TOIMIALAKLUSTERIKOKOUS
Teollisuus

MUISTIO

Aika: torstai 9.4.2014, klo 12.00–15.30
Paikka: Ammattiopisto Lappia, Tietokatu 2, Kemi
Osallistujat:
Reijo Keskimölö, Stora Enso
Sisko Kivistö, Outokumpu
Tuula Sivonen, Teknologiateollisuus
Satu Tervasmäki, ELY-keskus
Pentti Koskela, AO Lappia
Taisto Kuula, AO Lappia
Päivi Holopainen, Lapin liitto
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta
Puheenjohtaja Reijo Keskimölö avasi kokouksen klo 12.00. Asialistaan tehtiin muutos siten,
asialistan kohdan 6. Koulutuksen ajankohtaiset asiat ja kuulumiset siirrettiin ensimmäiseksi.
2. Koulutuksen ajankohtaiset asiat ja kuulumiset
Toimipaikkapäällikkö Pentti Koskela kävi läpi ammattiopisto Lappia opiskelupaikkojen
vähennyksien (365 opiskelijapaikkaa), opiskelijakohtaisen rahoituksen väheneminen ja
aikuiskoulutuksen määrärahojen leikkauksien vaatimat sopeutukset. Koulutusaloja keskitetään
Kemiin prosessiteollisuuden keskittymä ja Puualan keskittymä. Kemiin keskittyy sähköala
(sähköasentaja ja automaatioasentaja) kone- ja metalliala Kemissä keskittyy teollisuuden
kunnossapitoon. Tornioon keskittyy kone- ja metalliala valmistustekniikan koulutus ja
automaatio ja kunnossapidon koulutus Torniossa ja Kemissä. Keminmaasta autoala siirtyy
Kemiin ja turvallisuusala Tornioon 2016. Simon kalatalouden opetus siirtyy Kemiin 2015 syksyllä.
Hakijamäärä yhteishaussa oli n. 650 ja erillishaussa n. 180 aloituspaikkoja yhteensä 930.
Kemissä haussa on ylioppilaille tarkoitettu tekniikan koulutus metalli/sähkö/ICT/prosessi.
Haussa on koulutuskokeilulupa prosessialan metallinjalostuskoulutukseen. Tulossa on
maahanmuuttajille tarkoitettu tekniikan aloille ohjaava koulutus.
3. Ammattiopisto Lappian tekniikan esittely
Tiimivastaava Taisto Kuula esitteli Ammattiopisto Lappian tekniikan alan koulutuksen.
4. Edellisen kokouksen muistio
Tarkastettiin läpi edellisen kokouksen muistio, kohta 3. tarkistetaan jäsenistön muutokset.
Muutoin muistioon ei ollut huomautettavaa
5. Lapin toimialaklusteriseminaarin tuloksia ja niiden eteenpäinvieminen teollisuusklusterissa,
ajankohtaista klusteritoiminnan organisoitumisessa
Päivi Holopainen kävi läpi Klusteriseminaarin antia joka pidettiin Rovaniemellä 21.1.15.
Klusterien kehittämisestä oli noussut esille klusterien tehtävä ennakoinnissa ja toivottiin
toiminnalle jämäkkyyttä. Klusterien väliselle yhteistyölle toivottiin yhteisiä teemoja ja yhteisiä
kokouksia klustereille joilla on yhteisiä rajapintoja.
Selvitellään keillä klustereilla on rajapinta teollisuusklusterin kanssa joiden kanssa voisi tehdä
yhteistyötä. Nähtiin tärkeänä, että klusterit tekisivät yhteistyötä teollisuuden tunnetuksi
tekemisessä.
Sovittiin, että 12.11. järjestetään yhteinen messu/vanhempainilta tapahtuma Kemissä, johon
osallistuu oppilaitokset ja teollisuuden edustajat.

6. Yritysten ja muiden toimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Outokumpu: EU:n tuontitullit ruostumattomalle teräkselle nostaa Tornion tehtaiden näkymiä.
LNG-terminaalin rakennustyö alkaa Röytässä. Outokumpu palkkaa Kemi-Tornio alueelle n. 600
kesätyöntekijää.
Teknologiateollisuus: Suomen vienti on laskenut 4 % johon on ulkopuolelta vaikuttanut mm.
Ruotsin kruunun kurssi ja Venäjän tilanne.
Yritykset voivat ottaa kesätyöntekijöitä, vaikka yrityksessä olisi lomautuksia
(työmarkkinaosapuolten sopimus).
Stora Enso: Henkilöstön osaamisen laajentamiseen liittyvät koulutushankkeet menossa.
Ely-keskus: Lapissa pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut, pitkäaikaistyöttömien määrän
kasvu on pienentynyt.
8. Muut asiat
Ei muita asioita.
9. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema
8.10.2015 klo 11.00–15.00 Tietokatu 2 Kemi
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.30.

