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Muistio

Aika: 20.4.2017
Paikka: Ammattiopisto Lappia,Tornio

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta
Läsnä.
Juha Mäntynen, Rakennusteollisuus RT
Tuula Pekkala, TE-toimisto
Veli-Pekka Laukkanen, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Pekka Uutela, Lapin ammattikorkeakoulu
Heikki Karjalainen, Lapin ammattiopisto
Janne Ekman, Lapin ammattiopisto
Antti Päivärinta, Ammattiopisto Lappia
Martti Mylly, Ammattiopisto Lappia
Kari Höynälä, Ammattiopisto Lappia
Jukka Luukinen, Yit
Kokouksen puheenjohtaja Juha Mäntynen avasi kokouksen
Sihteeriksi valittiin Kari Höynälä.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Klusteritoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Tornion Lappian toimipaikkapäällikkö Antti Päivärinta esitteli Lappian toimintaa ja Lappian
koulutuksia. Esityksessä Päivärinta toi esille tilojen määriä sekä uusia oppimisympäristöjä.
Opiskelija määrien väheneminen aiheutti yleistä keskustelua. Lappiassa tullaan jatkossa
panostamaan entistä enemmän opiskelija viihtyvyyteen, oppilaille mahdollistetaan joustavat polut
sekä mahdollistetaan oppilaiden eriaikaisen valmistumisen riippuen opiskelijan oppimiskyvystä.
Veli-Pekka Laukkanen kertoi Rovaniemen ja Sodankylän kevään hakutilanteesta. Rovaniemellä
sähkö- ja talotekniikka-aloille todella hyvin hakijoita, myös rakennusalalle löytyy hyvin hakijoita,
taas pintakäsittelyalalle on huonosti hakijoita. Maanrakennusalan ryhmä saadaan täyteen, samoin
Kemijärven rakennuspuoli.
Sodankylässä vähän hakijoita sähkölle, rakennusalalle hakijoita vain kolmasosa kun vertaa
opiskelupaikkoihin.
Lapin Amk:n Pekka Uutela kertoi heidän hakutilanteestaan.
1.sijalla hakeneita on 53 opiskelijaa ja 2. sijalla hakeneita 185 opiskelijaa. Lukijoiden kautta
hakeneita on n. 70 %.
Monimuotoiseen opiskeluun hakeneita 57 kun paikkoja on 27.
Metsäpuolelle hakijoiden määrä on kasvanut monta kymmentä prosenttia.
Amk hankkeita
- Rakennusterveys koulutus
- Rakennustekniikan laboratorion tekeminen
- Ylivieskassa Esr talonrakennustuotannon insinöörikoulutus monimuoto opiskeluna n. 20
valmistuu
- Kajaanin kanssa biovoimalaitos
Roi maanrakennuspuoli

Valmistuvat työllistyvät hyvin heti koulutuksen päätyttyä, opiskelijat yleensä yrittäjien poikia
Ajankohtaista rakennusalalla
Juha Mäntynen rakennusteollisuudesta päivitti ajankohtaiset asiat rakennusteollisuudesta.
Rakennusala on tällä hetkellä hyvä vire. Rovaniemi ja Oulu vetävät hyvin. Kerrostalotuotanto vetää,
sijoittajamarkkinat pitävät tätä yllä. Torniossa rakentaminen pientä. Metallipuolella investointeja
vähän. Matkailuun odotetaan kasvua.
Kun kerrostalo tuotanto pienenee odotettavissa on, että panostetaan enemmän saneerauksiin ja
kilpailu tulee kovenemaan.
Isoja hankkeitta odotetaan kuten esim. Kaidi. Isoihin hankkeisiin tulee myös kauempaa tekijöitä
ympäri Suomen ja kansainvälisiä tekijöitä.
Koulutuksista nousi esiin kuinka tällä hetkellä pitäisi saada järjestettyä koulutuksia mattomiehille,
muurareille, lattiamiehille, asbestityöntekijöille, korjausrakentajille, laatoitus- ja märkätilaasentajille sekä raudoittajille. Kuitenkaan nuoret eivät hakeudu ns. raskaille aloille, reissaaminen ei
kiinnosta esim. Kittilässä jouduttiin perumaan korjausrakentajakoulutus kun hakijoita ei ollut
tarpeeksi.
Teline ja sääsuoja alat kasvavat ja sinne tarvitaan tulevaisuudessa lisää tekijöitä
Sote hankkeet tulevat työllistämään jatkossa yhä enemmän.

4. Muutoksia klusteritoiminnan organisoimisessa, ennakointivastaavien roolit
Lapin liiton ennakointivastaavien roolit jaettu. Holopainen Päivi jää sivummalle. Tulevaisuudessa
kokouksia järjestetään eri paikoissa ja sihteerit valitaan sen mukaan. Keskusteluissa nousi myös
esille otettaisiinko myös esim. note sivusto käyttöön, joka olisi vuorovaikutteinen ja mahdollistaisi
kokousten välisen yhteydenpidon. Esille myös nousi ajatus siitä, että kokouksiin pyydettäisiin
mukaan myös yrittäjiä vuoronperään.

5. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema
Seuraava kokous Rovaniemen Amk 20.09.2017 klo 9.30-12.00
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Juha Mäntynen päätti kokouksen

