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TEESA Työtä ja Elämää Etelä-
Savossa (TEESA) on Etelä-Savon 
Elinkeino, -liikenne ja ympäris-
tökeskuksen hallinnoima ESR-
rahoitteinen hanke, jonka isona 
tavoitteena on turvata osaavan 
työvoiman saatavuus Etelä-Sa-
vossa nyt ja tulevaisuudessa. 
Hanke käynnistyi keväällä 2008 
ja kestää vuoden 2010 loppuun. 

Tähän julkaisuun on kerätty 
muutamia poimintoja hankkeen 
aikana tehdystä työstä. Teesa 
on toiminut lähinnä pienyritys-
ten parissa avaten heille uusia 
mahdollisuuksia henkilökunnan
osaamisen kehittämiseen sekä 
rekrytointiin. Hankkeen aikana 
olemme tehneet rekrytointimat-
koja, järjestäneet, koordinoineet 
ja organisoineet useita koulutuk-
sia, seminaareja sekä muita tilai-
suuksia. Lisäksi olemme edesaut-
taneet yritysten verkostoitumista 

ja Te-toimiston henkilöasiakkai-
den osaamisen kartoitusta. Han-
ke on vastannut tämän hetken 
työelämän tarpeisiin, mutta yh-
tälailla ennakoivasti ottanut huo-
mioon myös tulevaisuuden aloja. 
Näiden hankkeessa syntyneiden 
hyvien käytännöiden toivomme 
jatkuvan myös tulevaisuudessa.
Olemme huomioineet hankkees-
samme myös Etelä-Savon maa-
kunnan rakenteen ja yrittäneet 
osaltamme parantaa maaseudun 
vetovoimaa tulevaisuuden työl-
listäjänä.

Vahva yhteistyö yritysten ja yh-
teistyökumppaneiden, mm. alu-
een TE-toimistot, koulutustahot, 
kunnat ja toiset hankkeet, kanssa 
on mahdollistanut tulosten syn-
tymisen.  

TEESA on osaltaan vahvistanut 
osaavan työvoiman olemassa- 
oloa Etelä-Savossa.

Tuula Kämäräinen, projektipäällikkö

Tuumasta toimeen
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Ensimmäinen hankkeen järjestämä 
isompi tapahtuma oli perjantai-
iltapäivänä, 8.8.2008. Tavoitteena 
oli pilotoida ja järjestää tapahtuma 
jossa eteläsavolaiset työnantajat, 
oppilaitokset ja kunnat voivat esitel-
lä huoltoaseman kävijöille työ-, asu-
mis- sekä elämisenmahdollisuuksia 
maakunnassa. Ajatuksena oli, että 
tempaus herättäisi edes osassa ohikulkijoista ajatuk-
sen siitä, että Etelä-Savossakin tapahtuu: töitä on tar-
jolla ja alueella on aktiivisia yrityksiä. 

Tilaisuutta varten huoltoaseman päätyoven lähei-
syyteen oli pystytetty iso teltta. Telttaan oli kutsuttu 
sellaisten yritysten edustajia, joilla oli sillä hetkellä 
mahdollisuus tarjota avoimia työpaikkoja niistä kiin-
nostuneille. Lisäksi teesalaiset olivat ripustaneet esil-
le ns. pyykkinarulle niiden eteläsavolaisten yritysten 
työpaikkailmoituksia, jotka eivät itse päässeet paikan 
päälle. Esillä tilaisuudessa oli lähes 80 avointa työ-
paikkaa. 

Sateisesta säästä huolimatta väki teltassa oli paikalla 
positiivisella mielellä ja kannusti kehittämään tapah-
tumaa edelleen.  Kaikkinensa tilaisuus onnistui osal-
listujien järjestelyjen osalta hyvin. S-Market Kuortin 
päällikkö Mika Korhonen arvioi etukäteen, että kysei-
senä perjantaina kävijöitä voi olla noin 15 000 henki-
löä. Tämän perusteella oli TEESAn tavoitteena saada 
telttaan 1 % tuosta asiakasvirrasta eli noin 150 hen-
kilöä. Tähän tavoitteeseen emme säästä johtuen ihan 

päässeet, mutta lähelle kuitenkin.
Useimmat yritykset olivatkin val-
miita tulemaan mukaan seuraa-
vaan vastaavanlaiseen tempauk-
seen. Sillä yhdessä tekemällä ja 
osallistumalla saadaan enemmän 
näkyvyyttä. Kuten osallistujatkin 
totesivat. 

TEESAn pilottitapahtuman tärkeimpänä tarkoitukse-
na oli hakea kokemuksia ja oppia sekä testata oman 
joukkueen toimivuutta tapahtumien järjestäjänä. Täs-
sä onnistuttiin, kokemuksia ja uusia ajatuksia sekä 
kehitysehdotuksia syntyi ja oppia tuli. Tapahtuman 
jälkeen pystyimme toteamaan, että meillä on koossa 
erittäin hyvä ja ammattitaitoinen tiimi, jolta seuraa-
vatkin tapahtumat syntyvät sovitussa aikataulussa ja 
innovatiivisessa hengessä. 

Paikalla olivat TEESAn lisäksi seuraavat organisaatiot:

• Esedu, Etelä-Savon ammattiopisto
• Etelä-Savon Liikunta r.y.
• Etelä-Savon sairaanhoitopiiri
• Hengitysliitto Heli ry/Anttolanhovi
• HRV-Henkilöstöpalvelut, Mikkelin

työvoimatoimisto
• Joros Oy 
• Kiitoautot
• Miset Oy
• Osuuskauppa Suur-Savo
• Control Express Finland Oy
• Veisto Oy

ABC Kuortin rekrytointitilaisuus

Kokemusta, 

uusia ajatuksia,

 kehitysehdotuksia 

ja oppia!
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Tulevaisuuden hoiva
Tilaisuus oli suunnattu sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaisille. Puheenjohtajana toimi Vaalijalan erityis-    
huoltopiirin johtaja, sosiaalineuvos Erkki Paara ja 
avauspuheenvuoron piti asiakkuuspäällikkö Tea Raa-
tikainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Alustuspu-
heenvuoroissa kuultiin kehitysjohtaja Auli Korhosta 
TEM:stä, toimialapäällikkö Riitta Kettusta  ja suun-
nittelija Merja Haveria Etelä-Savon ELY-keskuksesta 
sekä  toimitusjohtaja Päivi Vallia Ikihyvä Oy:stä.

Paneeliin osallistuivat johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suo-
men AVI:sta, neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa 
STM:stä, rehtori Jorma Niemelä DIAK:sta, yksikön 
päällikkö Mali Soininen ISO:sta ja maakunta-asiamies 
Markku Aholainen Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Tilaisuuden järjestäjinä toimivat DIAK Itä, Etelä-Savon 
ELY-keskus/Teesa-hanke, koulutuskeskus Agricola, 
Pieksämäen yrittäjät, Pieksämäen naisyrittäjät, Piek-
sämäen kaupungin elinkeinopalvelut, sekä Vaalijalan 
kuntayhtymä.

Tilaisuuden tarkoitus
Tilaisuudessa haettiin sosiaali- ja terveysalalle toimi-
alana ja palvelukokonaisuuden osana positiivisempaa 
imagoa ja vetovoimaa. Työvoiman saatavuudesta 
kannetaan huolta tulevaisuudessa. Siinä auttaisi alan 
arvostus ja hoiva-alan näkeminen muunakin kuin kus-
tannuseränä sekä hoivayrittäjyyden näkeminen myös 
merkittävänä osana elinkeinotointa ja työpaikkoja 
luovana tekijänä. 

Arviointi tilaisuudesta ja sen järjestelyistä:

plussat
–  työryhmä toimi hyvin ja asiantuntevasti
–  kaikki olivat sitoutuneet yhteiseen päämäärään
–  jokainen hoiti tehtävänsä
–  tilaisuuden järjestelyt toimivat hyvin. Teesan rooli 

korostui ja teesalaisia oli tilaisuuden aikana työteh-
tävissä riittävästi.

–  tilaisuus sai osakseen kohtuullisen hyvin julkisuutta
mm. lehdistössä ja televisiossa. 

miinukset

–  mukaan lupautuneista puhujista osa perui tulonsa
–  osallistujamäärä oli 67 henkilöä,  vaikka tavoitteena

oli isompi joukko.
–  Pieksämäeltä puuttuu selkeästi keskustan alueella

oleva pienempi kokoustila.

Sote 12.4.2010 



Kohderyhmä

Eteläsavolaiset matkailuyritykset ja heidän sidosryh-
mänsä: mm. lähialueiden tuottajat, käännös- ja mai-
nostoimistot, mökkitalkkarit ja yksityiset siivoojat.

Tavoite

Tavoitteena oli kerätä yhteen matkailualan ja heidän 
sidosryhmien edustajia ympäri Etelä-Savoa. Yhteises-
sä tapahtumassa he saavat tietoa toistensa toimin-
nasta ja verkostoituvat, jotta voisivat tulevaisuudessa 
hyödyntää toisiaan. Tavoitteena oli lisäksi, että päi-
vän aikana yritykset pääsisivät jopa tuotteistamaan 
palveluitaan. Päätavoitteena oli etenkin ohjelmapal-
veluiden tunnetuksi tekeminen ja kysynnän ja tarjon-
nan lisääminen.

Osallistujat

Tilaisuuteen osallistui 105 matkailualan ja heidän 
sidosryhmiensä edustajaa ympäri Etelä-Savoa. Eni-
ten osallistujia oli Savonlinnasta ja ympäristökunnis-
ta. Tähän on aivan luonnollinen selitys sillä, että alu-
eelle on keskittynyt suuri joukko matkailuyrityksiä. 
Paikalla oli myös rahoittajien, eri matkailualan hank-
keiden ja alan oppilaitosten edustajia.

Osallistujien palautetta

–  Kiitokset järjestäjille innovatiivisesta ajattelusta ja 
kentän herättelystä, se on aina tarpeen oman työn-
sä ääressä on usein hyvinkin yksin

–  Hyvät ammattilaisen puheenvuorot ja ylipäätään
se, että ihmiset saatiin tulemaan tapaamiseen. Ta-
pasin paljon yhteistyökumppaneita, enkä edes eh-

tinyt jutella kaikkien kanssa. Tilaisuudella oli virkis-
tävä ja innostava vaikutus. Onnistuneet järjestelyt.

–  Sain uusia kontakteja ja entiset kontaktit vahvistui-
vat. Myös pienimuotoinen kokoustaminen onnistui.

Yleistä

Tilaisuus järjestettiin Rantasalmella Lomakylä Järvisy-
dämessä, koska katsottiin että paikka on maantieteel-
lisesti keskellä Etelä-Savoa ja näin ollen mahdollistaa 
mahdollisimman monen saapumisen paikalle. Tilai-
suuteen järjestettiin bussikuljetukset Savonlinnasta, 
Mikkelistä ja Pieksämäeltä, mikä koettiin osallistujien 
kannalta hyvänä.

Tilaisuuden alustajina toimivat Matkailun edistämis-
keskuksesta markkinointitutkija Liisa Hentinen joka 
puhui aiheesta ”Miten matkailutuote syntyy” sekä 
Eräsetti Wild North -yrityksestä myyntipäällikkö 
Jaana Sirkiä, joka alusti aiheella ”Yhteistyöllä tehoa 
myyntiin ja markkinointiin”.

Iltapäivällä oli itse verkostoitumistapahtuma, jossa 
osallistujille oli mahdollisuus laittaa oma ”esittely-
pöytä” sekä kierrellä katsomassa toisten tarjontaa. 
Lisäksi tila mahdollisti myös pienimuotoiset tapaa-
miset ja neuvottelut. Osallistujat olivat hyvin mukana 
ideassa ja ottivat kaiken hyödyn irti päivästä. Kaiken 
kaikkiaan myös meille järjestäjille jäi tapahtumasta 
erittäin positiivinen mieli.  Tilaisuuden suunnittelussa 
ja toteutuksessa oli mukana myös Etelä-Savon mat-
kailuyritysten kansainvälistymishanke, joka on Miset 
Oyn hallinnoima projekti.
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Verkostoitumistreffit 
Rantasalmella



2.6.2009..............Mikkeli ja Juva
3.6.2009..................Savonlinna 
7.10.2009..................Pieksämäki 
25.2.2010..................Pieksämäki 
7.4.2010.....................Savonlinna 
8.4.2010........................Mikkeli 
8.6.2010.......................Heinävesi 
9.6.2010............ Savonlinna ja Juva 
10.6.2010.......Mikkeli ja Pieksämäki

“Levittäkää sanomaa 
              edelleen joukoille!”

Asiakaspalvelukoulutuksia
järjestettiin seuraavasti:
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Kohderyhmä

Kaikki palvelualalla toimivat ja etenkin kesän alussa 
järjestetyissä tilaisuuksissa kausityöntekijät. 

Tavoite

Tavoitteena oli muistuttaa mieleen, mitä palvelu am-
mattina on, sekä saada osallistujat miettimään ja ana-
lysoimaan omaa käyttäytymistään tutuissa arkisissa 
palvelutilanteissa. 
Tavoitteena myös saada asiakaspalvelukoulutukset 
levitettyä koko Etelä-Savon alueelle. 
 

Osallistujat

Kaiken kaikkiaan asiakaspalvelukoulutuksiin osallistui 
lähes 600 palvelualalla työskentelevää yhteensä noin 
200 yrityksestä tai organisaatiosta.

Osallistujien  palautteita

–  Kiitos erinomaisesta, mielenkiintoisesta, hauskasta,
opettavaisesta, hyvänolon koulutuksesta. Levittä-
kää sanomaa edelleen joukoille!

–  Pitkästä aikaa hyvä koulutus, mukaansa tempaava
ja innostava. Käytännön esimerkit toivat oman 
mausteensa kiinnostavuuteen!

–  Luennoitsija toi hyvin esille uusia näkökulmia 
tuttuun aiheeseen!

–  Erittäin hyviä käytännön läheisiä esimerkkejä onnis-
tuneista ja epäonnistuneista asiakaspalvelutilan-
teista. Antoi myös ajattelun aihetta omaan toimin-
taan työyhteisössä, jossa täytyy huomioida myös 
”sisäiset asiakkaat”.

Yleistä 

Palvelussa on aina kyse ihmisten kohtaamisesta ja 
palveluasenne kuuluu kaikkiin ammatteihin. Pal-
veluasenne ja asiakaspalvelutaidot ovat jokaisen 
palveluyrityksen työntekijän tärkeimmät työkalut.  

Savonlinnassa vastaavanlaisia maksuttomia pal-
velualan kesähenkilökunnalle tarkoitettuja kou-
lutuksia oli järjestetty aikaisemminkin. Koska yri-
tyksiltä tuli selkeä viesti, että tämän tyyppiset 
koulutukset ovat tarpeellisia, päätettiin koulutuksia 
jatkaa ja levittää sama konsepti koko Etelä-Savon 
alueelle. Etelä-Savossa palkataan joka kesä tuhan-
sia nuoria palvelualalle kesätyöhön, mutta palvelun 
laadusta käydään jatkuvasti keskustelua. Yrittäjät 
ottivat koulutuksen ilolla vastaan eri puolilla aluet-
ta ja laittoivat kiitettävästi henkilökuntaansa kou-
lutukseen. Palaute koulutuksesta oli ainoastaan 
positiivista ja useampi palautteen antaja kertoi miet-
tivänsä entistä tarkemmin omaa palveluasennettaan.

Koulutukset toteuttivat vuoden 2009 puolella Anna-
maria Vapaavuori ja Olli Linjala sekä vuoden 2010 
aikana Jukka Oresto.

Asiakaspalvelukoulutukset
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Karjalan Prikaati (Vekarajärvi) messutyyppinen 
Rekry-ilta Sotilaskodin tiloissa 17.12.2008

Pohjois-Karjalan Prikaati (Kontioranta) 
kuljetus- ja turva-ala esillä 12.8.2009 ja 27.8.2010



Yrittäjät, työnantajat ja sidosryhmät vierailivat Karja-
lan ja Pohjois-Karjalan prikaatien varuskunnissa.

Kohderyhmä

Kotiutuvat varusmiehet

Tavoite

Lisätä eri toimialojen tuntemusta ja antaa tietoa Ete-
lä-Savon tarjoamista työ- ja kouluttautumismahdolli-
suuksista kotiutuville varusmiehille

Osallistujia

Tilaisuuksiin osallistui 16 työnantajan/yrityksen 26 
edustajaa, jotka tavoittivat vierailuilla yhteensä 225
varusmiestä.

Osallistujien palautteita tilaisuuksista

–  tällaiset ovat hyviä kunhan ne vaan testataan ja
mietitään hyvin etukäteen. Meidän on nykypäivänä   
mentävä itse työvoiman luo esittäytymään

–  yrityksemme työnantajana jäi oikean kohderyh
män mieleen, näkyvyys nuorille miehille työnanta-
jana tärkeä.

–  järjestelyt ja toteutus onnistuivat erinomaisesti
–  hyvähenkinen tapahtuma , jossa ajateltu varus-

miesten tulevaisuutta armeijan jälkeen
–  jatkossa selkeämpi ohjelma tilaisuudesta, myös

aikaa tulee varata päivä, jos mahdollista
–  varusmiesten kouluttajana toivon jatkuvuutta ja

perinnettä tällaiselle toiminnalle

–  antoi eväitä suunnitella työ- ja koulutuskuvioita
siviiliin pääsyn jälkeen sekä valmiuksia työnha-
kuun

Yleistä

Karjalan Prikaatissa Vekaranjärvellä järjestettiin tam-
mikuun 2009 alussa kotiutuville varusmiehille (= noin 
1700 nuorta) suunnattu messutyyppinen Rekry-ilta 
17.12.2008. Tapahtuman järjestelyistä vastasi varus-
miestoimikunta sosiaalikuraattorin johdolla. Työtä 
ja Elämää Etelä-Savossa –hanke organisoi rekrytoin-
timatkaa Mikkelin osalta. Aloite varuskuntaan suun-
tautuvasta rekrytointimatkasta nousi erityisesti kul-
jetusalan yrityksistä jo kesällä 2008, jolloin ala kärsi 
vakavasta työvoimapulasta. Vekaranjärvi kiinnosti, 
koska sieltä voisi olla mahdollista löytää mm. E-kortin 
suorittaneita eteläsavolaisia nuoria.

Vekarajärven kokemuksista oppineina kuljetus-
alan TransEdu-pooli ja TEESA –hanke jalostivat  asi-
an kahdeksi ”täsmäiskuiksi” Pohjois-Karjalan Pri-
kaatiin Kontiorantaan elokuussa 2009 ja 2010. 
Kuljetusala esittäytyi varusmiespalveluksesta ko-
tiutuville kuljettajaoppilaille heidän koulutuspäi-
vässään. Vuonna 2010 myös turva-ala oli mukana 
kotiutuvien sotilaspoliisikoulutuksen saaneiden 
varusmiesten palveluspäivässä, tuoden esille mm. 
alan mahdollisuuksia työllistäjänä ja koulutuksen 
antajana sekä kertoen odotuksista, edellytyksis-
tä ja vaatimuksista alalle sijoittumisen suhteen.

Vierailut varuskuntiin
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Sosiaalisen median seminaari järjestettiin kuntien 
edustajille Rantasalmella 21.9.2009. Paikalle kokoon-
tui 31 osallistujaa 11 kunnasta. Seminaarin tavoitteena
oli avata sosiaalisen median kenttää ja sen mah-
dollisuuksia kuntien markkinoinnissa. Seminaarissa 
puhujina toimivat mm. Hannele Koivula Etelä-Savon 
Maakuntaliitosta, Mariya Loginova Savonlinnan In-
novaatiokeskuksesta sekä Soile Kuitunen Mikkelin 
kaupungilta.

Osallistujat miettivät workshopeissa mm. kuinka 
asukkaat saadaan osallistumaan paremmin sosiaali-
sen median avulla. Kuinka saada kunnan henkilöstö 
mukaan sosiaalisen median käyttöön. Kuinka resurs-
soida sosiaalisen median käyttö. Mitä välineitä kun-
nan kannattaisi käyttää sekä miten sosiaalisen medi-
an vaikuttavuutta voitaisiin mitata.

Workshopeissa pääteltyä:

• asukkaiden osallistuminen – miten?
–  aihe oltava läheltä asukkaita
–  oltava käyttäjien kielellä

• henkilöstö mukaan
–  laaditaan pelisäännöt
–  tehtävä kunnan puolelta hyväksytyksi
–  toimintakulttuurin muutos

• resurssointi
–  työkulttuurin muutos, osa jokaisen työtä

• mitkä välineet
–  strateginen päätös, jonka perusteella välineet 
   valitaan
–  mikä rooli otetaan keskustelussa - > kuntalainen 
   vai virkamies?

• vaikuttavuuden mittaaminen
–  asiakastyytyväisyyskyselyt
–  keskustelun vaikutukset päätöksentekoon
–  uusien ideoiden syntyminen

Palautetta tapahtumasta

–  tuli hyviä ideoita, joita hyödyntää jo olemassa 
   oleviin facebook –ryhmiin
–  erittäin hyvä ja ajankohtainen tapahtuma!
–  seminaarista oli hyötyä omien työtehtävieni 
   kannalta 4,5 (asteikko 1-5)

Sosiaalinen media

"Erittäin hyvä ja
         ajankohtain

en tapahtuma!"
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Tavoite

Tavoitteena oli helpottaa eteläsavolaisten matkailu-
yritysten ravintola-alan työntekijäpulaa kesäaikana ja
lisätä Rukalla ja lähialueella työskentelevien kausi-
työntekijöiden työllistymistä talvisesongin ulkopuo-
lella. Lisäetuna tavoitettiin osallistuvien yritysten 
keskinäinen verkostoitumista.

Osallistujat

rekrytointimatkalla oli mukana neljän eri matkailu-
yrityksen edustajat sekä lisäksi välitettiin tietoa alu-
een muiden matkailuyritysten avoimista työpaikoista.

 

Osallistujien palautetta

–  rekrytointimatka ideana on loistava
–  mielenkiinnolla odotan uusintaa ja toivottavasti 

olisi enemmän porukkaa mukana. 

Rekrytointitilaisuus 
Rukalla

–  osallistumisesta oli hyötyä: - tulimme tutuksi 
hotelliravintolana (markkinointia), tutustuimme eri 
organisaatioiden henkilöihin ja voimme mahdolli-
sesti järjestää yhteistyötä osallistuneiden kesken 

Yleistä

–  esillä oli noin 150 avointa ravintola-alan 
kesätyöpaikkaa Etelä-Savossa

–  pääasiassa etsittiin kokkeja, tarjoilijoita, 
baarimikkoja ja ravintolatyöntekijöitä

–  Etelä-Savossa suurin vaikeus on saada kesäaikaan 
ammattitaitoista ja kokenutta henkilökuntaa

–  suurimmaksi hyödyksi osallistujat kokivat, että
pohjoisen alueen kausityöntekijät saatiin tietoisiksi 
Etelä-Savon avoimista työpaikoista ja mahdolli-
suuksista sekä keskinäiset solmitut suhteet

–  matkalta syntyi konkreettisia työpaikkoja

Kohderyhmä

Rukalla kausityössä olevat ravintola-alan työntekijät
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Kohderyhmä 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ammattikorkeakou-
luista ja/tai yliopistoista valmistuneet työttömät tai 
työttömyysuhan alaiset nuoret aikuiset, jotka etsivät 
ensimmäistä varsinaista työpaikkaansa ja joilla on 
vain vähän kokemusta oman alan työtehtävistä. Kou-
lutukseen valitut tulevat useilta eri aloilta.

Tavoite

Tavoitteena on lisätä koulutukseen osallistuneiden
ammatillista  osaamista ja oman alan työkokemusta 
sekä laajentaa verkostoja. Koulutuksen aikana osal-
listujat saavat tehostettua uraohjausta ja usko omiin
kykyihin ja työllistymismahdollisuuksiin kasvaa. Val-
mennus perustuu tehokasta työllistymistä edistäviin 
toimenpiteisiin ja niihin työelämän taitoihin, joita ei 
koulussa opita ja jotka täydentävät opiskelijan am-
mattitaitoa.

Osallistujat 

Koulutukseen osallistuu yhteensä 25 opiskelijaa kol-
mella eri paikkakunnalla.

Toteutus

Draivi Diili koulutus järjestetään syksyn 2010 aikana 
Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Koulutus 
koostuu lähiopetuksesta sekä ohjatusta yritystyös-
kentelystä. Pääpaino on yritystyöskentelyssä. Kou-
lutus kestää neljä kuukautta ja sen toteuttaa Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus.

DRAIVI DIILI

DRAIVI DIILI -valmennusohjelman jälkeen:

• olet saanut lujan otteen työhön

• olet terävöittänyt ja tuotteistanut osaamistasi 

• työnhaun portfoliosi ja ”hissipuheesi” on sparrattu kuntoon

• sinulla on vahva kehittämisen ja kehittymisen kyky

• osaat hyödyntää verkostojasi ja sosiaalisia yhteisöjä  

työnhaussa

• hallitset työyhteisöviestinnän pelisäännöt

• viestit vakuuttavalla tavalla

• olet palvelu- ja myyntihenkinen

• olet omaksunut yrittäjämäisen ja kustannustietoisen  

työskentelytavan

• omaat valmiudet projektityöskentelyyn

 

Miten työelämä kytkeytyy mukaan?

Yritystyöskentely tapahtuu ohjelmaan valituissa yhteistyöyrityksis-

sä Mikkelissä, Pieksämäellä tai Savonlinnassa. Valmennus perus-

tuu tehokasta työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja niihin 

työelämätaitoihin, joita ei koulussa opita – ja jotka täydentävät 

hyvää ammattitaitoasi.

 

Ketkä valmentavat?

Valmennusohjelman kouluttajat ovat käytännönläheisiä, tunnustet-

tuja yritysvalmentajia, jotka ovat jatkuvasti tiiviissä vuoropuhelussa 

yritysten kanssa. He ovat mukana monissa vastaavissa valmen-

nusohjelmissa ja heillä on viimeisin tieto omalta aihealueeltaan.

 

Koulutuksen toteuttaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun  

Pienyrityskeskus.

Miten haen mukaan?

DRAIVI DIILI on työvoimakoulutus, johon hakeudutaan. 

Hakeminen DRAIVI DIILI -valmennusohjelmaan tapahtuu  

www.mol.fi:n kautta. 

Kysy lisää työ- ja elinkeinotoimistoista:

Mikkeli: koulutusneuvoja p. 010 604 1627

Pieksämäki: koulutuspalvelut p. 010 19 4342 ja 010 19 4343

Savonlinna: p. 010 19 4348

 

Hyödynnä nyt ainutlaatuinen tilaisuus ja hae mukaan  

DRAIVI DIILI –valmennusohjelmaan 19.8.2010 mennessä!

DRAIVI DIILI –infot:

 
Savonlinna 16.8.2010 klo 10, 

 Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimisto, 

Olavinkatu 24, 57130 Savonlinna

Pieksämäki 17.8.2010 klo 10,  

Pieksämäen työ- ja elinkeinotoimisto,  

Lampolahdenkatu 10, 76100 Pieksämäki 

Mikkeli 17.8.2010 klo 14,  

Mikkelin työ- ja elinkeinotoimisto,  

Porrassalmenkatu 29, 50100 Mikkeli

 

 

 

Pienyrityskeskus, Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

010 217 8600, www.hse.fi/pienyrityskeskus

DRAIVI DIILI 

– valmennusohjelma, 

jossa voi vain voittaa!

DRAIVI DIILI toteutetaan yritystyö
skentelyn

ä 

ohjelmaan valituissa yhteistyöyrityksissä  

sekä lähiopetu
sryhmissä. 

DRAIVI DIILI

Oletko
•  korkeakoulutettu, vastavalmistunut nuori aikuinen,•  työtön tai työttömyysuhanalainen,•  innostunut ja motivoitunut •  saanut vasta vähän kokemusta oman alasi työtehtävistä?

Hae nyt mukaan! DRAIVI DIILI on uuden sukupolven työelämään kytketty 
valmennusohjelma, joka yritystyöskentelyä ja tehovalmennusta yhdistämällä 
tarjoaa sinulle 2010-luvun työelämätaidot – sekä huolella rakennetun työnhakijan 
portfolion. 

DRAIVI DIILI Mikkelissä, Pieksämäellä sekä Savonlinnassa, syyskuusta 
joulukuuhun 2010.

Työelämälähtöinen  
valmennusohjelma  
korkeakoulutetuille

  

Uutta  
Etelä- 

Savossa!
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Taustaa

Maaseudun elinkeinoissa ja koko sen elinkeinora-
kenteessa on käynnissä voimakas rakennemuutos. 
Tilamäärät vähenevät, samalla tilakoko kasvaa. Perin-
teisen maatalouden rinnalle on syntynyt monenlaista 
maaseutuyrittämistä mm. metsätaloutta, koneura-
kointia, hoivapalveluja ja maaseutu- ja luontomatkai-
lua. Tämän kehityksen seurauksena maaseutu tulee 
jatkossa tarvitsemaan ja tarjoamaan työpaikkoja eri 
alojen ammattityöntekijöille.

TEESA  yhteistyössä MTK - Etelä-Savo ry:n kanssa 
laati toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena oli tie-
dottamisen kautta tuoda esille maaseudun tarjoamia 
mahdollisuuksia nuorille nyt ja tulevaisuudessa. Tie-
dottamisen pääkohderyhmäksi valittiin  Etelä-Savos-
sa ylä-asteella opiskelevat nuoret.
Avainasemassa tiedottamisessa olivat opettajat ja 
erityisesti opinto-ohjaajat. Tavoitteena oli heidän tie-
tämyksen ja kiinnostuksen lisääminen maaseutua ja 
sen tarjoamia ammatteja kohtaan.

Käytännön toteutus

Järjestettiin tietoiskupäivä Juvalla 22.1.2010. Paikalle 
kutsuttiin Etelä-Savon yläasteiden opinto-ohjaajia, 
Te-toimistojen nuorten palveluista vastaavia. Tilai-
suudessa alan asiantuntijat avasivat maaseudun mah-
dollisuuksia tarjota nuorille työtä. Osallistujia oli 25.

Tutustumiskäynnit maaseudun yrityskohteisiin jär-
jestettiin Mikkelin ja Savonlinnan seudulla 7.5.2010 
sekä Pieksämäen ja Juvan seudulla 21.5.2010. Muka-

na oli opinto-ohjaajia, Te-toimiston nuorten neuvojia 
ja nuorten Verkko –projektin edustajia. Osallistujia 
näihin oli yhteensä 43.

Palautteet molemmista tilaisuuksista olivat erittäin 
hyviä. Syksyksi 2010 on suunnitteilla vielä kolmella 
seutukunnalla tehtävät peruskoulujen 8 – 9 luokkien 
tutustumiskäynnit maaseutuyrityksiin.

Maaseutu mahdollisuutena nuorille
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Toimialaa tutuksi tulevaisuuden työntekijöille

Logistiikka- ja kuljetusala esittäytyi Urheilupuiston 
koulun 8. luokkalaisille huhtikuussa 2010. Aamupäi-
vällä Etelä-Savon Koulutus Oy:n edustaja kertoi op-
pilaille mahdollisuuksista kouluttautua kuljetusalalle, 
sen vaatimuksista ja edellytyksistä. SKAL ry:n ja logis-
tiikka- ja kuljetusalan työnantajat esittelivät oppilaille 
alan ammatteja ja niiden osaamisvaatimuksia sekä 
työnantajien odotuksisia ja kriteereitä rekrytoitaessa 
työntekijöitä alalle.

Iltapäivällä oppilaat kierrätettiin busseilla tutustu-
massa neljään logistiikka- ja kuljetusalan yritykseen. 
Kuljetusalan koulutusta antavan oppilaitoksen kier-
roksella tutustuttiin koulutuskalustoon, kuljetuskalus-
toon, korjaamotoimintaan sekä terminaalitoimintoi-
hin. Yrityksen edustajat kertoivat alan työtehtävistä 

sekä rekrytoitavan henkilöstön osaamis- ja koulutus-
vaatimuksista sekä yrittäjyydestä.

Päivään osallistui Urheilupuiston koululta noin 160 
oppilasta ja 10 opettajaa. Yritysten ja työnantajien 
edustajat olivat panostaneet kiitettävästi iltapäivän 
kohteissa tapahtuneisiin yritysten toiminnan sekä 
logistiikka- ja kuljetuskaluston ja infran esittelyyn.
Oppilaitoksen edustajat olivat päivään erittäin tyyty-
väisiä ja toivoivat vastaavaa mahdollisuutta tutustua 
muihinkin toimialoihin.

”Oikein kovasti kiitoksia eilisestä päivästä. Saimme 
paljon tietoa ja vähän muutakin (liput, kirjat, munkit, 
mehut). Nyt on yksi ala tullut tutummaksi.”
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Yksi TEESA-hankkeen tehtävistä oli tukea työ- ja elin-
keinotoimistojen toimintaa kehittämällä toimistoissa 
henkilöstön toimialatuntemusta. Tavoitetta on edis-
tetty järjestämällä toimiala-aamuja toimistoissa sekä 
tekemällä yrityskäyntejä. 

Toiminta on suunniteltu lähtien eri Te-toimistojen tar-
peista ja toiveista. Kevään 2009 aikana Mikkelissä, 
Savonlinnassa ja Pieksämäellä nimettiin toimialat, 
joista toimiston väki halusi ajankohtaista tietoa. Kun-
kin toimiston alueella koottiin  oma räätälöity toimi-
alatuntemuksen parantamiseen tähtäävä ohjelma. 

Toimiala-aamuihin kutsuttiin käsiteltävän toimialan 
yritys- ja koulutusorganisaatioiden edustajia   kerto-
maan  alan työllisyystilanteesta,  ammattitaitovaati-
muksista, osaamisen tarpeista, tulevaisuuden näky-
mistä sekä koulutustarjonnasta.

Yrityskäynteihin osallistuivat Te-toimiston virkailijat. 
Käynneillä virkailijat perehtyivät oman toimialansa 
ammattinimikkeisiin,  tehtävien sisältöön, tarvittaviin 
koulutusvaatimuksiin ja muihin eri työtehtävien vaa-
tivuustekijöihin.

Toiminta käynnistyi syksyllä 2009 ja jatkuu edelleen 
projektin päättymiseen saakka.

Liikkeelle lähdettiin  toimistoittain/toimialoittain seu-
raavasti:

Mikkeli  Savonlinna Pieksämäki

It-ala  metalliala metalliala

digitointi matkailu rakennusala

komposiittiala rakennusala kauppa

puuala  taloushallinto puunjalostus

turvetuotanto puunjalostus VR-konepaja

ympäristö-         sote-ala
teknologia             

metalliala

Te-toimistojen virkailijat ovat pitäneet tärkeänä toimi-
alojen tuntemuksen lisäämisen. 

Virkalijoiden kommentteja:
–  Oman toimialan työtehtävien tuntemus erittäin 

tärkeää ja työpaikkakäynnit oleellinen osa kokonai-
suutta

–  Toimialat aukenivat ihan eri tavalla. Erityisesti 
avartavia olivat yrityskäynnit; mitä yrityksessä 
tehdään, tietoa ammattitaitovaatimuksista, 
mitä työntekijältä odotetaan

Työ- ja elinkeinotoimiston henkilöstön 
toimialatuntemuksen kehittäminen
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Ammattitaitokartoitukset ovat lähinnä työttömille 
työnhakijoille suunnattu osaamisen ja ammattitaidon 
kartoitukseen tarkoitettu malli. Puhutaan taitoprofi-
loinnista. Profiloinnissa kartoitetaan hakijan tämän-
hetkinen osaaminen ja ammattitaito alan tehtäviin. 
Profiloinnin aikana hakija saa tietoa oman alansa työ-
markkinoista, ohjausta työnhakuun ja ohjausta asian-
mukaisten työnhakuasiakirjojen täyttöön. 

TEESAN yhtenä tehtävänä oli luoda Etelä-Savon alu-
eelle toimiva yhtenäinen ammattitaitokartoituksen 
malli. Lopputuloksena päädyttiin kahteen sisällöltään 
ja pituudeltaan erilaiseen malliin.

Lyhyempi, kestoltaan noin päivän kartoitus koostui 
kolmesta osiosta. Tunnin mittaisesta yhteisluennosta, 
jossa esiteltiin käytettävät työkalut. Henkilökohtaisen 
osaamisprofiilin tekemisestä ja lopuksi osaamiskes-
kustelusta kouluttajan kanssa.

Pidemmässä mallissa kartoitusosio kesti 5 päivää, 
sisältäen tahdon, toimintatyylin ja motivaation kartoi-
tusta, työkunnon testausta ja työhakuvalmennusta.
Kartoitusosion lisäksi osallistujat suorittivat 5 päivän 
työharjoittelujakson oikeassa työympäristössä. 

Kartoitusten tekijäksi valittiin valtakunnallinen koulu-
tusyritys Taitoprofiilit Oy. Kartoitusten lopuksi tehtä-
vät arvioinnit koottiin Taitoprofiililausunnoksi, jonka 
osallistuja sai itselleen ja jota voi käyttää apuna työn-
haussa.

Taitoprofilointi auttaa osallistujia

–  löytämään omat vahvuudet
–  tunnistamaan oman osaamisen
–  kohdistamaan  työnhaun oikein
–  selkiyttämään, mitkä asiat ovat 

osallistujalle tärkeitä  
–  markkinoimaan osaamista työnantajille

Ammattitaitokartoitukset
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2009  ja niihin on osallistunut yli 
130 työtöntä työnhakijaa.  
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Tarve koulutukselle

TEESA –hankkeen tekemien yrityskäyntien yhteydes-
sä nousi esille useammassa yrityksessä ja organisaa-
tiossa tarvetta kehittää henkilöstön osaamista erilais-
ten projektien läpiviemiseen ja hallintaan.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutettiin ns. TäsmäKoulutuksena, jolloin 
työhallinto maksoi  70 prosenttia koulutuksen kus-
tannuksista. Koulutusten sisältö sekä toteutustapa 
räätälöitiin yritysten tarpeiden ja toiveiden mukaan, 
ja yrityksillä oli mahdollisuus esittää toiveitaan myös
kouluttajien suhteen. Koulutus koostui kymmenes-
tä lähipäivästä, harjoitustehtävistä ja sovelluksista 
omaan projektitoimintaan. Lisäksi oli yrityskohtaisis-
ta ja yritysten tarpeista lähteneitä kehittämistehtäviä.
Yrityksillä oli mahdollisuus myös yrityskohtaisiin 
konsultointipäiviiin. Koulutus ajoittui kesäkuun 2009 
ja helmikuun 2010 väliselle ajanjaksolle. Tilaisuuden 
toteutti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pien-
yrityskeskus.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena oli henkilöstön parempi hyödyntäminen 
projektityöskentelyssä, projektien hallinnan ja pro-
jektien johtamisen taitojen kehittäminen.

Projektinhallinnanvalmennus TäsmäKo
ulutus

Osallistujat

Valmennukseen osallistui 34 henkilöä kuudesta eri 
organisaatiosta, jotka edustivat PK-sektorin yrityksiä 
sekä ns. micro-yrityksiä.

Palautetta ja kommentteja koulutuksesta

–  kehittämishankkeiden taso oli hyvä, myös pienem-
mät yritykset ottivat ison askeleen kohti systemaat-
tista projektinhallintaa

– yritykseemme syntyi projektipäällikön käsikirja
joka korvasi 16 eri dokumenttia

–  ylitti odotukseni, käytännönläheistä koulutusta,
esimerkkejä, hyviä käytäntöjä

–  pystyin siirtämään opit samoin tein käytännön 
työhön sekä harjoittelutyön kautta seuraavalle 
joukolle

– erittäin avartava koulutus minulle,
varmasti hyötyä jatkossa
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Tarve koulutukselle

Mikkelin keskustan palveluyrityksissä nousi yritys-
käyntien yhteydessä esille halu palvella venäläisiä 
asiakkaita paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. Koska
venäläisten asiakkaiden kausiluonteisuus on muuttu-
massa enenevässä määrin ympärivuotiseksi, haluttiin 
parantaa olemassa olevan vakituisen henkilöstön val-
miuksia venäläisen asiakkaan kohtaamiseen.

Koulutuksen toteutus

Myös nämä koulutukset toteutettiin TäsmäKoulu-
tuksena. Koulutuksen kesto oli 10 päivää, josta oli 
lähiopintoja 5 - 6 päivää. Niiden lisäksi oli ohjattuja 
työssäoppimispäiviä, joissa simuloitiin ja havainnoi-
tiin asiakastilanteita sekä kerättiin oman työn kan-
nalta keskeistä sanastoa. Venäjän kielen kieliopinnot 
integroitiin eri teemoihin kielenkäyttötilanteiden yh-
teyteen. Koulutuksen sisältö ja toteutus räätälöitiin 
yritysten sekä osallistujien tarpeiden ja toiveiden mu-
kaan. Myös oppilaiden ohjaus oli yksilöllistä. Koulu-
tuksen toteutti Etelä-Savon ammattiopisto.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena oli parantaa olemassa olevan asiakaspal-
veluhenkilöstön tietämystä venäläisen asiakkaan os-
tokäyttäymisestä, arvoista ja odotuksista sekä tuot-
taa näin ollen heille parempaa palvelua.

Osallistujat

Kahteen samansisältöiseen koulutukseen osallistui 
yhteensä 26 henkilöä seitsemästä eri yrityksestä.

Venäläisen asiakkaan 
kohtaaminen 

TäsmäKoulutus



Tarve koulutukselle

Vapolla oli tarve kouluttaa Etelä-Savossa lisääntyvän 
turvetuotannon tarpeisiin alueen urakoitsijoille uusia 
osaavia turvetyöntekijöitä sekä uusia urakoitsijoita, 
koska alalla on pula osaajista ja Suomen energiapoli-
tiikka ohjaa mm. bioenergian lisäämiseen.

Koulutuksen tavoite

–  tavoitteena oli kouluttaa henkilöitä Etelä-Savon 
turvetuotantoon. 

–  koulutuksen aikana oppilaat perehdytetään 
turvetuotannon toimintaketjuun turvetuotantoalu-
eelta asiakkaille, tuotantoon, varastointiin ja logis-
tiikkaan sekä perehdytetään yrittäjyyteen.

–  koulutus kokonaisuudessaan antaa valmiudet 
toimia turvetuotannossa urakoitsijana. 

–  koulutuksessa otetaan voimakkaasti huomioon 
työelämälähtöisyys ja työelämäkytkentä, jotta löy-
detään yhdessä verkostojen kautta oikeat ja poten-
tiaaliset opiskelijat joista voisi tulla turvetyönteki-
jöitä ja/tai –urakoitsijoita. 

Koulutuksen toteutus

Vapo Oy ja Etelä-Savon ELY-keskus/TEESA -hanke 
sekä Pieksämäen työ- ja elinkeinotoimisto toteuttavat 
vuoden 2010 aikana työvoimapoliittisen koulutuksen. 
Koulutuksesta valmistuu turvekoneenkuljettajia ja 
heidän joukostaan halukkaat kouluttautuvat toisessa 
vaiheessa  turveurakoitsijoiksi  Vapon turvetuotan-
toon Etelä-Savoon. 

Koulutuksen toteutuminen/tulokset

–  turvekoneenkuljettaja -koulutus päättyi 
toukokuussa

–  koulutuksen kävi 13 henkilöä
–  varma työpaikka turvetuotannossa 6 henkilöllä 

ja on odotettavissa, että muut työllistyvät  jatkossa
–  yksi aloitti turveyrittäjänä
–  koulutuksen toinen vaihe, turveurakoitsijoiden 

yrittäjäkoulutus toteutetaan vuoden kuluessa 
Vapon ja työhallinnon yhteishankintakoulutuksena.    

Turvetuotantotyöntekijöiden ja 
turvetuotantourakoitsijoiden rekrykoulutus

Teesa 22 



–  tavoitteena on koota kunnat yhteen miettimään
kuinka saada enemmän muuttajia Etelä-Savoon

–  mukana ovat lähes kaikki Etelä-Savon kunnat 
lukuun ottamatta Savonlinnan seutua

–  tapaamisia järjestetään säännöllisin väliajoin

–  seurauksena oli yhteinen Sydän Saimaalla – rakkaus
tarinoita –esite, jossa haastatellaan Etelä-Savoon 
eri syistä muuttaneita ihmisiä (esite on maakunta-
liiton kustantama)

Maakuntaliiton tavoitteet

–  kunnille on luotu pohjamateriaali, jota voidaan
käyttää infopakettina uusille asukkaille 

–  kunnat jakaneet tietoa ja oppineet toisiltaan

–  tapaamisissa on ideoitu paljon erilaisia toiminta-
tapoja, tapahtumia jne.

–  yhteistyö kuntien välillä on parantunut

–  ryhmä tulee jatkossakin tapaamaan, vaikka 
TEESA loppuukin
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