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Jyväskylä
Anne Repo

Monella alalla tilauskirjat ovat näi-
nä nousukauden aikoina täynnä, 
ja henkilöstöllä kova työkuorma. 
Esimerkiksi Rejlersin Jyväskylän 
toimipisteeseen haetaan jatkuvasti 
sähkö-, instrumentointi- ja auto-
maatioasiantuntijoita nykyisen 70 
suunnittelijan työtaakkaa helpot-
tamaan. 

Selvää on, että myös yritykseen 
jo palkatuista halutaan pitää kiin-
ni. Silloin avainsana on työssä-
viihtyminen. 

Mikä siis rejlersiläisten mielestä 
saa pysymään työssä? Vastaamas-
sa ovat Jyväskylän yksikössä työs-
kentelevät Tiina Aliranta, Janne 
Koskensilta ja Abdul Kocabiyik. 

–�Työkaverit ovat parasta. Ja se, 
että saa palautetta työstään.

–�Kun saa riittävästi vastuuta ja 
luottamusta esimiehiltä. 

–�Työ on tarpeeksi haastavaa ja 
voi oppia jatkuvasti uutta.

–�Esimiehetkin ovat mukavia. 
Esimerkiksi ylin johtaja, ruotsa-
lainen Peter on kuin yksi meistä. 

Entä mikä vähentäisi työtyyty-
väisyyttä?

–�Ettei arvosteta eikä kuunnella. 
Olisi kestämätöntä, jos esimiehet 
jatkuvasti puuttuisivat tekemiseen, 
kyttäisivät ja kritisoisivat. 

–�Jos en tulisi toimeen työkave-
reiden kanssa tai saisi heiltä apua. 
Sellaisessa firmassa en haluaisi 
olla töissä.

Toimialajohtaja Aki Hakkaraisen 
tehtävänä on paitsi rekrytoida uusia 
tekijöitä myös huolehtia siitä, että 
henkilöstö viihtyy ja jaksaa tehdä 
työnsä. Henkilöstön hyvinvoin-
tia Rejlers mittaa henkilötyytyväi-

Uusia 
kultahippuja 
etsimässä
Työhyvinvointi: Hyvät paperit 
eivät riitä, vaan pitää tulla 
toimeen työkavereiden kanssa. 

”
Työkaverit ovat 
parasta. Ja se, 

että saa palautetta 
työstään.
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syyskyselyillä. Niiden tulokset ovat 
Hakkaraisen mukaan olleet hyviä. 

–�Kyselyjen kautta olemme saa-
neet arvokasta tietoa. Esimerkiksi 
jatkuvasta istumatyöstä on siirrytty 
vähitellen seisomapisteisiin työn-
tekijöiden pyynnöstä.

Yksittäisistä viihtyisyyden lisää-
mistoimista ehkä erikoisin on vii-
koittainen hedelmäkori. Rejlers 
on hankkinut lisäksi henkilöstön 
käyttöön maantiepyörän, jota voi 
varata viikonloppukäyttöön. Vuo-
sittain Suomen koko henkilöstö 18 
paikkakunnalta saa yhteismatkan 
joko kotimaan tai Pohjoismaiden 
lomakohteeseen. Henkilöstölle on 
tarjolla muun muassa taukojump-
patuokioita, ilmainen kuntosali 
ja kahdet kausikorttipaikat JYPin 
peleihin. 

Uusia työntekijöitä yritys on pal-
kannut avoimen nettihaun kaut-
ta. Tärkeäksi rekrytointiväyläksi 
on muodostunut myös oppilai-
tosyhteistyö Jyväskylän ammat-

tikorkeakoulun kanssa. Rejlers 
tarjoaa opiskelijoille harjoittelu- 
ja opinnäytetyön tekopaikan, ja 
sitä kautta mahdollisuuden vaki-
tuiseen työhön. 

Miten sitten varmistetaan, että 
uudesta työntekijästä tulee se työ-
viihtyvyyttä lisäävä, mukava työ-
kaveri?

–�Hyvän ja pitkäaikaisen työsuh-
teen muodostumisen kulmakivi 
on onnistunut perehdytys, sanoo 
Hakkarainen. 

Uusi työntekijä perehdytetään 
yrityksen toimintaan, asiakasym-
päristöön ja työyhteisöön kahdek-
san kohdan perehdytysohjelman 
avulla. 

Jos sitten jo rekrytoidun työnte-
kijän kohdalle tulee tilanne, että 
hänen työnsä laatu tai käyttäyty-
minen ei vastaa odotuksia, yri-
tyksessä otetaan käyttöön niin 
sanottu varhaisen tuen malli. 

–�Henkilö ja hänen esimiehen-
sä käyvät läpi tilanteen kolmen 
kohdan mallin avulla. Siinä esi-
mies kertoo, miltä osin hän toivoo 
parannusta tilanteeseen. Myös 
työntekijä kertoo oman näkemyk-
sensä. Sitten he käyvät läpi paran-
nustoimet. Sovitun ajan kuluessa 
tilanne käydään uudelleen läpi 
ja katsotaan, onko tapahtunut 
edistystä.

Hakkaraisen mukaan mallin 
etuna on se, että ongelma on ana-
lysoitu tarkasti. Lisäksi työnte-
kijällä on mahdollisuus kertoa, 
miltä ongelma näyttää hänen kan-
naltaan ja mitä ongelmalle hänen 
mielestään voidaan tehdä. 

–�Tavoitteena on puhdistaa ilma-
piiriä ja kehittää yhteistyötä avoi-
memmaksi.

Autotehdas etsii 
työvoimaa myös 
Keski-Suomesta

”
Hyvän ja pitkä-
aikaisen työsuh-

teen muodostumisen 
kulmakivi on onnistu-
nut perehdytys.
Aki Hakkarainen

Rejlersin Jyväskylän yksikössä 
Ylistönmäellä työskentelee 70 
suunnittelijaa. Uusia tekijöitä 
haetaan jatkuvasti. Kuvassa 
vasemmalta Abdul Kocabiyik,  
Janne Koskensilta, Tiina Aliranta 
ja Aki Hakkarainen.

Vuorovaikutus

Näin pärjäät 

Tervehdi
■ Tervehtimättömyys voi 
loukata ja synnyttää eriarvoi-
suuden tunnetta. Esimiesten 
on parasta tervehtiä kaikkia.

Tarjoa apua,  
älä panttaa tietoa

■ Yksi panttaamisen muoto 
on ”opettaa” toista tarkoituk-
sella liian nopeasti tai ylimal-
kaisesti.

Pysy asiallisena
■ Kuuntele ja anna muidenkin 
olla oikeassa. Lähesty muita 
kysyen, älä tyrmää. Jos olet 
tunnekuohussa, ota aikalisä. 

Ota ongelmat puheeksi
■ Jos olet tyytymätön työka-
verisi toimintaan, kerro siitä 
työn kautta: miten toiminta 
vaikuttaa työhösi.

Älä puhu pahaa
■ Vaikka joku puhuisi pahaa 
työkavereista, älä lähde 
mukaan. Jos jostakin tehdään 
pahis, havahdu ja tee asia 
näkyväksi.

Kiitä, kiinnostu
■ Kun työkaverin kanssa 
on kiva tehdä töitä, kerro se 
hänelle. Kun kysyt kollegalta 
neuvoa, osoitat arvostavasi 
hänen osaamistaan.

Ota palaute vastaan
■ Jos saat työstäsi korjaavaa 
palautetta, älä selittele vaan 
kuuntele. 
 
Lähde: Työterveyslaitoksen  
verkkolehti Työpiste 

SAMI SAARENPÄÄ

Kuntoutus on tie 
takaisin työelämään
Eija Marja-aho

Ammatillinen kuntoutus on par-
haimmillaan tehokasta. Työelä-
keyhtiö Elo kertoi perjantaina, 
että viime vuonna  sen piiris-
sä olleista 2�900 kuntoutujasta 
74 prosenttia palasi työmarkki-
noille eikä joutunut sairautensa 
vuoksi jäämään työkyvyttömyys-
eläkkeelle. 

Yleisin syy ammatilliseen kun-
toutukseen olivat tuki- ja liikun-
taelinsairaudet.

Käytetyimmät kuntoutus-
keinot olivat työkokeilu ja työ-
hönvalmennus (liki puolet 
kuntoutujista). 

–�Työkokeilu ja työhönvalmen-
nus mahdollistavat kuntoutujan 
olemassa olevan koulutuksen ja 
työkokemuksen hyödyntämisen 
parhaiten, kertoo Elon kuntou-

tustoiminnan asiakaspalvelu-
päällikkö Heini Pellinen. 

–�Useat kuntoutujat voivat jat-
kaa nykyisellä työpaikalla keven-
netyissä tehtävissä. Työkokeilu 
tai työhönvalmennus voidaan 
toteuttaa myös kokonaan uudel-
la työnantajalla.

Töihin paluu kuntoutuksen kaut-
ta tuo paremman toimeentu-
lon kuin työkyvyttömyyseläke. 
Uudesta työstä karttuu myös van-
huuseläkettä.

Ammatillinen kuntoutus on 
tarkoitettu henkilöille, joilla sai-
raus aiheuttaa työkyvyttömyyden 
uhan lähivuosina tai heikentää 
olennaisesti työ- ja ansiokykyä. 
Kuntoutuskeinoja ovat työko-
keilu, työhönvalmennus, opis-
kelun tukeminen tai yrittäjälle 
elinkeino.

Jyväskylä
Timo Sillanpää

Uudessakaupungissa toimiva 
Valmet Automotive Oy rekry-
toi tämän vuoden aikana noin 
tuhat uutta työntekijää. Merce-
des-Benzin uudistuneen A-sarjan 
valmistamiseen liittyvä henki-
löstötarve kohdistuu erityisesti 
hitsaamon, maalaamon, kokoon-
panon sekä sisäisen logistiikan 
tehtäviin. Myös työnjohtoon ja 
hallinnollisiin tehtäviin palka-
taan uutta väkeä.

–�Uudenkaupungin tehtaal-
la alkoi Mercedes-Benzin GLC-
katumaasturin sarjatuotanto 
runsaat vuosi sitten. Nyt val-
mistaudumme uuden A-sarjan 
tuotantoon, joka starttaa alku-
kesästä, kertoo henkilöstöpääl-
likkö Tomi Salo.

Vaikka rekrytointitarve on 
haastava, työ autotehtaassa hou-
kuttelee. Viime vuonna työhake-
muksia tuli noin 15�000. Salon 
mukaan erilaisissa rekrytapah-
tumissa joudutaan usein korjaa-
maan vääriä käsityksiä sopivasta 
pohjakoulutuksesta ja aikaisem-
masta työkokemuksesta.

–�Mikä tahansa ammatillinen 
koulutus on hyvä pohja kokoon-
panotehtäviin, sillä tehdas tar-
joaa perehdytyskoulutuksen 
uusille työntekijöille. Autojen 
rakentaminen sopii niin mie-
hille kuin naisille. Työnjohto-
tehtäviin valittavilla on yleensä 

insinöörikoulutus tai jokin muu 
korkea-asteen koulutus, Tomi 
Salo toteaa.

Liiketoiminta Uudenkaupungin 
autotehtaalla on parin viime 
vuoden aikana kasvanut vauh-
dilla. Vuoden 2017 alkupuolella 
tehtaalla työskenteli noin 2�000 
työntekijää, nyt vahvuus on jo 
yli 4�000.

–�Olemme koko kevään ajan 
liikkeellä ympäri Suomea saa-
daksemme uusia työntekijöitä. 
Itse asiassa olemme koko viimei-
sen puolentoista vuoden ajan 
rekrytoineet lisää työvoimaa, 
sillä liiketoiminta on kasvanut 
niin vauhdikkaasti.

Eniten tehtaalle hakeudutaan 
töihin lähialueelta: Varsinais-
Suomen lisäksi Satakunnasta, 
Pirkanmaalta ja Uudeltamaal-
ta. Salon mukaan rekrytointi-
tarve on kuitenkin niin suuri, 
että uusia tekijöitä haetaan koko 
Suomen alueelta.

–�Esimerkiksi Jyväskylän seu-
dulta meille on tullut jo kymme-
niä työntekijöitä.

Työntekijämäärän nopea kasvu 
on lisännyt asuntotuotannon tar-
vetta 16�000 asukkaan Uudessa-
kaupungissa. Nyt asuntotilanne 
on selvästi parempi kuin vuosi 
sitten.

–�Monet ovat löytäneet asun-
non myös Turusta tai Raumalta, 
noin tunnin ajomatkan etäisyy-
deltä.

Valmet Automotive: Yhtiö on 
palkannut Jyväskylän seudulta 
jo kymmeniä työntekijöitä. 

marjakon
Tekstiruutu

marjakon
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Designing your future. Today.
Rejlers tarjoaa monipuolisia insinööripalveluja teollisuuden, energian, rakentamisen 

ja infran asiakaskunnille. Yhdistämme ICT:n insinööriosaamiseen tarjoamalla 

asiakkaillemme myös digitaalisia palveluratkaisuja.

Suunnittele tulevaisuutesi Rejlersillä. Rekrytoimme 100 osaajaa!

rejlers.fi

»Tervetuloa 11.4. Jyväskylän Paviljonkiin Rekry & Työelämä-tapahtumaan osastollemme B 231!

www.r-kioski.fi/kauppiaaksi

      Tää on mukavaa
hommaa!
R-kauppias Tommi, Turku

YRITTÄJÄKSI     -KIOSKILLE
KESKI-SUOMEEN

Jos saat virtaa asiakaspalvelusta ja olet yrittäjähenkinen, tule
Ärrälle kauppiaaksi. R-kioskilla on helppo aloittaa
kauppiaana, etkä tarvitse suurta alkupääomaa. 

 
Kiinnostuitko? 

Tule kuulemaan lisää kauppiastoiminnasta
Rekry & Työelämä 2018 -tapahtumaan

osastollemme B 212 Jyväskylän Paviljonkiin
keskiviikkona 11.4.2018 KLO 12-19
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