesta. Opiskelijat valitsevat suuntautumisensa ensimmäisenä tai 

toisena vuonna, ja ennen tätä valintaa on tärkeä varmistaa, että opiskelijoilla on 

riittävä tieto valintojensa tueksi. 

 

Infra-infojen yhteydessä järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös saunailta tai 

muuta aktiviteettia opiskelijoille. Palaute on ollut erinomaista niin oppilaitosten 

opettajilta, oppilailta, kuin yhteistyökumppaneiltakin. Näissä tilaisuuksissa kohtaakin 

useasti seuraavan kesän kesätyöntekijä ja -antaja. Yhteistyökumppanit saavat siis 

näkyvyyden lisäksi helpotusta rekrytointiin.  

 

Infra-alasta infoa tarjottiin myös Rakennuslehden ja RIA:n järjestämillä yrityspäivillä. 

Yhteensä 2016 syksyn ja 2017 kevään aikana vierailimme oppilaitoksissa Turussa, 

http://infraosaaja.fi/uutiset/infrarakentamisen-taitaja2017-kilpailun-lopputulokset/
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Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Rovaniemellä, Oulussa, ja 

Tampereella. 

  

 Yhteistyökumppaneina tapahtumissa on ollut Ramboll, Destia, Terramare, SL-asfaltti, 

NCC, Helsingin kaupunki, VR-track, Proacon, Lemminkäinen infra, Kuntec, Turun 

kaupunki, Mestar, Infra ry, ja Savon kuljetus. 

 Infojen järjestäminen on jatkunut syksyllä 2017, ja jatkuu edelleen keväällä. 

  

 Kuva: TAMK:n infra-illassa kuultiin hienoja infra-alan esittelyjä niin suunnittelusta, 

rakentamisesta, kuin kunnossapidostakin. Kuvassa työstään kertoo Petra Brunnila, 

VR-Track 

 

 

Roadshow (ammatinvalintaikäiset) ja OPO- päivät 

 LIKE oli mukana toteuttamassa ammatinvalintaikäisille suunnattua Roadshowta. 

Jalkaannuimme yhteensä 12 paikkakunnalle mukanamme simulaattori, oikeita 

maarakennuskoneita, sekä kilpailutehtäviä. Osassa paikkakunnista esittely tapahtui 

koulutusmessujen yhteydessä, osassa taas omana tapahtumanaan, johon oppilaita oli 

kutsuttu. Näkyvyys kiertueella oli suuri (mm. Narinkkatori Helsingissä, sekä Keskustori 

Tampereella). Paikalliset lehdet myös huomioivat kiertueen hyvin. Palaute opinto-

ohjaajilta, opettajilta, ja oppilailta oli erinomainen. Lähes jokaisella paikkakunnalla 
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maarakennuskoneenkuljettajan koulutukseen hakeutuneiden määrä kasvoi 

edellisvuosiin verrattuna.  

 Kiertueen yhteydessä vietimme myös päivän opinto-ohjaajien kokoontumisessa, 

”opo-päivillä”. Nuorten koulutuspäätöksiin merkittävällä tavalla vaikuttavat tahot 

saivat näin ajankohtaisen tiedon toimialasta, sen tehtävistä, koulutuksesta, ja 

työtilanteesta. 

 

  

 Kuva: Roadshow tavoitti nuorisoa kaikista ikäluokista 
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Yhteystiedot 

 

 projektipäällikkö: Antti Knuutila, 040 414 5444  

 sähköposti: antti.knuutila@mank.fi  

 kotisivut:  www.infraosaaja.fi   

 Twitter: @LIKE_foorumi ( linkki: https://twitter.com/LIKE_FOORUMI) 

 Instagram: nuoria_infraan ( linkki: https://instagram.com/nuoria_infraan/ ) 

 

 

                                                                                                                                                       

                                    

  Projektin yhteistyo kumppänit jä rähoittäjät  

                                  

 

                       

 

mailto:antti.knuutila@mank.fi
http://www.infraosaaja.fi/
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