TOIMIALAKLUSTERIKOKOUS
Auto- ja logistiikka-ala

PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:

tiistai 22.9.2015 klo 13:30–17:00
Levi-Instituutti, Wellevi, Levisalmi 1, 99130 Levi

1.

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta




2.

Edellisen kokouksen pöytäkirja


3.

Hannu Uimaniemi kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjaan ei ollut huomautettavaa

Auto- ja logistiikka-alan klusterin kokoonpanon päivitys
Klusterin kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia edellisen kokouksen jälkeen,
joten klusteriin on syytä nimetä uusia jäseniä poistuneiden tilalle




4.

Klusterin varapuheenjohtaja Martti Kovalainen avasi
kokouksen klo 13:55
Kokouksen läsnäolijat: Martti Kovalainen, Hannu Uimaniemi,
Raimo Paldanius, Jari Pellikka, Piia Kilpimaa, Päivi Holopainen,
Jouni Takkinen (vierailija/ Lapin ammattiopisto)
Sihteeriksi valittiin Hannu Uimaniemi

Henna Nurmisen jäädessä pois Kuljetusliike Ilmari Lehtosen
palveluksesta hänen tilalleen kokoukseen pyydettiin
laatupäällikkö Jari Pellikka samasta yrityksestä.
Kari Kähkösen aloitteesta hänen tilalleen klusteriin tulee valita
uusi henkilö. Klusterin yritysjäsenet valmistelevat uuden
yritysjäsenen nimeämisen seuraavaan kokoukseen mennessä.
Martti Kovalainen toimii jatkossa klusterin puheenjohtajana ja
Jari Pellikka varapuheenjohtajana

Yritysten ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Yritysten edustajat






Jari Pellikka kertoi Kuljetusliike Ilmari Lehtosen ajankohtaiset
kuulumiset. Tilanne kuljetusmarkkinoilla on tällä hetkellä
vakaa, mutta ailahtelevainen. Kaikkialla näkyy tarve
toimintojen tehostamiseen. Kalustoa uudistetaan
säännöllisesti, mutta kalustomäärää ei ole lisätty. Sähköisiin
rahtikirjoihin ollaan siirtymässä siten, että pyrkimyksenä on
päästä paperisista rahtikirjoista eroon.
Martti Kovalainen kertoi Kuljetus Kovalaisen ajankohtaiset
kuulumiset. Aiemmin ennakoitu orastava kasvu on toteutunut
ja myynti on kasvanut. Sähköiset rahtikirjat ovat yleistyneet
siten, että jo 96% rahdista kulkee sähköisten asiakirjojen
kautta.
Raskaan kaluston valvonnan vähentyminen huolettaa alan
yrittäjiä. Entisen liikkuvan poliisin henkilöt ovat suurelta osin

muissa tehtävissä, mikä näkyy vähentyneinä valvontamäärinä ammattiliikenteessä.
5. Koulutusten järjestäjien ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Koulutusten järjestäjien edustajat






Raimo Paldanius kertoi Työvoimakoulutusten ajankohtaiset näkymät
o Ensi vuoden työvoimakoulutukset ovat suunnittelussa. Haasteita suunnitteluun
aiheuttavat leikattavat koulutusmäärärahat.
o Pitkäaikaistyöttömien määrä on valtakunnallisesti kasvanut merkittävästi ja
heidän kouluttamisensa on TEM:ssä painopistealueena.
o Työvoimakoulutus siirretään OKM:lle vuonna 2018. Lainsäädännön valmistelu
käynnistyy vuosien 2016 ja 2017 aikana. Muutoksessa mm. tutkintotavoitteinen
koulutus siirtyisi OKM:n alaisuuteen kokonaisuudessaan. TEM alaisuuteen
jäisivät maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukset, yrityskohtaiset
yhteishankintakoulutukset ja ainakin osittain lyhytkurssit.
Hannu Uimaniemi kertoi koulutuksen järjestäjän kokemuksia Lapin ammattiopiston
osalta
o Suunniteltu työvoimakoulutuksen rahoituksen siirtyminen TEM:stä OKM:n
alaisuuteen voi parhaimmillaan tehdä koulutusten suunnittelusta joustavampaa
ja työelämän tarpeisiin ketterämmin vastaavaa. Parhaimmillaan tämä voisi
poistaa omaehtoisen koulutuksen pullonkauloja, jotka liittyvät opiskelun
aikaisen elämän rahoitukseen (opiskelu työttömyysetuudella alle 25-vuotiaana)
o Lapin ammattiopiston opettajien keskuudessa on pohdittu mitä koulutuksia
maahanmuuttajille voitaisiin tarjota tulevaisuudessa. Yhtenä vaihtoehtona on
noussut esiin Varastonhoitajan koulutus, joka parhaimmillaan antaa
opiskelijoille laajat mahdollisuudet työllistyä eri Logistiikan alan tehtäviin.
Erityisesti jos koulutus sisältää myös kuorma-autokorttikoulutuksen ja
kuljetusalan perustason ammattipätevyyden
Piia Kilpimaa kertoi kuulumiset Lapin yliopiston osalta
o Edellisessä kokouksessa esitettiin, että klusterille voitaisiin valmistella
koulutuskokonaisuuksia Lapin korkeakoulujen tarjonnastakin, erityisesti
johtamisen teemasta. Lapin yliopiston edustaja Piia Kilpimaa ja Henna Nurminen
ovat tavanneet tämän asian merkeissä ja pohtineet myös muita
koulutustarpeita. Tämän tuloksena päätettiin erityisesti suunnitella ja kartoittaa
koulutuksia, joiden sisältöalueina työhyvinvointi, asiakaspalvelu, työkaluja
esimiestyöhön ja johtamiseen.
o Näihin teemoihin liittyen on Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluissa
suunniteltu koulutustarjontaa. Tällä hetkellä markkinoinnissa on
koulutuskokonaisuus ”Työkaluja esimiestyöhön ja työhyvinvointiin”, joka pitää
sisällään esimiestyötä, johtamista ja hyvinvoinnin teemoja. Koulutuksesta voi
suorittaa myös osa-kokonaisuuksia.
o http://www.ulapland.fi/events/Tyokaluja-esimiestyohon-ja-tyohyvinvointiin-3op/10435/2c069aec-134e-4681-b3c4-82ba6058a202
o

Työhyvinvointi koettiin muutenkin tärkeäksi teemaksi klusterissa, ja tästä käytiin
paljon keskustelua. Kuljettajien jaksamisen ja työssä pysymisen kannalta on
tärkeää, että omaan kuntoon ja hyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja tämä
huomioidaan myös johtamisessa.

6. Matkailu- ja kaivosalojen ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Katariina Palola, elinkeinojohtaja Kittilän kunta/ Kideve Elinkeinopalvelut



Katariina Palola kertoi Kittilän kunnan kannalta ajankohtaiset Matkailu- ja kaivosalan
kuulumiset.
Kittilän kunnan esimerkki osoittaa, että kaivostoiminta ja matkailu ovat mahdollisia
samalla alueella ja ne myös täydentävät toinen toisiaan. Kaivostoiminnan




käynnistyminen mahdollisti asuntorakentamisen Levin alueelle, jossa oli jo pitkään ollut
pulaa sesonkityöläisten asunnoista.
Jatkossa Levin matkailuun haetaan kasvua ulkomailta. Kotimaan markkinoilla Levillä on
jo niin vahva asema, että sillä suunnalla ei kasvupotentiaalia enää juurikaan ole.
Kaivostoiminnassa Kittilän kaivoksen toiminta-aika on tälläkin hetkellä kymmeniä vuosia,
mutta toiminta-aika voi jatkua huomattavastikin, koska esiintymästä on kartoitettu vasta
osa.

7. Klusteritoiminnan esittely Kuljetusalan tutkintotoimikunnalle
Päivi Holopainen, Lapin liitto


Päivi Holopainen esitteli klusteritoiminnan taustoja ja tämän hetkisen tilanteen
tutkintotoimikunnan edustajille.

8. Muut asiat



Lapin luotsin sivuille päivitettiin uudet tekstit toimialan tulevaisuuden näkymiin.
Klustereiden antamista teemoista on suunnitteilla monialainen opinnäytetyöprojekti
YAMK koulutuksiin. Toimeksiannot voisivat olla eri toimialaklustereiden välisiin
rajapintoihin. Päivi Holopainen kertoi projektin taustoja. Projektia käsitellään
Klustereiden puheenjohtajakokouksessa.

9. Seuraava kokousaika- ja paikka


Seuraava kokous pidetään Lapin yliopistolla 14.3.2016 klo 9-12

10. Kokouksen päättäminen


kokous päätettiin klo 17:15

