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Pohjois-Savon TE-Keskuk-
sen uusi johtaja Kari Virran-
ta 24.11.Warkauden lehden 
haastattelussa toi esille huolen 
naistyöpaikkojen puuttumisesta 
paikkakunnaltamme. Lisäksi 
Virranta painotti työllisty-
mistilanteen parantamiseksi 
erityisesti paikallisten yritysten 
tarpeiden kuulemista sekä ak-
tiivisesti tehtävää yhteistyötä 
työnantajien ja työntekijöiden 
kohtaannon edistämiseksi. Tä-
hän haasteeseen lähdetään vas-
taamaan ensi vuonna Varkauden 
seudulla alkavalla Välityömark-
kina –hankkeella. 

Miten työvoimapula 
näyttäytyy Varkauden seudulla 

työnantajien näkökulmasta

Työvoimapula jarruttaa kulje-
tusalalla lisääntyneitä töitä, kertoo 
yrittäjä Kuljetusliike Arto Aho-
lainen Oy:sta. Aholainen näkee 
kuljetusalan työllistävän vahvasti 
tulevaisuudessa niin miehiä kuin 
naisiakin. Ajotaidon lisäksi työn-
antaja arvostaa vahvasti kaluston 
kunnossapitotaitoja, jotka kuulu-
vat oleellisena osana työnkuvaan. 
Aholainen pitää alaa myös hyvin 
palkattuna ja toivoo alalle suun-
tautuvilta työnhakijoilta ensisi-
jaisesti innostusta ja motivaatiota 
alaa ja työn opettelua kohtaan. 
Kun motivaatio ja asenne ovat 
kohdallaan, on alaan liittyvät 

muut asiat opittavissa työn kautta, 
Aholainen toteaa.

Palvelualaa CM:n elintarvike-
puolen kauppias Arto Keromaa 
pitää yleisesti vaihtuvana alana. 
Henkilövaihtuvuus on nopeaa, 
työntekijät vaihtavat paikkakun-
taa, osa perustaa oman kaupan 
jne. Keromaa pitää työnantajan 
näkökulmasta ihanteellisena, että 
alalle suuntautuvat henkilöt tulevat 
tutustumaan alaan työharjoittelun 
kautta. Työharjoittelujakson kautta 
on löytynyt useita työntekijöitä, 
jotka ovat ”lunastaneet” työpaikan 
itselleen, Keromaa toteaa tyytyväi-
senä. Keromaa pitää työnhakijoi-
den tärkeimpinä ominaisuuksina 
motivoituneisuutta, sitoutumista 
ja palavaa halua tehdä työtä. Mikäli 
ala tuntuu omalta ja tahtotila kou-
luttautua alalle syntyy, on K-ketjulla 
oma tehokas koulutusjärjestelmä, 
josta löytyy eri tehtäviin omat kou-
lutuksensa mm. tuoteryhmäkou-
lutusta, osastovastaava koulutusta, 
esimieskoulutusta jne. Keromaa tuo 
esille jatkuvaa työvoiman tarvetta, 
tälläkin hetkellä reserviin tarvittai-
siin 2-3 uutta työntekijää. 

Kaukolämmön jakelukeskuksia 
Leppävirralla valmistavan GST 
Groupin tuotantopäällikkö Olli 
Koponen kertoo yrityksessä tarvit-
tavan metallialan kokoonpanotyön-
tekijöitä. Valmiista ammattilaisista 
kilpaillaan. Suoraan työhön valmis-

tavaa koulutusta ei ole, joten henki-
löstöä työtehtäviin koulutetaan itse, 
toteaa Koponen. Yritykseemme on 
tullut paljon työntekijöitä, jotka 
ovat alan vaihtajia. Työt soveltuvat 
käsistään käteville naisille sekä 
miehille. Työtehtävät on opittavissa 
ja osaamisen kehittyminen näkyy 
myös myönteisesti tilipussissa, vih-
jaa Koponen. 

Savon Kiinteistöhuolto- ja Sii-
vouspalvelu Oy:sta Aino Jo-
kimäki näkee ammattitaitoisia 
kiinteistöpuolen osaajia olevan 
niukasti tarjolla. Jokimäki toivoo-
kin alan koulutuksen järjestämisen 

mahdollisuutta paikkakunnalle. Sii-
vouspuolella kerrostalosiivoojia on 
vielä vähemmässä määrin saatavilla. 
Jokimäki kertoo olevan varsinkin 
ammattitaitoisille työntekijöille 
jatkuvaa tarvetta. Lisäksi Jokimäki 
tuo esille, että joukkoon tarvitaan 
lisätyöntekijöitä ammattilaisien 
avuksi ja sairauslomien tuuraajiksi 
nopeallakin aikataululla.

Yksinyrittäjille ensimmäisen 
työntekijän palkkaukseen 

odotettavissa avustusta

Varkauteen on syntynyt erialojen 
pienyrityksiä, joita Keski-Savon 

Työvoimaa työnantajien 
tarpeisiin

uusyrityskeskus Wäläkyn toi-
mitusjohtaja Jouko Laitinen on 
ollut uusien yrittäjien kanssa syn-
nyttämässä. Laitinen kertoo, että 
pienyrityksillä on korkea kynnys 
palkata ensimmäinen työntekijä. 
Työnantajalle työntekijästä koi-
tuvat kulut nostavat kynnystä 
palkkaamiselle. 

Rautavaaran kunnassa ensim-
mäisen työntekijän palkkaukseen 
on saatu TE-Keskukselta tukea. 
Vuonna 2008 on odotettavissa, 
että ensimmäisen työntekijän 
palkkaukseen suunnattu tukijär-
jestelmä tulee laajenemaan myös 
laajemmalle Pohjois-Savoon.

Yksin yrittävien ensimmäisen 
työntekijän palkkaukseen avus-
tuksen määrä on 30% palkattavan 
työntekijän palkasta ensimmäisen 
12kk:den ajalta ja 15% seuraa-
vien 12kk:den ajalta. Avustusta 
voidaan myöntää, jos työntekijä 
palkataan toistaiseksi olevaan työ-
suhteeseen ja työntekijän työaika 
on vähintään 25 tuntia viikossa. 
Avustusta tullaan hakemaan TE-
Keskuksesta ennen työsuhteen 
alkamista.

Hanna Ruohoaho


