Kilpailu työvoimasta kiristyy
Osaavan työvoiman puute puutuote- ja
huonekaluteollisuudessa kasvaa. Nuorten ikäluokkien koon pienentyessä kilpailu työvoimasta kiristyy tulevaisuudessa.
Puutuoteteollisuus ry kartoitti äskettäin yhdessä TTS:n kanssa alojen koulutuksen tilanteen. Selvityksen rahoittivat Metsämiesten säätiö ja Puumiesten
Ammattikasvatussäätiö.
– Aloituspaikat ovat romahtaneet kaikilla koulutusasteilla ja opettajien tiedot eivät ole ajan tasalla, Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikkola tiivistää selvityksen tuloksen.

Lahden amk:ssa hyvä suunta
Selvityksen mukaan toisen asteen
puualan perustutkinnon aloituspaikat
ovat puolittuneet vuodesta 2014 ja
ammattikorkeakoulutasoinen koulutus
on pudonnut kolmasosaan entisestä.
Yliopistotasolla puutekniikan koulutusta ei ole käytännössä lainkaan.
Puutekniikan ammattikorkeakoulutason koulutus on kuitenkin lähtenyt nousuun aallonpohjastaan. Erityisesti Lahden ammattikorkeakoulu on kääntänyt
kehityksen suuntaa kaksinkertaistamalla sekä opettajien että vuotuisten aloituspaikkojen määrän.

– Vuonna 2019 sisään otettujen puutekniikan insinöörien aloituspaikkamäärä on meillä 70 opiskelijaa, mikä
on kaksinkertainen 2017 tasoon verrattuna, tekniikan lehtori Jari Suominen
huomauttaa.

Rakennusalalla puun
osuus liian pieni
Rakennusalalla puun osuus opetuksen
sisällössä on riittämätön. Puurakentamisen lisääntymistä hidastaa puute
osaavista rakennesuunnittelijoista.
Kaiken lisäksi koulutuksen sisältö ja yritysten tarpeet eivät kohtaa.
– Opetetaan edelleen katosten rakentamista, kun pitäisi opettaa teollista puurakentamista. Koulutuksessa pitää herätä siihen, että robotit ja digitalisaatio
etenevät vauhdilla, Mikkola sanoo.

Yritysten otettava vastuuta
Koulutuksen vähenemisen syynä on hakijoiden määrän lasku. Myös yrityksillä
on Mikkolan mielestä peiliin katsomisen paikka, sillä puutuoteteollisuuden
työt eivät näytä nuorten silmissä kiinnostavilta.

Nuorilla ei ole riittävää käsitystä siitä,
että puuala on kansainvälinen ja automatisoitu ja yrityksissä hyödynnetään
digitalisaatiota.
– Esimerkiksi pienikin sahalaitos saattaa tehdä kauppaa kymmeniin maihin.
Enemmänhän alan ihmisiä tapaa Pekingin kuin Helsingin lentokentällä!
Yritysten pitää Mikkolan mielestä lisätä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.
Hän nostaa hyväksi esimerkiksi huonekaluvalmistaja Iskun, jonka vanha teollisuusrakennus Lahdessa on muutettu
niin, että yritys ja Lahden ammattikorkeakoulu toimivat sen suojissa symbioosissa.
Yritysten pitää Mikkolan mielestä olla
aktiivisia, vaikka se vaatiikin niiltä resursseja. Keinoja on paljon.
– Kannattaa tarjoutua esimerkiksi hoitamaan koulutuksesta joitakin osia. Yritysten edustajat voivat toimia mentoreina. Opiskelijoille pitää tarjota kesätöitä
ja opinnäytetöiden aiheita.
Teksti: Tuulikki Huusko

Lahden ammattikorkeakoulu
tekee puutekniikan koulutuksessa
tiivistä yhteistyötä huonekaluvalmistaja
Iskun kanssa. Kuvassa PUU17-ryhmä on
lehtori Jari Suomisen (toinen vas.)
johdolla vierailulla Iskun uusissa
tuotantotiloissa, joita esitteli
Iiro Paappanen (oik.).
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