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RekryKoulutus: Rekrytoi osaaja

Jarno ja Veli-Pekka Tiusanen sanovat, että alalle tuloa
ei kannata ujostella. Ala on muuttunut paljon ja tarjolla
on monipuolisia työtehtäviä kuljetushommista terminaalityöskentelyyn asiakaspalvelua unohtamatta.

”Hyvä ja helppo
tapa rekrytoida”
Osaavan työntekijän etsiminen voi tuntua
työläältä kaiken kiireen keskellä. RekryKoulutus silottaa monta mutkaa rekrytoinnissa.
RekryKoulutus mielletään monesti isompien yritysten työkaluksi, mutta se sopii mainiosti pienempiinkin rekrytointitarpeisiin. Kimppana toteutettu RekryKoulutus tuottaa osaajia useammalle saman alan
yritykselle.
Pohjois-Savossa esimerkiksi kuljetusalalla on
järjestetty jo useampia kimppakoulutuksia. Viime
keväänä käynnistyneessä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutuksessa on mukana neljä yritystä, jotka rekrytoivat yhteensä viisi työntekijää.

Epäröimättä mukaan
Yksi yrityksistä on kuopiolainen Kuljetus J. Tiusanen, joka on erikoistunut kappaletavaran ja elintarvikkeiden kuljetuksiin. Vuonna 2002 perustettu
yritys kasvaa auto per vuosi -tahdilla ja tarvitsee
uusia kuljettajia samalla vauhdilla. Henkilökuntaa
on noin 25.
Toimitusjohtaja Jarno Tiusanen tietääkin, että
työntekijän etsiminen ja palkkaaminen vievät paljon aikaa. Tästä syystä yritys ei ole kokeillut avoimia hakuja kertaakaan vaan etsinyt tekijöitä lähinnä
puskaradion kautta.
Yritys etsii kuljettajaa RekryKoulutuksen kautta
nyt toista kertaa. Päätös mukaan lähtemisestä oli
helppo tehdä.
- Pätevät kuljettajat ovat töissä tällä hetkellä. Alal-

la tarvitaan uusia ihmisiä ja sehän tarkoittaa, että
valmiita kavereita ei välttämättä löydy vaan heitä pitää kouluttaa. RekryKoulutus on tässä kohtaa hyvä
ja helppo tapa, Tiusanen taustoittaa.
RekryKoulutus on myös nopea tapa kouluttaa
uusia tekijöitä. Koulutus kestää muutamia kuukausia ja sisältää sekä tietopuolista opetusta että työssäoppimista työpaikalla. Kokonaisuus räätälöidään
yritysten tarpeiden mukaan.
- Koulutuksen rungon muodostavat tarvittavat
ajokortit ja perustason ammattipätevyys, mutta muu
räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Työssäoppimisen kautta erityisesti opitaan yrityksen työtehtävissä tärkeitä valmiuksia, esimerkiksi erityiskaluston ja laitteiden käytössä tarvittavia tietoja ja
taitoja, toimitusjohtaja Erkki Heiskanen Suomen
Kuljetusinstituutista kertoo.

Oikea tyyppi löytyi
Kuljetus J. Tiusasen kokemukset RekryKoulutuksesta ovat hyvät. Rekrytointiprosessista jäi pois
monta työlästä vaihetta, sillä TE-toimisto ja kouluttaja tarkastivat hakijoiden taustat ja tekivät esivalinnan. Haku koulutukseen tapahtuu TE-palvelujen
kautta.
- Kun hakijat tulevat koulutukseen monen seulan kautta, saadaan mukaan oikeanlaiset ihmiset,
joilla on asenne kohdallaan. Tässä tulee eroteltua
jyvät akanoista, sanoo logistiikkajohtaja Veli-Pekka Tiusanen.
Esivalinnan jälkeen Tiusaselle ohjautui haas-
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tatteluun kolme hakijaa, joista yksi valittiin lopulta
koulutettavaksi. Koulutus on sujunut mallikkaasti ja
opiskelija jäämässä työntekijäksi koulutuksen päätyttyä.
- Voimme lähteä vielä uudelleen tähän, jos on
työtä tarjota. Tämä on yksinkertainen tapa rekrytoida, taustatiedot varmistetaan meidän puolesta
ja opiskelija saa oikeanlaista koulutusta. Ja myös
opiskelija joutuu alusta pitäen näyttämään, että hänestä on alalle, Jarno Tiusanen tiivistää.
Opiskelijan työllistyminen koulutuksen jälkeen
on RekryKoulutuksen lähtökohta. Erkki Heiskanen
on toiminut kouluttajana vastaavissa koulutuksissa
kymmeniä vuosia eikä muista, että joku koulutuksen hyväksytysti suorittanut olisi jäänyt ilman työtä.
- Yrityksissä ei kannata liikaa miettiä tulevaa ja
sitä, onko töitä tarjolla vaikkapa ensi keväänä. Ratkaisu kannattaa tehdä sen mukaan, miltä tuleva
työtilanne nyt näyttää. Jos liiketoiminnassa sattuu
jotakin yllättävää, autamme opiskelijaa löytämään
uuden työpaikan. Rohkeasti mukaan!

Suomen Yrittäjät: 15 keinoa
työllisyyden parantamiseen
Suomen työllisyysaste on nostettava lähelle 80
prosenttia, jotta hyvinvointivaltion rahoitus voidaan turvata. Suomen Yrittäjät tarjoaa hallitukselle 15 keinoa työllisyyden parantamiseen. Nämä
helpottavat monen yrityksen kokemaa työvoimapulaa ja alentavat rakenteellista työttömyyttä.
– Hallitus on pyytänyt kansliapäälliköiltä ehdotuksia työllisyyden vahvistamiseksi. Halusimme
tehdä oman #työtäsuomeen -ohjelmamme osoittamaan, että työttömyyden alentamiseen on edelleen paljon käyttämättömiä erinomaisia keinoja,
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
– Tämän listan toteuttaminen vähentää työvoimapulaa ja rakenteellista työttömyyttä. Toivon, että hallituksella on rohkeutta toteuttaa näitä ehdotuksia.
• Muutetaan työsopimuslakia niin, että pienten yritysten työllistämisen riskiä pienennetään
helpottamalla henkilöperusteista irtisanomista.
Jatkossa edellytetään ainoastaan asiallista syytä
työsuhteen henkilöperusteiselle päättämiselle.
• Poistetaan työsopimuslaista, vuosilomalaista, työaikalaista ja opintovapaalaista yleissitovaa työehtosopimusta noudattavien järjestäytymättömien yritysten paikallisen sopimisen kiellot.
Näin yritykset saatetaan samaan asemaan järjestäytymisestä riippumatta ja kaikki yritykset saavat samat mahdollisuudet sopia. Järjestäytymättömissä yrityksissä, joista noin 50 000 noudattaa
työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella, on
iso työllistämispotentiaali. Muutos on tehtävä tavalla, joka ei syrji myöskään järjestäytymättömiä
työntekijöitä.
• Saatetaan yrittäjien perheenjäsenet, jotka eivät omista yrityksen osakkeita, samaan ase-

maan työttömyysturvassa muiden yrityksissä työskentelevien työntekijöiden kanssa. Tällä
hetkellä heitä kohdellaan työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjinä, vaikka he muussa lainsäädännössä ovat työntekijöitä. Näin yrittäjät uskaltaisivat aiempaa rohkeammin työllistää omia
perheenjäseniään.
• Parannetaan heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien asemaa lisäämällä palkkatukea ja uudistamalla yleissitovuusjärjestelmä,
jotta yritykset pystyvät nykyistä laajemmin neuvottelemaan myös palkkatasosta ja muista työehdoista. Työpaikkaa ei synny, jos työn tarjoaminen
ei ole taloudellisesti kannattavaa. Suomessa on
maailman jäykin palkanmuodostus.
• Porrastetaan tai lyhennetään työttömyysturvaa nykyistä voimakkaammin. Etuus voisi
olla työttömyysjakson alussa nykyistä korkeampi,
mutta alenisi työttömyyden jatkuessa portaittain.
On myös lisättävä velvoittavuutta työttömyysturvan saamisen ehtona: jotta työttömyysturvaa saa,
pitää hakea töitä.
• Poistetaan työttömyysturvan lisäpäivät.
Ne johtavat ansiosidonnaisen työttömyysturvan
keston pitkittymiseen ja heikentävät ikääntyneiden työttömien kannustimia etsiä uutta työtä.
• Pienennetään yrityksille aiheutuvia sääntelykustannuksia. Laajennetaan pikaisesti yksi
yhdestä -työkalu eri ministeriöiden lainvalmistelun käyttöön tavoitteena varmistaa, ettei yritysten
sääntelykustannukset kasva nykyisestä. Osaksi
säädösvalmistelun vaikutusarviointia on otettava
käyttöön pk-yritystesti, jossa arvioidaan eri sääntelyvaihtoehtojen vaikutukset nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
• Mahdollistetaan yrittäjän uusi alku konkurssin jälkeen ja poistetaan yrittämisen es-
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teitä. Käynnistetään vielä tällä hallituskaudella
vastuuministeriöissä selvitykset, miten yrittäjän
uuden alun esteet voitaisiin poistaa.
• Valmistellaan kokonaisuudistus konkurssin tehneen yrittäjän uudesta alusta
siten, että se voi toteutua seuraavalla hallituskaudella. Esteiden poistamisella tai lieventämisellä autetaan työpaikkojen säilymistä, epäonnistuneen yrittäjän uudelleen työllistymistä sekä
vähennetään yhteiskunnan kustannuksia.
• Laaditaan yrityksiin kohdistuvien petosten tilannekuva ja toteutetaan lainsäädäntömuutoksia sen pohjalta. Petokset eri tekomuotoineen ovat lisääntyneet 2000-luvulla
merkittävästi. Jopa kaksi kolmasosaa yksinyrittäjistä on joutunut vähintään kerran
huijauksen kohteeksi vuoden aikana. Yritysten kärsimät vahingot nousevat vuositasolla kymmeniin miljooniin euroihin.
• Kohdennetaan tuloverotuksen kevennykset etupäässä pienituloisille, jotta
työn vastaanottaminen olisi mahdollisimman
kannattavaa.
• Selvitetään negatiivisen tuloverotuksen
ja palkkatuen vaikutuksia. Selkeästi alhaisin työllisyysaste on vain peruskoulun suorittaneilla. Lisäksi vain peruskoulun suorittaneiden
palkkataso on matala. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää tämän ryhmän aktivoimista ja
lisäkoulutusta.
• Puretaan kaavoituksen ja rakentamisen
sääntelyä.
• Kohdellaan asumisen eri muotoja verotuksessa neutraalisti, jotta työntekijät pääsevät nykyistä helpommin muuttamaan töihin
toiselle paikkakunnalle. Nyt omistusasumista
tuetaan verovaroista niin, että asuntolainaa voi

RekryKoulutus on työelämälähtöistä
koulutusta, joka toteutuu yritysten, kouluttajien
ja TE-palveluiden yhteistyönä. ELY-keskus
maksaa koulutuksesta kaksi kolmannesta ja
yritys yhden kolmasosan. Opiskelijat hakevat
koulutukseen TE-palveluiden kautta.
Mistä ja miten löydän osaavan
työntekijän? Uskallanko rekrytoida?
Ota yhteyttä ja tule juttelemaan
RekryKoulutuksen mahdollisuuksista.

Pohjois-Savon ELY-keskus
Timo Soininen, puh. 029 501 6595
Kirsti Paajanen, puh. 029 502 6084
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Markus Sommers

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja
Mikael Pentikäinen
vähentää verotuksessa. Tämä ei rohkaise muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle.
• Kohdennetaan aikuiskoulutustuki ihmisiin, joille työllistyminen on todennäköistä. Valtaosa tuen saajista nyt on jo hyvin koulutettuja ihmisiä, jotka ovat jo töissä.

