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Jani Elovaara vaihtaa lamppua Vuojoen kartanon ulkovalaistukseen. Syyskuun alusta hän 
siirtyy työskentelemään Poriin. Elovaara on omalta osaltaan nostamassa Etelä-Satakunnan 
työllisyyslukuja parempiin lukemiin.HANNA LAASANEN  
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Eurajokelainen Jani Elovaara vaihtaa varmoin ottein Vuojoen kartanon uniikkeja 

lamppuja. 

– Näiden kanssa on oltava hyvin tarkkana. Tiputtaa näitä ei saa todellakaan, sillä 

uusien löytäminen on hyvin vaikeaa. 

Elovaaralle kartanon pihapiirissä työskentely on mieluisaa, sillä suuri alue tarjoaa 

paljon erilaisia työtehtäviä vihertöistä talotekniikkaan. 

– Juuri monipuolisuus viehättää kiinteistöhuoltoalalla. Tehtäväalue on hyvin 

moninainen aina lampunvaihdosta oven avauksiin, vuotavien hanojen 

korjaamiseen tai vaikkapa pihatöihin. 

Jani Elovaara on yksi heistä, jotka ovat kuluvana vuonna työllistymässä vakituiseen 

työhön Satakunnassa. 

Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 9 510 työtöntä 

työnhakijaa, mikä on 260 henkeä eli 2,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta 

aikaisemmin. 

42-vuotias Elovaara ei ole aiemminkaan silti ollut toimettomana. 

– Toimin aiemmin hitsaajana, mutta työt olivat pätkätöitä ja välillä oli 

työttömyyskausia. Tarjolla olisi ollut töitä vierastyömailla, mutta naimisiin 

mentyäni tämä vaihtoehto ei tuntunut houkuttelevalta. 

– Meninkin Laitilaan kiinteistönhuollon kurssille ja pääsin työharjoitteluun 

Eurajoen Kiinteistöpalveluun. 

Kahden harjoittelujakson jälkeen Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy:n 

toimitusjohtaja Iiro Kovanen tarjosi Janille kesätöitä juuri ennen kuin hän itse ehti 

niitä pyytää. 

– Vähän myöhemmin minua pyydettiinkin vakinaiseksi. 

Vakinaistamiseen oli syynsä, sillä kiinteistöhuoltoyhtiö aikoo laajentaa 

toimintaansa Poriin. 

– Yhtiö on aiemmin toiminut Eurajoella ja Raumalla, mutta olemme nyt saaneet 

kymmenen kiinteistön huollon Porista. Tarvitsemme Poriin kaksi huoltomiestä, ja 

Jani Elovaara on toinen heistä. Porista meillä on entuudestaan siivouspalveluita 

tuottava yhtiö yhteistyökumppanina, kertoo Iiro Kovanen. 

MAINOS, JUTTU JATKUU ALLA 



– Saimme Janista hyvän ja pidetyn työntekijän. Pidämme hänestä nyt kynsin 

hampain kiinni. 

Eurajoella on työttömiä työnhakijoita vain 5,4 prosenttia työvoimasta. Rauman 

seudun teollisuusbuumin lisäksi väkeä työllistävät dynaamiset pk-yritykset, 

jollaiseksi myös Eurajoen Kiinteistöpalvelun voi katsoa. 

– Kun aloitimme joulukuussa 2011, meitä oli kolme. Nyt työllistämme 20 

työntekijää ja sesonkiaikoina 30, Kovanen kertoo. 

Jani Elovaara itse uskoo työllisyyden parantuvan. Juuri kiinteistönhuoltoalalla 

näkymät ovatkin hyvät, sillä ikääntyvän väestön siirtyessä kotihoitoon tarvitaan 

yhä enemmän huoltomiehen palveluja. 

– Pieneltäkin tuntuvat työt tulevat helposti huoltomiehen tehtäväksi. Minua 

tarvitaan vaikkapa lampunvaihtoon tai pulputtavan patterin ilmaamiseen. Tämä on 

palveluammatti ja kaikki apu annetaan, Elovaara pohtii. 

Sijoittuminen auttamaan muita ihmisiä oli Elovaaralle lopulta helppo ratkaisu. 

– Kaverit sanoivat, että tämä voisi olla minun alaani. Tulen ihmisten kanssa hyvin 

toimeen ja minulla on myös pitkä pinna. 

Työharjoittelujen ja kesäkuukausien aikana koulutuksen pohjalle rakennettu 

käytännön osaaminen on Elovaaralla lisääntynyt kovaa vauhtia. 

– Yhtiössä entuudestaan työskentelevät Jari Ojala ja Marko Kiviniitty ovat antaneet 

tärkeää ohjausta. 

– Näiden kokemusten jälkeen olen pohtinut, että ehkä työ Uudenkaupungin 

autotehtaan liukuhihnalla voisi tuntua yksitoikkoiselta. 



 



Toukokuusta työttömien määrä Satakunnassa nousi 1 010 hengellä. Työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuussa 9,6 prosenttia. 

Vaikka työttömiä on nyt vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna, on 

työttömyyden aleneminen Satakunnassa hidastumassa. Nuorten, alle 25-vuotiaiden 

työttömien määrä on jo selvästi noussut vuoden takaiseen verrattuna. Myös miehiä 

oli kesäkuun lopussa enemmän työttömänä kuin vuotta aikaisemmin. 

Työmarkkina-asiantuntija Hannu Ahvenjärvi muistuttaa kuitenkin, että työttömien 

määrä on nyt sama kuin ennen suurta lamajaksoa 1990-luvulla. 

– Ollaan suunnilleen samoissa lukemissa kuin syksyllä 1990. Tosin on muistettava, 

että työvoiman määräkin on pienentynyt. Kaikkien työnhakijoiden kokonaismäärä 

on vähentynyt myös vuoden takaisesta. 

Pitkäaikaistyöttömyys on vielä alentunut muuta työttömyyttä selvästi nopeammin, 

mutta myös pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen on hidastumassa 

Työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuussa 2 930 avointa työpaikkaa 

Satakunnassa. Näistä 1 370 oli kesäkuun aikana avautuneita uusia työpaikkoja. 

Uusia työpaikkoja avautui vähemmän kuin viime vuonna kesäkuussa. 

Ahvenjärven mukaan Satakunnan työllisyyslukuja on alentamassa etenkin Etelä-

Satakunnan parantunut tilanne. 

Rauma, Säkylä, Eura, Huittinen ja Eurajoki työllistävät. Toki osa maakunnan 

työvoimasta käy esimerkiksi Uudessakaupungissa töissä. 

Ulkomaiden kansalaisia oli työttöminä työnhakijoina vajaat 600, mikä on 60 henkeä 

vuoden takaista vähemmän. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus 

ulkomaalaisesta työvoimasta oli kesäkuussa 18,9 prosenttia. 

 


