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PÖYTÄKIRJA 26.11.2015
Nro 1

UUTTA AVOINTA ENERGIAA –HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN 1. KOKOUS

Aika

Tiistai 27.10.2015 klo 14.00 – 16.10

Paikka

Verkkokokous (Adobe Connect) http://connect.funet.fi/uae

Osallistujat Dahlbacka John, Yrkeshögskolan Novia
Haapea Pia, energia‐ ja ympäristötekniikan yliopettaja, Lahden ammattikorkeakoulu
Holm Suvi, Ekokumppanit Oy
Kotilainen Sirkku, professori, Tampereen yliopisto
Korhonen Markku, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu
Kääriäinen Jouni, koulutus‐ ja TKI‐johtaja, Oulun ammattikorkeakoulu
Laukia Jari, johtaja, Haaga‐Helia ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakoulutus
Mäntysaari Jani, opiskelijajäsen, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry.
Pohjus Anne, opetuksen vararehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Pulkkinen Anna, lehtori, Centria‐ammattikorkeakoulu / Averko eOppimiskeskus
Pöyhönen Teijo, WebAitio Oy
Scheinin Minna, Turun ammattikorkeakoulu

Esittelijät, asiantuntijat ja sihteeri
Helander Henri, rahoittavan viranomaisen yhteyshenkilö, asiantuntija, Pohjois‐
Pohjanmaan ELY‐keskus
Kokko Marja, talous‐ ja projektipalvelut, hankkeen talousasiantuntija, Tampereen
ammattikorkeakoulu

Lehto Teija, erikoissuunnittelija, VirtuaaliAMK‐verkoston kehittämisyksikkö,
kokouksen sihteeri
Törmänen Miia, erikoissuunnittelija, VirtuaaliAMK‐verkoston
kehittämisyksikkö, esittelijä ja kokouksen puheenjohtaja
Poissa

Hummelin Mikko, myyntijohtaja, Kaukora Oy
Ilola Hanna, tutkimus‐ ja kehittämispäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu
Itkonen Heli, osaamisaluejohtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Keränen Marja, Uutta avointa energiaa ‐hankkeen projektipäällikkö

Paronen Mikael, head of department, Yrkeshögskolan Arcada
Salo Ilkka, toimitusjohtaja, Taloteknologiateollisuus ry.
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Asiat
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Todettiin projektipäällikkö Marja Keräsen olevan poissa tästä kokouksesta lähiomaisen
äkillisen kuolemantapauksen takia.
Läsnäolijat esittäytyivät.
Valittiin Miia Törmänen tämän kokouksen puheenjohtajaksi.
Valittiin Teija Lehto tämän kokouksen sihteeriksi.
Sovittiin, että pöytäkirjat lähetetään ohjausryhmälle tarkistettavaksi sähköisesti.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen
Henri Helander tarjoutui esittelemään hankkeen isoa kuvaa kohdassa 4.
Anna Pulkkisen ehdotuksesta lisättiin resursseihin liittyvä asia kohtaan 7, Muut asiat.
Muilta osin esityslista hyväksyttiin esitetyn mukaisena.

3. Ohjausryhmän puheenjohtajan valinta
Vapaaehtoisia ohjausryhmän vakituiseksi puheenjohtajaksi ei ilmoittautunut.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta otetaan uudestaan esille seuraavassa
ohjausryhmän kokouksessa.

4. Hankkeen tilanne, esittely ja tavoitteet
Hankkeen iso kuva ja taustat
Henri Helander kertoi, että kyseessä on OKM:n valtakunnallinen ESR‐
toimenpidekokonaisuus ”Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksessa tarvittavan
osaamisen vahvistaminen”. Se on yksi kuudesta OKM:n valtakunnallisesta
hankekokonaisuudesta, jotka valtasosin rahoitetaan Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskuksen
kautta. Kokonaisuudessa on alaohjelma ”Valtakunnallisten koulutusmallien
kehittäminen”, johon Uutta avointa energiaa –hanke kuuluu. Tämä alaohjelma sisältää
nyt kolme hanketta, mutta lisääkin on tulossa.
Alaohjelman kaksi muuta hanketta ovat Turun yliopiston koordinoima AVOT‐hanke,
jossa pilotoidaan tutkintojen osista rakennettavia osaamiskokonaisuuksia ICT‐ ja SOTE‐ ja
biotalous‐ympäristö ‐aloille avoimessa korkeakoulutuksessa sekä sekä Green Care –
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koulutusmalli korkea‐asteelle, jossa toimivat Lapin ammattikorkeakoulu ja kuusi muuta
korkeakoulua.
Perinteinen tutkinto‐ ja täydennyskoulutus on nähty liian jäykkinä
rakennemuutostilanteissa. Verkko‐opetus ei ole hankkeissa päällimmäinen asia, vaan
uudentyyppiset, ketterät koulutusmuodot, jotka kehitetään rakennemuutosalojen
tarpeisiin, työelämän tarpeesta. Ohjelmakauden aikana kokeillaan uusia
täydennyskoulutusmuotoja, jotka perustuvat olemassa olevien tutkinnon osien
muokkaamiseen ja hyödyntämiseen. Uusilla koulutusmalleilla tulee olla myös välitön
yhteys korkeakoulujen ydinosaamiseen. Uusi malli sisältöineen on tarpeen kehittää
verkostomaisesti.
Uutta avointa energiaa –hankkeen vahvuudet: verkostomainen toteutustapa,
korkeakoulujen yhteistyössä toteutettava malli ja koulutus. Vahvuutena on myös se, että
pilotoitavat alat ovat kasvualoja.

Hankkeen tilanne, esittely ja tavoitteet
Miia Törmänen esitteli hankkeen tilanteen ja AgileAMK‐mallin Marja Keräsen
PowerPoint‐esityksen pohjalta (liite 1).





Hankkeen verkkosivut aukeavat osoitteesta uusiavoinenergia.fi tai agileamk.fi.
Hankkeen toteutusaika: 1.8.2015 ‐ 30.7.2018
Maksatusjaksot: ensimmäinen jakso 1.8. ‐ 31.12.2015, jatkossa 1.1.‐30.4., 1.5.‐
31.8. ja 1.9.‐31.12.
Hankkeessa tuotettava ketterä tuotantomalli on nimetty AgileAMK‐malliksi, ja
siinä hyödynnetään ohjelmistotuotannon Scrum‐menetelmiä. AgileAMK‐mallin
versio 0.1. peilataan seuraavaksi neljään eri tapaukseen.

Sirkku Kotilainen näki hankkeessa runsaasti tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia osia,
esimerkiksi artikkelien materiaalina. Todettiin, että hanke sinänsä ei ole tutkimushanke,
ja tutkimuksen resurssi on hyvin pieni ja kohdistuu lähinnä hankkeen lopussa hankkeen
onnistumisen kokonaisarviointiin. Ohjausryhmän jäsenten omista resursseista riippuu,
miten paljon he voivat tukea hankkeen tiimien toimintaa. Sirkku Kotilaisen kannattaa
joka tapauksessa olla yhteydessä hankkeen tutkimustiimiin. Asiassa voi olla yhteydessä
myös Marja Keräseen ja Miia Törmäseen.
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Laatutoiminnan etupainotteiset kulut
Anna Pulkkinen otti esiin, että hanke on lähtenyt vauhdilla käyntiin, mikä on positiivinen
asia. Centria‐amk vastaa hankkeen laatutiimin toiminnasta, ja laatutoiminnan kuluja on
ollut vuonna 2015 etupainotteisesti enemmän kuin on budjetoitu. Onko rahoitusta
mahdollista siirtää tulevilta maksatuskausilta alkuun päin?
Marja Kokko totesi, että jos muilla osatoteuttajilla on tullut säästöä, Centrian
etupainotteisesti toteutuneet kulut voi mahdollisesti myös laskuttaa etupainotteisesti.
Kulut voi myös laskuttaa seuraavissa maksatushakemuksissa seuraavien
rahoituspäätösten rajoissa, kuitenkin niin, että pysytään kunkin osatoteuttajan oman
kustannusarvion puitteissa. Marja Kokko ja Marja Keränen antavat Centrialle tarvittaessa
lisätietoa asiassa.
5. Ohjausryhmän tehtävät, työskentelytavat ja aikataulu
Miia Törmänen esitteli ohjausryhmän tehtävät (liite 2).





Kokous on päätösvaltainen kun puolet ohjausryhmän jäsenistä on läsnä.
Ohjausryhmän päätökset ovat neuvoa‐antavia. Ohjausryhmällä ei ole juridista
valtaa hankkeeseen.
Kokouksen ajankohdista tehdään Doodle‐kyselyt vähintään 1 kk ennen kokousta.
Seuraavat kokoukset ovat helmi‐, kesä‐ ja lokakuun alussa 2016.
Ohjausryhmän pöytäkirjat hyväksytään sähköpostimenettelyllä,
kommentointiaikaa 2 viikkoa. Hyväksynnän jälkeen pöytäkirja julkaistaan
hankesivulla.

6. Hankkeen viestintäsuunnitelman hyväksyminen
Miia Törmänen esitteli hankkeen viestintäsuunnitelman (liite 3). Suunnitelma
hyväksyttiin ja sitä päivitetään hankkeen edetessä.

7. Muut asiat
Centrian esittämä rahoitusta koskeva asia tuli käsitellyksi kokouksen kohdassa 4.

8. Seuraava kokous
Helmikuun 2016 alussa verkkokokouksena, päivämäärä päätetään Doodle‐kyselyn avulla.
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9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Vakuudeksi

Miia Törmänen
Kokouksen puheenjohtaja

LIITTEET
Hankepäätös
Hankesuunnitelma
Uutta avointa energiaa ‐hanke (esitys)
Ohjausryhmän tehtävät, toiminta ja aikataulu
Viestintäsuunnitelma

Teija Lehto
Kokouksen sihteeri

