Teksti: Anita Seppänen

Koillis-Lapin Sähköön koulutetaan

oppisopimuksella
uusia työntekijöitä

Oppisopimuskoulutuksen aloitustilaisuudessa Anssi Hartikainen, Ari Katajamaa, koulutustarkastaja Jorma Raappana, Joel Hyttinen, Jukka Särkelä,
Juha Uimarihuhta, Jukka Kontiokoski ja alueteknikko Kaarlo Pöyliö.

k

oillis-Lapin Sähkö vahvistaa osaamistaan ja kehittää
jakelupalveluiden laatuaan tulevaisuudenkin tarpeita
silmälläpitäen. Yhtiössä on aloitettu uusien työntekijöiden
hankkiminen oppisopimuskoulutuksen kautta, sillä lähivuosina yhtiön palveluksesta jää työntekijöitä nykyisestä
vahvuudesta hyvin ansaituille eläkepäiville.
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Muun muassa matkailuinvestoinnit ja
yhtiön verkostossa käynnistyneet, tuleville
vuosille ajoittuvat mittavat korjausinvestoinnit vaativat lisää osaavia ammattilaisia. Uusien työntekijöiden hankkiminen
ei ole ollut ihan jokavuotista sähkönjakeluyhtiöllekään, sillä edellisen kerran
yhtiöön on otettu uusia työntekijöitä 17
vuotta sitten. Yhtäällä tekniikan kehitys ja
toisaalla alueen yleinen kehitys ovat olleet
vaikuttamassa rekrytointeihin mutta nyt
tilanne on muuttunut. Verkoston korjausinvestointeihin, uudisrakentamiseen sekä
tulevien vuosien tarpeisiin varaudutaan.
Yhtiö haki oppisopimuskoulutukseen
pohjoisen vaativat työskentelyolosuhteet
tuntevia henkilöitä lehti-ilmoituksella.
Hakemuksia jätettiin kaikkiaan 36 ja heistä
valittiin hakemusten ja haastatteluiden
perusteella koulutukseen kuusi. Kaikilla
valituilla on jo hallussaan sähköalan perustutkinto, osalla jopa kaksikin.
Koillis-Lapin Sähkön palveluksessa
on nyt 19 sähköasentajaa, joista kuusi
uusinta työntekijää suorittaa parhaillaan
kaksi vuotta kestävää oppisopimuskoulutusta tavoitteenaan sähkölaitosasentajan ammattitutkinto ja pysyvät työpaikka
Koillis-Lapin Sähkössä. Tietopuolisessa
opetuksessa yhtiöllä ja ammattitutkintoon
tähtäävillä toimii yhteistyökumppanina
Kemijärven ammattiopisto. Lähiopetusta koulutukseen sisältyy 40 päivää ja sen
lisäksi kullekin koulutettavalle rakennetussa henkilökohtaisessa ohjelmaan kuuluu
ohjattua etäopetusta. Jokainen opiskelee
siirtoverkkoyhtiössä tarvittavaa mittaustekniikkaa, ilmajohto- ja maakaapelitekniikkaa muun muassa.

Paluumuuttaja ja
perheenisä
Kuuden koulutukseen valitun joukkoon
lukeutuvat paluumuuttaja Jukka Kontiokoski (27) ja perheenisä Anssi Hartikainen
(40). He ovat molemmat nykyisiä kemijärveläisiä ja haluavat olla vastakin, sillä
he viihtyvät hyvin pohjoisessa, pohjoisen
miehiä kun ovat.
Jukka on kemijärveläinen syntyperältään ja sähköasentajan koulutuksen
Kemijärven ammattikoulussa aikoinaan
hankkinut.
– Olin töissä Helsingissä viisi vuotta,
mutta en minä siellä viihtynyt. Sanoin
itseni irti ja muutin tänne takaisin. Ajattelin, että kyllä sitä aina jotakin hommia
löytyy. Pääsin kursseille ja sitten sellulle
määräaikaiseksi. Ja kun näin Koillis-Lapin
Sähkön ilmoituksen oppisopimuskoulutuksesta, päätin hakea, sillä onhan tämä
jatkoa omalla alalla ja mahdollisuus saada
pysyvämpi työpaikkakin tietysti kiinnosti,
Jukka Kontiokoski kertoo.
– Niin ja silloin kun tästä asiasta oli
ilmoitukset lehdessä, ei tällä seudulla ollut
vielä mitään tietoa sellutehtaan lopettamisaikeista. Ne tulivat paljon myöhemmin,
hän jatkaa.
Anssi Hartikainen on kotoisin Sallasta. Hän on työskennellyt sähköasentajan tehtävissä sisäjohto- ja talotekniikka
puolella. Sallasta hän muutti Kemijärvelle
ja työskenteli Salcompilla 9,5 vuotta, siihen
saakka kun tehdas lopetettiin. Osaamiselle
riitti kysyntää ja niin hän pääsi Kemijärven
sellulle töihin määräaikaisena, jota kuitenkin jatkui useampia vuosia.

– Lehti-ilmoituksen nähtyäni päätin
hakea Koillis-Lapin Sähköön, sillä ajattelin,
että jos hyvin käy, niin tässä yhtiössä oman
ammattialan työtä ja vielä tätä osaamisen
kehittämismahdollisuuttakin saattaa olla
tiedossa pitemmällä tähtäimellä. Silloin
kun hakea päätin, sellutehtaan kohtalosta
ei vielä tiedetty, Anssi Hartikainen sanoo.
Sekä Jukka Kontiokoski että Anssi Hartikainen kokevat oppisopimuskoulutuksen
mielekkääksi ja toimivaksi tavaksi edistää
omaa osaamistaan. Työssä opittaessa
päivät ovat jokainen erilaisia, mielenkiintoisia ja tehtäviltään monipuolisia.
– Kyllä se on aivan totta, että käytännön
töissä sen parhaan opin saa tästä varsinaisesta työstä.
Koillis-Lapin Sähkö on ilmoittanut, että
oppisopimuskoulutuksen jälkeen koulutuksessa oleville tarjoutuu työpaikka
yhtiöstä. Kuusi koulutukseen valittua ovat
kotoisin seutukunnalta, heidät opetetaan
linja-asentajan työhön ja muihinkin ammattitöihin yhtiössä. Vapailla työmarkkinoilla ei ole tarjolla linja-asentajia, jotka
osaavat varsinaisen ammattityönsä lisäksi
myös liikkua pohjoisissa maastoissa kaikkina vuodenaikoina mitä erilaisimmilla
kulkuvälineillä. Yhtiössä halutaan pitää
hyvää huolta oppisopimuskoulutuksessa
olevista asentajista, sillä etelässä olisi ottajia taitaville ja tekeville kovan työvoimapulan vuoksi.

Jukka Kontiokoski ja Anssi Hartikainen
ovat aloittaneet oppisopimuskoulutuksen
Koillis-Lapin Sähkössä. Pohjoinen kotiseutu,
monipuolinen työ ja antoisa koulutus saavat
miehet viihtymään Kemijärvellä.
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