
.. 

' 

·�

, ___ - ------- --

CTS Engtec on Vuoden esimerkillinen työllistäjä 
VATES-säätiön 
vuodesta 1998 asti

myöntämä palkinto 
tuli ensimmäisen 
kerran 
Kymenlaaksoon. 

Katariina Hakaniemi 

KOUVOLA. Kouvolalainen 
suunnittelu-; _projektinhoito
ja konsultointiyhtiö CTS Eng
tec Oy on valittu vuoden esi
merkilliseksi työllistäjäksi. 

Yritys on tehnyt tiivistä yh
teistyötä paikallisen Parik-sää-

tiön kanssa ja·-työllistänyt sää
tiön valmentamia, vaikeassa 
työmarkkina-asemassa olevia 
henkilöitä. 

Valinnan takana olevan VA
'fESTsäätiön perusteissa kiite
tään CTS Engtecin esimerkil
listä tapaa edistää yrityksen 
ja työhönvalmennusyksikön 
- tässä tapauksessa siis Parik
säätiön -'- yhteistyötä.

Palkinto jaettiin yritykselle 
keskiviikkona valtakunnallisil
la VATES-päivillä Helsingissä. 
VATES edistää vammaisten ja 
osatyökykyisten työllistymis
tä. 

Palkitun yrityksen toimitus
johtaja Antti i.ukka vakuuttaa, 
ettei kyse ole markkinointiki
kasta, vaan.halusta kantaa yh
teiskuntavastuuta ja näyttää 
esimerkkiä. 

Yritys ei saa rekrytointeihin 
yhteiskunnan tukea. Lukan 
mielestä olisi väärin, jos yri
tys käyttäisi hcµpaa työvoimaa 
hyväkseen. 

-Ehtona oli, että sosiaalisin
perustein palkattavalle työn
tekijälle · pitää löytyä järke
vää tekemistä, jolloin siitä voi 
m?ksaa asiaan kuuluvaa palk
kaa. Nämä molemmat asiat 

Tasajall<aa hyppien töihin 
<OUVOLALAINEN Jani Lahte
a, , 33, on työskennellyt CTS 
tngtecissä tammikuun alusta 
ähtien. Ilm,an työnantajansa 
cädenojennusta hänellä ei ku
caties menisi yhtä hyvin kuin 
1yt menee. 

Lahtela on aina ollut kova 
ekemään töitä. Armeijan jäl
ceen hän meni oppisopimuk
;ella raskaan kaluston asent_a
aksi setänsä yritykseen. En-
1en armeijaa Lahtela teki työl
istärnistuen turvin töitä tutta
ransa autokorjaamossa. 
-Vaikka olisin saanut sa

nan tekemättä mitään.

Lopulta vastaan tuli myyn
tialan työpaikka, jossa Lah
tela toki pärjäsi erinomaises0 

ti, mutta jossa hänestä puris
tettiin kaikki mehut -ja mie
lenterveys- irti. Vasta otettu 
asuntolaina ei ollut omiaan 
helpottamaan paineita. 

Toivuttuaan tarpeeksi Lah
tela päätyi paikallisen Parik
säätiön leipiin, 

-Parikilla olin kolme vuot
ta, ensin vuoden mielenter

, veyskuntoutujan työvalmen
nuksessa ja -�itten kaksi oppi
sopimuskoulutuksessa. 

. Oppisopimuskoulutuksen 

aikana Lahtela hankki itsel
leen tietojenkäsittelyn am
mattitutkinnon. 

NY! h_än on Parik-säätiön yh
teistyökumppanina toimivan 
CTS Engtecin leivissä vuoden 
loppuun. 

-Kyllä minä tasajalkaa hy
pin, kun sain tietää, että tämä 
onnistuu, ·1:,ahtela sanoo. 

Hän istuu jonkin verran tie
tokoneen ääressä, mutta hoi
taa työpäivänsä aikana myös 
lukuisia juoksevia asioita: Hän 
roudaa, järjestää tiloja eikä 
kaihda harja,n varteen tarttu
mista. 

v�uttavat olennaisesti työn
tekijän motivaatioon, Lukka 
sanoo. 

Lukka ei lupaa, että reilut 
150 ihmistä työllistävä CTS 
Engtec pystyisi jatkossa tar
joamaan osatyökyvyttömille 
pysyviä työpaikkoja. Sekään 
vaihtoehto ei tosin ole pois
suljettu. 

-Emme, palkkaa ketään
vain puolel<:si vuodeksi, vaan 
aina puhutaan vuodesta tai 
jopa kahdesta:'Toivomme, et
tä voimme auttaa työntekijää 
pääsemään paremmin alkuun 
työelämässä. 

Lahtela sanoo tuntevansa it
sensä tärkeäl<si ja tarpeellisek
si. Hän on erittäin motivoitu -
nut jå muutenkin tyytyväinen 
elämäänsä. 

-Työpäivä alkaa kahdeksal
ta, mutta kyllä minä t�ään
kin tänne jo seitsemän jälkeen 
tulin. 

CTS Engtecin palkkaama Jani 
Lahtela tuntee tietokoneet. \ 
Toimitusjohtaja Antti Lukka 
on ollut tyytyväinen P�rik
säätiön kanssa tekemäänsä 
yhteistyöhön. 

Kaikukadulla toimivan CTS 
Engtecin toimitusjohtajan 
mielestä on harmi, etteivät 
niin sanotut välityömarkkina- · 
toimijat ole tiiviimmin yhtey- , 
dessä yrityksiin. Onhan työl
listyminen vapailla työmark
kinoilla välityömarkkinatoi
mijoiden tavoite. 

· TYÖLLISTYMISESSÄ auttavien
säätiöiden tulisi Lukan · mie
lestä kääntää katseensa ni
menomaan yrittäjiin, ja yritys
ten puolestaan tulisi hyödyn
tää välityömarkldnoiden val
mennusosaamista.

CTS Engtec osallistuu myös 
Kymenlaaksona alueen Tiet 
työhön -välityömarlddnapro
jektiin, jota Parik-säätiö koor: 
dinoi. 

Yritys päätti sosiaalisin pe
rustein palkattavasta työnte
ldjästä viime kesänä. Parilc
säätiö seuloi työhaastattelu_un 
neljä ihmistä, joista yritys oli 
luvannut palkata yhden .. 

Loppujen lopuksi yritys 
palkkasi kaksi ihmistä. Ensim
mäinen aloitti vuoden alussa 
ja . toinen, dysfasia0oireyhty
mästä kärsivä työntekijä,, aloit
taa työnsä toukokuun alussa. 

Harri Teitto 


