KOULUTUSTEHDAS: Provetek Oy
”Ainoa toimiva systeemi”
Kiteeläinen Provetek Oy tarvitsi viime vuonna uusia työntekijöitä. Yritys lähti mukaan koulutustehtaaseen, jossa
työttömiä työnhakijoita voidaan kouluttaa joustavasti mestari-kisällimallilla. Provetek palkkasi työsuhteisiin kuusi kisälliä seitsemästä kisällikoulutuksen aloittaneesta. Koulutustehdas kuuluu Ketin Osaava Keski-Karjala –
hankkeen (ESR) toimintaan.
–Koulutus onnistui meillä erinomaisesti, sillä saimme tarvitsemaamme työvoimaa koulutustehtaan kautta nopeasti töihin, iloitsee suunnittelupäällikkö Jouni Pelkonen. – Uutta työvoimaa tarvittiin, sillä mm. Äänekosken voimalatyömaa työllistää meitä sekä täällä että Äänekoskella.
Yrityksen tarpeita kuunnellaan
– Haastattelimme yhdestätoista hakijasta kahdeksan, joista kuusi palkattiin. Näin ollen voi sanoa, että haku tuotti hyvää tulosta. Saimme tarvitsemamme työntekijät metalli- ja rakennuspuolelle, lujitemuovityöhön ja varastointiin ja huoltoon. Koulutustehdas mahdollisti meillä jopa kokonaan uuden aluevaltauksen, kun saimme töihin
kaksi sähköasentajan koulutuksen käynyttä kaveria. Hakijoista yksi ehti työllistyä muualle ennen koulutuksen
alkamista. Tämä koulutusmalli toimii työnantajan näkökulmasta hyvin.
KETI ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto saavat Pelkoselta kiitosta hyvin hoidetusta työstä. – Kokosimme meidän tarpeemme ja hakuvaiheessa selvitettiin hakijoiden osaaminen ja lisäkoulutustarpeet, kertoo Pelkonen prosessin
käynnistämisestä. – Aikuisopisto järjesti kisälleille kaikki tarvittavat lisäkoulutukset, joten saimme, mitä halusimme.
Kaikkiaan kisällit osallistuivat koulutuksiin noin kymmenen päivän ajan, josta muovin ja metallin hitsausta opeteltiin viitisen päivää. Lisäksi jokainen kävi tarvitsemansa lisäkoulutukset erikseen. Lähinnä kyse oli erilaisista
kortti- ja pätevyyskoulutuksista tulityökorteista vesityökortteihin ja ensiapukoulutukseen.
Työt oppii tekemällä

Myös työllistyneet kisällit ovat tyytyväisiä. Kaikki olivat olleet ennen koulutusta työttöminä eripituisia jaksoja
pitkienkin työurien jälkeen. Juha Matikainen ehti työskennellä huonekaluliikkeessä peräti 36 vuotta ennen vuoden työttömyysjaksoa. – Ketin tytöthän ne minut houkutteli kisälliksi, sanoo Matikainen tarkoittaen Osaava KeskiKarjala -hankkeen Päivi Kipinoista ja Tanja Lamminsaloa. – Tämä malli on ainoa tapa tämänikäiselle kaverille
kouluttautua uusiin töihin. Ei näin vanha jaksaisi enää koulunpenkillä istua paria vuotta, arvelee Juha. – Parasta

on, kun työt oppii tekemällä. Matikainen tekee Provetekilla rakennus- ja remonttitöitä sekä huoltaa kiinteistöjä:
– Hommat ovat mielenkiintoisia ja kättensä jäljen näkee heti.
Kesälahtelainen Juha Uuksulainen työskenteli aiemmin 23 vuotta automekaanikkona Savonlinnassa. Hänkin ehti
olla noin vuoden työttömänä ennen kuin haki kisälliksi. – Kyllä tämä on ainut toimiva systeemi kouluttaa työntekijöitä, sanoo Uuksulainen. – Huollan yrityksen kalustoa ja ajoneuvoja, joten pitkälti työ on tuttua entiseltä työuralta.
Nuorimies Joni Romppanen työllistyi metalliosastolle, jossa hoituvat hitsaus- ja maalaushommat. –Opiskelin
aiemmin Kiteen ammattiopistossa metallialan koulutuksen ja kävin armeijan. Lyhyen työttömyysjakson jälkeen
pääsin tänne, kertoo Romppanen tarinaansa. – Koulussa oppi perusasiat, mutta vasta oikeita töitä tekemällä oppii työn käytännössä.
Lisäksi yksi kisälli työllistyi lujitemuovituotantoon, yksi sähköasentajaksi ja varastonhoitajaksi ja yksi rakennustöihin. Tällä hetkellä kaksi viimemainittua ovat töissä Äänekosken biotuotetehdastyömaalla.
Työyhteisö kouluttaa
-Työnohjaajiksi koulutettiin neljä työnjohtotehtävissä olevaa kaveria, kertoo Pelkonen. Yksi koulutetuista ohjaajista on Niko Rousku. – Koulutuksessa painottui ihmisten kohtaaminen ja valmentaminen. Tosin käytännössä koko
työyhteisö kouluttaa uusia kavereita, ja me koulutetut ohjaajat olemme vastuuhenkilöitä.
- Työnantajan näkökulmasta malli on tosiaan erinomainen, koska koulunpenkiltä emme valmiita osaajia töihimme saa, vaikka muutamia paikallisesta ammattiopistosta valmistuneita nuoria olemme toki pystyneet työllistämään, arvioi Jouni Pelkonen. – Ammattiopinnoissa saa perustaidot ja –tiedot, ja valmiuden perehtyä tarkemmin
ns. oikeissa töissä tarvittaviin taitoihin.
Suvi Spoof

