OSUVA - hanke
MUISTIO
Kone-, metalli-, sähkö ja muu teollisuus- klusterikokous
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 13.2. klo 9-11.30
Ammattiopisto Lappia, Tietokatu 1, neuvotteluhuone, Kemi

Läsnä:

Lista osallistujista liitteenä

1. Klusterin avaus
Puheenjohtaja, koulutuspäällikkö Pentti Koskela avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti läsnäolijat
tervetulleiksi. Tämän jälkeen käytiin lyhyesti läpi OSUVA-hankkeen toimintasuunnitelma 20132014 sekä vuosikello.
Muutettiin asialistan järjestystä siten, että seuraavaksi käytiin kohta 6. Muut asiat.

2. Muut asiat
Puheenjohtaja ehdotti klusterin puheenjohtajan vaihtoa ja esitti valittavaksi Reijo Keskimölöä.
Kannatuksen jälkeen valittiin klusterin uudeksi puheenjohtajaksi Reijo Keskimölö.
Varapuheenjohtajaksi esitettiin olemassa olevaa puheenjohtajaa, Pentti Koskelaa. Kannatuksen
jälkeen päätettiin valita varapuheenjohtajaksi Pentti Koskela.

3. Työvoiman tilanne
Ely-keskuksen kehittämispäällikkö Satu Tervasmäki esitteli Lapin alueen tilaa ja näkymiä:
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/LapinELY/Alueentilajanakymat/Sivut/default.aspx
sekä ammattien näkymiä:
http://www.elykeskus.fi/fi/ELYkeskukset/LapinELY/Alueentilajanakymat/Sivut/Ammattien_nakymia_Lapissa.aspx
Käytiin läpi Ammattibarometri III / 2012 ja 1/2013 -> Lappi, Meri-Lappi ja Rovaniemi
http://www.elykeskus.fi/fi/ELYkeskukset/LapinELY/Alueentilajanakymat/Ammattibarometri/Forms/AllItems.aspx?
RootFolder=http%3a%2f%2fwww%2eelykeskus%2efi%2ffi%2fELYkeskukset%2fLapinELY%2fAlueentilajanakymat%2fAmmattibarometri%2
fAmmattibarometri_I_2013&FolderCTID=0x0120008E895D9DD4C86049BD16D126137F58CE

4. Tiedon jakaminen, analyysi ja jäsentäminen
Lapin oppisopimuskeskuksen koulutustarkastaja Kari Rekilä esitteli C&Q- osaamiskartoituksia.
Tavoitteena on haastatella vuoden aikana noin 100 yritystä ja saada näin kattavasti ja keskitetysti
tarpeellista informaatiota mm. koulutussuunnitteluun. Suunnitteilla on maakunnallinen tietokanta.
Ely-keskuksen kanssa on sovittu tapaaminen, jossa kartoitetaan alat, joilta haastattelut tehdään.
Tulevaisuudessa tämä mahdollistaa laajempaa koulutussuunnitelmaa ja tietoa paikkakunnalla
järjestettäviin koulutuksiin.
Teknologiateollisuus ry:stä asiantuntija Tuula Sivonen jakoi esitteen: Osaavaa henkilöstöä
teknologiateollisuutteen 2011 * Teknologiateollisuuden jäsenyritysten vastaukset EK:n henkilöstöja koulutustiedustelussa 2011. Esite LIITTEENÄ.

Keskusteluissa nousi esille keskitetty osaamiskeskus ja siihen liittyvä henkilöstön kouluttaminen.
Osaamiskeskuksen tärkeimmät alat olisivat prosessi- ja kaivosteollisuuteen liittyvät alat.
Sirkka Saranki-Rantakokko jakoi osallistujille SWOT-taulukon, jota täytettiin kahden henkilön
pienryhmissä.

5. Katsaus koulutustuotantoon
Koulutuksen järjestäjien edustajat Pentti Koskela/Ammattiopisto Lappia, Kari Rekilä/Lapin
oppisopimuskeskus ja Ilkka Korkalo/Itä-Lapin ammattiopisto esittelivät osaltaan alojaan ja
opiskelijatilastoja.
Projektipäällikkö Sirkka Saranki-Rantakokko esitteli valmistuneiden sijoittumista.
Keskusteluissa nousi esille tilastokeskuksen materiaalit, jotka valmistuvat viiveellä kaksi, kolme
vuotta. Seurantaa tulee kehittää jatkossa, tällä hetkellä tietoa kerätään tietoa valmistumisen
kynnyksellä, jolloin arviot perustuvat opiskelijan omaan arvioon.
Maakunnallisen ennakoinnin kautta saadaan faktaan perustuvaa täsmätietoa, jota voidaan
hyödyntää koulutustarpeissa. Sirkka Saranki-Rantakokko jakoi kokouksessa ammatillisen
koulutuksen sijoittumiskysely 2011 ja kone-, metalli-, sähkö ja muu teollisuus-lomakkeen.
Ryhmä työsti edelleen kahden henkilön pienryhmissä SWOT-taulukkoa näiden perusteella.

6. Klusterikohtaisten toimialakorttien laatiminen
Ely-keskuksen projektipäällikkö Päivi Ouallen esitteli luotsi.lappi.fi – sivustoa ja klusterikohtaisia
tehtäviä toimialakortteja.
Keskustelussa nousivat esille mm. koulutuspaikkojen leikkaus, pk-yritysten mahdollisuus 1+2mallissa (oppisopimus), sesonkipainotteisuus, pk-yritysten mahdollisuudet oppimisympäristönä,
Lapin osaamiskeskus (prosessiteollisuus) ja Biodiesel-hanke.
Osaamiskeskuksessa toimijoina olisivat myös alueen yritykset mm. Outokumpu, Metsägroup ja
StoraEnso.
Koskela ilmoitti yhteisistä koulutuspäivistä yllä mainittujen yritysten kanssa, jotka pidetään sovitusti
3.-4.6.2013 Kemissä, Kosmos-talossa.

7. Edellisessä kokouksessa 12.6.2012 käynnistettyjen toimenpiteiden tilannekatsaus
Käytiin lyhyesti läpi toimenpiteiden tilannekatsaus.

8. Seuraavan klusterin ajankohta
Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohta pidettäväksi aika: pe 8.11.2013 klo 10.00-15.00, paikka:
Ammattiopisto Lappia, Tietokatu 1, Kemi.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Pentti Koskela päätti kokouksen klo 11.50.
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