RAKENNUSALAN KLUSTERI

MUISTIO

Aika:

Keskiviikko 13.11.2013 klo 13‐15.30

Paikka:

Rovaniemi, Ravintola Oppipoika, kokoustila Kyyppari. Korkalonkatu 33

Osallistujalista liitteenä

1.

Klusterin avaus

Puheenjohtaja Ensio Pynninen avasi kokouksen klo 13.

2.

Nuorisotakuun toteutuminen

Kaija Kukkola, palvelujohtaja Lapin TE‐keskus, esitys liitteenä
 Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen, johon kuuluu esimerkiksi etsivä nuorisotyö
 Työharjoittelu poistuu ‐> työkokeilu, tukee urasuunnittelua ja ammatinvalintaa
 Tuetaan yrittäjyyttä vaihtoehtona
 Sanssikortti nuorille (palkkatuki mahdollinen myös oppisopimukseen)
 Duunikortti aikuisille
Keskustelua syntyi siitä, että työttömyyttä esiintyy tällä hetkellä muutenkin, joten nuorisotakuu tuli
voimaan huonoon aikaan. Myös työssäoppimispaikoista on tällä hetkellä pulaa, koska ei ole
työpaikkojakaan.
Rakennusalalla monet lähestyvät eläkeikää, joten mistä on saatavilla esim. raudoittajan koulutusta?
TE‐toimistolle kannattaa lähettää vinkkiä mitä koulutusta tarvitaan. Jotta koulutus järjestetään,
siihen tarvitaan riittävä määrä opiskelijoita. TE‐toimisto järjestää myös räätälöityä
täydennyskoulutusta vaihtoehtona tutkintotavoitteiselle koulutukselle. Nosturinkuljettajistakin on
pulaa ja koulutus voidaan toteuttaa myös yhteishankintana Ely‐keskuksen kanssa, jolloin
työnantajan maksettavaksi jää 30 % koulutuksesta.
Norjassa ja Ruotsissa on töitä, mutta kaikilla sinne haluavilla ei ole tarpeeksi kielitaitoa.
Suomalaiset yritykset voivat lähteä tutustumaan mahdollisiin yhteistyökumppaneihin
esimerkiksi Elyn matcmaking‐matkoje kautta, http://www.ely‐keskus.fi/web/ely/ely‐lappi .
Yritykset voivat verkostoitua myös paikallisesti esimerkiksi Eures –verkoston kautta.

3. Työelämän tuottavuus ja laatu (esitys liitteenä)
Virpi Vaarala, projektipäällikkö, Lapin Ely‐keskus, esitys liitteenä


Työelämä 2020, tavoitteena Suomessa Euroopan paras työelämä



Laadun kautta työn tuottavuus kasvaa



Yritysten kehitystyötä pitää tukea, jotta kilpailukyky säilyy



Työsuojelurahastosta voi anoa hankeavustusta, jos yrityksessä on tarvetta pienelle
avustukselle (kun taustalla ovat hyvä perustelut) www.tsr.fi

Keskustelua syntyi siitä, että suomalaiset yrittäjät ovat vaatimattomia ja toisaalta eivät välttämättä
halua paljastaa meneillä olevia yritystoimiaan. Virpi esittikin toiveen myös klusterin puolelle:
klustereissa voisi olla nimetyt yhteyshenkilöt Elyn suuntaan, jotta viestintä säilyy.

4. Yrittäjien ja työelämän edustajien puheenvuorot


Mitä ajassa liikkuu?
Tuleva talvi on kehno, muutoin tilanne on kohtuullinen. Eläköitymisen kautta yritykset tarvitsevat
lisää väkeä. Yritysten pitäisi uskaltaa satsata nyt myös nuoriin. Esimerkiksi muurareille on tarvetta.
Kemi‐Tornion alueella tilanne on huono, mutta pohjoisessa on enemmän työllistäviä kohteita.
Kaivostoiminnan odotetaan tuovan rakennusalalle lisää töitä, kuten esimerkiksi Sodankylässä.
Rakennusala vaatii työvoimalta yhä enemmän valmiutta liikkumaan eri kohteiden välillä.



Mitä viestejä koulutuksen järjestäjille?
Perustutkinnossa voisi olla työssä oppimista enemmänkin, jos haluaa esimerkiksi muurariksi.
Työllistymisen mahdollisuus motivoi opiskelijoita. Pulaa on tällä hetkellä nosturikuskeista,
raudoittajista ja muurareista. Työssä oppimiset auttavat saamaan töitä ko. työpaikasta.
Työturvallisuus on alan ykkösasia, työturvallisuussuunnitelma kannattaa etukäteen käydä läpi myös
opiskelijoiden kanssa. Pääpyrkimyksenä on laittaa kaikki opiskelijat työssä oppimaan työelämään,
eli työharjoitteluja ei tehdä vain koulun omiin kohteisiin.
Ouluun avataan turvapuisto, johon opiskelijat pääsevät tutustumaan. Turvapuistosta on lisää tietoa
osoitteessa http://www.rakennusteollisuus.fi/Talonrakennus/Aluetoimistot/Pohjois‐
Suomi+ja+Lappi/Oulun+turvapuisto/

5. Muut asiat
C&Q –katsaus siirtyy seuraavaan kokoukseen.

6. Seuraavan klusterin ajankohta
Seuraava klusterikokous sovittiin toukokuun alkuun 2014 Kemiin Lappian tiloihin osoitteessa
Sammonkatu 4.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.
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