TOIMIALAKLUSTERIKOKOUS
Kone-, metalli-, sähkö- ja muu teollisuus klusteri
Aika:
Paikka:

MUISTIO

keskiviikkona 17.9.2014, klo 9-12.
Stora Enson keskuskonttori (neukkari 523), Veitsiluodon tehtaat, Kemi

1. Klusterin avaus
Puheenjohtaja Reijo Keskimölö avasi kokouksen klo 9:10 katsauksella Stora Enson
toimintaan (www.storaenso.com). Asialistaan tehtiin muutos siten, että Mervi Nikanderin esittelemä Lappi-sopimus käsiteltäisiin ensimmäisenä.
2. Lappi sopimus, maakuntaohjelma 2014 – 2017
Ohjelmapäällikkö Mervi Nikander esitteli Lappi-sopimusta (liite 2), joka on Lapin
maakuntaohjelma vuosille 2014 - 2017. Lappi-sopimus sitoo yhteen kaksi asiakirjaa, maakuntastrategian ja maakuntaohjelman, joilla kuvataan Lapin alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoimintaa. Lappi-sopimus jaettiin osallistujille painotuotteena.
Tämän klusteri kannalta olennaista on, että alueen elinkeinotoimintaan pohjautuvaa T&K toimintaa tullaan tukemaan. Alueen liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen on pidettävä mielessä. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen on
haaste. Lappi-sopimuksessa oleva Aluerakennetta ja kehittämisvyöhykkeitä ja
-käytäviä kuvaava kartta v.2040 on hyvä pitää mielessä mietittäessä kehittämishankkeita.
3. Jäsenistön muutokset
Tarkasteltiin nykyinen klusterijäsenistö ja todettiin että elinkeinoelämän edustusta
tulee saada kattavammaksi. Uusia jäseniä kutsutaan seuraavasti (kutsuja):
•

Haltik, (Päivi H.)

•

Outokumpu Oy, (Reijo K. ja Pentti K.)

•

Metsä Group, (Taija J.)

•

Oy Botnia Mill Service Ab, (Pentti K.)

•

BRP Finland Oy, (Kari R.)

•

Kalotti-Automaatio KY, (Pentti K.)

Uusille jäsenille välitetään linkki sivuille www.lapinluotsi.fi.
4. Edellisen kokouksen muistio
Tarkastettiin läpi edellisen kokouksen muistio, eikä siihen ollut huomautettavaa.

5. Toimialan näkymät, (liite 3)
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) julkistamat luvut kuvaavat toimialoilla tapahtuvaa työvoiman tarpeen kehitystä ja sitä kautta ennakoivat koulutustarvetta. Päivi Holopainen jakoi VATT:n perusurat ja Lapin esitys taulukon. Syyskuun alussa annettuihin VATT
lukuihin on Lapin liitolla palautteen anto käynnissä. Käytiin läpi palautteen perusteluja ja
täydennettiin niitä osallistujien kommenttien pohjalta.
Päivi esitteli klusterityön tavoitteita ja tehtäviä. Toimialaklusterit nähdään Lapin liitossa ja
ELY keskuksessa tärkeänä aluehallinnon, elinkeinoelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyömuotona, äänenä maakunnan kehittämiseen. Seuraava hanke on käynnistymässä
1.3.2015 ja silloin tulee mietittäväksi klustereiden määrä ja uusien klusterien tarve.
Teollisuus toimialaklusterin merkityksiä ja kehittämisideoita:
•

aidon vuoropuhelun mahdollisuus

•

teemoittaminen kehittäisi

•

koulutuksen järjestäjille tärkeä ennakoinnin väline

•

paikallisuus alueen osaamisessa tehostuu, oppilaat läheltä, opettajien osaaminen pa-

ranee yritysyhteistyön avulla, paikallisia oppilaitoksia tukevaa toimintaa
•

vaikuttamismahdollisuus opetussuunnitelmien rakenteisiin

•

ajan hermolla pysyminen

•

kierretään eri toimipaikoissa ja kokoonnutaan vähintään kaksi kertaa vuodessa

Pyydettiin pääsivun (luotsi.lappi.fi/teollisuus) tekstien kommentit ja muutosesitykset sähköpostilla. Huom! Klusterisivun osoite on muuttunut klusterin nimenmuutoksen vuoksi.
6. C & Q tilannekatsaus
Kari Rekilä esitteli C&Q osaamiskartoitusta ja esimerkkinä Rovaniemen alueen teollisuusyrityksille viime keväänä tehdyn kyselyn tuloksia. C&Q on Ammattiopisto Lappian ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhteinen ohjelmisto, johon kootaan tietoa yritysten osaamistarpeista. ELY -keskuksella on pääsy tietokantaan. Kyselyssä kartoitetaan yhdeksän kysymyksen avulla yrityksen osaamistarpeita. Keskustelua osallistujayrityksiin käydään vuositasolla,
muun muassa mitä uusia haasteita/henkilöstöä on tullut. Järjestelmä luo uudenlaista kumppanuutta oppilaitosten välille ja on tärkeää varsinkin laadullisen ennakoinnin välineenä.

7. Toimialan kuulumisia
Reijo Keskimölö kuvaa tulevaisuudennäkymiä Veitsiluodossa valoisammaksi kuin muutamaan vuoteen. Eläköitymisvauhti on keskimäärin 20 henkilöä vuodessa. Paperikone 1:n sulkemisesta johtuneiden yt-neuvottelujen vuoksi uusia henkilöitä haetaan toistaiseksi vain sisäisellä haulla. Prosessihoitajien kunnossapito-osaamista parannetaan yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa. On käynnistetty muun muassa oppisopimuskoulutus, jossa työntekijät saavat tehdä täysin tutkinnon perusteiden mukaista työtä. Parannetaan prosessinhoitajien mekaanisen kunnossapidon ja sähköautomaation osaamista, joka tarve on kasvava.
8. Ammatillisen koulutuksen kuulumisia
Pentti Koskela kertoi ammattiopetuksen puolella meneillään olevista uudistuksista. Opetussuunnitelmien uudistustyö on käynnissä. Ollaan siirtymässä osaamispistejärjestelmään (oppimistulosten siirto- ja kerryttämisjärjestelmä). Koulutusten kestoaika vanhassa merkityksessään häviää ja mennään lähemmäksi näyttötutkintojärjestelmää.
Oppilaitosten tulorahoitus muuttuu rahoituslain uudistuksessa. Nykyisin käytössä olevasta
laskentapäivärahoituksesta (20.1. ja 20.9. tapahtuva oppilasmäärän laskenta) siirrytään uuteen tapaan, jossa laskentapäivän osuus tulorahasta pienenee 47 %:n. 44 % tulorahasta tulee sen mukaan, paljonko tutkinnon osia on suoritettu. Loppu tulee vaikuttavuuden mukaan.
Tässä uudistuksessa opintojen loppuun saattaminen ajallaan tai tutkinnon osien osittain suorittaminen korostuu.
Yhteishaun uudistus keväällä aiheutti yllättävän kadon hakijamäärissä alueemme oppilaitoksiin. Kevään yhteishaussa saivat hakea vain peruskoulun päättävät opiskelijat ja ilman aiempaa tutkintoa olevat hakijat. Oppilaspaikkojen täyttymisessä on vajetta eri koulutusaloilla.
Tekniikassa on kuitenkin kohtuullinen tilanne.
9. Muut asiat
Klusterin nimeksi vahvistettiin Teollisuusklusteri.
10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka
Seuraava tapaaminen on Ammattiopisto Lappiassa Tietokatu 1:ssä 18.3. tai 25.3.2015 klo
11:00 – 15:00. Ajankohta vahvistetaan alkuvuodesta.
11. Kokouksen päättäminen

Läsnäolijat:
Jäsenet:

Muut:

Jurmu Taija, Lapin kauppakamari, ennakointivastaava
Keskimölö Reijo, Stora Enso, PJ
Koskela Pentti, Ammattiopisto Lappia
Kuula Taisto, Ammattiopisto Lappia
Rekilä Kari, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Valkonen Risto, Itä-Lapin ammattiopisto
Holopainen Päivi, Lapin liitto
Nikander Mervi, Lapin liitto
Ylitervo Anne, Lapin oppisopimuskeskus

