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MUISTIO

torstai 13.3.2014 klo 11.00–14.10
Neuvotteluhuone, Metsäruusu, Lapin ammattiopisto, Rovaniemi
Helena Ailunka, LAO, RKK (pj.)
Hely Juntunen, Metsähallitus
Airi Pirttijärvi-Virtanen, ILO Kemijärvi
Kaija Kinnunen, MTK Lappi
Anne-Mari Söderström, MTK Tornio
Aarre Palvari, ILO Kemijärvi
Jarmo Saariniemi, Lappia
Päivi Holopainen, Lapin liitto

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja Helena Ailunka avasi kokouksen klo 11.00.
2. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Muistioon tehdään muutoksia
Itä-Lapin ammattiopiston koulutustuotantoa koskevaan tekstiin. Muutoin
edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään. Edellisen kokouksen muistio on
nähtävillä Lapin luotsin klusterisivulla: http://luotsi.lappi.fi/luonnonvara.
Lisäksi nähtiin tärkeäksi nostaa esille vielä C&Q-kyselyjen tuottaminen
Luonnonvara-alalta.
Käytiin muistion tarkastamisen yhteydessä myös läpi Luotsin klusterisivun
teksti ja sovittiin sinne tehtävistä muutoksista. Päivi ja Helena katsovat
muutokset kuntoon.
3. VATT:n ennusteet työllisten määrän kehittymisestä ja Lapin perus- ja tavoiteura
Päivi Holopainen kävi läpi VATT:n toimialaennusteita ja Lapin vastineen
laskelmille. Käytiin keskustelua aiheesta. Oltiin sitä mieltä, että Lapin
vastine VATT:n luvuille on hyvä. Palautetta ja perusteluita erityisesti
tavoiteuran lukuun otetaan vielä liitossa vastaan.

4. Toimialaklustereiden toimintamalli
Päivi Holopainen esitteli toimialaklustereiden toimintamallin.
Toimintamallin esittelyä ja esittelydiat nähtävillä Lapin luotsissa:
http://luotsi.lappi.fi/toimialojen-nakymat . Käytiin keskustelua siitä, että
useimmilla klustereilla puheenjohtajaksi on sovittu elinkeinoelämän

edustaja. Sovittiin, että tässä klusterissa puheenjohtajana jatkaa Helena Ailunka, jotta
klusterissa käsiteltävien asioiden monipuolisuus tulee varmistettua.
Käytiin myös keskustelua klusteritoimijoiden (koordinoijat, sihteerit ym.) jatkuvasta
vaihtuvuudesta ja toivottiin niihin pysyvyyttä. Päivi toi myös esille, että
klusteritoiminta on tällä hetkellä jo jatkuva toimintamalli, jota tuetaan vielä vajaan
vuoden verran Lapin liiton projektilla (1.5.2014–28.2.2015). Sen jälkeen klustereiden
tulisi toimia mahdollisimman itsenäisesti.
5. Ajankohtaista luonnonvara-alan koulutuksesta
Koulutuksen järjestäjät kertoivat alan koulutuksen tilanteesta. ILO:ssa on
kolmivuotinen metsäalan perustutkinto, josta valmistuu metsureita ja
metsäpalveluntuottajia. Kaikki 12 opiskelupaikkaa ovat täynnä ja suuri osa tutkinnosta
tehdään käytännön töissä. Alalta valmistuvia pystytään työllistämään paikallisesti.
Alan työvoimaa tarvitaan enemmän kuin koulutetaan.
ILO:n aikuispuolella käynnistyy uutena luonnonvaratuottajan koulutus, joka toimii
näyteikkunana koko alan mahdollisuuksiin. Opiskelijat valitaan erityishaulla ja paikat
(14) tulevat täytettyä. Työskentelyä tukemassa on uusi luonnonvara-alan
oppimisympäristö/koulutustila. Lisäksi uusien työpaikkojen ja yrittäjyyden tukemiseen
on meneillään hanke, jossa painotutaan ulkoiseen ja sisäiseen hyvinvointiin.
Koulutuksessa nähdään tärkeäksi kehittää työllistymisen mahdollisuuksia yhteistyössä
yritysten kanssa. Lisäksi tiivis yhteistyö Metsähallituksen kanssa nähdään tärkeäksi.
Luonnonvara-alan koulutuksessa yhteistyö LAO:n ja ILO:n kanssa tulee tiivistymään
yhdistymisen kautta, mikä mahdollistanee valinnaisten tarjottimen laajentamisen
tulevaisuudessa. Mahdollisesti alalle on tulossa enemmän oppisopimusryhmiä/paikkoja.
Metsäruusun kiinteistön tilanteesta oltiin huolissaan. Kiinteistön/alueen arvoa
Rovaniemen asukkaille tulisi korostaa.
6. Jäsenten ajankohtaiset asiat keskustellen
Anne-Mari Söderström kertoi että kiinnostus jatkojalostukseen on viriämässä
alkutuotannon toimijoilla. Ulkopuolisia työntekijöitä tarvitaan edelleen isoimmilla
tiloilla, mutta pienillä tiloilla on vähän jatkajia tiedossa. Tornion suunnalla
maataloudella menee hyvin.
Hely Juntunen kertoi Metsähallituksella olevan paljon yhteistyötä koulutuksen
järjestäjien kanssa Rovaniemellä ja Pyhällä, jossa on työssäoppimis- ja
harjoittelupaikkoja. Kansallispuisto-opaskoulutus on kuitenkin kuivumassa kokoon.
Meneillään on profilointityö Pyhä-Luoston kansallispuistolle ja Napapiirin
retkeilyalueelle. Käynnissä on myös ”Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi” hanke. Työtä tehdään myös venäläisten matkailun kehittämisessä
kouluttamalla henkilöstöä ja kääntämällä materiaalia venäjän kielelle.
7. Muut asiat
Ei muita asioita.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 22.10.2014 klo 11.00–13.30 Pilkkeessä.
http://www.tiedekeskus-pilke.fi/
Kokouksen yhteydessä myös Pilkkeen esittely. Pyydetään kokoukseen Lapin liiton
asiantuntijaa kertomaan uudesta rakennerahastokaudesta.
9. Kokouksen päättäminen
Helena Ailunka päätti kokouksen klo 14.10.

