KONE‐, METALLI‐, SÄHKÖ JA MUU TEOLLISUUS‐ KLUSTERIKOKOUS
MUISTIO

Osallistujat liitteessä

Aika:

Keskiviikko 8.11.2013 klo 9.30‐12

Paikka:

Ammattiopisto Lappia, Tietokatu 1, kokoushuone 2102, yläkerta

1.

Klusterin avaus

Puheenjohtaja Reijo Keskimölö avasi kokouksen klo 9.35
2.

Nuorisotakuun toteutuminen

Tero Hyttinen, palvelujohtaja Lapin TE‐keskus (Esitys liitteenä)
 Sanssi‐kortti todistus henkilön sopivuudesta palkkatukeen
 Suuri osa työnhakijoista ”luovuttaa”, Oulun alueella yksi pahimmista
nuorisotyöttömyyksistä
 Lapin ely‐keskukselta apua Start me up –hankkeesta nuorille yrittäjille
 Nuoret perustavat yrityksiä paljon
 mm. Rovaniemellä ja Helsingissä positiivisia kokemuksia nuorten yrittäjyyspajoista

Keskustelua syntyi siitä, vääristääkö korotetut koulutuskorvaukset työmarkkinoita? Paikkoja ei
ole tällä hetkellä Lapissa kuitenkaan kuin kahdeksan kappaletta, joten korvaus on
marginaalinen.

Työharjoittelut kasvattavat opiskelijoita työelämään, 2+1 ‐malli on hyvä ja vastaus
oppilaspaikkojen leikkaamiseen. Koulutuksenjärjestäjien tulee muistaa, että vahva koulutus
luo vahvan osaamisen, ei kaikkea voi harjoitella vasta työssä. Koulutuksissakin voi lähteä
”vaihtoon”, ongelmana vain on majoitus ja muut kustannukset.

Oppisopimus muuttuu 1.1.2015, jolloin ollaan ilman työsuhdetta ensin harjoittelussa.
Opetusministeriöstä tullee lisää tietoa vuoden aikana.

Maahanmuuttajanuorten koulutuksiin pitäisi määritellä riittävä kielitaito. Nuorisotakuusta on
lisää osoitteessa www.nuorisotakuu.fi

3. Yrittäjien ja työelämän edustajien puheenvuorot
a. tilannekatsaus, mitä ajassa liikkuu? Tuula Sivonen: Teknologiateollisuus (Esitys liitteenä)


Teknologiateollisuus on merkittävin työnantaja Suomessa, myös Lapissa



650 teknologiateollisuuden toimipaikkaa Lapissa



Hitsaajista ja koneistajista puutetta, rekrytoinnin haasteena on myös
myyntihenkilöiden tarve, joilla on kansainvälistä taitoa.



Myös pk‐yritysten pitäisi tehdä yhteistyötä ja vastata tarjouskilpailuun
kansainvälisesti, suomalaisilla hyvä maine ja osaamisen taso. Myös pohjoismaista
yhteistyötä kannattaa tehdä esim. ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa. Palvelun
laadulla sitoutetaan asiakkaat.



Konepajat pitää olla auditoituja 2014.

4. Ammatillisen koulutuksen kuulumisia
a. Toimipistejohtaja Pentti Koskela, Lappia (Esitys liitteenä)


Koulutuksen läpäisy? Yrityksen pitää myydä joka päivä itsensä uudestaan,
opiskelijoiden pitää päivittäin oppia jotain uutta, jotta motivaatio säilyy.



Työssä oppimisen laatu ja vaikuttavuus ‐> kehitetään eteenpäin, mm. 2+1 malli.



Ainakin 3. osa opiskelijoista suuntaa jatko‐opintoihin amk‐puolelle, työelämässä
suoritetaan ammatti‐ ja erikoisammattitutkintoja.



Henkilökohtaistamisen varmistus, opintopisteet pois ja tilalle osaamispisteitä
moduulijärjestelmässä, voimaan elokuussa 2014.



Koulutusten keskittäminen eri paikkakunnille, ei hajasijoitusta.

5. Muut asiat
a. Klusterin nimen vahvistaminen: seuraavassa palaverissa
b. C&Q tilanne (Rekilän Karin esitys liitteenä)

6. Seuraavan klusterin ajankohta
11.4.2014 Rovaniemi, Oppipoika, klo 10
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.
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