TOIMIALAKLUSTERIKOKOUS
Teollisuus
Aika:
Paikka:

MUISTIO

maanantai 23.11.2015 klo 9.00–12.00
Neuvotteluhuone, Ammattiopisto Lappia, Tietokatu 2, Kemi

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta
Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio (http://luotsi.lappi.fi/teollisuus )

3. Ammattiopisto Lappian kuulumiset
Pentti Koskela
Pentti Koskela kävi läpi ammatillisen koulutuksen haasteita: aloituspaikat vähenee 365 ja
mahdolliset lisäleikkaukset (190 milj. euroa). Toiminnan kehittäminen järjestämisluvat,
tutke, laatujärjestelmät, valma,op. Hall. Järjestelmä. Jne. Järjestäjäverkon muutokset.
Talouden haasteet vaatii jatkuvaa sopeutumista. Pentti Koskela kävi läpi
osaamiskeskusajatusta. Kolarin ja Pellon toimipisteet on lopetettu, Keminmaa loppuu
syksyllä 2016.

4. Messu/vanhempainillan järjestäminen
- metsäteollisuudella ollut oma kampanja ja myös metalli on jalkautunut peruskouluihin
Metsäteollisuus ja metalliteollisuus on ollut yhteydessä peruskouluihin
markkinointimielessä.
- onko tarvetta rekrymessujen järjestämiseen ennen kesätöiden alkua, ja jos on niin
organisointi? Kemin vanhempainiltaan tulee yrityksiä mukaan, klusterissa mukana
olevia.
- pestipäivät perinteisesti Oulussa ja siellä on kaikki yritykset mukana.

5. Moniammatillinen YAMK-opinnäytetyö klusterien toimeksiannosta ja klusteriyhteistyö
Päivi Holopainen; Miten klustereiden välistä toimintaa saadaan kehitettyä? Rakennus- ja
hyvinvointialan klustereille tehdään sisäilman laatuun liittyvä opinnäytetyö. Opiskelijoita on
n. 20. Energiaklusterilla energiatehokkuuspäivä helmikuussa 2016. Kaivosklusteri
perustetaan uudelleen kestävän liiketoiminnan teeman ympärille.

6. Tulevaisuuspäivän tuloksia ja teollisuusklusterin näkymiä
Päivi Holopainen kävi läpi klustereiden Rovaniemellä tehtyjen työryhmien tulevaisuusnäkymiä
vuoteen 2040. 29.1.2016 järjestetään tulevaisuuspäivä vaihtoehtoisista skenaarioista
yhteistyössä Kansallisen ennakointiverkoston kanssa. Keskusteltiin teollisuuden tulevaisuuden
näkymistä.

7. Klusteritoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Tuula Sivonen kertoi teknologiateollisuuden näkymät valtakunnallisesti ja PohjoisSuomessa.
Reijo Keskimölö kertoi Stora Enson tilanteessa, Varkauden paperikoneen muuttaminen
kartongille lisännyt Veitsiluodon käyttöastetta.
LAO Kari Rekilä kertoi LAO:n tilanteesta. Olisi tarvetta Puuteollisuuden klusterille.
18.1.2015 iltapäivä 12.00->, Torniossa esitetään tuloksia teollisuuden C&Q selvityksestä 60
organisaatioon, mm. nostetaan esille osaamisvajeita.
Satu Tervasmäki: TE-toimiston näkökulmasta on työttömyys korkealla tasolla maakunnassa,
pitkäaikaistyöttömien määrä kasvanut. Kohtaanto-ongelmia. Nuorten työttömyys ei ole
oletetun paha. Määrärahat on laskemassa -30% vuodelle 2016. Rahat suuntautuu
kotoutumiskoulutukseen. Maahantulijoiden integrointi, ammattikartoitukset.
Aikuiskoulutuksen potista puolet OKM:n budjettiin.

8. Muut asiat
ELYn jäsenet klusterissa: Satu Tervasmäki, Anne Syväjärvi, Pirkko Heinonen

9. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema
15.3.2016 SE Veitsiluoto klo 9.00

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11.54

