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Osallistujalista liitteenä
1. Klusterin avaus
Puheenjohtaja Ensio Pynninen avasi kokouksen klo 12.
2. CLT-koulutustiloihin tutustuminen
Martti Mylly, tiimivastaava, Ammattiopisto Lappia
Martti esitteli CLT-koulutustilojen rakentamisen eri vaiheita sekä 3 D – suunnittelun hyödyntämistä siinä. Esityksessä pureuduttiin CLT-rakentamisen ominaispiirteisiin. Tämän jälkeen käytiin CLT-koulutustiloissa, missä saatiin tietoa itse valmistuslinjasta sekä elementin eri valmistusvaiheista.
Koneiden asennus aloitettiin marraskuussa 2013, ensimmäiset CLT-levyt valmistuivat tammikuussa 2014. Avajaiset pidettiin 25.4.2014.
3. Edellisen kokouksen muistio
Ensio Pynninen, pj
Edellisen kokouksen muistion läpikäynti
4. Toimialanäkymät
Päivi Holopainen, Lapin liitto
VATT:n laskelmien mukaan työllisten määrä lähtee laskuun 2018 jälkeen. Väestöennuste on, että Lapissa vähennystä v. 2030 n. 20 000 henkeä. VATT: n ennusteen
mukaan rakennusteollisuudessa, uudisrakentamisessa sekä korjausrakentamisessa
töitä riittäisi jatkossa hyvin.
Tällä hetkellä eri toimialaklustereita kaikkiaan 9 ryhmää. Tavoitteena on ollut, että
ryhmässä 1/3 osa oppilaitoksen, 1/3 osa elinkeinoelämän edustajia ja loput 1/3
osa alueviranomaisten edustajia. Elinkeinoelämän edustajia on liian vähän tällä
hetkellä. Tarkoituksena on saada klusteritoiminta toimimaan jatkossa itsenäisesti.
Lapin ennakoinnin toimintamallissa Maakunnallinen ennakointiryhmän tehtävänä
on strateginen ja sisällöllinen päätöksenteko, tehdä pitkän aikavälin työvoima-,
ammattirakenne- ja koulutustarve-ennusteita, maakunnan tilan seurantaa sekä
tehdä Lapin ennakointikatsaukset. Ennakointivastaavat tekevät

vuosisuunnitelman, koordinoinnin ja Lapin luotsin ylläpidon. Toimialaklusterit ovat elinkeinoelämän ääni maakunnan kehittämisessä toimialojen nykytilojen sekä kehitysnäkymien
suhteen. Vuosikello kokoaa vuosittaisen ennakointitoiminnan.
Tutustuimme Lapin luotsin sivujen sisältöön. Vanhat muistiot klusterien kokouksista löytyy
sieltä.
Esitettiin seuraavaan kokoukseen elinkeinoelämän edustajan saamista mukaan esittelemään
tulevaisuuden näkymiä.
5. Rakennusalan SWOT analyysi
Päivi Holopainen, Lapin liitto
Paikalla olijat vastasivat kokouksen aikana jaettuun SWOT kyselyyn, joka palautettiin kokouksen jälkeen Päiville.
6. Yrittäjien ja työelämän edustajien puheenvuorot
• Mitä ajassa liikkuu?
- Nuoret karttavat aloja jotka ovat raskaita. Lapin TE- toimiston Tuula Pekkalan mukaan
Rovaniemellä ei ole saatu Teollisuusrakentamisen kurssille yhtään hakijaa. Täydennyskoulutuksiin vähän hakijoita. Koulutuksen aikana työssä oppimispaikkojen kautta päästy töihin.
- Rakennusliiton Jarmo Alatarvas huomioinut, että Norjassa ja Ruotsissa töitä hyvin tarjolla,
työntekijöiden mielestä Ruotsiin on helpompi mennä töihin kuin Norjaan.
- Tiedonantovelvollisuus lisääntyy verohallinnolle rakennustyömaalla tapahtuvan rakentamisen, korjauksien ja kunnossapidon liittyvään toimintaan 1.7.2014. Lisäksi työmailla otetaan
käyttöön sirulla varustettu kuvallinen kulunvalvontakortti. Myös työssä oppijoilla pitää olla
nämä.
- 2. asteella uudet opsit käyttöön 2015 syksyllä, samalla rahoitusmallin muutos, entistä
enemmän merkitystä työllistymisellä, läpäisevyydellä, jatkossa puolet tuloista näistä ja loput
pääluvun mukaan.
- 2. asteella haasteita, AMK irtaantui sekä leikattu suhteellisesti eniten oppilaspaikkoja.
AMK yhdistynyt, tunnustelua yhdistymisen jälkeen. Hakijoita hyvin rakennuspuolella.
Maanmittauspuolella vähemmän hakijoita.
- Läpäisy % ok, aikuisten puolella hiukan ongelmia
- Ammattikorkeakoulu laki muuttuu

- Positiiviset näkymät
Aikuiskoulutus puolella määrärahat pienenevät koko ajan, tulossa 21 % VOS koulutusten
leikkaukset.
• Mitä viestejä koulutuksen järjestäjille
- Pintakäsittelyalan koulutuksiin pitäisi saada enemmän poikia, tällä hetkellä suurin osa koulutettavista tyttöjä.
- Kouluille Valtti-älykortti käyttöön
7. Muut asiat
C&Q tilanne seuraavaan kokoukseen
8. Seuraavan klusterin ajankohta
- Syksyllä esitykset klusterin ajankohdasta.
- Kotitehtävänä Rakennusalan toimialan näkymien päivitys (Lapin luotsi)
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.
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