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RUISKUVALUJAOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Perjantai 11.3.2016 klo 10.50-12.35
Eteläranta 10, 7. krs, Helsinki

Läsnä:

Tom Ståhlberg, Oy Orthex Finland Ab
Wille Viittanen, Wiitta Oy
Sauli Eerola, Muovipoli Oy
Jukka Roikonen, KL-Teho Oy
Lauri Isosaari, MSK Plast Oy
Jari Vuorinen, Plastone Oy
Veli-Matti Kuisma, Teknologiateollisuus ry
Valeria Poliakova, Arcada
Jari Salonen, Muoviyhdistys ry
Antti Pietarinen, SAKKY (Skype-yhteydellä)
Petri Ahola-Luttila, Muoviteollisuus ry/Muovi- ja kumipooli
Vesa Kärhä, Muoviteollisuus ry
Minna Annala, Muoviteollisuus ry

1. Kokouksen avaus
Kokouksen ja jaoston puheenjohtajaksi valittiin Tom Stålhberg ja läsnäolijat esittäytyivät.
Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Jaoston tavoitteiden määrittely
Keskusteltiin jaoston tavoitteista ja toimenkuvasta.
Todettiin, että jaoston toimenkuvana on avoin tiedonjako.
Päätettiin, että jaoston kokouksissa on asiantuntijoiden alustusteemat, joiden pohjalta jatketaan
keskustelua ja päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Teemoiksi esitettiin
- biomuovit
- energia- ja materiaalitehokkuus
- elintarvikepakkausdirektiivit
- tuotantotoimintojen kehittäminen, kuten lean
- myynti- ja markkinointi erityisesti ulkomaille
- koulujen ja teollisuuden keskusteluyhteys
- 3D-tulostus ja työvälinevalmistus
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Päätettiin, että kokouksia pidetään neljä vuodessa. Kokoukset voivat olla kiinnostavien
tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä.
3. Jaoston profiili
Keskusteltiin jaoston jäsenyydestä ja todettiin jaoston olevan ruiskuvalajia palveleva jaosto.
Päätettiin, että kaikki ruiskuvaluyritykset voivat olla jaoston jäseniä.
Päätettiin, että oppilaitokset voivat olla jaoston jäseniä.
Päätettiin, että suunnittelijat, muotti- ja konevalmistajat voivat tulla mahdollisesti myöhemmin
mukaan jaoston toimintaan, kun nähdään, miten heidän mukanaolo hyödyttäisi ruiskuvalajia.
Myös 3D-tulostajat kuuluvat tähän ryhmään.
4. Jaoston resurssit
Minna Annala esiteli kustannusarvion jaoston toiminnalle, kun Muoviteollisuus ry:n resursseja olisi
käytössä 1 pvä/vko. Henkilökulut olisivat 10 140 eur, toimistokulut 545 eur, kotimaan matkat 1
000 eur ja kokouskulut 1 000 eur, jolloin kokonaiskulut ovat 12 685 eur.
Keskusteltiin, miten n. 12 000 euron kulut katettaisiin. Todettiin, että 500 - 1 000 euron
jäsenmaksu on kohtuullinen, jolloin jaostossa on oltava n. 20 jäsentä kokonaiskulujen kattamiseen
kustannusarvion laajuudessa.
Päätettiin, että jäsenmaksulla on kaksi maksuluokkaa; teollista tuotantoa tekevät yritykset ovat
maksuluokassa 1, pienet muutaman hengen yritykset, yhdistykset ja oppilaitokset ovat
maksuluokassa 2. Maksuluokka 2 on puolet maksuluokka 1:stä.
Päätettiin, että tänä vuonna maksuluokka 1 on 800 eur ja maksuluokka 2 on 400 eur.
Sovittiin, että Muoviteollisuus ry kustantaa seuraavan kokouksen mahdolliset kulut.
5. Muovialan tilanne tutkintorakenteen suhteen
Vesa Kärhä esitteli, millaisia muutoksia on suunnitteilla muovialan tutkintorakenteeseen
(esityskalvot liitteenä). Suunnitelmassa muovialan omat tutkinnot ollaan liittämässä kone- ja
tuotantotekniikan perustutkintoon, tuotantotekniikan ammattitutkintoon ja tuotantotekniikan
erikoisammattitutkintoon. Epäkohdaksi on muodostumassa uusien toimikuntien
kokoonpanorajoitteet, jotka eivät mahdollista laajaa ja riittävää teollisuusosallistumista suhteessa
tehtäväkenttään, esimerkkinä tästä muovi- ja kumiala. Kumiala on saamassa uudessa
suunnitelmassa ainoastaan ns. tarkkailija-edustajan tutkintolautakuntaan, eikä muovialan
edustusta ei ole välttämättä ollenkaan.
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Keskusteltiin mahdollisista vaihtoehdoista kone- ja tuotantotekniikalle, kuuluisiko muovialan
koulutus paremmin prosessitekniikkaan tai kunnossapitoon. Lisäksi nähtiin, että tulevaisuudessa
muovikoulutus olisi ehkä hyvä olla automaatioon kuuluvana. Todettiin, että jossakin kokouksessa
teemana olisi hyvä olla eri koulujen opetustarjonta.
6. Muut asiat
Ei muita asioita.
7. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous 17.6. klo 10, Eteläranta 10, teemana materiaalitehokkuus ja
uudet materiaalit
Vuoden kolmas kokous suunniteltiin Alihankintamessujen yhteyteen ja neljäs vuoden
loppupuolelle.

Minna Annala
Kokouksen pöytäkirjanpitäjä
Liite Esityskalvot tutkintouudistuksesta

