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Kimmo Kivinen on toiminut Kan-
gasalan kaupungin työllisyyspal-
velupäällikkönä reilun kuukauden 
ajan. Hän siirtyi tehtävään vastaa-
vasta työstä Pirkkalasta.

Kangasalassa häntä viehättivät 
muun muassa aiempaa suurempi 
toimintakenttä ja maantieteellises-
ti toisenlainen ympäristö.

– Pirkkala on hyvin kompak-
ti, Kangasala puolestaan maaseu-
tualueiltaan laaja. Pitkät etäisyydet 
ovat haastavia työvoiman liikku-
vuuden näkökulmasta, mutta toi-
von, että voisimme olla myös al-
kutuotannon työnantajien apuna 
esimerkiksi kausityövoiman han-
kinnassa.

Kivinen haluaakin selvittää, mil-
laisia tarpeita maaseudun yrityksil-
lä voisi olla uuden työvoiman löy-
tämiseksi.

KANGASALA ON hänen mieles-
tään aktiivisen työllisyydenhoidon 
näkökulmasta sopivan kokoinen, ja 
omasta joukkueesta löytyy pitkän 
linjan ammattilaisia.

Työllisyyspalvelupäällikkö on 
henkilökohtaisen kohtaamisen 
kannattaja. Hän myöntää, että by-
rokratia ja kirjaaminen näyttävät 
heidänkin ammatissaan lisäänty-
vän, mutta ne eivät korvaa henki-
lökohtaisen tapaamisen merkitys-
tä, joten siihen pitää jäädä aikaa.

Pirkanmaalla ja Kangasalla on 
runsaasti avoimia työpaikkoja ja 
myös vapaata työvoimaa. Nämä 
eivät kuitenkaan kohtaa riittävän 
hyvin.

– Kun tulin alalle noin 20 vuot-
ta sitten, seminaareissa puhuttiin 
kohtaanto-ongelmasta. Sama pu-
heenaihe on esillä myös nyt, 

YKSINKERTAISESTI SANOEN 
työttömien työnhakijoiden tulisi 
löytää nykyistä nopeammin polku 
takaisin työelämään. Työnantajien 
puolestaan pitäisi voida saada ny-
kyistä helpommin työvoimaa.

Tähän haasteeseen tulisi osal-
taan vastata toukokuussa käyttöön 
otettu uusi pohjoismainen työn-
haunmalli. Se velvoittaa toimijoita 
tarjoamaan työttömälle henkilö-
kohtaiset, tavoitteelliset ja säännöl-
liset kohtaamiset sekä aikaisem-
paa tiiviimmän tukiprosessin heti 
työnhaun alussa. Myös työnhaki-
jaa velvoitetaan etsimään itselleen 
työtä aikaisempaa aktiivisemmin.

Kangasala on mukana myös 
työllisyyden edistämisen kuntako-

keilussa, jossa osa TE-palveluiden 
aiemmin hoitamista palveluista on 
siirretty kuntatasolle.  Kokeilun 
asiakkaita on Kangasalla noin tu-
hat ja omavalmentajia on kymme-
nen. Tämä tietää noin sataa työn-
hakija-asiakasta per valmentaja.

– Asiakkaat ovat erilaisia. Joku 
työllistyy vain pienen avun turvin. 
Pitkäkestoinen työttömyys puoles-
taan saattaa tuoda mukanaan työl-
listymistä hankaloittavia muita es-
teitä.

Kivinen sanoo, että nykyisin 
työvoiman pitää olla valmis liik-
kumaan. Ei myöskään pidä olet-
taa, että työpaikka on heti vakitui-
nen ja varustettu samoilla eduilla 
kuin joskus aiemmin. Kun saa yh-
den työpaikan, saa helpommin jo 
seuraavankin.

TYÖTÄ HAKEVAA pitää kuiten-
kin myös kuulla ja ymmärtää. El-
lei asu hyvien julkisen liikenteen 
palveluiden äärellä, liikkuminen ei 
ole näillä polttoaineen hinnoilla ja 
inflaation jyllätessä aina yksinker-
taista.

Myös työnantajaa pitää Kivi-
sen mielestä kuulla ja ymmärtää. 
Epäonnistunut rekrytointi voi pa-
himmassa tapauksessa murentaa 
pk-yrityksen toimintaa. Yrittäjän 
pitäisi voida olla varma, että rekry-
tointi osuu oikeaan.

Kivinen tietää, ettei hienoinkaan 
CV ole oikotie työpaikkaan. Sitä-
kin tärkeämpää on hakijan into, 
motivaatio ja halu oppia sitä, mitä 
juuri tietyssä yrityksessä tulee osa-
ta. Aina ei ehkä ole järkevää kuor-
mittaa työhakemuksilla yrittäjän 
sähköpostia, vaan mennä yksin-
kertaisesti käymään.

Pirkkalassa työskennellessään 
Kivinen halusi kaivaa yrityksistä 
esiin piilotyöpaikkoja. Hän haluaa 

Oikaisu
Pizzeria Kalimerosta kertovas-
sa Kangasalan Sanomien jutus-
sa (12.10) oli nimivirhe sitaat-
tinostossa. Ravintolapäällikkö 
on Metin Ay, toisin kuin sitaat-
tinostossa luki.

UUTISET

Talvi tuo  
rajoituksia 
pysäköintiin
Kadunvarsipysäköintiin on 
muutamalla tiellä luvassa rajoi-
tuksia teiden talvikunnossapi-
don helpottamiseksi. Rajoitukset 
ovat voimassa joulukuun alus-
ta maaliskuun loppuun arkisin 
kello 8–12. Muina aikoina ka-
dunvarsipysäköinti on sallittu. 

Metsälaulavantiellä Suora-
malla kadunvarsipysäköinti 
kielletään rajoitusaikana mo-
lemmin puolin tietä. Vatialas-
sa rajoituksia on tulossa Koti-
pellontielle ja Lyypekintielle. 
Kotipellontien rajoitus koskee 
tien itäreunaa, Lyypekintiellä 
eteläreunaa. 

Einar Ilmonin tien alku-
päässä pysäköinti on jo nyt 
kielletty pelastusteiden takia. 
Talvikaudella kadunvarsipy-
säköintiä rajoitetaan tien poh-
joisreunalla. Einar Ilmonin 
tie sijaitsee Kirkkoharjun juu-
rella, Mäntyveräjän kerrosta-
loalueen tuntumassa. 

Paljetiellä Rekiälässä ka-
dunvarsipysäköintiä rajoite-
taan kadun eteläreunalla tal-
vikauden aikana. Rajoitusten 
taustalla on kaupungin raken-
tamisen palvelualueen saama 
palaute.

Torstaisin 
maksutta
museoon

Kaupungin saaman palaut-
teen mukaan Lenkkeilijänpo-
lun yhdistettyä jalkakäytävää ja 
pyörätietä käytetään läpiajoon 
ajoneuvoilla. Tilanteeseen on 
luvassa muutos, sillä läpiajon 
estämiseksi väylälle asennetaan 
kääntöpuomi. 

Lenkkeilijänpolku johtaa 
Tupatien ja Hölkkäsuoran ris-
teyksestä Suoramantielle.

Asiakastoiveiden perusteella 
Kimmo Pyykkö -taidemuseo 
järjestää kaikille kävijöille avoi-
met ovet joka  torstai kello 15–19 
välillä loppuvuoden ajan. Mak-
suttomat toivetorstait alkavat 
20. lokakuuta. 

Työnhaussa tarvitaan intoa, 
motivaatiota ja halua oppia
Hienoinkaan CV  
ei ole oikotie  
työpaikkaan.

PETRI RANNIKKO pitää Kimmo 
Kivisen jalkautumista yrityksiin 
hyvänä suuntana.  

Tiedonvaihtoa puolin ja toisin
Viime viikolla työllisyyspal-
velupäällikkö Kimmo Kivi-
nen ja Rannikon Aarre Oy -ra-
kennusliikkeen toimitusjohtaja 
Petri Rannikko keskustelivat 
työllisyyteen liittyvistä asiois-
ta. Kivinen halusi vierailullaan 
muun muassa kuulla, mitä yri-
tykselle kuuluu ja millainen on 
työvoiman tarve. Yritys on eri-
koistunut saneeraustöihin. 

Rannikon mukaan työvoi-
man tarvetta on rakennusalal-
la aina

– Työvoiman tarpeemme on 
tasaista, joten hyville työnte-
kijöille on aina tilaa. Alalla on 

vaihtuvuutta, mutta onneksi 
se on meillä ollut vähäistä, hän 
sanoo. 

Työllisyyspalvelupäällikön 
yritysvierailuja hän pitää ter-
vetulleina. Kivinen ja Rannik-
ko ovat aiemmin istuneet sa-
massa työryhmässä, joka Sitran 
rahoittamana pohti työelämän 
kohtaanto-ongelmaa.

– Sparrausryhmässä yrittäjät 
antoivat meille virkamiehille 
vinkkejä, joita olemme jakaneet 
työtä hakeville. Neuvoja tuli se-
kä siitä, miten työnhaussa kan-
nattaa toimia ja miten ei, Kivi-
nen kertoo.

selvittää myös Kangasalla yritysten 
tarpeita ja erityisesti mahdollista 
uuden työvoiman tarvetta. Tämä 
vaatii jalkautumista.

– Palveluasenteemme työlli-
syyspalveluissa pitää olla kohdal-
laan. Yrittäjä on oman toimialansa 
asiantuntija, ei hänellä välttämättä 
ole aikaa tutkia, mitä kaikkia pal-
veluja meillä on tarjota. Tieto pitää 
viedä konkreettisesti yrittäjän pöy-
dänkulmalle. Meillä on joustavia, 
työllistämiseen kelvollisia välinei-
tä, mutta ne pitää saattaa työnan-
tajien tietoon.

KIVINEN TOIVOO työtä hakevien 
suhtautuvan myönteisesti myös opis-
keluun. Ammattitaidon kartuttami-
nen ei välttämättä tarkoita vuosien 
opiskelua, vaan olemassa on useita 
joustavia malleja. Koulutusta voi-
daan myös viedä yritykseen.

– Meillä on omalla paikkakun-
nalla Tredu, ja Pirkanmaalla tai-
taa voida opiskella kaikkea muuta 

paitsi merenkulkua ja kaivosteol-
lisuutta.

Työnhaussa Kivinen suosittelee 
työttömiä suhtautumaan ennak-
koluulottomasti myös henkilöstö-
palveluyrityksiin.

Niissä voi olla eroja, mutta kan-
nattaa tutustua. Tähän työtöntä 
kannustaa myös uusi pohjoismai-
nen työnhaunmalli.

KANGASALLE SIIRTYESSÄÄN 
Kivinen pääsi toteamaan, miten lap-
suuden kunta on kehittynyt kau-
pungiksi. 

Hänen kotinsa oli ensin Hakoi-
sissa ja sittemmin Huutijärvellä. 
Koulut hän kävi täällä lukiovuo-
sia myöten.

– Pian varusmiespalveluni jäl-
keen muutin eri paikkakunnalle, 
mutta muistelen lapsuus- ja nuo-
ruusaikoja lämmöllä. Täällä on 
kuitenkin otettu niistä ajoista hui-
mia edistysaskelia ja kehitys näyt-
tää jatkuvan.


