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5.12.2018
Vimpelin Elinkeinovaliokunta

Elinkeinovaliokunnan kokous 4/2018
Aika

Ti. 4.12.2018 klo 17:30 – 20:30

Paikka

Rinneravintola Välilasku, Lakeaharjuntie 98

Läsnäolijat

Esa Salmela
Pasi Arvola
Petri Toppinen
Jouni Niemelä
Hannu Särkinen
Vesa Alanko-Luopa
Jari Lakaniemi
Seija Kinnunen
Terhi Honkonen
Susanna Korkiatupa
Viivi Korkiatupa
Juha Lehtineva
Risto Riihimäki

1.

Kokouksen avaus
Susanna Korkiatupa avasi kokouksen klo 18:15 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Susanna Korkiatupa.

3.

Edellisen kokouksen 19.9.2018 muistio
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

4.

Jamin kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen ja oppimisympäristöjen
siirto yritysten yhteyteen
Jamin aikuiskoulutusjohtaja Risto Riihimäki kertoi Jamin ajankohtaisista
asioista. Risto kertoi kone- ja metalliteollisuuden koulutusten huonosta vetovoimasta, mikä on aiheuttanut painetta uudenlaisen koulutusmallin kehittämiseen ja käyttöönottoon. Myös toisen asteen koulutuksen reformi vie
koulutusta yhä enemmän yrityksissä tapahtuvaksi oppimiseksi. Jami on
em. syistä siirtämässä kone- ja tuotantotekniikan opetusta yhä enemmän
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Järviseudun yrityksiin. Käytännössä myös koneita ja laitteita tullaan siirtämään alueen yrityksiin, jolloin opiskelijat ovat yhä paremmin kosketuksissa
yritysten tekemiseen. Yhteistyösopimusten ja koneiden siirtojen on määrä
alkaa keväällä 2019.
Risto Riihimäki kertoi ulkolaisten opiskelijoiden olevan Jamille erittäin tärkeitä ja yhteistyötä Vienan Karjalan yhteistyökumppanin kanssa on tarkoitus laajentaa siten, että alueemme yritykset voisivat liittyä myös rekrytointimatkoille mukaan. Seuraava matka Petroskoihin on tarkoitus järjestää
18.3.2019. Koulutusreformin myötä on opiskelijoille mahdollista tehdä kahdenlaisia sopimuksia; koulutussopimuksia ja oppisopimuksia. Oppisopimuskoulutuksessa on rajoitteena ulkolaisten opiskelijoiden osalta enintään
25 tunnin opiskelu viikossa (tasoitusjakso 1 vuosi). Koulutussopimuksen
aikana ei ole luvallista maksaa opiskelijalle palkkaa.
Risto Riihimäki kertoi myös lähialueen asuntotarjonnalla olevan suuri merkitys sille mihin opiskelijat asettuvat opiskelemaan. Jamin markkinointiponnisteluja on viime aikoina tehty mm. Perhon suuntaan, joka koetaan
luonnolliseksi koulutus- ja työssäkäyntialueeksi myös Jamin koulutuspaikkakunnilta katsottuna.

5.

Elinkeinostrategialuonnoksen läpikäynti
Vt. kunnanjohtaja Seija Kinnunen esitteli Vimpelin elinkeinostrategialuonnosta (liitteenä).
Vimpelin kuntastrategian strategiset tavoitteet elinkeinotoiminnan osalta:
Elinvoimapolitiikka on läpileikkaavana elementtinä kaikessa kunnan
toiminnassa. Kaavoitus ja tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa. Kunnan oma hankintatoiminta ja omistajapolitiikka on läpinäkyvää.

Vimpeli, yrittäjyysmyönteisin kunta?
Elinkeinostrategia menee vielä Vimpelin valtuuston hyväksyttäväksi.
Asian käsittelyn kohdassa keskusteltiin kehittämistarpeista mm. teollisuusmäen opastekylttien ja teiden nimien osalta. Ongelmana on mm. rekkaliikenteen harhailut teollisuusalueella.

6.

Työryhmien järjestäytyminen
Työryhmät
1.

Lakeaharjun kehittäminen, kokoonkutsujana JPYP:n kehittämispäällikkö Juha Lehtineva.

2.

Road-68, kokoonkutsujana JPYP:n projektipäällikkö Viivi Korkiatupa
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3.

Vimpelin teollisuusmäki, kokoonkutsujana JPYP:n toimitusjohtaja
Vesa Alanko-Luopa.

Ryhmät aloittavat kokoontumisen ja työskentelyn vuoden 2019 alkupuolella. Työryhmien kokoonpanot ovat avoimia ja niitä voidaan täydentää kehittämistyön edetessä.

7.

Muut asiat
Vesa Alanko-Luopa esitteli lyhyesti Asenteella duunia-kehittämishankkeen
tavoitetta ja toimenpiteitä. Hankkeen avulla pyritään löytämään henkilöstön
perehdyttämiseen uusia malleja ja työkaluja.

8.

Seuraava kokous
Seuraava elinkeinovaliokunnan kokous pidetään maaliskuussa 2019. Tarkempi aikataulu ja kutsu kokoukseen lähetetään myöhemmin.

Muistion laati

Vesa Alanko-Luopa
JPYP

