
TOIMIALAKLUSTERIKOKOUS   Muistio 
Rakennusala  
Aika:  02.09.2021 klo 12.00 – 14.15 
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, Nord 
Olli Airaksinen, Infra 
Päivi Holopainen, Jatkuvan osaamisen 
kehittäminen 

Tytti Ahoranta, Digipolis 
 
Esitys: Kokouksen puheenjohtaja Juha Mäntynen avasi kokouksen ja totesi osallistujat  
Sihteeriksi valittiin Veli-Pekka Laukkanen 
 
2. Edellisen kokouksen muistio 
Esitys: Edellisen kokouksen muistio käynyt sähköisesti kommentoitavana klusterin jäsenillä. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 
 
3. Kemin ÄRM esittely 
Esitys: Kuullaan Katja Jaako-Körkön, Lappia, esitys Kemin äärimmäisen rakennemuutoksen tilanteesta  
Katja Jaako-Körkkö esitteli Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta seuraavia haasteita ja toimenpiteitä, 
joissa vahvasti alueen kehitys- ja oppilaitostoimijat ovat mukana. Tavoitteena luoda uusia korvaavia 
työpaikkoja 1000. Oppilaitostoimijat tekemässä vahvasti osaamiskartoitus ja ohjaustyötä. TEM -ÄRM 
rahoitusta 12,75 M€. Veitsiluodossa avattu irtisanotuille ohjauspiste 12.7.2021.  

- Oppilaitostoimijat Lappia, Redu ja Nord tekemässä vahvasti osaamiskartoitus ja ohjaustyötä. Hyviä 
kokemuksia saatu, että irtisanottuja on saatu mukaan koulutuksiin 

- Lapin AMK selvittää mitä koulutustarve kysyntää syntyy ammattikorkeakoululle 
Rakennusalalla on osaavasta työntekijöistä pulaa. Kysyntää on myös työnjohtotehtäviin. 
 
4. Klusteritoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät  
Esitys: Kuullaan rakentamisalan ajankohtaiset: Pj. Juha Mäntynen 

- Rakennusalalla saatu isossa kuvassa eri kohteissa korona hyvin hallittua 
- Korjauspuolella kesällä koronan vaikutus näkyi jonkin verran 
- Puun hinta noussut, joka on kuumentanut markkinoita (panoshinta) 
- Esimiestaitojen tarve alalla nousee 
- Jäsenille tehty osaamiskysely 
- Klusteripuheenjohtajatapaaminen 31.8.2021 

o Matkailualalla on tarvetta työntekijöiden asunnoille, esim. tunturikohteissa 
o Matkailualalle tehty koulutustarveportaali  
o Lapin Luotsi sivustolta löytyy klustereiden muistiot 

 
Taitaja SM 2021 on pidetty edellisen toimialaklusterikokouksen jälkeen Oulussa 18-20.5.2021.  



 
Esitys: Kuullaan AMKn edustajilta info rakennusmestarikoulutuksen tilasta  
Lapin AMK esitys: 

- Pekka Uutela esitti AMK insinöörikoulutuksen tilanteesta 
- Sisällä ennätyksellinen määrä (400) opiskelijoita, vetovoima vertailussa Lapin AMK pärjännyt hyvin 
- Hakijoista pääosa tulee Lapin alueelta, monimuoto koulutukseen noin 30% muualta suomesta 
- Rakennusmestari monimuotokoulutuksesta noin 54% Lapista – yli 70 %:lla ammatillinen 

pohjatutkinto 
- Kai Ryynänen kertoi Älykäsrakentamisen toiminnasta, hanketoiminnan volyymista ja alkavista 

palvelutoiminnan koulutuksista 
- Ammattiväyläopinnot muuttuvat 15 opintopisteen suuruisiksi ja opiskelijat tulevat 1 vuoden 

opiskelijoiksi AMK:lle – neuvottelut toisen asteen koulutuksenjärjestäjien kanssa 
Lappia esitys: 

- Kai Heikkinen esitti Lappian rakennusalan koulutuksen tilanteen 
- Suuria muutoksia ei Lappian hakijamäärissä edellisvuoteen verrattuna 
- Rakennusalan rakennuspaikat Tornissa täynnä, myös muissa tutkinnoissa tilanne hyvä 
- Sähköalalla aloitti 60 opiskelijaa, ryntäys alalle 
- Kysyntää henkilöstövuokrayritysten kautta mm. telinetyöntekijä työntekijöille – haasteena saada 

opiskelijoita 
- Oppisopimuskoulutuksia käynnistymässä – odotukset opiskelijoiden perusosaamisesta 
- Kapasiteetti koulutukset ei tutkintolähtöisesti lähdössä liikkeelle Kemi/Tornio alueelle 
- Perinne ja hirsirakentamista käynnistymässä Muoniossa 
- Stora Enson kanssa neuvottelua muuntokoulutuksista – rakennus, taloteknikka, sähkö 
- Metsä Fibre tuo alueelle positiivista pöhinää 

TE palvelujen esitys: 
- Tuula Pekkala kertoi työttömyys ja työvoiman kysyntä tilanteesta 
- Stora Enson koulutustarveselvityksestä ja kapasiteetti koulutuksista 
- TE-palvelujen sivulta löytyy kaikki tarjonta 
- Nosturikouluttaja – ajoneuvo nosturikoulutus –  
- Havatorille 58 hakijaa (OSAO) Työvoiman kysynnässä näkyy erityisesti rakentamisen ja palvelu- ja 

hoiva-alan työvoimatarpeet. Rakentamisen avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten Kemi-Tornion ja 

Rovaniemen seutukunnissa. 

- Ritva Tuisku kapasiteetti koulutukset laajasti eri kunnissa – joustavasti voidaan tarpeeseen järjestää 
koulutuksia kysynnän mukaan 

- Ammattitaitoisista rakennusalan työntekijöistä pulaa, sähköasentajia työttöminä työnhakijoina 
REDU esitys: 

- Pertti Turunen esitti REDUn rakennusalan koulutusten tilanteen 
- Rovaniemen alueella buumi rakentamisessa, haasteena saada ammattitaitoisia opettajia alalle 
- Rakennusalalla noin 400 opiskelijaa, paikat täynnä, kehitys näyttää positiiviselta 
- Oppissopimus opiskelijoita paljon työelämässä – sähköalalla 131 paikat täynnä, hakijoita paikkoja 

enemmän 
- Maanrakennus opiskelija tilanne hyvä 
- Kapasiteettikoulutukset REDU Edu Oy kouluttaa (3000 OV) 
- Automaatiotekniikka voisi olla talotekniikka/sähköasentaja yhdistelmänä 

Infra: 
- Olli Airaksinen esitti huolen maarakennuspuolen tulevasta työvoimapulasta – eläköityminen ylittää 

valmistuvien insinöörien määrän 
Työnantajan esitys: 

- Juha Alapuranen kertoi alan ”ylikuumentumisesta” panoshinnoittelu synnyttää ongelmia 
- Tavaran saanti ongelmia – kestämätön tilanne jos hinnat edelleen nousevat  
- Rakennusmestarikoulutuksen vahva käynnistyminen hyvä asia 



- Rekrytointi ongelma työvoimasta – erilaista koulutusyhteistyötä tulee edelleen kehittää ja 
mahdollistaa opiskelijoiden tutuminen työelämään ja työpaikkoihin 

- Ruotsin puolella ei niin kova rakentamisen buumi kuin Suomessa 
Nordin esitys: 

- Pilvi Ryökkynen kertoi koulutustilanteesta 
- Eri maiden paikkakiintiöt ovat täynnä – Ruotsi on ylittämässä paikkansa 
- Rakennusala erittäin suosittu – työvoimapula, paljon työvoimaa kulkee myös Suomesta 
- Rakennusalaa markkinoidaan naisille – kiinnostusta on  
- ”yhteiskoulutuksia” yritysten kanssa käynnistynyt mm. automaatiotekniikassa 

Digipolis esitys: 
- Tytti Ahoranta kertoi CLT ja puukerrostalorakentamisesta ja teollisen puurakentamisen 

oppimateriaalihankkeesta 
- Lapin AMK mukana testaamassa CLT kestävyyttä metsäkonekorjuussa 

Juha Alapuranen kommentoi CLT ja betonirakentamisen yhdistämisestä – hybridi mallilla 
 
5. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema  
Esitys: Sovitaan seuraava kokous 10.2.2022 klo 12-14 Teams 
 
6. Kokouksen päättäminen  
Esitys: Puheenjohtaja Juha Mäntynen päätti kokouksen klo 14.15 
  


