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Niemelä palkittiinelämäntyöstä 
Yrittäjä Pekka Niemelälle Winny-palkinto rekrytointipalveluiden kehittämisestä. 

 

aatuaan  ensim- 
! mäinen Elä- 

mäntyö-Win- 
ny  myönnettiin 
16.3.2016yrittäjä 

Pekka Niemelälle. Palkin- 
toperusteina olivat mer- 
kittävä erityisrekrytointei - 
hin liittyvien palveluiden 
kehittäminen, esimerkil- 
linen julkisuus sekä pitkä- 
jänteinen toiminta asian 
hyväksi. 

Elämäntyö-Winnyn 
taustalla  orf Winny-pal- 
kinto,  joka  on jaettu  jo 
neljä kertaa kuntoutujien 
työllistämisessä  kunnos- 
tautuneelle yrittäjälle  eri 
puolilta Satakuntaa. Voit- 
tajap valitsevat  Satakun- 
nan Yrittäjät ry, Satakun- 
nan TE-toimisto ja Sata- 
kunnan    ammattikorkea- 
koulu. 

 
PEKKA NIEMELÄN yrittäjätai- 
val alkoi vuonnal972 bi- 
tumikermisten vesikattei- 
den ja vesieristyksien ura- 
koinnilla sekä rakennus- 
urakoinnilla, joihin myö- 
hemmin tuli mukaan me- 
tallituotteiden valmistus . 
Viimeaikaiset  yritykset 
ovat olleet Milletel Oy ja 
Noor-kiinteistöt . 

Konkreettisin onnis- 
tumistarina hänellä on 
muutaman vuoden takaa . 
Hän työllisti silloin pysy- 
vään työsuhteeseen neljä 
työntekijää, joilla oli aluk- 
si oikeus palkkatukeen. 

Niemelä kertoi panos- 
taneensa huolellisesti työ- 
hön perehdyttämiseen. 

- Kun sen tekee ajatuk- 
sella, ei haittaa vaikka uu- 
den työntekijän lähtö- 
kohdat eivät olisi parhaat 
mahdolliset, hän kertoo. 

- On hyvä, että työnan- 
taja saa kompensaatiota 
siitä, että opastaa uuden 
työntekijän huolellisesti . 

 

vuuksiaan hyödyttäen, us- 
koo palkittu työnantaja. 

Työntekijöiden erilai- 
suus on Niemelän koke- 
musten mukaan rikkaus. 

- Koskaan en ole pyr- 
kinyt ohjauksellani teke- 
mään heistä samanlaisia, 
vaan olen pitänyt heitä 
vertaisenani. Tuotteidem - 
me kehittelyssä  olem- 
me kaikki yhdessä anta- 
neet ajatuksen lentää ja 
siitä syntyneet parannus - 
ehdotukset olemme pan- 
neet käytäntöön soveltu- 
vin osin. 

 
OHJAUSPALVELUT JA taloudel- 
linen tuki ovat Pekka Nie- 
melän  mielestä  tärkeitä 
vastaantuloja   yhteiskun- 
nalta.  Tärkeintä  tuki  on 
rekrytoinnin     suunnitte- 
lussa ja työsuhteen alussa. 

Kun perehdytys ja uu- 
den työntekijän kokonais- 
tilanne  esim. toimeentu - 
lon   kannalta   hoidetaan 
kunnolla,  työvoimatarve 
tulee todennäköisesti ka- 
tettua pitkäksikin aikaa. 

- Yrittäjälle on tärkeää, 
että tiedon ohjauspalve- 
luista, vastuukysymyksis - 
tä ja palkkatukimahdolli- 
suuksista saa yhdeltä ta- 
holta. Samoin tarvitaan 
apu paperisotaan. Kun 
nämä asiat ovat kunnos- 
sa, ajankäyttö tehostuu ja 
työllistämisasioihin tulee 
tartuttua ajoissa, korostaa 
Niemelä. 

- Uskon, että työnanta- 
ja saa hyvää työvoimaa, 
kun hänellä on pelisilmää 
uudenlaisille näkemyksil - 
le työelämästä ja kun hän 
tiedostaa ja hyväksyy uu- 
den ajan haasteet. 

 
NIEMELÄ PERÄÄNKUULUTTAA 
myös aitoa yhdessä teke- 
mistä työpaikoilla . 

- Innovatiivisuus ja tuot- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kä parasta, he lähtevät hy- 
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- Kaikissa ihmisissä on 
ainesta hyväksi työnteki- 
jäksi, varsinkin kun an- 
taa  heille  mahdollisuu - 

tavuus lisääntyvät hyväs- 
sä työilmapiirissä. Itsellä- 
kin on mukavaa, kun väki 
viihtyy ja tulee aamuisin 
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den tehdä töitä omia vah- mielellään  töihin, ja  mi- ammatti korkeakoulu    
 
 
 

TYÖNANTAJAN PALVELUOHJAUS TÄRKEÄ SAAVUTUS 
teistyö eri kuntoutusyksiköiden ja työl- - 

Pekka Niemelän kehittävä  ote osoit- 
tautui kullanarvoiseksi Satakunnan am- 
mattikorkeakoulun Työmieli-hankkees- 
sa, jonka aktiivijäsenenä ja ohjausryh- 
män puheenjohtajana hän toimi vuosi- 
na 2009-2013. 

-Työllistämisen vaihtoehdoista on 
voitava kysyä yhdestä numerosta, on ol- 
lut Niemelän viesti alusta alkaen. 

- Oli sitten kyse mielenterveyskuntou - 
tujista tai muista ryhmistä. 

Yrittäjälle on tärkeää, että tiedon ohja- 
uspalveluista, vastuukysymyksistä ja ta- 
loudellisen tuen mahdollisuuksista saa 
yhdeltä luukulta, samoin avun "paperi- 

sotaan''. 
Työnantajan palveluohjaus kuntou- 

tujien työllistämisen tueksi oli eräs Pek- 
ka Niemelän Työmieli-hankkeessa teke- 
män työn merkittävimmistä saavutuk- 
sista. Palveluohjauksen avulla yrittäjät 
voivat saada vaivattomasti hyviä työnte- 
kijöitä kuntoutujista. Kokemukset palve- 
lusta ovat todella myönteisiä. 

Aikaisemmin yrityksissä on pohdittu, 
uskaltaako kuntoutujan palkata. Nie- 
melän elämäntyön jälkeen yhä useam- 
pi on rohkaistunut rekrytoimaan kun- 
toutujan. 

- Mielestäni tarvitaan toimivan rekry- 

tointipalvelun lisäksi monipuolinen yh- 
 

listämispalveluiden välillä, jotta olisi 
työvoimaa, jota tarjota yrityksille, Nie- 
melä sanoo. 

Satakunnassa yrittäjät, päättäjät ja pal- 
veluverkosto ovat hyvin ottaneet asian 
ajaakseen erityisrekrytoinnin palvelui - 
den kehittämisen. 

- Yhteinen tavoitteemme on, ettei jär - 
jestelmien yhteistoiminnan puutteiden 
vuoksi enää koidu inhimillistä kärsimys- 
tä ja taloudellista ahdinkoa kuntoutujille 
tai muille erityistilanteessa oleville työn- 
hakijoille. 
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