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Investointi
tuottamaan nopeasti

Rekry-
Koulutuksella

räätälöidään 
yritykselle askel-
merkit tuottavuus-
loikkaan uudelle 
tasolle

RIGA WOOD FINLAND OY Sastamalassa valmistaa pinnoitettua koivu
vaneria maailmalle niin paljon kuin suinkin kerkiää. – RekryKoulutus 
 nopeutti kolmeen vuoroon siirtymistä ja antoi varmuutta rekrytointiin, 
 sanovat  T&Kjohtaja Tuomas Lampinen (vas.) ja tehtaanjohtaja  
Jaakko Aarniveräjä. Yrityksessä on nyt 124 työntekijää, ja se on 
virkistänyt merkittävästi myös ympäristönsä puukauppaa ja kuljetuksia.

Hyvä lähtö kolmanteen vuoroon

BETONIELEMENTTEJÄ valmistava 

VaBe Oy investoi kevättalvella  kaksi 

miljoonaa euroa tilalaajennukseen ja 

vaativien tuotteiden tuotanto linjaan 

Valkeakoskella. Uusiin töihin löytyi 

kokeneita tekijöitä talon sisältä jo 

olemassa olleilta tuotantolinjoilta,  

ja heidän töihinsä koulutettiin Pirkan

maan ELYkeskuksen ja TEtoimiston 

kanssa yhteishankintana RekryKoulu

tuksella parikymmentä betoniele

menttityöntekijää. Koulutuksesta vas

tasi VAAO.



BETONIELEMENTTEJÄ valmis-
tavan VaBe Oy:n kahden miljoo-
nan euron investointi on saatu 
tuotantokuntoon ripeästi. 

– Uusi linja lisää merkittäväs-
ti volyymiamme ja laajentaa tuo-
tevalikoimaamme. Sillä tehdään 
vaativampia tuotteita, julkisi-
vuelementtejä ja parvekelinjasto-
ja. Tähän työhön löytyi kokeneita 
tekijöitä talon sisältä jo olemassa 
olleilta tuotantolinjoilta, ja heidän 
töihinsä koulutimme Pirkanmaan 
ELY-keskuksen ja TE-toimiston 
kanssa yhteishankintana Rekry-
Koulutuksella betonielementti-
työntekijöitä. Yhteishankinnasta 
meillä oli jo aikaisemmilta vuosilta 
hyvät kokemukset, kertoo toimi-
tusjohtaja Markus Lehtinen.

VaBen tarpeiden mukaan 
räätälöityyn, teoriaa ja työssä-
oppimista yhdistäneeseen kou-
lutukseen tuli toistasataa hake-
musta, puolet hakijoista haasta-
teltiin ja huhtikuussa parin kuu-
kauden koulutuksen aloitti 25. 
Töihin palkattiin jaksotetusti kaik-
ki. Nyt työssä on 21 koulutuksen 
suorittanutta henkilöä.

– Tavoite oli löytää 15–20 py-
syvää työntekijää, joten tulos on 

hyvä. Joudumme kyllä vielä palk-
kaamaan muutaman lisääkin. Nyt 
syntyy 2 500 neliötä seinää vii-
kossa, tavoite on 3 100 neliötä. 
Kaikki tuotanto on myyty etukä-
teen, parhaillaan myydään lop-
putalven ja kevään tuotantoa, 
pääosin kerros- ja rivitalojen ele-
menttejä pääkaupunkiseudulle ja 
Pirkanmaalle. 

Kilpailuetuna tehokkuus 
Vaikka etenkin hintakilpailu ele-
menttituotannossakin on kovaa, 
Lehtinen uskoo vakaasti, että Va-
Bessa pystytään tekemään pa-
remmin ja tehokkaammin kuin 
kilpailijat.

– Kustannuskilpailukykymme 
on hyvä: olemme pieni organi-
saatio ja työntekijämme ymmär-
tävät oman työnsä tehokkuuden 
merkityksen koko yrityksen pär-
jäämisessä. Ymmärrystä olem-
me yrittäneet lisätä avoimuudel-
la: tieto yrityksen työ- ja talous-
tilanteesta kulkee kaikille. Meillä 
on mittarit sille, paljonko valmista 
tuotetta työntekijää kohden pitää 
tietyssä ajassa syntyä ja myös 
osa työntekijöiden palkasta on 
sidottu siihen. 

Elokuussa käyttöön otetun uu-
den linjan tuotanto on noussut jo-
pa suunniteltua paremmin, mutta 
etenkin linjalla, jolle valtaosa uusista 
työntekijöistä tuli, on luonnollisesti 
vielä parantamisen varaa.

– Olemme keskustelleet ihmis-
ten kanssa tehokkuuden paranta-
misesta, ja uskon, että loppuvuo-
den aikana tavoitteeseen päästään. 
Kysymys on lähinnä osaamises-
ta, elementtikuvien sujuvasta luku-
taidosta. Se on vaativaa ja vastuul-
lista. Asenne kyllä on kunnossa, 
se on tärkeintä. Kaiken muun voi 
opettaa ja oppia.

Markus Lehtinen muistuttaa, 
että työvaltaisessa tuotannossa te-
kijän tehokkuudella on suuri mer-
kitys. 
– Tehokas tekee kolme kertaa 
enemmän tuotantoa kuin vähem-
män tehokas. Yksi tekijä on tieten-
kin laatu, syntyy vähemmän korjat-
tavaa. Tehokkuuden lisäämisessä 
olen havainnut, että raha ei ratkai-
se. Ratkaisevaa on se, miten moti-
voitunut on, miten viihtyy työssään. 
Siksi viihtyvyyteen kannattaa lait-
taa panoksiakin mahdollisuuksien 
mukaan.n 

TEKNISTÄ TUKKUKAUPPAA harjoittavan 
ProMartin markkinointijohtajan Hannu Pajulan 
puhelin pirahti viime vuoden lopulla. Soittaja 
oli Pirkanmaan TE-toimiston yrityspalveluiden 
asiantuntija Tuuli Humina, joka kyseli yrityksen 
koulutus- ja kehittämistarpeita.

– Se soitto tuli kuin tilauksesta, Hannu Pa-
jula sanoo.

– Olimme miettineet jo pitkään, miten mal-
lintaa myynnin prosessit ja miten kyetä suun-
tautumaan tuotemyynnistä selkeästi ratkai-
sujen ja palvelujen myyntiin. Ja miten aktivoi-
da myyntityötä kentällä. Nämä ovat välttämät-
tömiä, koska tavoitteemme on kasvaa. Halu-
simme luoda myynnin ja markkinoinnin Pro-
Mart-mallin, jonka avulla kaikki myyntiedustajat 
osaavat toimia samalla lailla ja hyvät käytän-
nöt saadaan kaikkien osaamiseksi. Mallin avul-
la pystymme viemään yritystä hallitusti koh-
ti kasvua.

Pajula kertoi Tuuli Huminalle, että yri-
tys tarvitsee täsmäkoulutusta, ja se pitää to-
teuttaa pääosin kentällä, ei luokkahuonees-
sa. Pirkanmaan ELY-keskus, TE-toimisto ja 
ProMart panivat toimeksi ja helmikuun alus-
ta yhteishankinnalla pystyyn täsmäkoulutuk-
sen vanhoille ja uusille myyjille, joita yritys on 
tänä vuonna palkannut kolme, ja palkkaa 
vielä pari lisää. Hanke on luonut työpaikkoja 
myös tukitoimintoihin.

– Löysimme hyvän koulutus yrityksen, 
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n,  joka jalkau-
tui myyntiedustajiemme kanssa asiak kaan 
luokse seuraamaan, kuinka prosessi toimi. 
Jos ei tullut kauppaa tai jatkotoimia, nähtiin 
heti, mikä meni pieleen.

Pajula on tyytyväinen sekä koulutukseen 
että tuloksiin.  

– Saimme paljon aikaiseksi, palvelukon-
septimme täsmentyi ja loimme selkeät toi-
mintamallit. Jokainen edustaja tekee asia-
kashankintaa ja kehittää asiakassuhdet-
ta uudella mallilla. Dokumentoin myyntiin ja 
markkinointiin liittyvät osa-alueet vielä kon-
septikirjaksi, joka on apuna perehdytykses-
säkin. Mallintamisen toimivuudesta olemme 
saaneet myös jo tuloksia. Uusi myyntiedus-

taja aloitti alkusyksystä ja on uudella tavalla 
päässyt työn alkuun, tehnyt hyvää kauppaa 
jo. Aiemmin vastaavaan tulokseen pääsemi-
seksi saattoi mennä puolikin vuotta.

… ja huolellisesti kohti kauppaa
Malli toimii, kun sitä toteutetaan huolellises-
ti asiakastapaamisten aikataulutuksesta al-
kaen.

– Tätä on vähän vaikea uskoa, mutta 
myyntiedustajalla voi olla 40 asiakaskäyntiä 
viikossa. Kun mallin mukaan toimitaan, aika 
ei lopu kesken, eikä yksi asiakaskäynti vält-
tämättä vaadi kuin 15 minuuttia.  

Teollisuus, rakentaminen ja korjaamot 
ovat ProMartin pääasiakasryhmiä, joille se 
toimittaa työvälineitä, tarvikkeita, suojaimia 
ja käyttötavaroita aina kahvista kahvimai-
toon. Yritys tarjoaa myös työpisteiden 3D-
suunnittelua, talotehtaille tarvikepakkauk-
sia, rakennustyömaille työmaapalveluja sekä 
työvälineiden huoltoa. Verkkokauppa kas-
vaa, myymälöitä on Pirkkalassa ja Helsingin 
Konalassa. Varsinainen työ ja noin 90 pro-
senttia bisneksestä tehdään kuitenkin pal-
velusta asiakkaiden luona.

– Olemme osa asiakkaan työväline- ja 

tarvikehankinnan ja -hallinnan prosessia. 
Tarjoamme asiakkaan tiloissa muun muas-
sa hyllytyspalvelua, eli pidämme huolen, et-
tä asiakkailla on tarvittavat tarvikkeet ja työ-
välineet aina saatavilla. Itsepalvelumyymälä 
asiak kaan tiloissa taas tarkoittaa, että myy-
mälässä asiakas kirjaa itsenäisesti ottaman-
sa tuotteet ProMartin järjestelmään. Koonti-
laskut saadaan kustannuspaikoittain tai tu-
losyksiköittäin ja varaston käyttöä seurataan 
reaaliaikaisesti. Palveluun kuuluvat säännöl-
liset täydennysvälit kulutuksen mukaan. 

ProMart on kasvanut perustamises-
taan vuodesta 2009 alkaen tasaisesti. Tä-
nä vuonna liikevaihtoa kertyy 22 työntekijän 
voimin seitsemän miljoonaa euroa.

– On selvää, että aika monta ’mutte-
ria’ saa myydä, että tällaiseen lukuun pääs-
tään. Siksi koulutamme myyjiämme aktiivi-
seen kenttätyöhön. Tarkoitus on myös pe-
rustaa uusia toimipisteitä. Ja koska nyt toi-
mimme ProMart-mallilla, laajentuminen ja 
kaupan lisääminen nykyiselläkin alueella on 
mahdollista.n 

Myyntiedustaja Timo Helenius (oik.), yksi täsmäkoulutetuista, 
on taustaltaan IV-asentaja. – Paljon on uutta asiaa, toisaalta 
rakennusmaailma on tuttu. Työläheinen koulutus havainnollisti 
hyvin työn vaatimuksia. Kun kouluttajan kanssa menimme 
asiakkaan luokse, kokeneesta kaverista oli suuri hyöty. Nyt 
kokemus kasvaa kentällä päivä päivältä. 

Markkinointijohtaja Hannu Pajula on tyytyväinen, että 
täsmäkoulutus pystyttiin toteuttamaan yrityksen toivomalla 
uudella tavalla.

Uuden linjan 
tuotanto nousuun 
suunnitellusti

Markus Lehtisen johtama 
VaBe on perheyritys, 
joka työllistää nyt 98 
työntekijää ja jonka 

liikevaihto edellisellä 
tilikaudella oli noin 12 

miljoonaa euroa.

RekryKoulutuksessa opiskel-
tiin peruskoneiden käyttöä, 
 elementtikuvien lukua, työ-
turvallisuutta ja työelämän 
 pelisääntöjä. Monella koulu-
tetulla oli rakennusalan työ-
historiaa, kuten elementtikuviin 
perehtyvillä Joni Pernulla (oik.) 
ja Petri Häkkisellä.  

Palvelut kaupaksi

SUOMI sijoittui aivan hiljan parhaana pohjoismaana kah
deksanneksi kansainvälisessä kilpailukykymittauksessa. 
Suomen vahvuuksiksi mainittiin erityisesti talouden ja yh
teiskunnan toimivuus, peruspalvelut, koulutus ja innovaa
tiot sekä yritysten henkilöstön hyvä osaaminen.

Viime aikojen suomalaisen työelämäkeskustelun pää
aihe on ollut vääntö ns. tuottavuusloikasta, joka suoma
laisten yritysten olisi otettava, jotta meidän suhteellinen 
kilpailuasemamme vahvistuisi kansainvälisillä markkinoil
la. Tuottavuusloikan toimien keskiössä on ollut työn yk
sikkökustannusten alentaminen, ei niinkään osaamisen ja 
toimintatapojen kehittäminen. Ollaanko luopumassa aja
tuksesta, että osaaminen on valttimme kansainvälisessä 
kilpailussa?

Viereisillä sivuilla kerrotaan kolmesta yrityksestä, jotka 
pyrkivät tuottavuusloikkaan investoimalla ja ottamalla 
käyttöön uusia toimintatapoja. Esimerkkimme investoivat 
eritoten henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja tuotta
vuuden kasvun myötä myös uusien työpaikkojen luomi
seen. Yritysten johdosta ja henkilöstöstä välittyy luotta
mus tulevaan.

Rajujen koulutusleikkausten paineessa on vaarana, 
 että suomalaisen hyvän työelämäläheisen koulutuksen 
oraat tuhoutuvat. Työelämäläheinen tässä tapauksessa 
tarkoittaa, että työelämän tarpeisiin suunnattu koulutus 
todella suunnitellaan, rahoitetaan ja toteutetaan yhdessä 
yritysten ja koulutusasiantuntijoiden kanssa. Koulutus 
työpaikalla ei ole itseisarvo, vaan sen on aina kytkeydyt
tävä yrityksen kokonaisstrategiaan.

Työvoimapalvelujen kehittämisen työnjaossa työhallin
non erityisalueiksi ovat nousemassa työnvälitys, uuden ja 
olemassa olevan henkilöstön joustava räätälöity ammatil
lisuutta tukeva koulutus sekä maahan muuttajien nopea ja 
tehokas kotouttaminen työmarkkinoillemme. Yhdessä yri
tysten kanssa. Hyvä näin.

Urpo Salkoaho
koulutusasiantuntija, Pirkanmaan ELYkeskus

Tuottavuusloikkaa 
toiminnan kehittämisellä
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Pirkanmaan ELY-keskus 
PL 297, 33101 Tampere
vaihde 0295 036 000
Pellavatehtaankatu 25

Työvoimakoulutuksen rahoituksesta ja hankinnasta Pirkanmaalla 
vastaa Pirkanmaan ELY-keskus.
• Työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja muista TE-toimiston palveluista 
saa tietoa www.te-palvelut.fi ➡ haussa oleva työvoimakoulutus,
TE-toimistosta tai Työlinjan koulutusneuvonnasta, 
puhelin 0295 020 702 (ma–to klo 8–17, pe 10–17).
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SASTAMALASSA Riga Wood Finland 
Oy:n vaneritehtaalla riittää töitä – ja nyt 
myös tekijöitä. RekryKoulutuksen jälkeen 
yritykseen palkattiin 21 vanerityönteki-
jää ja saatiin kerralla ja nopeasti tuotanto 
kolmeen vuoroon.

Kun Riga Wood Finland vuonna 2014 
osti Vammalan vaneritehtaan, emoyh-
tiö, Euroopan suurimpiin pinnoitetun koi-
vuvanerin valmistajiin kuuluva Latvijas Fi-
nieris halusi vajaakäytöllä olleen kapasi-
teetin mahdollisimman nopeasti täyteen 
käyttöön. Vuoden sisällä Riga Wood Fin-
land on palkannut 60 uutta työntekijää, 
näistä kolmannes saatiin Pirkanmaan 
ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa 
yhteishankintana järjestetyllä RekryKou-
lutuksella.

– Tämä on erittäin työvoimavaltainen 
bisnes. Tarvitsimme huomattavan mää-
rän uusia vanerintekijöitä nopeasti. Meillä 
oli hyvät yhteydet TE-toimiston Sastama-
lan toimipisteeseen, ja yhdessä panimme 
pystyyn RekryKoulutuksen viime syksy-
nä. Tavoite oli saada noin 30 uutta tekijää 
ja tuotanto kolmeen vuoroon. Tällainen 
on valtava prosessi, eikä onnistu nor-
maaliperehdytyksellä mitenkään. Rekry-
Koulutus oli hyvä, kontrolloitu ja tehokas 
tapa nostaa tehtaan tuottavuutta, arvioi 
tehtaanjohtaja Jaakko Aarniveräjä.

T&K-johtaja Tuomas Lampinen li-
sää, että teoriaa, työssäoppimista ja lop-
putentin sisältäneiden vanerinvalmistus-

opintojen ohella samaan aikaan saatiin 
korttikoulutuksilla eri pätevyyksiä isolle 
joukolle. Koulutuksesta vastasi Sasky.

– Tuotannon joustavuus parani, kun 
kaikki koulutettiin kerralla. Hienoa oli 
myös, että saimme opiskelua ohjaamaan 
oman ehdokkaamme, vanerinvalmistuk-
seen ja oppisopimuskoulutukseen eri-
koistuneen kouluttajan.   

Koulutukseen tuli 165 hakemusta, 50 
hakijaa haastateltiin, 23 aloitti koulutuk-
sen ja 21 aloitti työt tehtaalla. Nyt, vajaan 
vuoden jälkeen, työssä heistä on 18. 

– Tämä on tilastojen valossa aivan 
loistava tulos. Kokonaisuudessaan pro-
jektimme onnistui hienosti. Saimme hy-
vän lähdön: muutama rekrytointi kerral-
laan siirtyminen olisi ollut hitaampaa ja 
hajautetumpaa. Myös rekrytoinnin ris-
kit pienenivät, koska työntekijöihin tutus-
tuu jo koulutusaikana. Hehän eivät silloin 
vielä ole yrityksen palkkalistoilla, ja kou-
lutuksen jälkeen tulee normaali koeaika. 
Mutta jos vertaa normaalirekrytointiin, tä-
mä prosessi onnistui paljon paremmin, 
Lampinen ja Aarniveräjä sanovat ja muis-
tuttavat työnantajayrityksen roolista:

– Tarvitaan vuoropuhelua niin yrityk-
sen, kouluttajan kuin TE-toimistonkin 
kesken, eivätkä työnantajat voi tällaises-
sa projektissa olla vapaamatkustajia. Hy-
vät henkilösuhteet ratkaisevat.n

 

Tehokkaasti kohti täyttä kapasiteettia

REKRYKOULUTUS on hyvä vaihtoeh-
to, jos et löydä työnantajana ammatti-
taitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia 
valmistu lähiaikoina.

RekryKoulutus
l räätälöidään yrityksen tarpeisiin
l kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukaut-
ta – vähimmäiskesto on 10 koulutus-
päivää
l antaa opiskelijoille pätevyyden 
tiettyyn ammattiin tai työtehtävään
l voidaan suunnitella myös yhteistyös-
sä useamman työnantajan kanssa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet 
työllistyvät yritykseen. Työllistyä voi esi-
merkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoa-
vaan yritykseen tai yrittäjänä toimek-
siantosuhteeseen työnantajan kanssa.

RekryKoulutus on työelämälähtöis-
tä. Tavoitteena voi olla perus-, lisä-, täy-
dennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä 
koulutus. Siihen sisältyy sekä tietopuo-
lista opetusta että ohjattua työssäoppi-
mista ja työharjoittelua.

Työnantaja osallistuu koulutuksen 
kustannuksiin; työnantajan osuus on 30 
prosenttia hankintasopimuksen mukai-
sesta kokonaishinnasta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: 
• Pirkanmaan ELY-keskus 
Urpo Salkoaho p. 0295 036 097 
• Pirkanmaan TE-toimisto 
Irene Impiö p. 0295 045 775

PIENIIN, pääsääntöisesti 1–5 hen
gen rekrytointitarpeisiin on mahdol
lista vastata yksilöllisen rekrytointi
koulutuksen kautta. Palveluntuotta
jana toimii Teak Teknologiakeskus 
Oy. Koulutuksen kesto räätälöidään 
joustavasti opiskelijan ja yrityksen 
tarpeiden mukaan siten, että kesto 
on enintään 120 työpäivää/opiskelija. 
Työssäoppimisella on koulutuksessa 
keskeinen osa. 

Ota yhteyttä:  
• Teak Teknologiakeskus Oy 
Sami Lahdenmäki p. 050 3948 775 
sami.lahdenmaki@teakoy.fi 
• Pirkanmaan TEtoimisto 
Tarja Lempinen p. 0295 045 648

Pääasiassa vanerin liimauksessa ja ladonnassa työskentelevä 
Hanna Kanko kouluttautui vanerintekijäksi monialapohjalta, 
tehdastyöhön tottuneena ja viimeksi hitsaustöitä tehneenä. 
– RekryKoulutuksessa erityisen hyvää oli, että kävimme piste 
pisteeltä läpi kokonaisuuden. Se oli oikea superperehdytys. 

RekryKoulutus 
– tehokas, räätälöity, 
työelämälähtöinen


