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Tervetuloa infotilaisuuteen 4.5.2022! Welcome to the info event! 

Hämeen
ammattikorkeakoulu:

Resurssiviisas osaaja 22 op 

----

Häme University of Applied
Sciences:

Resource-wise Sustainability 
Studies 22 cr



w
w

w
.h

am
k.

fi

Tervetuloa infotilaisuuteen! Welcome to the info event! 

• Esittelemme Resurssiviisas osaaja –koulutusta suomen 
kielellä ja lopuksi pidämme myös englannin kielisen 
esityksen, mikäli sille on tarvetta. 

• Esitysmateriaali on kaksikielinen, joten infotilaisuutta voi 
seurata myös englanninkielisinä.

• Tilaisuutta ei tallenneta.

• Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää esimerkiksi Chat-
kentässä.

• Tilaisuuden päätyttyä infomateriaali tallennetaan 
koulutuksen nettisivuille osoitteeseen

https://www.hamk.fi/koulutus/1900/hamk/resurssiviisas-
osaaja-koulutus-22-op-resource-wise-sustainability-studies-
22-cr/

• This info event will be conducted mainly in 
Finnish but after the Finnish part we can
also hold the presentation in English if needed.

• This information material is bilingual (Finnish and English), 
so it´s easy to follow the presentation in both languages.

• This info event will not be recorded.

• Please write down your questions and comments in the
Chat-field.

• After the info event this information material will be saved
on the internet page

https://www.hamk.fi/projects/resource-wise-sustainability-
studies/?lang=en
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HAMK Tech –tutkimusyksikkö / HAMK Tech Research Unit

Päivi Laaksonen Tutkijayliopettaja, Principal Research Scientist

Contact: paivi.laaksonen@hamk.fi, +358 50 4716288

Kaisa Kontu Tutkijayliopettaja, Principal Research Scientist

Contact: kaisa.kontu@hamk.fi, +358 50 4430580

HAMK Up – jatkuvan oppimisen yksikkö / HAMK Up Continuous
Learning

Heini Liminka Koulutussuunnittelija, Education Coordinator

Contact: heini.liminka@hamk.fi, +358 50 346 2497

Koulutusta esittelevät / Presenting:
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• Opetus- ja kulttuuriministeriö on hakemuksesta myöntänyt HAMKille
rahoituksen uuden Resurssiviisas osaaja 22 op:n ammatillisen 
täydennyskoulutuksen toteuttamiseen 20 opiskelijalle.

• Koulutuksen sisältöön kuuluvia teemoja ovat kestävä ja resurssiviisas 
tuotanto sekä tutkimus- ja kehittämishankkeiden projektinhallinta. Lisäksi 
opiskelija voi valita syventäviä opintoja energiatehokkuuden tai 
materiaalitekniikan alalta. 

• Koulutuksen käytyään opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen 
merkityksen teollisuudessa ja omaa valmiuden toimia työssään 
ympäristömyönteisesti.

• Koulutuksen tavoitteena on yritysten ja organisaatioiden 
liiketoimintamallien uudistaminen ja tuottavuuden kasvattaminen 
kestävien ja resurssiviisaiden teknisten ratkaisujen ja innovaatioiden 
avulla. 

• Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija tuntee tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan liittyvän projektin hallinnoinnin perusteet, kuten 
rahoituksen hakemisen periaatteet.

Koulutuksen taustaa ja tavoite
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• Ministry of Education is funding the 22 cr Resource-wise 
Sustainability Studies for 20 students.

• The studies include themes such as sustainable and resource 
wise production and R&D project management. In addition, the 
students will choose profiling studies for energy efficiency or 
sustainable materials science and engineering.

• After the training, the student understands the importance of 
sustainability in industry and has capabilities to act in a 
sustainable manner in their own working life.

• The studies aim at supporting the renewal of the operations of 
companies and organizations and increasing their productivity 
through resource wise solutions and innovations. 

• Additional objective is to support students’ ability to lead and 
manage R&D projects.

Background and objective of the studies
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Toteutustapa
• Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti

monimuotototeutuksena ajalla 17.8.2022-
31.5.2023. 

• Koulutuksen alustava aikataulu esitellään tässä
infotilaisuudessa.

• Koulutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta
sekä itsenäistä opiskelua

• Koulutuksen teoriaopetus ja materiaalit ovat
englanniksi, mutta ohjausta opintoihin saa
suomeksi.

• Erikseen sovittuja tehtäviä (kuten projekityön) voi
tehdä ja palauttaa suomeksi.

• Englannin kielellä suoritetut opinnot voidaan
myöhemmin hyväksi lukea Sustainable 
Technologies –YAMK-tutkintoon. Tutkinto-
opiskelijaksi hakeudutaan erikseen.

• Implementation of the studies is working life 
based.  The studies are organized 17.8.2022-
31.5.2023. 

• The preliminary schedule for the training will be 
announced in this info session 

• The training is a combination of contact studies 
and web-based studies and includes independent 
studying

• The teaching and learning materials will be 
provided in English, but advising is available in 
Finnish

• Upon separate agreement, some assignments 
may be accepted in Finnish (exam, report etc)

• Studies completed in English may be later 
accepted as a part of the Sustainable 
Technologies master degree. There is a separate 
call organized for the master studies

Implementation
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Kohderyhmä
• Koulutus on tarkoitettu 

täydennyskoulutukseksi tekniikan, teollisuuden 
ja tuotannon alojen tai muiden soveltuvien 
alojen työntekijöille. Koulutus soveltuu sekä 
yksityisellä että julkisella sektorilla 
työskenteleville työtekijöille, yrittäjille ja 
työttömille työnhakijoille. 

• Koulutukseen voit hakeutua, mikäli sinulla on 
tekniikan alan tai muun soveltuvan alan 
korkeakoulututkinto tai vaihtoehtoisesti 
työkokemuksen kautta saavutettu vastaava 
tekninen osaaminen.

• Hakukelpoisten hakijoiden englannin kielen 
riittävä osaaminen varmistetaan lyhyessä 
suullisessa testissä erikseen sovittavana 
ajankohtana (Teams-tapaaminen).

• These studies are master-level further education 
meant for individuals working with technology, 
industry, production, manufacturing etc. The training 
is suitable for employees of private or public sector, 
entrepreneurs and unemployed.

• Applicants must have BSc Engineering (UAS), MSc 
Engineering (UAS) or  MSc (Technology) degree. 
Foreign BSc or MSc that is comparable to the above 
mentioned qualifications is also suitable. Also 
specialists with equivalent technical competence 
achieved through work experience are eligible. 

• The English language competence of eligible 
applicants will be ensured in a short test at a time to 
be agreed separately (Teams-remotely).

To whom
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Yleistä koulutuksesta / General Information
YAMK-tason täydennyskoulutus 

22 opintopistettä
Maksuton koulutus

Master-level further education
22 credits

Free of charge for the participants

Hakuaika / Application period
1.3.-25.5.2022

Hakemuksen liitteet: motivaatiokirje ja CV
Appendices to the application: motivation

letter and CV

Koulutuksen kesto /
Duration of the studies

17.8.2022-31.5.2023

Läsnäoloa edellyttävää etä-tai 
lähiopetusta 1-3 kertaa kuukaudessa

Opiskeluun tarvitset oman tietokoneen.

Remote or contact studies 1-3 times per 
month (presence required )

”BYOD- Bring Your Own Device”

Lähiopetusta Hämeenlinnan tai 
Valkeakosken kampuksella

Contact studies will take place on 
Hämeenlinna or Valkeakoski Campus

Teoriaopetuksen kieli on englanti, tehtäviä
voi palauttaa myös suomeksi ja ohjausta

opintoihin sa suomeksi

Language English (teaching and materials), 
clarifications in Finnish upon need
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HAMK Tech – tutkimusyksikkö (Research Unit)
• Koulutus toteutetaan HAMK Tech –

tutkimusyksikössä osana HAMKin englanninkielistä 
Sustainable Technologies –YAMK –tutkintoa.

• HAMK Tech –tutkimusyksikön tutkimusalueet ovat
 Materiaalitutkimus (materiaalit ja pitkäaikaiskestävyys)

 Suunnittelu- ja valmistusteknologiatutkimus (valmistuksen 
robotiikka ja 3D-teknologiat)

 Rakentamisen tutkimus (teräsrakenteet)

 Energiatehokkuustutkimus (hajautetun energian 
pientuotanto ja varastointi sekä rakennusten 
energiatalouden tehostaminen)

• Tässä koulutuksessa opiskelija voi syventyä joko 
teollisuuden resurssiviisaaseen materiaalitekniikkaan 
(HAMK Tech Hämeenlinna) tai rakennetun 
ympäristön energiatehokkuuteen (HAMK Tech 
Hämeenlinna ja Valkeakoski). 

• These studies are carried out as part of Sustainable 
Technologies (Master of Engineering) training 
program which is implemented in HAMK Tech –
Research Unit.

• HAMK Tech Research Areas are

 Materials

 Design and manufacturing technology

 Construction of Steel Stuctures

 Energy efficiency

• These studies will deepen your understanding in 
applied research of energy efficiency in built 
environment (HAMK Tech Hämeenlinna and 
Valkeakoski) or sustainable materials science and 
engineering (HAMK Tech Hämeenlinna).
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Koulutuksen sisältö 22 op
• Resurssiviisaus teollisuudessa (2 op)

• Projektityö (5 op)

Lisäksi opiskelija voi valita syventävät opinnot 
kahdesta sisällöstä (yhteensä 15 op) 

• Energiatehokas rakennettu ympäristö

• Teollisuuden resurssiviisas materiaalitekniikka

Teoriaopinnot (10 op)

Tutkimusmenetelmäopinnot (5 op)

Content of the Studies 22 cr
• Resource wisdom in industry (2 cr) 

• Resource wisdom project work (5 cr)

Students can choose between two specialisation
contents (in total 15 cr)

• Energy efficiency in built environment

• Sustainable materials science and engineering

Theoretical Specialisation (10 cr)

Methodological Specialisation (5 cr)
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Resurssiviisaus teollisuudessa (2 op) /
Resource wisdom in industry (2 cr)

• Opintojaksolla opiskelija tutustuu 
kestävään energiantuotantoon ja 
luonnonvarojen kulutukseen 
teollisuudessa ja rakennetussa 
ympäristössä

• Opintojaksoon sisältyy osallistumista 
lähiopetukseen sekä oppimistehtäviä 
kestävään teollisuuteen liittyen 
(kirjallinen tehtävä)

• The main target is that the student 
knows the basis for sustainable energy 
and materials consumption in industry 
and built environment.

• The course consists of studies related to 
”sustainable industry”. The students will 
produce written assignment.
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Projektityö (5 op) / Resource wisdom project work (5 cr)
• Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan 

ymmärrystä ja mahdollisuuksia toteuttaa kestävää 
kehitystä omalla alallaan sekä vahvistaa 
projektinhallintataitoja. 

• Opiskelijat tekevät projektityön joko 
energiatehokkuuteen tai kestävään 
materiaalitekniikkaan liittyen. Työ suunnitellaan 
omaan alaan liittyen. Projekti voidaan toteuttaa yksin 
tai ryhmässä jos tunnistetaan sopiva yhteinen aihe.

• Projektin toteutukseen kuuluu alkutapaaminen, 
aiheen esittely ja lopullisen projektin esittely. 
Projektia toteutetaan tapaamisten välillä ohjatusti 
välitehtävien avulla. 

• Tarvittaessa saat ohjauksellista tukea HAMKista
projektityön toteuttamisprosessin jokaisessa 
vaiheessa. Projektityön aihetta suunnitellaan jo 
koulutuksen aloituspäivinä.

• Opintojaksolla osallistutaan myös 
projektinhallintatyöpajaan.

• The target is to create an understanding between the 
students’ working life and the sustainable 
development on their area of expertise and support 
the student's abilities in project management.

• The students plan and carry out a development 
project related to either material wisdom or energy 
efficiency basing on their current professional area 
or a research question related to their area of 
interest. 

• The projects are mainly carried out individually but 
may also be group works in case there is a group of 
students willing to work on a common topic. The 
students also participate study sessions related to 
project management methods.

• The project work will be started by ideation already 
in the beginning of the studies.
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Teollisuuden resurssiviisas materiaalitekniikka (15 op) /
Sustainable Materials Science and Engineering (15 cr)

• Miten materiaalien kulutuksella ja 
valinnalla vaikutetaan
ilmastonmuutokseen? 

• Miten materiaalien ja tuotteiden
elinkaarta voidaan pidentää?

• How material consumption and 
choices could slow down the climate 
change?

• How could the life-time of materials 
and product be extended?Materiaalin tuotannon 

aiheuttama CO2-päästö / m2.

Bribian et al. Building and Environment 46 (2011)
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Teollisuuden resurssiviisas materiaalitekniikka (15 op) /
Sustainable Materials Science and Engineering (15 cr)

• Eco-Informed Material Choice (5 cr)

• Product lifecycle, environmental impact, 
eco-audits, material choice

• Material performance (5 + 5 cr)

• Theme: Long-lasting material choices

• Theory and practice:  

• material weathering

• mechanical properties

• high strength steels 
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Rakennetun ympäristön energiatehokkuus (15 op) / 
Energy efficiency in built environment (15 cr)

• Mikä rooli rakennetulla ympäristöllä on 
ilmastonmuutoksessa?

• Millä keinoin saavutetaan kestävä 
energiajärjestelmä kaupungeissa ja 
yhteiskunnissa?

• What role does the built environment play in 
climate change?

• How to achieve sustainable energy systems 
in cities and communities?
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Rakennetun ympäristön energiatehokkuus (15 op) / 
Energy efficiency in built environment (15 cr)
• Kestävät energiantuotantomenetelmät ja 

energian varastointi (Sustainable energy 
production and storage), 5 op

• Kaupunkien energiatehokkaat
energiajärjestelmät (Energy efficient 
systems in cities and communities), 5+5 op

• Theme: Energy systems in communities

• Electricity and district heating systems

• Energy system scenarios

• Theory and Practice

• Energy system scenario of chosen city or 
country
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Lähiopetuspäivien alustava aikataulu / Tentative schedule of contact days
2022 / Autumn 2023 / Spring
1.8-31.12.2022 1.1.-31.5.2023

Aloituspäivä/
Introduction day

17.8.22 
klo 9-16

Resurssiviisaus teollisuudessa (2 op)/ 
Resource wisdom in industry (2cr)

(18.8.22 
klo 9-16)

25.8.22 
klo 9-13

26.8.22 
klo 9-16

Projektityötä itsenäisenä työskentelynä / Project work as independent work 17.8.2022-30.4.2022

Projektityö (5 op) /
Resource wisdom project work (5cr)

25.8.22
klo 13-16

4.10.22 
klo 9-16

29.11.22
12-16

Huhtikuussa 2023 / In April 2023 

Projektikatselmukset 2 päivää /
Project review 2 days

Teoriaopintoja ja tutkimusmenetelmäopintoja /
Theoretical Specialisation and Methodological Specialisation

Energiatehokas rakennettu ympäristö 
(15 op)  TAI

Teollisuuden resurssiviisas 
materiaalitekniikka (15 op)

Energy Efficient Built Environment 
(15 cr) OR

Sustainable Materials Science and 
Engineering (15 cr)

14.10.22 
klo 13-16

25.10.22 
klo 9-12

1.11.22 
klo 13-16

15.11.22 
klo 9-12

29.11.22 
klo 9-12

10.1.-10.3.2023

Teoriaopintoja, 4 päivää /
Theroretical Specialisation, 4 contact days

Menetelmäopintoja 3-4 kertaa / Methodological 
Specialisation, 3-4 time slots



w
w

w
.h

am
k.

fi

Lisätietoja ja hakeutuminen
• Lisätietoja koulutuksesta löydät HAMKin nettisivuilta 

https://www.hamk.fi/2022/uusi-tekniikan-alan-
taydennyskoulutus-resurssiviisas-osaaja-22-op-hakuaika-
kaynnissa/

• Hakuaika koulutukseen on käynnissä 25.5.2022 asti.

• Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake 
ja palauttamalla pyydetyt liitteet (motivaatiokirje ja CV) 
osoitteessa https://hamk.e-
lomake.fi/lomakkeet/167/lomakkeet.html

• Kaikkiin hakukelpoisiin hakijoihin ollaan yhteydessä ja 
heille lähetetään aika lyhyeen suulliseen englannin kielen 
testiin (Teams-tapaaminen).

• Koulutukseen valituille ilmoitetaan 1.7.2022 mennessä.

• Koulutus alkaa keskiviikkona 17.8.2022 klo 9 
orientaatiopäivällä HAMKin Visamäen kampuksella 
Hämeenlinnassa.

More information and applying
• Read more infomation

https://www.hamk.fi/projects/resource-wise-
sustainability-studies/?lang=en

• Application period is 1.3.- 25.5.2022.

• Fill in the application form and send your motivation
letter and CV on the page https://hamk.e-
lomake.fi/lomakkeet/167/lomake.html?rinnakkaislomake
=resourcewise

• All the competent applicants will be asked to a short 
online interview in which the English language 
proficiency will be evaluated.

• Student admissions to be announced by 1th July 22.

• The orientation day of the studies is on August 17, 2022 
at 9 a.m. (HAMK Visamäki Campus, Hämeenlinna)
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Kiitos! Kysymyksiä? 
Päivi Laaksonen Tutkijayliopettaja, Principal
Research Scientist

Contact: paivi.laaksonen@hamk.fi, 

+358 50 4716288

Kaisa Kontu Tutkijayliopettaja, Principal
Research Scientist

Contact: kaisa.kontu@hamk.fi, 

+358 50 4430580

Heini Liminka Koulutussuunnittelija, Education
Coordinator

Contact: heini.liminka@hamk.fi, 

+358 50 346 2497

Thank you! Any Questions?


