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Yrittämisen edellytyksiä Pudasjär-
vellä mahdollistaa monipuolinen 
toimijoiden verkosto. Apua löytyy 
niin yrityskehittämiseen, työnteki-
jöiden osaamiseen, työllistämiseen, 
markkinointiin ja muihin palvelui-
hin. Yksi tärkeä lenkki kokonai-
suudessa on kaupungin teknisen ja 
ympäristötoiminnan rooli, joka ei 
aivan pieni olekaan. 

– Pudasjärven kaupunki inves-
toi lähivuosina useita miljoonia 
euroja yhdyskuntarakenteen ke-
hittämiseen kaavoittamalla ja ra-
kentamalla. Kehittymisen edel-
lytyksiä luodaan rakentamalla 
yritystoiminnan liikepaikkoja, pa-
rantamalla liikenneyhteyksiä ja ra-
kentamalla vapaa-ajan ja pysyvän 
asumisen alueita, toteaa kaupun-
gin tekninen johtaja Janne Karhu. 

– Kunnallinen palvelutuotan-
to hankitaan myös lähes kokonaan 
ostopalveluna, jossa on paljon 
mahdollisuuksia paikallisille yrityk-
sille ja työhakijoille, lisää Karhu.

Palvelu- 
urakoista  
useamman miljoo-
nan kakku yrittäjille 
Pudasjärven kaupungin uuden 
hankintaohjeen mukaisesti tekni-
sen ja ympäristötoiminnan teh-
täväalue järjesti kesäkuun alus-
sa keskustelutilaisuuden yrittäjille 
vuosille 2023 – 2028 tulevista pal-

Perttu Granlund ja 
Janne Karhu 
pohjustivat 
keskustelutilaisuutta 
palvelu-urakoista 
kesäkuun alussa.

Tekninen ja ympäristötoiminta luo 
yrittämisen mahdollisuuksia Pudasjärvellä

Olemme taas eläneet työmark-
kinoilla mielenkiintoisia aiko-
ja. Meillä on Pudasjärvelläkin ol-
lut ajoittain ennätysmäärä avoimia 
työpaikkoja tarjolla. Samaan ai-
kaan edelleen on kuitenkin run-
saasti myös työttömiä työnhaki-
joita. Monella toimialalla on ollut 
haastetta saada uutta työvoimaa 
ja joskus tämä on ollut myös kas-
vun hidasteena. Parhaillaan on lau-
suntokierroksella hallituksen esitys 
julkisten työvoima- ja yrityspalve-
lujen siirtämiseksi kuntien muo-
dostamien yhteistoiminta-alueiden 
järjestettäviksi vuoden 2024 aika-
na. Toteutuessaan lainsäädäntöuu-
distus merkitsee, että kuntien roo-
li työllisyyden hoidossa ja vastuu 
työttömyyden pitkittymisestä enti-
sestään kasvaa. Tässä muutokses-
sa neuvonta-, ohjaus- ja koulutus-
palvelut ja ylipäätään polku kohti 
avoimia työmarkkinoita täytyy saa-

da toimimaan nykyistä paremmin. 
Meillä ei ole nytkään varaa siihen, 
että hyvää työvoimareserviä on 
käyttämättä, eikä työ ja sen tekijä 
kohtaa. Mikä sitten lääkkeeksi tä-
hän haasteeseen?

Työnantajana Pudasjärven kau-
punki haluaa omalla esimerkillään 
osoittaa, että henkilöstö on tärkein 
voimavara. Kiitos valtuutetuille, 
henkilöstöpoliittiset linjaukset nä-
kyvät aiempaa selvemmin myös 
kuntastrategiassamme. Uskomme 
kaupungin tulevaisuuteen ja emme 
pelkää uudistumista. Palveluja tuo-
tamme osaavalla, sitoutuneella ja 
motivoituneella henkilöstöllä. Ke-
hitämme palveluja kuntalaispa-
lautteen perusteella. Parannamme 
tuottavuutta ihmislähtöisellä, val-
mentavalla ja selkeällä johtamisel-
la. Tuemme innostaen ja kannus-
taen henkilöstön mahdollisuuksia 
kehittää itseään, omaa työtään, 

työprosesseja ja työyhteisöään.
Strategia ei ole jäänyt pel-

käksi sanahelinäksi, vaan olem-
me oikeasti panostaneet henki-
löstön työhyvinvointiin. Vaikka 
työn kuormittavuus on julkisella-
kin sektorilla ennen näkemätön-
tä ja muutosvauhti väistämättä 
huomenna kovempi kuin tänään, 
olemme monella mittarilla onnis-
tuneet saamaan motivoitunutta, si-
toutunutta ja osaavaa työvoimaa. 
Työpaikalla vastaan tuleviin ongel-
matilanteisiin puututaan nopeas-
ti ja tehokkaasti. Työnantajana vä-
litämme ja kiinnostumme aidosti.

Henkilöstöön kannattaa siis pa-
nostaa. Hyvä kellokin kuuluu kau-
as ja hyvän työnantajamaineen 
kehittymisen hedelmiä voi kiris-
tyvässä kilpailussa poimia pitkälle 
tulevaisuuteen. Kannustan kaikkia 
työnantajia, yrittäjiä ja työvoima-
haasteiden parissa työskenteleviä 

Mistä löytyy työlle tekijöitä?

nostamaan henkilöstön arvostus-
ta entisestään. Myönteinen asen-
ne sekä työntekijän, työnhakijan 
tai opiskelijan kehittymis- ja osaa-
mismahdollisuuksiin uskominen 
voivat lopulta olla se halvin ja te-

hokkain keino rekrytointihaasteis-
sa onnistumiseen!

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

velu-urakoista. Tilaisuus toimi 
avauksena jatkossa käytäville pal-
velu-urakkakohtaiselle yksityis-
kohtaisemmalle markkinavuoro-
puhelulle. Tavoitteena on saada 
yrittäjien näkökulma ja osaami-
nen mukaan kilpailutusten valmis-
te-luun. Kaupunki luottaa suuresti 
yrittäjien osaamiseen ja palvelun-
tuotantokykyyn, siksi markkina-
vuoropuhelulla halutaan rohkaista 
paikallisia yrittäjiä hakemaan mu-
kaan palvelu-urakoihin.

Vuosien 2018 – 2023 palveluso-
pimusten arvo ollut yhteensä noin 
8 570 000 € + lisätyöt. Tiedossa on 
hyvin tälle ajalle tyypillinen kustan-
nustason nousu, joka luo haasteita 
niin ostajalle, kuin palveluntuotta-
jalle. Euromääräinen arvo pal-
velu-urakoissa tulee oletettavasti 
nousemaan, ja tätä kautta vaikutta-
maan urakoiden sisältöön tulevai-
suudessa. Palvelu-urakoiden raja-
pintoja ja toiminnallisia sisältöjä 
tullaan suurella todennäköisyydel-
lä muuttamaan kustannussäästö-
jen aikaansaamiseksi. Palvelutason 

heikennyksiä pyritään viimeiseen 
asti välttämään mutta niidenkään 
mahdollisuutta ei voida poissul-
kea. Myös kiinteistöjen määrässä 
on tullut muutoksia, ja elinkaari-
mallilla rakennetut kiinteistöt elä-
vät näiden urakoiden ulkopuolis-
ta elämää.

Kesäkuun keskustelutilaisuu-
teen osallistui yrittäjiä niin paikan 

päällä, kuin etäyhteyksillä. Selkei-
tä kommentteja ja mielipiteitä tuli 
mm toimintojen ympärivuotisuu-
teen ja tienpidon aluetoimintamal-
liin liittyen. Yrittäjillä on nyt hyvä 
mahdollisuus tuoda esiin koke-
muksensa ja mielipiteensä tulevi-
en palvelusopimusten kilpailutuk-
siin valmisteleville virkamiehille. 
Janne Karhu, Perttu Granlund ja 

Pekka Pitkänen käyvät tätä kes-
kustelua mielellään yrittäjien kans-
sa. Hintavertailu on helppoa, mut-
ta laadunarvioinnin osalta tuleviin 
kilpailutuksiin toivottiin yrittäjiltä 
kokemusperusteisia kommentteja 
ja ajatuksia todellisista laadun mit-
tareista.

 
Auvo Turpeinen

Kuva: Auvo Turpeinen
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Matkailu- ja palvelualan yrittäjät tarvitsevat uutta työvoimaa. Pudasjär-
veltä löytyy hyvät puitteet viihtyä ja tehdä töitä. 

Kiireen Raja Pirtti Cafe Hyvän olon keskuksessa. Heli 
Pekkala tiskin takana ja Liisa Kynsijärvi asiakaspuolella. 

Uutta työvoimaa 
tarvitaan

Pudasjärvellä toimivat yrityksen 
ja julkinen hallinto tarjoavat töitä 
poikkeuksellisen paljon. Nyt kan-
nattaa punnita kaikki hyvät syyt 
tulla Pudasjärvelle! Haluamme 
erottua positiivisesti paikkakun-
tana, jossa eletään kestävästi Hir-
sipääkaupungissa. Meidän vah-
vuutena ovat mm. hiilineutraali 
puutuoteteollisuus ja kestävä mat-
kailu. 

Pääset mukaan tuotantoihin, 
jossa suunnittelemme ja valmis-
tamme pitkäikäisiä tuotteita ja pal-
veluita kansainväliseen kysyntään. 
Matkailualalla korostuu luonto ja 
sen kestävyys. Olemme saaneet 
alueelle uusia kävijöitä ja olemme 
nyt ympärivuotinen matkailualue. 
Kaikki tämä on tehty kymmenien 

vuosien pitkäjänteisellä työllä. Nyt 
tarvitsemme mukaan Sinut, joka 
olet kiinnostunut kestävistä valin-
noista.  

Vain hyviä  
syitä - Tekijöitä  
Pudasjärvelle
Pudasjärvellä on tartuttu alueen 
vetovoima- ja rekrytointitarpeisiin 
uudella näkökulmalla. Vain hyviä 
syitä - Tekijöitä Pudasjärvelle -han-
ke on kaupungin ja yritysten yhtei-
nen vetovoimahanke, joka tukee ja 
vahvistaa pudasjärveläisten pk-yri-
tysten rekrytointiosaamista. 

Hankkeen tavoitteena on var-
mistaa, että Pudasjärvellä toimi-
viin yrityksiin saadaan osaavaa työ-
voimaa ja siitä osataan pitää kiinni. 

Yrittäjät ovat pyytäneet, että Pu-
dasjärven kaupunki tukee pk-yri-
tysten kasvua ja kehitystä. Hank-
keen taustalla on Pudasjärvellä 
toimivien yritysten pitkään jatku-
nut työvoimapula. 

Pudasjärven Kehitys Oy teki 
alueen yrityksille kyselyn rek-
rytointitarpeista. Tässä muuta-
mia nostoja:
• Huono yrittää, jos ei saa työvoi-

maa. 
• Yritykset sijoittuvat ja kehittä-

vät toimintaa sinne, missä työ-
voimaa on mahdollisuus saada.

• Tiedossa on, että Pudasjärvellä 
toimiviin yrityksiin on kiinnos-
tusta. Vanha mielikuva jarruttaa 
päätösten tekemistä.

• Jos ajatellaan yrityksiä, joita tääl-
lä toimii, niin yrittäjillä on vel-
vollisuus pitää siitä kiinni, että 
yritykset ovat houkuttelevia 
työnantajia.

• Informaatiota tulisi jakaa min-
kälaista osaamista haetaan paik-
kaan. 

Vastaamme hankkeella mm. 
näihin kysymyksiin. Haluamme 
kasvaa ja kehittyä Pudasjärvel-
lä, olemme ottaneet kopin yritys-
ten rekrytointitarpeista. Järjestäm-
me innostavia tilaisuuksia, joissa 
yrityksiä valmennetaan työpaik-
kamielikuvien rakentamisen, mo-
dernin henkilöstöhallinnon sekä 
digitaalisten kanavien osaajina. 
Toimenpiteiden aika on 1.6.2022-

31.8.2023.
Kiinnostavia työpaikkoja löytyy 

kymmenittäin monilla eri aloilla. 
Hankkeen kautta vahvistetaan työ-
hyvinvointia ja lisätään työn tuot-
tavuutta. Osaamisen myötä alueen 
työpaikkojen vetovoimaan saa-
daan kiinnitettyä huomio ja yrityk-
set saavat uusia osaajia. 

– Tämä on sitä yhdessä teke-
mistä, muutamme Pudasjärven 
mielikuvaa yhdessä ja haluamme 
olla Suomen houkuttelevin kun-
ta omilla vahvuuksillamme, kertoo 
henkilöstöpäällikkö Heli Huhta-
mäki Pudasjärven kaupungilta.

Riikka Tuomivaara, 
Pudasjärven Kehitys Oy

Tartu tilaisuuteen ja tule Pudasjärvelle

Pudasjärven 
kehitys Oy 
palvelee nykyisin 
osoitteessa 
Oikopolku 4 B 2, 
93100 Pudasjärvi.  
Kehityksen tiimi 
Jukka Koutaniemi, 
Auvo Turpeinen ja 
Riikka Tuomivaara 
toivottavat asiak-
kaat tervetulleiksi 
uusiin toimitiloihin!

Uudet 
tilat

Pudasjärven Kehitys Oy tarjoaa maksutonta ja 
luottamuksellista yritysneuvontaa yritystoimintaa 
suunnitteleville ja toimiville yrittäjille.

Aloittavien yritysten neuvonnassa sparrataan ja 
haastetaan yritysideaa. Samalla ohjataan liiketoimin-
ta-, ja markkinointisuunnitelman ja kannattavuus-
laskelman teossa. Tavoitteena on, että yrittäjä tekee 
käytännönläheiset ja toiminnalliset työvälineet yri-
tystoiminnan perustaksi. Näillä samoilla dokumen-
teilla yrittäjä hakee sitten rahoitusta, starttirahaa ja 
tarpeen tullen investointitukea. Neuvonnan aikana 
käydään läpi mm. yrittäjän sosiaaliturvaa, vakuutuk-
sia, lupa-asioita ja verotusta.

Yksi neuvontapalveluja käyttänyt henkilö on 
Anne-Mari Räisänen, joka perusti Räisäsen siivo-
us- ja kiinteistöpalvelut nimisen yrityksen. Räisäsen 

yritystoiminta pohjautuu vankkaan ammatilliseen 
osaamiseen, ja siivouspalveluille nähtyyn kovaan 
kysyntään. Jos asiakkaita piisaa, niin jatkossa yrittä-
jä voi palkata myös työntekijöitä.  

Toimivien yritysten kanssa mietitään kehittä-
mistoimenpiteitä, oli se sitten markkinointia, inves-
tointia, verkostoitumista, osaamisen kehittämistä / 
koulutusta, toimitilaratkaisuja, työntekijöiden rek-
rytointia tai omistajanvaihdos. Neuvonnassa yh-
teistyökumppaneina ovat mm. Oulun Seudun Lea-
der, ELY, pankit, Finnvera ja Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjät. Yhteistyö hankkeiden ja seudullisten kehit-
tämispalvelujen toimijoiden kanssa pelaa hyvin ja 
joustavasti. 

Auvo Turpeinen

Pudasjärven Kehitys Oy:n 
yritysneuvontapalvelut
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Digitaalisuudella tarkoitetaan tie-
totekniikan yleistymistä arkielä-
mässä. Kaupankäynnissä, julki-
sissa palveluissa, maataloudessa, 
teollisuudessa, terveydenhuollos-
sa, työpaikoilla, harrastuksissa, eli 
sekä ihmisten ja organisaatioiden 
välisessä vuorovaikutuksessa kai-
killa elämän osa-alueilla.

Käynnissä olevan KOHOTA 
– hanke avulla lisätään työnhaki-
joiden, heikossa työmarkkinati-
lanteessa olevien, maahanmuutta-
jien, opiskelijoiden sekä yritysten 
ja organisaatioiden henkilöstön di-
giosaamisen vahvistamista.

Tähän mennessä Kohota – han-
ke on pääasiassa keskittynyt Pu-
dasjärveläisten yritysten digiosaa-
misen kehittämiseen. Yrityksille 
on järjestetty aktivointitilaisuuksia, 
joiden avulla on yrityksiä herätelty 
osallistumaan meneillään olevaan 
murrokseen. Koulutuksia digitaa-
lisuuden haltuun ottamiseksi on 
järjestetty jo puolen kymmentä ti-
laisuutta. Niissä on keskitytty säh-
köisen liiketoiminnan haasteiden 
voittamiseen, digitaalisen jalanjäl-
jen tuottamiseen, markkinointiin, 
markkinointimateriaalin tuotta-
miseen ja eri digitaalisten markki-
nointikanavien haltuunottoon sekä 
verkkokaupan perustamiseen.

Kynttilätalon yrittäjät, Sinikka 
Blomster ja Seija Herukka ovat 
olleet aktiivisesti mukana koulu-
tuksissa. Heille Kohota – hank-

Pudasjärveläiset yritykset 
digimurroksen keskellä

keen koulutukset ovat tulleet kuin 
tilauksesta. Jo jonkin aikaa yrittä-
jät olivat miettineet sosiaalisen me-
dian mahdollisuuksia tuotteiden 
ja Kynttilätalon brändin markki-
noinnissa ja nyt käytännön lähei-
nen koulutus tuli omalle paikka-
kunnalle. Tekniikka, digitaalisuus 
ja sosiaalisen median käyttöönot-
to tuntunut aikaisemmin hankalal-
ta ja jopa hieman pelottavalta. Nyt 
kuitenkin koulutuksien myötä pe-
lon tilalle on tullut uteliaisuus. He 
ovat harjoitelleet itsenäisesti lyhyt-
videoiden tekemistä, jota Sinikka 

ja Seija esittelevät innoissaan. Ke-
hitystä on siis tapahtunut paljon ja 
ymmärrys lisääntynyt koko media-
kentän osalta. 

Yrittäjien mielestä on erit-
täin tärkeää ymmärtää digitaalis-
ta maailmaa paremmin, jotta voi 
itse ostaa oikeita palveluita mai-
nostoimistoilta ja some yrityksiltä. 
Sinikka ja Seija aikovatkin osallis-
tua jokaiseen tulevaankin koulu-
tukseen. Hankkeen koulutusten 
ajankohdatkin ovat heille erittäin 
sopivia koska varsinainen kynttilä-
sesonki alkaa syksyllä ja silloin pi-

tää olla hyvässä iskussa, niin tuot-
teiden kuin some markkinoinnin, 
että verkkokaupankäynnin osalta. 
Projektin puuhamiehet lupaavat-
kin kaiken avun, jotta tässä tavoit-
teessa onnistutaan, niin Kynttilä-
talo kuin muutkin mukana olevat 
yritykset. Koulutukset ovat neut-
raaleja, eli ei olla kauppaamassa ja 
pakottamassa, vaan tukemassa ja 
sparraamassa yrittäjiä eri teknis-
ten ratkaisujen ja sosiaalisen medi-
an kanavien käyttöön. Digimarkki-
noinnista kiteytti eräs koulutuksiin 
osallistuja sanoen, että enää ei ole 

Kynttilän valmistusta.

Lukkomatti 
tarkastelemassa 

Pirtin Kohtaamon 
lukitusta.

Sinikka Blomster ja 
Seija Herukka teke-
vät ahkerasti töitä 
Kynttilätalolla.

yhdelläkään yrityksellä ole varaa 
olla pois asiakkaiden käyttämistä 
kanavista.

Myös projektin kouluttajat saa-
vat Seijalta ja Sinikalta positiivista 
palautetta, Kirsi Mikkola ja Juha 
”Vauhtipyörä” Ahola ovat hei-
dän mielestään todellisia alansa 
osaajia.

Lukkomatti on myös osal-
listunut koulutuksiin. Hänellä on 
muutamia vuosia sitten perustet-
tu verkkokauppa. Koulutuksesta 
Matti on saanut lisätietoa, miten 
hyvin toimiva verkkokauppa pe-
rustetaan, kuinka sitä tulee operoi-
da ja miten tehdään markkinointia 
sosiaalisessa mediassa. Nyt mieles-
sä on oman verkkokaupan uudis-
taminen näitä oppeja noudattaen. 
Hän myös miettii alkaisiko tehdä 
ohjevideoita ja oppaita lukkojen 
asennuksiin.

Leo Siira

Kuvat: Tiia Brinck
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Lehtorit Paavo 
Kortetjärvi ja 
Esko Sivén 
koulutustilaisuudessa.

Koulutuskuntayhtymä OSAOn 
Pudasjärven yksikkö on mukana 
digitalisaatiota Pudasjärvellä edis-
tävässä Kohota-hankkeessa. Am-
matillisen koulutuksen piirissä 
työskentelevän henkilöstön on tär-
keää pysyä mukana digitalisaation 
kehityksessä. 

Tulevan talven aikana on lu-
vassa monenlaisiin digitalisaation 
osa-alueisiin liittyviä koulutustilai-
suuksia yksikön henkilökunnalle. 
Erityisesti opettajien keskuudessa 
on kartoitettu niitä osaamiskapeik-
koja, joihin kaivataan vahvistus-
ta. Suunnitellut aiheet vaihtelevat 
Office365:stä verkkokauppaan.

Vaikka koulutukset painottu-

vatkin ensi talveen, ehdittiin jo en-
nen kesälomia toimintaa hieman 
käynnistellä. Ensimmäisten tilai-
suuksien aiheena oli videot sosiaa-
lisessa mediassa, kouluttajana Juha 
”Vauhtipyörä” Ahola.

– Oikein hyvä ja ajankohtainen 
aihe, että saataisiin alakohtaista ar-
jen materiaalia levitettyä someen, 
sanoo opintopäällikkö Kaisu 
Möttönen. 

– Mielestäni henkilökunta on 
ollut myös innostunutta näistä 
koulutuksista. Opettaja on ollut 
todella hyvä ja innostava, Möttö-
nen toteaa. 

Samoilla linjoilla on yksikön-
johtaja Keijo Kaukko. 

Digikoulutusta OSAOn henkilöstölle

Akkuna yritys Oy, 
tarina digitoiduista toiminnoista
Digitaaliset palvelut ovat hitaasti 
mutta varmasti tulleet osaksi lähes 
kaikkia elämän alueita viime vuo-
sikymmenien aikana. Kuka vielä 
muistaa, kun pankkiin piti jonot-
taa, että sai käteistä seuraavaksi vii-
koksi tai että veroilmoitus täytettiin 
kynällä. Jopa seuranhaku on siirty-
nyt nettiin. Me kuluttajat näemme 
digitaalisuuden lähinnä verkkoasi-
ointina mutta digitaalisuus on pal-
jon enemmän. Seuraavassa jutussa 
kuvaan erään kuvitteellisen yrityk-
sen toimintoja, jotka ovat vahvasti 
digitalisoitu.

Markkinointipäällikkö Marja 
laatii uutta some-kampanjaa talven 
ikkunatoimituksiin. Tarjouksena 
ilmainen mittauspalvelu sekä vuo-
sitarkastus vuoden kuluttua asen-
nuksesta. Marja työstää kampanjaa 
varten tekstit, kuvat ja lyhytvideon 
kameran ja taitto-ohjelman avul-
la. Hän vie kampanjan aineiston 
yrityksen internet-sivuille sekä os-
taa Google ja Facebook mainon-
taa koko Suomen alueelta. Lisäksi 
Marja vie aineiston asiakaskirjeen 
viestin sisällöksi. Asiakaskirje lä-
hetetään sähköpostijakeluna. Päi-
vän päätteeksi Marja viimeistelee 
ja julkaisee blogikirjoituksen yri-
tyksen LinkedIn profiiliin yrityk-
sen uutuustuotteesta, parvekelasi 
elementeistä, joka voidaan avata ja 
sulkea sähköisesti.

Myyntipäällikkö Matti aloit-
taa työpäivän katsomalla viikon-
loppuna nettilomakkeen kautta 
tulleet tarjouspyynnöt ja aikatau-

luttaa kalenteriin tarjousten val-
mistelun. Hän tulostaa myynti-
raportin edelliseltä kuukaudelta 
ja lisää raporttiin ennusteen alka-
van kuukauden myynneistä. Mat-
ti myös listaa myyntipalaverissa ra-
portoitavat uudet yritysasiakkaat, 
joihin hän ottaa yhteyttä alkavalla 
viikolla. Järjestelmän asiakashallin-
ta osio muistuttaa Mattia avoinna 
olevista tarjouksista. Hän ottaa yh-
teyden asiakkaisiin ja saa monta ti-
lausta suljettua. Matti kirjaa yrityk-
sen toiminnanohjausjärjestelmään 
viikonlopun aikana saapuneet säh-
köisesti allekirjoitetut tilaukset ja 
sopii tuotannon kanssa toimitus-
ajat. Vahvistukset toimituksista 
asiakkaille lähtee sähköpostitse jär-
jestelmästä automaattisesti. Lähe-
tetyt viestit kirjautuvat järjestelmän 
asiakashallinta osioon talteen. Mat-
ti on varannut omaan kalenteriinsa 
työaikaa sosiaalisen median paris-
sa työskentelyyn. Hän lukee Linke-
dIn ja Facebook postaukset sekä 
kommentoi kiinnostavat. Matti on 
aktiivinen sosiaalisen median käyt-
täjä ja yritys saa runsaasti tarjous-
pyyntöjä Matin aktiivisuuden ansi-
oista.

Tuotannon esimies Erkki tar-
kastaa järjestelmästä yövuoron ai-
kana lähteneet tilaukset ja huolehtii 
jälkitoimitukset lähteviin kuljetuk-
siin. Perehdyttyään tulevan viikon 
tuotantoennusteisiin hän huomaa, 
että luvatut toimitukset vaativat li-
sää henkilökuntaa, keskiviikos-
ta perjantaihin, kaikissa kolmessa 

vuorossa. Hän lähettää sähköpos-
tilla henkilöstövuokrausyrityksel-
le pyynnön vuokrahenkilöistä lop-
puviikolle. Erkki saa välittömästi 
vastauksen ja sijoittaa vuokrahen-
kilöt työvuoroihin. Erkki tarkas-
taa myös yrityksen internet-sivujen 
kautta saapuneet asiakaspalautteet 
ja vastaa niihin.

Tuotannon työntekijä Milla 
avaa kannettavalla päätteellä seu-
raavan työtilauksen ja alkaa asetel-
la koneita työtilauksen mukaisesti.

Logistiikkahenkilö Lasse saa 
materiaalipyynnön järjestelmästä 
Millan työtilausta varten. Hän to-
teuttaa työtilausta vastaavan keräi-
lyn ja toimittaa materiaalin tuotan-
tolinjan alkupäähän. 

Milla aloittaa työtilauksen mu-
kaisesti erän valmistuksen. Hän 
raportoin valmistuvat työvaiheet 
suoraan järjestelmään kannettaval-
la päätteellä. Millan työtilaus val-
mistuu. Hän kuljettaa tilauksen 
trukilla logistiikan lähtöalueelle.

Lasse tekee laatutarkastuksen 
lähtevään tilaukseen, pakkaa sen 
sekä muodostaa/tulostaa rahtikir-
jat järjestelmästä. Järjestelmä lä-
hettää rahtikirjat sähköisessä muo-
dossa kuljetusliikkeelle, joka varaa 
tarvittavan kuljetuskapasiteetin ti-
lausta varten ja kuljetuksen seu-
raavalle päivälle. Järjestelmä muo-
dostaa automaattisesti laskun 
lähtevästä tilauksesta. 

Lasse ottaa vastaan saapuvan 
tavaran. Osan saapuneesta tavaras-
ta hän tuotantosuunnitelman mu-

kaisesti keräilee valmiiksi toimitet-
tavaksi tuotannon lattialle. Loput 
saapuneet tavarat hän varastoi eri 
varastopaikoille järjestelmän ohjei-
den mukaisesti.

Ostaja Kyösti tarkastaa verk-
kolaskupalvelun kautta saapuneet, 
järjestelmän automaattisen täs-
mäytyksen virhelistalle asettamat 
osto laskut, niitä on kaksi kappa-
letta. Kyösti tarkastaa laskut ja to-
teaa niiden olevan sopimuksen 
mukaisia, joten Kyösti hyväksyy ne 
maksettavaksi. Kaikkiaan vuoro-
kauden aikana automaattisesti hy-
väksyttyjä laskuja on noin 100 kap-
paletta.

Toiminnanohjausjärjestelmä 
muodostaa joka päivä myyntilas-
kuista laskuaineiston. Reskontran 
hoitaja Ulla tarkastaa virhelistal-
le päätyneet laskut. Niiden tiedois-
sa on joitakin puutteita. Ulla korjaa 
puutteet ja vapauttaa koko lasku-
aineiston laskutettavaksi. Järjestel-
mä lähettää päivän lopussa laskuai-
neiston laskupalveluoperaattorille. 
Laskupalveluoperaattori toimittaa 
laskut asiakkaille verkko-, sähkö-
posti tai paperilaskuina. Ulla tar-
kastaa myyntireskontran ja siirtää 

kerran karhutut maksamattomat 
myyntilaskut perintätoimiston hoi-
dettavaksi.

Yrityksen liikevaihto on kasvus-
sa ja sen takia yrityksellä on usei-
ta kiinnostavia työpaikkoja avoin-
na. Niihin on tullut vain vähän 
hakemuksia. Henkilöstöjohtaja 
Heli käynnistää yrityksen LinkedIn 
profiilissa rekrytointikampanjan. 
Hän jakaa kampanjan koko henki-
lökunnalle ja pyytää henkilökuntaa 
jakamaan kampanjan ilmoitukset 
omissa sosiaalisen median kana-
vissaan.

IT-päällikkö Tero on tekemäs-
sä uutta sopimusta IT-palveluta-
lon kanssa. Sopimuksessa keskite-
tään yrityksen palvelinympäristöt, 
tietoliikenneyhteydet, sisäverkon 
ja kyberturvallisuuspalvelut yhdel-
le toimittajalle. Toimittaja on valit-
tu tiukan valintaprosessin jälkeen 
yrityksen tärkeäksi kumppanik-
si. Tavoitteena on paitsi parantaa 
it-palveluiden käytettävyyttä, luo-
tettavuutta ja turvallisuutta myös 
saavuttaa kustannussäästöjä keski-
tetyn kumppanin avulla.

Leo Siira

– Vauhtipyörä veti kyllä hyvin, 
ja nyt ruvetaan niitä meidän tik-
tokeja hänen ohjeillaan tekemään, 
sanoo Kaukko. 

Konkreettisena tuloksena yksi-
kön ensimmäiset videot onkin jo 
julkaistu TikTokissa tilillä osaopu-
dasjarvi. Aivan ensimmäistä video-
tamme on katsottu jo noin 8 000 
kertaa.

Marko Lakkala

Kuva: Marko Lakkala



Työlle tekijöitä • Pudasjärven Työllisyysliite6

Täsmätyölle tekijöitä 
Pudasjärvelle on rakennettu yhteistyömalli, joka 
auttaa osatyökykyisten työllistymistä sekä tukee 
yritysten rekrytointia ja työvoimansaantia. Toimi-
javerkosto on sitoutunut tarjoamaan tukea sekä 
yrityksille että työntekijälle.

Vahvaksi - osatyökyisten työllistä-
minen -hankkeen toimesta on et-
sitty osatyökykyisen työllistymisen 
polkua yrityksiin. Kevään aikana 
on järjestetty Täsmätyötä yrityksiin 
valmennus, jossa on tarjottu kou-
lutusta työntekijöiden työkykyrat-
kaisujen tuottamiseen, työnkuvien 
muokkaamiseen, osatyökykyisten 
työntekijöiden työn muotoiluun ja 
työhön paluun tukemiseen. 

Valmennukseen ovat osallistu-
neet 4 paikallisen yrityksen lisäk-
si Pudasjärven kehitys, TE-pal-
veluiden työkykykoordinaattorit, 
OSAO, kaupungin työllisyyspalve-
lut, Livokkaan Osallisuudella työ-
kykyä -hanke ja Oulunkaaren avo- 
ja tuetuntyön palvelua tarjoava 
Pudasjärven työkeskus. Tällä po-
rukalla rakennettiin Täsmätyöl-
le tekijöitä Pudasjärvellä toiminta-
malli. 

Verkoston valmentajilla on 
mahdollisuus toimia yritykselle 
apuna työntekijöiden kartoittami-
sessa, haastattelussa ja tutustumi-
sessa työpaikolla. He voivat olla 
työntekijän tukena jo myös työllis-
tymisen alkuvaiheessa. 

TE-palveluiden työkykykoordi-
naattoreilla on osaamista tukea yri-
tystä työn räätälöinnissä työnteki-
jälle sopivaksi. 

Osatyökykyisen palkkaamiseen 
on saatavissa taloudellista tukea 
TE-palveluilta ja Pudasjärven kau-
pungilta. Tukimuotojen hakemi-
seen tarjotaan neuvontaa, vaikka 
kädestä pitäen. 

Räätälöityyn koulutukseen 
osaamista tarjoavat OSAO ja TE-
palvelut. TE-toimiston työkyky-
koordinaattorit auttavat kaikissa 
täsmätyökykyisten palkkaamiseen 
liittyvissä asioissa. Heidät tavoittaa 
parhaiten s-postilla kuntoutusneu-
vonta@te-toimisto.fi.

Täsmätyö tarkoittaa työtehtä-
vien, -aikojen ja -olojen mukaut-
tamista työntekijän osaaminen ja 
työkyky huomioiden yrityksen ta-
voitteisiin. Osatyökykyinen on 
henkilö, jolla on käytössään osa 
työkyvystään ja halu tämän kyvyn 
käyttämiseen.

Osatyökykyisten 
työllistämisen  
kokeilupilotti  
Kontiolla
Kontiotuote Oy:n laatuinsinööri 
Timo Pesiö, TE-palveluiden työ-
kykykoordinaattori Marja Hiissa, 
kaupungin työllisyyspalveluiden 
yksilövalmentaja Lilja Parviai-
nen ja Livokas ry:n Osallisuudella 
työkykyä -hankkeen työvalmentaja 
Jari Pekkala kokeilevat ja rakenta-
vat toimintamallia sopivaksi Kon-
tiotuote Oy:n tarpeisiin. Hiissa 
ja Parviainen lupaavat tulla myös 
muihin yrityksiin yrityskäynnille ja 
etsimään yrityskohtaisia ratkaisu-
ja täsmätyöntekijöiden työllistämi-
seksi. 

-Kontiotuotteella oli jo ennen 
Täsmätyötä yrityksiin –valmen-
nusta kokemusta yhteistyöstä. Li-
vokkaan kanssa työkokeilujen jär-

Kontion työntekijä Mika Timonen näytti tehtaan toimintaa Lilja Parviaiselle ja 
Jari Pekkalalle.

KUVA: Tiia Brinck
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XTarjoamme yrityksille:
• Apua osatyökykyisten työntekijöiden löytämiseen
• Tukea ja palvelua työntekijälle työsuhteen aikana
• Taloudellista tukea palkkaukseen
• Tukea työn räätälöintiin
• Tukea työntekijän osaamisen lisäämiseen

Ota yhteyttä
Työkykykoordinaattori: 
Marja Hiissa 
029 5056589 
marja.hiissa@te-toimisto.fi 

Vahvaksi-osatyökykyisten työllistäminen -hankkeessa on rakennet-
tu verkostoyhteistyöllä osatyökykyisten palvelupolkuja ja työllistämi-
sen mallia Pudasjärvelle. Nyt on aika kertoa tuloksia. Mikä tukee kohti 
työtä ja siinä jaksamista? Mikä auttaa löytämään lisää tekijöitä? Pudas-
järvi tunnetaan vahvasta kehittämisestä täällä eläviä ihmisiä varten. 
Tule kuulemaan niistä hankkeen loppuseminaariin 29.9.2022 klo 12-
16 Kurkisaliin.

Kutsuvat Aili Jussila, Marjo-Riitta Alatalo ja 
Sini Kauppila-Vääräniemi 

Osatyökykyisten työllistämisen  Pudasjärven malli

Yksilövalmentaja: 
Lilja Parviainen 
050 4412360 
lilja.parviainen@pudasjarvi.fi 

Yhteistyössä: TE-palveluiden työkykykoordinaattorit, 
Pudasjärven kaupungin työllisyyspalvelut, Pudasjärven 
Työkeskus, Livokas ry Osallisuudella työkykyä -hanke, Pu-
dasjärven Kehitys Oy, OSAO Pudasjärvi

jestämisestä Kontiotuotteella. 
Kokeilut ovat olleet loistava tapa 
tunnustella ja nähdä työtehtävien 
sopivuus niin työkokeilijalle kuin 
meille työnantajana. Valmennuk-
sen avulla verkostoon saatiin li-
säksi mukaan myös muita työllis-
tämispalveluita tarjoavia tahoja ja 
kehitettyä yhteinen toimintamalli, 
jonka avulla säännöllisesti tarkas-
tellaan meidän tarpeitamme ja sitä, 
mitä verkostolla olisi tarjota meille, 
kertoo Timo Pesiö.

-Yhteistyö Kontion kanssa on 
lähtenyt todella hyvin käyntiin ja 
innostuneella mielellä jatketaan 
toimintamallin viemistä eteenpäin. 
Yhteisissä tapaamisissa olemme 
käyneet läpi toimintamallia ja so-
pineet, että jokaisella toimijalla 
on tietyssä kohtaan oma tarkem-
pi tehtävä osatyökykyisen polussa 
Kontiolle työkokeiluun ja palkka-
tukityöhön. Tämä selkiyttää asi-
oiden hoitamista ja näin vältytään 
monen toimijan yhtäaikaisilta yh-

teydenotoilta asiakkaaseen tai yri-
tykseen, avaa Parviainen.

Vahvaksi-hankkeessa jatketaan 
toiminnan jalkauttamista. Täsmä-
työkykyisten työllistämisestä ker-
rotaan tarkemmin yrittäjille suun-
natuissa tapahtumissa 8.9. klo 

10-12 Pirtin Kohtaamolla ja aa-
mukahveilla Rajamaan rannas-
sa 22.6. klo 8-9. Lopullisia tulok-
sia hankkeen toiminnasta tuodaan 
esille loppuseminaarissa 29.9.2022 
klo 12-16. 

Aili Jussila
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Tatu Ronkainen.

– Työnantaja voi hakea työpaik-
kaan sopivia ehdokkaita Työ-
markkinatorin julkisista pro-
fiileista. Näin yrityksellä on 
mahdollisuus rekrytoida sopiva 
tekijä ilman työpaikkailmoitte-
lua, asiantuntija Tatu Ronkainen 
Pohjois-Pohjanmaan TE-toi-
mistosta kertoo.

Työmarkkinatorilla on jo kak-
si tuhatta työnhakijaprofiilia. 
Määrä tulee kasvamaan seuraavi-
en kuukausien aikana tuhansilla, 
sillä TE-toimistojen uuden asia-
kaspalvelumallin myötä työnha-

Rekrytointeja työkseen tekevät ovat varmas-
ti huomanneet, että rekrytoinnit ovat vaikeutu-
neet ja  sopivien työntekijöiden löytäminen on 
toisinaan haasteellista. Työmarkkinatori on uusi 
työn ja osaamisen verkkopalvelu, jossa työpai-
kat ja tekijät löytävät toisensa entistä parem-
min – tekoälyä hyödyntäen.

”En löydä mistään työntekijää, 
mitä voisin tehdä?” 
–TE-toimiston Työmarkkinatori valjastaa tekoälyä rekrytointisi tueksi

MAINOS

Työmarkkinatori
• Julkinen palvelualusta, joka tuo työelämäpalvelut sa-

maan osoitteeseen tyomarkkinatori.fi.
• Kirjaudu sisään ja selaa työnhakijoita tai luo työpaik-

kailmoitus osoitteessa tyomarkkinatori.fi/tyonanta-
jat-ja-yrittajat.

• Parantaa työnhakijan mahdollisuuksia löytää omaa 
osaamistaan vastaavaa työtä ja työnantajan mahdolli-
suutta löytää sopivia tekijöitä.

• Sisältää tulevaisuudessa myös uudistetun TE-palvelu-
jen henkilö- ja yritysasiakkaan sähköisen asioinnin. Ly
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kijoita ja työnvaihtajia ohjataan 
tekemään työnhakuprofiili Työ-
markkinatorille.

– Tekoäly hyödyntää työnha-
kuprofiileja, joten työnhakijoi-
den laadukkaasti luodut profiili 
auttaa yritystä löytämään sopi-
vimmat tekijät, jatkaa Ronkai-
nen.

Suorahaku helpottaa rekry-
tointia erityisesti tehtäviin, joi-
hin on vaikea löytää sopivia eh-
dokkaita. Lisäksi sen odotetaan 
tuovan yrityksille rekrytointiin 
liittyviä kustannussäästöjä.

Toisinaan  
työpaikka- 
ilmoituskin on  
paikallaan
Työpaikkailmoitus on toisinaan 
edelleen hyvä väylä etsiä osaajia ja 
saada laajempaa näkyvyyttä työ-
paikalle ja yritykselle – työnanta-
jamielikuvan kirkastamisesta pu-
humattakaan.

Ilmoituksen jättämisen jälkeen 
Työmarkkinatori ehdottaa työn-
antajalle profiilien joukosta so-
pivia osaajia. Rekrytoija voi jäädä 
odottamaan hakemuksia tai ottaa 
suoraan yhteyttä Työmarkkinato-

rin ehdottamiin kandidaatteihin. 
Viestit työnantajan ja työnhaki-
jan välillä liikkuvat anonyymisti ja 
tietoturvallisesti.

Työmarkkinatorilta työpaik-
kailmoitukset julkaistaan myös 
EURES-portaalissa, joten myös 
kansainvälinen rekrytointi Eu-
roopasta ja ETA-alueelta mah-
dollistuu yhdeltä istumalta.

Työmarkkinatorilla 
olet ajan tasalla
Työnhakuprofiilin laatiminen on 
tehty käyttäjälle mahdollisimman 
helpoksi ja Työmarkkinatorilta 

löytyy myös kattavat ohjeet pro-
fiilin laatimiseen. Käyttäjän tieto-
turvasta ja henkilötiedoista pide-
tään erityisen hyvää huolta, joten 
palveluun tunnistautuminen ta-
pahtuu verkkopankkitunnuksilla 
tai mobiilivarmenteella.

Työmarkkinatori on julkinen 
ja kaikille työnantajille maksu-
ton palvelu. Tavoitteena on tar-
jota helppokäyttöinen ja kattava 
digitaalinen palvelualusta, jonka 
avulla asiakkaalle löytyy yhdestä 
palvelusta kaikki mitä hän rekry-
toinnissa tai työnhaussa tarvitsee.

Työllistämisehdolla tarkoitetaan 
julkisissa hankinnoissa tarjous-
pyyntöön ja hankintasopimukseen 
sisällytettyä erityisehtoa, joka vel-
voittaa sopimuskumppania työl-
listämään vaikeassa työmarkkina-
asemassa olevia henkilöitä. Näitä 
ovat esimerkiksi, pitkäaikaistyöt-
tömät, osatyökykyiset, maahan-
muuttajat ja nuoret. Ehtoa voi 
hyödyntää esimerkiksi, palkkasuh-
teeseen työllistämiseen, oppisopi-
mustyöllistämiseen, työkokeiluun, 
työssäoppimiseen tai työharjoitte-

luun. 
Palveluntuottaja yritys itse valit-

see ja rekrytoi hankintakriteerien 
mukaiset työntekijät. Pudasjärven 
kaupungin työllisyyspalveluissa 
valmistaudutaan antamaan tarvit-
tavaa tukea työllistämisehdon täyt-
tävien henkilöiden rekrytointiin ja 
työllistämiseen liittyvien taloudel-
listen tukien hakemiseen. Työl-
listäminen voidaan tehdä mihin 
tahansa työtehtävään palvelun-
tuottajan tai sen alihankkijan pal-
velukseen.

Pudasjärveläisiä 
yrityksiä on kuultu 
toimintamallista
Yrityksiä on kuultu hankinnoilla 
työllistämisen toimintamallin so-
veltuvuudesta tuleviin palveluhan-
kintoihin ja osallistettu kilpailutus- 
ja sopimusasiakirjojen laadinnassa. 
Yrityksille tehtiin kysely maalis-
kuussa 2022 Vahvaksi osatyöky-
kyisten työllistäminen -hankkeen 
toimesta. Yrittäjät kokivat toimin-
tamallin esittelyn ja kyselyllä kuu-

lemisen hyvänä yhteistoimintana 
kaupungin suunnalta. He pitivät 
hankinnoilla työllistämisen toimin-
tamallia positiivisena asiana.

Yritykset näkivät mahdollisek-
si työllistää monipuolisesti ehdon 
mukisesti. He toivoivat saavansa 
tukea rekrytointiin ja palkkatuki-
en hakemiseen. Varsinaisesti estei-
tä työllisyysehdon toteuttamisel-
le ei nähty, kun ehdot ovat selvät. 
Haasteena nähtiin soveltuvan hen-
kilöstön löytyminen. 

Yrittäjät kommentoivat: 

– Tilaajan toiveiden mukaan 
toimitaan.

– Hyvä vaihtoehto työllistää. 
– Urakoihin ei ole varaa laskea 

ylimääräisiä henkilökuluja näitä 
varten, että pysyy kilpailussa mu-
kana. Näin alistamalla urakoihin 
ainoastaan onnistuu palkata.

Lisätietoja toimintamallista antaa 
Vahvaksi-hankkeen projektipäällik-
kö Aili Jussila ja tekninen johtaja Jan-
ne Karhu. 

Aili Jussila

Pudasjärven kaupungin hankintaohje ohjeistaa edistämään 
hankinnoilla työllistämistä niihin soveltuvissa hankinnoissa. 
Tulevissa hankintasopimuksissa tullaan ottamaan käyttöön 
työllisyyttä edistäviä hankintakriteereitä ja sopimusehtoja. 

Toimintamallia rakennetaan yhdessä hankintatoimen, 
teknisen toimen, työllisyyspalveluiden ja yritysten 
edustajien kanssa. 

Hankinnoilla työllistäminen aloitetaan Pudasjärvellä
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Aili työn syrjässä kiinni 
kohta 40 vuotta vanhuspalveluissa
Pudasjärven Hirsikartanolla, Ou-
lunkaaren tehostettua palveluasu-
mista vanhuksille tarjoavalla yk-
siköllä, on hiljaista. Tunnelma on 
rauhallinen, ikkunasta heijastuu 
vain upea Iijoki ja vehreät kesäi-
set maisemat. Asukkaat ovat juu-
ri nauttineet aamupalan – on men-
ty aamutoimiin hoitajien kanssa tai 
vietetään omaa aikaa omissa huo-
neissa.

Avotyönohjaaja kyselee hoitajil-
ta Ailia. 

– Juu, kyllä oli äsken tässä. Mis-
sähän mahtaa nyt olla? Taisi lähteä 
ruokatäydennystä hakemaan, hoi-
taja vastaa.

Pian kuuluu kärryjen hurina, 
kun Aili ilmestyy käytävälle. 

– Hei, sinä tulit, Aili huikkaa ja 
lisää, että hoitaa ensin ruoat kär-
rystä jääkaappiin, jutellaan sitten. 

Rivakasti ja täsmällisesti maidot 
ja leivät katoavat jääkaappiin oikeil-
le paikoilleen. Ailin aamu on alka-
nut puoli yhdeksältä ja touhua on 
riittänyt. Ailin työtehtäviin kuuluu 
muun muassa ruokailussa avusta-
mista, keittiöltä, roskien ja pyykki-
säkkien vientiä – maanantaista per-
jantaihin, 5 tuntia päivässä.

Vuodet ovat vierineet joutuin - 
Aili kertoo pian 40-vuotiaasta työ-
urastaan vanhuspalveluissa ja hä-
neltä löytyy siisti nippu todistuksia.  
Ailin työura alkoi Helmikodin keit-
tiötä lähes neljäkymmentä vuotta 
sitten. Ennen vanhustyöpaikkaan 
siirtymistä Aili kävi Pudasjärven 
päivähuoltolassa, Pirinrannan kou-
lulla, vuodesta 1979 alkaen, pääasi-
assa käsitöitä tehden työosastol-
la. Päivähuoltola aikoina Aili kävi 
opiskelemassa kudonta-alaa ja ta-
lousalan aputyöntekijän kurssin 

Alavudella.
Vuonna 1984 Aili pääsi har-

joittelemaan Helmikotiin ja seu-
raavana vuonna alkoi työskente-
ly keittiöapulaisen tehtävissä. Ailin 
säilyttämistä vanhoista todistuksis-
ta selviää, että hän on tuohon ai-
kaan osallistunut ruoan jakeluun 
asukkaille ja huolehtinut asukkai-
den kanttiiniostoksista, osallistu-
nut vuoteiden kunnostukseen, aut-
tanut asukkaita pienissä askareissa 
sekä huolehtinut henkilökunnan 
kahvin keitosta ja kahvihuoneen 
siisteydestä sekä tehnyt sovittuja 
siivouksia. 

Kun Ailille tarjoutui tilaisuus 

hakeutua sosiaali- ja terveysalan 
työhön perehdyttävään koulutuk-
seen vuonna 2002, vanhainkodin 
johtajan kirjoittamassa suositusto-
distuksessa lukee, että Aili haluaa 
oppia uusia asioita. Epäselvät tilan-
teet hän selvittää kysymällä toisilta 
työntekijöiltä. Aili on huolellinen 
ja tarkka työssään, suhtautumi-
nen asukkaisiin ja henkilökuntaan 
on asiallista ja hyvällä huumorin-
tajulla hän selviytyy hankalistakin 
tilanteista. Työelämässä hän osaa 
joustaa, mutta on ehdottoman oi-
keudenmukainen. Aili on pidetty 
työtoveri henkilökunnan keskuu-
dessa. Tämä pitää paikkansa vielä 

tänäkin päivänä.
Oulun sosiaali- ja terveysalan 

oppilaitoksen opinnoista vuonna 
2003 Aililta nousee mieleen tieto-
kone opinnot ja se, miten avusta-
mista ruokailutilanteissa opetettiin. 
Opiskelijat syöttivät toisiaan – sii-
nä oppi miltä syöttäminen tuntuu 
ja miten se tehdään vanhusasukas 
huomioiden. Todistuksesta pistää 
silmään maininta, että Aili kertoo 
ryhmässä rohkeasti mielipiteen-
sä ja on esimerkillään saanut muut 
mukaan toimimaan käytännön 
työtehtävien harjoittelussa. 

Jo opiskeluaikoina Aili oli erit-
täin liikunnallinen ja hallitsi juok-
sun pikamatkojen ja hiihdon 
harjoittelun. Onpa Aili jopa saa-
vuttanut useita arvokisamitaleja, 
Jyväskylän SM-kisoista on joskus 
tullut juostua 400 ja 800 metrillä 
kultaa ja viestijoukkueessa hopeaa. 
Liikunnallinen Aili on ollut aina, 
työmatka kautta aikain, joka päivä 
keskustan tuntumasta Helmikodil-
le ja vuodesta 2017 Hirsikartanol-
le, lisäksi vielä työrupeama Koi-
vukodilla, on taittunut reippaasti 
kävellen säällä kuin säällä.

Hirsikartanolla Aili saa kehu-
ja nykyiseltä esimieheltään, pal-
veluesimies Hillevi Illikaiselta. 
Aili on sitoutunut ja pystyvä töi-
hinsä. Aili on hyvällä tuulella tullen 
mennen, pahaa päivää ei taida olla-

kaan. Loma- ja vapaa pyynnöt tu-
levat Aililta ajoissa. Aili tekee työn-
sä ilolla ja huumorilla ja on iso apu 
Hirsikartanon muulle henkilökun-
nalle. Alalleen Ailin tapaan omis-
tautunut osatyökykyinen on oikea 
aarre työnantajalle.

Tänä syksynä on tullut aika hil-
jentää tahtia, keskiviikot Aili varaa 
kotipäiviksi. Suunnitelmissa on vä-
hentää tasaisesti työpäiviä Hirsi-
kartanolla viimeiseen työpäivään 
asti, joka on vuoden 2024 alus-
sa. Ailista tuntuu toisaalta hyvältä 
vaihtaa vapaalle, ehtii ja jaksaa teh-
dä kotihommiakin paremmin, toi-
saalta lisääntyvä vapaa-aika oudok-
suttaa. Ailia askarruttaa, miten saa 
ajan eläkkeellä kulumaan, työ kun 
on ollut iso osa elämää tähän asti. 
Työkeskuksesta tarjotaan ryhmä-
toimintoja, puheessa ovat olleet se-
niori- ja virikeryhmät.

Avotyötä, työkeskuksen ul-
kopuolista työtoimintaa - te-
kevät kuntoutustuella tai työ-
kyvyttömyyseläkkeellä olevat 
erityisryhmien asiakkaat. Heitä on 
Pudasjärvellä tekijöitä parikym-
mentä eri työpaikoissa. Toivotta-
vasti tulevat hyvinvointialueet uu-
distuksineen huomioivat tämänkin 
toiminnan, missä eläkkeellä oleva 
osatyökykyinen saa tuoda korten-
sa kekoon yhteiskunnan hyväksi. 
Kaikkia tarvitaan, työ tuo sisältöä 
elämään ja pienen “humputtelura-
han” – niin kuin Aili sanoo.

Reija Kälkäjä

Hillevi ja Aili nautiskelevat auringosta Hirsikartanolla.

Aili laittaa rivakasti  
ruokailusta jääneitä 

tähteitä pois. 

Kuvat: Tiia Brinck
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Osallisuudella työkykyä 
–ESR-hanke
Yhdistysten yhteinen työllistämishanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tutus-
tua uusiin mahdollisiin työntekijöihin tarjoamalla työhön tutustumisen paik-
koja yrityksistä heille myönnetyn palkkatukijakson aikana tai hoitamalla 
palkkatuella palkkaamisen paperityöt yrityksen puolesta tuensiirtoso-
pimuksella pidemmäksikin aikaa. Tämä pienentää yrityksessä työllis-
tämiseen käytettävää työaikaa ja parantaa rekrytoinneissa onnistumi-
sen mahdollisuuksia.

Hankkeen työntekijät ovat pudasjärvisiä, usein pitkään työttö-
mänä olleita henkilöitä, joilla on monenlaista osaamista. Yhdistyk-
sissä he saavat tarvitsemaansa tukea työelämätaitoihin ja ihmisten 
kanssa toimimiseen – saavat kokemuksen osallisuudesta. Hankkeen 
tuella heillä on mahdollista suorittaa tarvittavat korttikoulutukset ja 
muut lyhytkoulutukset, joita tulevaisuuden työtehtävissä tarvitaan.

Pysyvät työllistymiset tapahtuvat yrityksiin ja julkisen puolen toimijoi-
den tehtäviin. Siksi hankkeessa halutaan tehdä mahdollisimman paljon yh-

teistyötä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Vuosittainen tavoite on työllis-
tää 40 henkilöä yhdistysten, kotitalouksien tai yritysten tehtäviin. Korona on 

vaikeuttanut Pudasjärvelläkin pitkään työttömänä olleiden asemaa, joten 
työllistettäviä henkilöitä on runsaasti olemassa.

Hanke toteutetaan usean yhdistyksen yhteistyönä. Vastuuyhdis-
tyksenä toimii Livokas ry ja hankkeessa toimivat myös Pudasjärven 
4H-yhdistys ry, Jongun alueen kyläyhdistys ry, Syötteen kyläyhdis-
tys ry ja Korpisen kyläseura ry sekä muut Pudasjärvellä työllistä-
vät yhdistykset.

Hanke on alkanut 1.7.2020 ja kestää kolme vuotta eli 30.6.2023 
saakka. Mikäli kiinnostuit yhteistyöstä, ole yhteydessä hankkeen pro-

jektipäällikkö Anni-Inkeri Törmäseen, p. 040-545 7162, anni-inkeri.
tormanen@livo.fi.

Anni-Inkeri Törmänen

Yhdistyksen töistä
 yrityksen töihin

Anssi Hiltunen pääsi reilu vuosi 
sitten töihin Korpisen kyläseuraan 
kylätyöntekijän tehtävään. 

- Oli hyvä kokemus: Hyvä työ-
paikka ja hyvät työkaverit. Veikko 
ja Liisa Törmänen luovat kylä-
seuraan hyvän työilmapiirin. Jokai-
nen otetaan omana persoonana 
lämpimästi vastaan. He tsemppaa-
vat ja kannustavat. Oli helppo tart-
tua työhön kiinni, Hiltunen kertoo.

Työsuhteen aikana kartoitet-
tiin aiempi koulutustilanne ja etsit-
tiin yhdessä mahdollisuutta saada 
kesken jäänyt toisen asteen tutkin-
to loppuun suoritetuksi. Se onnis-
tuikin saada päätökseen jo työsuh-
teen aikana. 

- Tuli hyvä fiilis, kun sai opin-

Anssi Hiltunen 
työn touhussa.

not valmiiksi. Työn kauttahan sitä 
vasta tullaan ammattilaisiksi, mut-
ta tärkeä oli saada opinnot päätök-
seen, iloitsee Hiltunen.

Palkkatukityösuhteen aikana 
järjestyi kahden viikon työhön tu-
tustumisen jakso Kontiotuotteelle. 

- Tutustumisjakso oli avartava. 
Pääsi näkemään työn konkreetti-
sesti, tutustumaan siihen ja poh-
timaan tarjotun tehtävän kiinnos-
tavuutta. Jakso oli riskitön sekä 
työnantajan että työntekijän kan-
nalta, toteaa Hiltunen.  

Tutustumisjaksolla työntekijä 
otettiin hyvin vastaan. Esimies an-
toi heti haalarit ja perehdytys tehtä-
viin sujui hyvin. Jaksolla luotettiin 
ja annettiin mahdollisuus näyt-
tää osaamistaan. Nyt Hiltunen on 
toistaiseksi voimassa olevassa työ-
suhteessa Kontiotuotteella.

- Työ merkitsee minulle tänä 
päivänä toimeentuloa, työkavereita 
ja hyvää työilmapiiriä. Työn ohes-
sa pystyy vaihtamaan kuulumisia 
ja se on tuonut sosiaalista elämää. 
Työssä on otettu avoimesti vastaan 
ja tarpeen tullen aina apuja ja neu-
voja saa, kertoo Hiltunen.

Korpisen kyläseura on työllis-
tänyt pitkään työttömänä olleita jo 
kohta kymmenen vuotta. 

- Kun Hiltusen työllistäminen 
tuli ajankohtaiseksi, haluttiin tarjo-
ta vasta tänne muuttaneelle nuorel-
le miehelle kotoisaa oloa ja hyödyl-
listä tekemistä, kertoo yhdistyksen 
sihteeri Liisa Törmänen. 

Jokaisen työntekijän kohtaami-
nen omana itsenään on äärimmäi-
sen tärkeää. Jokaiselle halutaan tar-
jota mahdollisuus. 

- Kyläläiset tilaavat kyläseural-
ta palveluita ja työntekijät pääse-
vät tutustumaan ja vuorovaikutuk-
seen kyläläisten kanssa. Kyläläiset 
ovat olleet tyytyväisiä saamaansa 
palveluun. He kokevat yhdistyk-
sen työllistämistoiminnan erittäin 
merkityksellisenä koko kylän elin-
voimaisuudelle, toteaa Törmänen 
saamastaan palautteesta. 

Hiltunen on ensimmäinen, joka 
pääsi suoraan yhdistyksen työstä 
toistaiseksi voimassaolevaan työ-
suhteeseen yrityksen palvelukseen. 

- Sen jälkeen toinenkin on pääs-
syt vakituisiin töihin. Koulutus ja 
työhön tutustumisjakso ovat var-
mastikin nopeuttaneet pysyvää 
työllistymistä, kertoo Törmänen.

Anni-Inkeri 
Törmänen

Kuva: Tiia Brinck
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Tänä vuonna ennätysmyyntiä tekevän ja hyvän tilauskan-
nan omaavan Profin Oy:n työntekijätilanne on kohtuul-
lisen hyvä kuluvan kesän osalta. Tehtaanjohtaja Päivi 
Lanton mukaan yritys on saanut hyvin rekrytoitua lisätyö-
voimaa kesän ajalle. 

- Kesälomakauden ylitse selviämme nykyisten kesä-
työntekijöiden voimin, ja tällä hetkellä syksyn tilauskanta 

näyttää siltä, että ainakin osalle kesätyöntekijöistä löytyisi 
hommia myös lomakauden jälkeen, Päivi toteaa. 

Tällä hetkellä tehdas toimittaa lasiliukuseiniä 100 kpl 
viikkotahtia, mikä vaatii tuotantoon myös työvoimaa. Pro-
fin Oy on Pudasjärvellä merkittävä työllistäjä. Kesätyön-
tekijät mukaan lukien tehtaalla työskentelee nyt noin 50 
työntekijää. 

- On hyvä, että saamme paikkakunnalta ja lähialueel-
ta Räihän kaltaisia rohkeita nuoria ja myös vanhempia-
kin työntekijöitä tiimiimme. Mikäli työ Profinilla kiinnos-
taa, hakemusta kannattaa laittaa tulemaan, vaikka avoimia 
paikkoja ei juuri sillä hetkellä olisikaan, kannustaa Päivi lo-
puksi.

Ennätysmyyntiä tekevä Profin Oy tarvitsee osaajia jatkossakin

Työrytmiä Karhupajalta
Kirkkaat neonväriset työvaatteet 
päällä haastatteluun saapuva Ari 
Räihä, 24, sai kaksi kuukautta sit-
ten työpaikan. Tätä ennen sähkö-
asentajaksi valmistunut Räihä oli 
neljä vuotta työttömänä. Toimeton 
hän ei kuitenkaan ole ollut. Räihä 
on tehnyt Karhupajalla ahkeras-
ti töitä. 

 - Aluksi minua jännitti mennä 
pajalle, mutta parissa kuukaudes-
sa opin talon tavoille. Karhupajalla 
sain rytmiä elämään ja oli mukavaa 
tehdä päivisin erilaisia hommia, 
Räihä kertoo hymy kasvoilla. 

Karhupaja on tarkoitettu pää-
osin alle 30-vuotiaille työttömil-
le työnhakijoille. Tarkoituksena on 
tukea koulutus- ja työelämäuran 
löytymistä. Elämänhallintataitoja 
ja oman motivaation vahvistamis-
ta tukeva pajatoiminta auttaa saa-
maan säännöllistä rytmiä elämään. 
Räihä kävi pajalla vuodesta 2019 
lähtien tiettyjä jaksoja, jotka sovit-
tiin etukäteen. 

- Olisin voinut olla pajalla yhtä 
soittoa koko ajan, mutta jokin by-
rokratia siinä oli, että piti olla vain 
tiettyjä jaksoja ja sitten oli parin vii-
kon tauko välissä.

Myös korona-aika rajoitti paja-

toimintaa joksikin aikaa, mikä har-
mitti Räihää.

- Yleensä olin neljästi viikossa 
pajalla, mutta silloin korona aikana 
päivät vähenivät kahteen ja se är-
sytti, hän tuhahtaa.

Räihä nautti eniten auto- ja me-
tallipajan hommista, vaikka hän ei 
vapaa-ajallaan harrasta autojen lait-
toa. Autopajalla suoritetaan pieniä 
huolto- ja korjaustöitä myös asiak-
kaille, kuten öljynvaihtoa ja jarru-
jen korjauksia. 

- Aluksi olin keittiö- ja puupuo-
lella, mutta sitten minä löysin auto-
puolen täältä pajalta. Siellä me hit-
sattiin ja korjailtiin autoja, mikä oli 
mukavaa.

Apua saa kysymällä
Karhupajan yksilövalmentaja huo-
masi avoimia työpaikkoja Profin 
Oy:lle ja ehdotti Räihälle paikan 
hakemista.

- Sovimme yksilövalmentajan 
kanssa päivän, jolloin tekisin ha-
kemuksen ja ansioluettelon. Sain 
aina kysymällä apua ja neuvoja mi-
hin tahansa ongelmaan pajaohjaa-
jilta. He selvittivät asioita ja auttoi-
vat. Ei tarvinnut jäädä ongelmien 
kanssa yksin. Räihä kertoo.

Kuva: Tiia Brinck

Karhupajalla Ari Räihä sai työrytmiä ja muka-
vaa tekemistä päiville.

Pajalla Räihä viihtyi hyvin ja voi 
suositella sitä kaikille, mutta työ-
paikan löytyminen oli hänelle vie-
läkin mieluisampaa. 

- Kyllä minua jännitti aika pal-
jon, kun pääsin haastatteluun Pro-
fin Oy:lle, mutta onneksi haastatte-
lu meni loppujen lopuksi hyvin ja 
sain työpaikan. 

Räihä jännitti myös töiden aloit-
tamista kokemuksen puutteen 
vuoksi. Sähköasentajan koulutuk-
sesta ei tässä työssä ollut hyötyä. 
Jännittäminen oli kuitenkin turhaa. 
Kolmessa viikossa hän oppi talon 
tavoille ja hommat luistivat muka-
vasti. Käytännönläheinen työ ja ai-
kaiset aamuherätykset sopivat Räi-
hälle hyvin.

- Töihin on aina mukava men-
nä. Nousen kello viideltä aamulla 
ja puoli kuuden aikaan olen jo juo-
massa työpaikalla kahvia, siitä me-
nen hyvissä ajoin valmistelemaan 
työpisteen. Kuudelta olen jo työn-
touhussa. Tällä hetkellä saan juosta 
viidellä työpisteellä. 

Tulevaisuuden suunnitelmat 
ovat Räihällä työntäyteiset. Kou-
lun penkille hän ei ainakaan tällä 
hetkellä haaveile.

- Minulla on kaikki aika hyvin 

nyt. Töissä on sanottu, ettei kou-
lutuksella ole niin väliä, kunhan on 
intoa tehdä. Mikä on minun mie-
lestäni hienoa, Räihä summaa hy-

väntuulisena.

Tiia Brinck

Monikulttuurisista palveluista tukea 
maahanmuuttajan työllistymiseen
Pudasjärven monikulttuuriset 
palvelut tarjoaa maahanmuut-
tajille tukea kotoutumiseen. Ta-
voitteena on tarjota maahan-
muuttaja-asiakkaille ohjausta ja 
neuvontaa verkostomaisen yh-
teistyön kautta sekä edistää maa-
hanmuuttajien ja kantaväestön 
kohtaamisia. Monikulttuurisiin 
palveluihin voi olla yhteydes-
sä esim. asumiseen, arjen hal-
lintaan, viranomaisasiointiin, 
perheenyhdistämiseen tai oles-
keluluvan ja passin hakemiseen 
liittyen. Palvelua saavat kuiten-
kin kaikki maahanmuuttajat eikä 
oleskeluluvan perusteella ole vä-
liä.

Maahanmuuttajille usein en-
simmäinen askel työelämään on 
työkokeilu. Työkokeilun aika-
na maahanmuuttaja oppii kieltä 
ja tutustuu suomalaiseen työelä-
mään, joka voi olla hyvin eri-
lainen kuin heidän omassa ko-
timaassaan. Ovi voi avautua 
palkkatuettuun työhön tai ihan 
oikeaan työhön työkokeilun 
kautta. Maahanmuuttajat ovat 
usein tykättyjä ja ovat saaneet 
työpaikoilta kehuja. Maahan-
muuttajia työllistävien yritysten-
kään ei tarvitse jäädä yksin, vaan 
monikulttuuriset palvelut tarjoa-
vat myös heille tarpeen mukaan 
ohjausta ja tukea.

Amanuenssi- 
harjoittelu  
Pudasjärven  
terveysasemalla
Yksi monikulttuuristen palvelui-
den asiakkaista on Pudasjärven 
terveysasemalla lääkäriopintoi-
hin kuuluvaa amanuenssiharjoit-
telua suorittava Öner Özturk. 
Özturk on kotimaassaan Turkis-
sa suorittanut lääkärin tutkinnon 
ja toiminut ammatissa 16 vuotta. 
Suomessa tutkinto ei kelpaa sel-
laisenaan, vaan ensin täytyy ha-
kea sen hyväksymistä Valviralta 
ja sen jälkeen suorittaa laillistami-
seen vaadittavat tehtävät. Özturk 

Öner Özturk aloitti 
harjoittelun
toukokuussa.

odotti päätöstä tutkinnon hyväk-
symisestä kauan. Prosessia hidasti 
yhden todistuksen puuttuminen, 
mutta lopulta hän onnistui saada 
sen Turkista ja tutkinnon hyväk-
syminen onnistui. Heti päätök-
sen tultua Özturk oli yhteydessä 
Oulunkaareen ja selvitti mahdol-
lisuutta suorittaa amanuenssihar-
joittelu Pudasjärvellä. Harjoittelu 
alkoi toukokuun alussa.

Janna Pöykiö
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Kohtaamosta saat neuvontapalveluja monipuolisesti paikan päällä tai ver-
kossa.

Pirtin Kohtaamo 
taipuu moneksi

Kuva: Juha Nyman
Hyvän Olon keskuksessa maa-
liskuussa avattu neuvontapiste 
Pirtin Kohtaamo on osoittautu-
nut monipuolisuutensa jo lyhy-
en toimintakautensa aikana. Se 
on tarjonnut uuden foorumin 
eri toimijoiden palveluiden ja ta-
pahtumien järjestämiseen. Laa-
jan kumppanuusverkoston avulla 
Kohtaamo voi tarjota tapahtumia 
ja infoja yhteistapahtumina use-
amman eri organisaation kans-
sa yhtä aikaa tai tarpeen mukaan 
myös yksittäisiä PopUp-tapahtu-
mia. Lisäksi Kohtaamo tarjoaa 
neuvontapalvelua työnhakuun, 
koulutus- ja osaamisasioihin, rek-
rytointeihin ja myös erilaisiin ar-
jen tarpeisiin.

Kohtaamo osa  
työllisyyspalveluja
Kohtaamo on tärkeä osa Pudas-
järven kaupungin työllisyyspalve-
luja. Neuvonta- ja ohjauspalvelut 
tuodaan lähemmäksi kuntalais-
ta yhteistyössä verkoston kanssa. 
Pirtissä on useita toimijoita saman 
katon alla, mikä edistää toimijoi-
den välistä yhteistyötä. 

- Asiakkaan tapaamisessa hä-
nen palvelutarpeitaan voidaan ar-
vioida eri asiantuntijoiden voimin 
ja siten kehittää palveluja asiakas-
lähtöisemmiksi, kertoo työllisyys-
päällikkö Irina Hallikainen. 

Kohtaamopisteen perustami-
nen on osa JobBoost-hanketta, 
jossa vastaavia palvelupisteitä on 
suunniteltu myös Taivalkoskelle ja 
Kuusamoon. Kohtaamon palve-
lupistettä ovat hyödyntäneet niin 
hankkeet, eri organisaatiot kuin 
paikalliset sekä alueelliset yhdis-
tykset ja järjestöt. Myös Kohtaa-
mo itse on järjestänyt erilaisia Po-
pUp-tapahtumia yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. Tietoa auki-
oloista, palveluista ja tapahtumista 
löytyy mm. Kohtaamon verkkosi-
vustolta www.pirtinkohtaamo.fi

Kelan palvelut  
laajentuivat  
- asiointipisteenä 
Pudasjärvellä toimii 
Kohtaamo 
Pudasjärvellä on 1.6. alkaen saa-
nut Kelan palveluita Pirtin Koh-
taamosta. Kuntalaiset olivat toi-
voneet laajempia Kelan palveluja 
ja palautteen perusteella kaupun-
ki päätti sopia palveluiden laajen-
tamisesta yhdessä Kelan kanssa. 
Kesäkuun alusta alkanut yhteistyö 
tarjoaa kuntalaisille mahdollisuu-
den saada Kela-palveluita entis-
tä laajemmin. Hyvän olon keskus 
Pirtissä kaupungin asiointipiste ja 
Kohtaamo tarjoavat Kelan avus-
tavaa palvelua, kuten neuvontaa 
OmaKela-verkkopalvelun käytös-

sä sekä hakemusten ja lomakkei-
den täytössä. Kohtaamossa asi-
oidessa ei tarvitse varata aikaa. 
Ajanvarausasiakkaita palvellaan 
kuitenkin edelleen perjantaisin 
Kelan omassa palvelupisteessä 
Pirtin yläkerrassa. Yksi tärkeä pa-
rannus neuvonnan ohella palve-
luihin tuli myös Kela postin asi-

oinnissa. Nyt Kelalle tarkoitettuja 
kirjeitä voi jättää joko Kohtaa-
moon tai Pirtin infoon, josta ne 
toimitetaan eteenpäin. 
Kohtaamon aukioloajat:
Ma-ti 9 – 15 Kelan etäyhteyspal-
velut
Ke-pe 9 – 15 Kohtaamon ja Ke-
lan neuvontapalvelut

Tervetuloa  
asioimaan  

Pirtin  
Kohtaamoon! 

Tapio Laurila

Palvelupisteiden palvelu on toimintamalli
Mahdollisuuksien pohjoinen – 
JobBoost Koillis-Suomi -hank-
keen toimintakauden aikana on 
tapahtunut paljon Koillismaan 
alueen työmarkkinoilla. Hank-
keen kirjoitusvaiheen aikana ei 
voitu arvatakaan koronapande-
mian tuloa ja sen vaikutuksia työ-
markkinoihin. Siksi alkuvaiheessa 
seurattiin tarkkaan, miten hank-
keeseen kirjattuja toimia voidaan 
järjestää niin, että ne kohdentuisi-
vat mahdollisimman tehokkaasti 
hankkeen kohderyhmiin eli nuo-
riin ja muihin työmarkkinoilla 
heikossa asemassa oleviin henki-
löihin. Kohderyhminä ovat myös 
alueen yritykset ja työnantajat, 
joiden palvelutarpeisiin oli tar-
peen suunnitella ja toteuttaa uu-
sia palvelumalleja ja -toimintoja.

Työllisyys- 
palvelupisteet 
aloittivat
Palveluprosessien kehittäminen 
on hankkeen yksi painopistealu-
eista. Työllisyyspalvelupisteiden 
perustamiseen liittyvien toimien 
suunnittelu- ja kehittämisvastuu 
on ollut Pudasjärven kaupungilla 
yhteistyössä Taivalkosken, Kuu-
samon ja Naturpoliksen kanssa, 
joka on hankkeen päätoteuttaja. 
Kehittämisyhteistyö on sujunut 
tosi hyvin. Kun uudet palvelut 
luodaan samanaikaisesti kolmeen 
kuntaan ns. tyhjästä, on yhteis-
kehittämisellä saatu vahvistettua 
pohjaa yhteisille ja samanaikaisil-
le toimille kaikissa kolmessa työl-
lisyyspalvelupisteessä, hyödyn-

täen digitaalisia kanavia paikan 
päällä tapahtuvien tilaisuuksien 
lisäksi. Pudasjärvelle on perus-
tettu Pirtin Kohtaamo, Taival-
koskelle Arpeetti ja Kuusamoon 
Kieppi. 

Työllisyyspalvelupiste on pal-
velupiste, jonne asiakas voi tul-
la kaikissa mm. työllistymisen, 
osaamisen kehittämisen tai mui-
den työllistämiskysymysten kans-
sa. Toimintamalli perustuu ver-
kostomaiseen palvelutuotantoon, 
mikä tarkoittaa sitä, että tarjol-
la on eri toimijoiden palveluita 
erillisen aikataulutuksen mukaan. 
Voisikin sanoa, että palvelupis-
teen toiminta on enemmänkin 
toimintamalli, ei pelkästään hie-
not toimitilat, jotka esim. Pudas-
järveltä löytyy. Hankkeen päätty-

essä keväällä 2023 on tarkoitus, 
että perustetut työllisyyspalve-
lupisteet siirtyvät kuntien palve-
lutuotannoiksi ja muodostavat 
vuonna 2024 kuntiin siirtyvien 
TE-palveluiden asiakaspalvelu- ja 
palveluiden tuotantoympäristöt.

Toimintamallien 
kehittäminen
JobBoost -hankkeessa on luotu 
uusia toimintamalleja myös työ-
elämän ja ammatillisen koulutuk-
sen välille. Työmarkkinoilla tulee 
olemaan kasvava tarve jatkuval-
le oppimisille, johon hankkeen 
duuni- ja koulutusagenttien tii-
viillä yhteistyöllä tullaan vastaa-
maan. Yhteistyön kehittämises-
sä hyödynnetään tulevan syksyn 
aikana myös palvelumuotoilua, 

joka opitaan työkäytännöiksi tu-
levaisuudessa.

Mahdollisuuksien pohjoinen 
– JobBoost Koillis-Suomi -hanke 
on osarahoitettu ESR-rahoituk-
sella sekä alueen kuntien ja oppi-
laitosten osarahoituksilla. Hank-
keen kokonaisbudjetti on noin 2 
miljoonaa euroa ajalla 1.9.2020 – 
30.4.2023.

Jouni Korhonen
Projektipäällikkö, 
Mahdollisuuksien 

Pohjoinen - JobBoost 
Koillis-Suomi -hanke
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Suurin osa OSAOn Pudasjärven yksikön toimin-
noista muuttaa Pudasjärven keskustaan kaupungin-
talolle. Uusi osoite 1.8.2022 lähtien on Varsitie 7, Pu-
dasjärvi. 

Pudasjärven keskustassa Varsitiellä ovat jatkossa 
sosiaali- ja terveysalan, liiketoiminnan, sähkö- ja au-
tomaatioalan sekä tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus. Sahateollisuuden koulutus ja asuntolatoi-
minta jatkavat nykyisissä tiloissa Jyrkkäkoskentiellä. 

Sekä nykyiset että uudet OSAOn Pudasjärven yk-
sikön toimitilat omistaa Pudasjärven kaupunki, jolla 
OSAO on vuokralaisena. ”Haluamme tarjota OSA-
Olle sellaiset tilat, jotka tukevat koulutuksen kehitty-
mistä ja palvelevat opiskelijoita mahdollisimman hy-
vin. Ranuantien kiinteistöihin ei ollut enää järkevää 
investoida”, sanoo Pudasjärven kaupungin kiinteis-
töpäällikkö Perttu Granlund.  

OSAO vuokraa Pudasjärven kaupungintalon ti-
loja noin 900 m². Kaupungintalo on peruskorjattu ja 
tilat ovat hyvässä kunnossa. 

”Muutolla Pudasjärven keskustaan säästämme 
noin 40 000 euroa ylläpitokuluja vuodessa. Uskom-
me, että keskeisellä sijainnilla on myös positiivisia 
vaikutuksia yksikön vetovoimaan, yritysyhteistyö-
hön ja koulutuksen saavutettavuuteen”, sanoo Kou-
lutuskuntayhtymä OSAOn kuntayhtymäjohtaja-reh-
tori Jarmo Paloniemi. 

OSAOn opiskelijat ja työntekijät tuovat lisää elä-
mää ja vilskettä Pudasjärven keskustaan. ”Meiltä val-
mistuu noin 60 opiskelijaa vuosittain ja henkilöstö-
määrä on noin 20”, tarkentaa yksikönjohtaja Keijo 
Kaukko. 

OSAO on Suomen johtava koulutusyhteisö, joka 
mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppi-
misen. Koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluvat 
OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpi-
niemen liikuntaopisto. OSAO toimii Oulun seudul-
la ja Koillismaalla.

Kaisu Möttönen

OSAOn Pudasjärven yksikkö muuttaa

Oppisopimuksella 
opit suoraan työpaikalle
Hymyilevä Mirva Kirveskari on valmistunut hyvin 
arvosanoin maaliskuussa liiketalouden merko-
nomiksi OSAO Pudasjärven yksiköstä. Hän suorit-
ti ammattitutkinnon oppisopimuksella. 4H-yhdis-
tyksen ja OSAOn välille solmittu oppisopimus on 
ollut joustava tapa opiskella uusi ammatti. Tut-
kinto on Kirveskarin kolmas.

Opiskelu uuteen ammattitutkintoon 
kesti oppisopimuksella kaksi vuot-
ta ja kaikki opinnot suoritettiin etä-
nä. Vuoden 2020 koronakevät tuotti 
Kirveskarille pieniä haasteita opiske-
lun ja perhe-elämän yhdistymisen ta-
kia.

– Silloin, kun korona alkoi ja lap-
set jäivät myös kotiin, en pystynyt 
panostamaan noihin kouluhom-
miin niin hyvin kuin olisin halun-
nut. Muuten opinnot menivät hyvin 
eteenpäin, Kirveskari kertoo. 

Hän ei kuitenkaan lannistunut 
pienistä vastoinkäymisistä, vaan 
opiskelumotivaatiota on löytynyt 
aina pienen hengähdystauon jälkeen. 

– Olihan se toisinaan rankkaa. 
Joskus tuntui, että opiskelusta ei tule 
mitään, mutta kyllä se sitten lähti uu-
delleen rullaamaan. Pidin pienen 
tauon aina, jos ei ollut motivaatio-
ta. En väen vängällä yrittänyt tehdä 
kursseja.

Perhe-elämä, opiskelu ja työnteko 
voi kuulostaa osalle raskaalta yhdis-
telmältä, mutta Kirveskarilla jäi aikaa 
myös muuhun. Koulujen loma-ajat 
hän piti myös vapaana opiskelusta.

– Koen olevani hyvä suunnitte-
lemaan ja aikatauluttamaan asioita. 
Minulla jäi töiden ja opiskeluiden jäl-
keen myös vapaa-aikaa. Syksyisin eh-
din käydä marjastamassa ja sienessä. 
Toki työpaikalla pystyi joskus tehdä 

koulutehtäviä, mikä helpotti myös 
opiskelutaakkaa.

Kirveskari on tyytyväinen omaan 
suoriutumiseensa opinnoissa.

– Tosi tyytyväinen olen saamii-
ni numeroihin. Lisäksi sain hienon 
tunnustuksen OSAO:n kevätjuhlas-
sa Pudasjärven yrittäjien- ja Palvelu-
alojen ammattiliiton PAM:in myön-
tämien stipendien myötä, Kirveskari 
toteaa.

Konkreettista  
hyötyä myös  
työpaikalla
Ammatilliset opinnot sopivat Kir-
veskarille hyvin, koska hän oppii 
parhaiten tekemällä ja kirjoittamalla 
asioita ylös. Jokaisella kurssilla hän 
poimi jotain uutta ja opiskelu on 
tuntunut aikuisiällä mielekkäältä.

– En osaa sanoa miten opiskelu 
on erilaista näin aikuisena. Minus-
ta tuntuu, että minulla on enemmän 
aikaa tähän opiskeluun ja se tuntuu 
mukavammalta kuin nuorena, Kir-
veskari toteaa pienen naurun kera. 

4H-yhdistyksen toiminnanjoh-
taja Tiina Salonpää on ollut tyy-
tyväinen Kirveskarin oppisopimus-
koulutuksen tuomaan kehitykseen 
yhdistyksen toiminnassa. Kirveskari 
on tuonut työpaikalle konkreettista 
hyötyä opittuaan uusia asioita. 

Kirveskari voi suositella jo-

Mirva Kirveskari 
valmistui liiketalou-

den merkonomiksi. 

kaiselle oppisopimuskoulutus-
ta harkitsevalle varsinkin OSAOn 
koulutuksia. Hän kuvailee oppiso-
pimuksella kouluttautumista hel-
poksi ja mukavaksi tavaksi opiskel-
la. Hän on saamaansa opetukseen 
enemmän kuin tyytyväinen.

– Opettajat ovat OSAO Pudas-
järvellä aivan huippuja! He auttoi-
vat aina, jos oli jotain epäselvyyttä, 
Kirveskari sanoo. 

Opiskeluinto ei laantunut Kir-
veskarilla viimeisimpään tutkin-
toon. Hän on ehtinyt käymään 
myös tutkinnon osan, jossa voi 
toimia työpaikkaohjaajana.

– Sen kurssin avulla pystyn vi-
rallisesti ohjaamaan omalla työpai-
kalla esimerkiksi OSAO:lta tulevia 
opiskelijoita.

Kirveskari suunnittelee opiske-
levansa vielä lisää tulevaisuudessa.

– Minulla on kolme suunnitel-
maa, mutta katsotaan nyt. Tokihan 
haaveita on myös ammattikorkea-
koulun puolelle.

Tiia Brinck

Kuva: Tiia Brinck


