
TOIMIALAKLUSTERIKOKOUS   MUISTIO 
Rakennusala  
Aika:  10.02.2021 klo 12.00 – 14.20 
Paikka:  TEAMS -kokous 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta  
 
Kutsutut:
Juha Mäntynen, Rakennusteollisuus RT  
Tuula Pekkala, TE-toimisto  
Veli-Pekka Laukkanen, Rovaniemen 
koulutuskuntayhtymä REDU  
Pekka Uutela, Lapin ammattikorkeakoulu  
Pertti Turunen, Lapin koulutuskeskus REDU  
Janne Ekman, Lapin koulutuskeskus REDU  
Kai Heikkinen, Ammattiopisto Lappia  
Martti Mylly, Ammattiopisto Lappia   
Seppo Toratti, YIT  
Tommi Poutanen, Levi-rakennus 

Jarmo Alatarvas, Rakennusliitto 
Kai Ryynänen, Lapin ammattikorkeakoulu 
Juha Alapuranen, YBT 
Anne Syväjärvi, ELY 
Kari Skyttä, ELY 
Ritva Tuisku, ELY 
Pilvi Ryökkynen, Koulutus Nord 
Olli Airaksinen, Infra 
Päivi Holopainen, Jatkuvan osaamisen 
kehittäminen 

Tytti Ahoranta, Digipolis 
 
Kokouksen puheenjohtaja Juha Mäntynen avasi kokouksen ja totesi osallistujat  
Sihteeriksi valittiin Pilvi Ryökkynen. 
 
2. Edellisen kokouksen muistio 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 
  
 
3. Koulutus Nordin esittely 
Pilvi Ryökkynen esitteli Koulutus Nordin toimintaa. 
 
4. Klusteritoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät  
Kuullaan rakentamisalan ajankohtaiset 

- rakennusalalla ja yrityksissä sekä oppilaitoksissa ja TE-toimiston ja ELYN näkökulmasta 
 

Juha Mäntynen Rakennusteollisuus RT; 
- Pj:n toimesta jaossa ollut linkki kohtaanto ongelmasta valtakunnallisella tasolla 

Rakennusalan koulutuksen vetovoimasta on teetetty tutkimus ja se julkistettiin 29.1. 
Käykää tutustumassa: 

https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Koulutus--ja-
esitysaineistot1/2021/ammatilliseen-koulutukseen-hakeutuminen-opintojen-
keskeyttaminen-ja-tyoelamanakemykset-rakennusalalla/ 
- Taitaja SM 2021 on Oulussa 18-20.5.2021. Semifinaalit ovat 3.2.2021. Juha Mäntynen 

talonrakentamislajin ohjausryhmässä. Käykää tutustumassa: 
https://taitaja2021.fi/fi/lajit/rakentaminen/407-talonrakentaminen/ 

 
- Pääkaupunkiseudulla heikko vetovoima rakennusalan koulutuksiin – pohjoisessa 

edelleen hyvä 
- Lyhyt raportti vuoden 2021 Taitaja kisoista 
- Pj toi terveiset eri klusterien Pj tapaamisesta tammikuulta, jossa tapetilla oli ollut 

erityisesti jatkuva oppiminen sekä eri toimialojen koronajan katsaukset. Koronan 
vaikutukset näkyvät kaikilla toimialoilla ja tilanteen normalisoitumista odotellaan.  

https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Koulutus--ja-esitysaineistot1/2021/ammatilliseen-koulutukseen-hakeutuminen-opintojen-keskeyttaminen-ja-tyoelamanakemykset-rakennusalalla/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Koulutus--ja-esitysaineistot1/2021/ammatilliseen-koulutukseen-hakeutuminen-opintojen-keskeyttaminen-ja-tyoelamanakemykset-rakennusalalla/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Koulutus--ja-esitysaineistot1/2021/ammatilliseen-koulutukseen-hakeutuminen-opintojen-keskeyttaminen-ja-tyoelamanakemykset-rakennusalalla/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftaitaja2021.fi%2Ffi%2Flajit%2Frakentaminen%2F407-talonrakentaminen%2F&data=04%7C01%7CVeli-Pekka.Laukkanen%40redu.fi%7C02301e8a3caf41f5961008d8c7589139%7C4c60a66f0a8d446e9ac0836a00d84542%7C0%7C0%7C637478530497216693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wZL82w%2FLif2lb%2FJ2LBK4FOEx%2BMlkenU3LkxjeJvv%2BGQ%3D&reserved=0


- PJ:n mukaan koronaa ilmentynyt myös joillakin työmailla pienimänä ryppäinä – korona 
toimenpiteistä viestitty myös aliurakoitsijoille 
 

Jarmo Alatarvas Rakennusliitto 
- Korona toimenpiteitä tehostettava työkohteissa, taukotilat jne.  
- Etäopetus huolestuttaa, myös liittoon tullut yhteyden ottoja aiheen tiimoilta 

 
Tuula Pekkala TE-toimisto 

- Työttömien määrä noussut huomattavasti korona kriisin aikana. Eniten työttömiä 
palvelu-, rakennus- ja kuljetusalalla 

- Kaupanala, hoiva-ala sekä prosessi työllistää hyvin 
- Lapissa tarjolla eri puolilla maakuntaa rakennusalan koulutusta 
- TE-toimistot toivovat, että osatutkinnot laitettaisiin erillisinä hakuun 
- Telinerakennuskoulutus tullut uutena ajankohtaiseksi 
- TE-toimisto on huomannut keskeytyksienmäärän kasvun etäopetuksen myötä 

 
Ritva Tuisku ELY 

- Kilpailutukseen suunnitteilla erinäisiä rakennusalan koulutuksia kevään aikana 
- Tarkentava tieto koulutuksien järjestäjiltä liittyen ryhmä/ non stop aloituksiin 
- Ennakointi erittäin tärkeää; tulevaisuuden tarpeet tulee huomioida nyt Lapissa 

 
Pekka Uutela Lapin AMK  

- Etäopetus jatkuu, vain joitakin pieniä ryhmiä lähiopetuksessa 
- Vuonna 2020 valmistui ennätysmäärä rakennusalan insinöörejä 85, joiden työllistyminen 

on ollut hyvä 
- Uusiakin koulutuspaikkoja on tulevassa yhteishaussa tarjolla hyvin 
- Verkostojen kuihtuminen etätyössä huolestuttaa 
- AMK pudokkaita ei tavallista enempää 

 
Janne Ekman REDU 

- Maanrakennusalan koulutuspaikkoja tällä hetkellä Lapissa hyvin ja myös työllistyminen 
on todella hyvällä mallilla 

- Maanrakennusala on ollut lähiopetuksessa sekä työelämässä oppimassa lähes koko 
pandemia ajan, näin ollen lähestulkoon normaalia toimintaa yksikössä 
 

Pertti Turunen REDU 
- Opintojen eteneminen aiheuttaa huolto monen osalta 
- Ryhmät hajautettu kahteen vuoroon jatkuvana korona toimena 
- Nosteen luominen rakennusalalle tarpeellista tulevaisuudessa 
- Työelämässä oppimispaikat voivat olla haaste tulevaisuudessa, jos konkurssit jne. 

kurittavat alaa koronan myötä 
 

Kai Heikkinen Lappia 
- Näytöissä ollut jonkin verran haasteita pandemiasta johtuen 
- Käytössä hybridimalli, jossa etä- ja lähiopetusjaksot vuorottelevat 
- Nuorten kanssa on ollut tiettyjä haasteita etäopetuksessa 

 
 
4. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema  
Seuraava kokous 02.09.2021 klo 12 (Suomen aikaa)  
Paikkaa ei vielä lyöty lukkoon, mutta   koronatilanteesta riippuen kokous voidaan järjestää Teams –
kokouksena. 



 
5. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja Juha Mäntynen päätti kokouksen klo 14.20 ja kiitti erittäin hyvästä ja vilkkaasta 
keskustelusta 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
Pilvi Ryökkynen 


