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REDU Edu Oy
• Perustettu 2019 

• Omistaja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 100 %

• Kuntayhtymämuotoinen koulutuksen järjestäjä ei voi toimia kilpailulla markkinoilla – lainsäädännön muutos
• Oppilaitos vain tutkintotavoitteinen koulutus

• Paikallisen elinkeinoelämän palvelutehtävä
• Paljon osaamisen kehittämisen tarpeita, johon tutkintokoulutus ei vastaa –osaaminen muuttuu nopeasti

• Työperäinen maahanmuutto

• Rovaniemellä toimivalle REDU Edu Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena 
liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. 



• Yrityksissä suuri haaste saada (osaavia) työntekijöitä
• Yrityksiä suljetaan, toimitaan supistetuilla aukioloajoilla, menetetään liikevaihtoa

• Kartoitetaan työvoimapulasta kärsivät yritykset
• Laajasti tai toimialakohtaisesti 
• Suunnitellaan koulutukset/tarvittava osaaminen suoraan yritysten tarpeisiin

• Laitetaan koulutus/työpaikat yhdessä laajasti auki
• REDU:n palvelutoimisto voi hoitaa mahdolliset tiedustelut

• Koulutetaan potentiaaliset työntekijät yhteishankinnan täsmäkoulutuksella suoraan yrityksiin 
töihin

• Yritykset päättävät opiskelijavalinnasta ja myöhemmin rekrytoinneista
• Koulutukset Sodankylässä ja suoraan työpaikoissa, työpaikkaohjaaja seuraa yrityksiin



• Yhteishankintakoulutusten kesto keskimäärin 20 – 60 päivää



Esimerkkejä toteuttamiamme rekrykoulutuksia
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Pro Kuljettaja
Markkinointikampanja ja Koulutuspalvelu

Metsäkoneen-, ja puutava-ajoneuvokuljettajien koulutus

Tarvitaan noin 300 uutta tekijää logistiikkaketjuun

Palvelutoimisto rekrytointiin REDU Edu Oy 

Kuva: Maaseutuammattiin ry, Sami Tirkkonen



Koulutus työpaikalla
40-50 pv

Koulutus pienryhmissä
20-30 pv

Mahdollisuus tutustua työtehtäviin,15 pv
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• Työssäoppimispaikan tarjoaminen

• Yritykseen kiinnittyvän hakijan valinta

• Kiinnitys yrityksen työntekijäksi
• Suora rekrytointi

• Koulutusmallilla jalostettu hakija

• Oppisopimus / Työllistämistuki

• Yrityksen & työtehtävien esittely tilaisuuksissa

• Markkinointikampanjassa esitellään työllistävät yritykset 
erikseen, yhdenmukaisen kampanjan sisällä.

• Yhteydenotot kanavoidaan palvelutoimistoon, hakijoiden 
seurantaan osallistuminen

YrittäjäToteuttaja

• Potentiaalikartoitus

• Koulutuspolun valinta

• Eteneminen / Karsinta

• Koulutus tuotetaan yritykselle ELY 70% tuella
• Työllistävä yritys / yritysryhmä

• Redu Edu Oy ankkurina, muut oppilaitokset

• Jukka Eronkoski, yksityinen

• Arto Kärkkäinen, yksityinen

• Redu Edu Oy, työvoimakoulutusta

• 100 % tuki TE toimistolta
Hakija

Markkinointikampanja
Yhteydenottojen hallinta

• Palvelutoimisto yhteydenotoille

• Kontaktoi kiinnostuneet

Uusi kuljettaja

Koulutettujen suorahaku (TE palvelut)

• Yritykseen tutustuminen, kartoitus toimintamallista ja 
henkilöstöstä (työpaikkakouluttajat kiertävät)



REDU Edu Oy:n rooli 

• Avustamme yritystä yhteishankintaesityksen tekemisessä, osaajaprofiilin luomisessa
• Työpaikkailmoitusten laadinnassa, koulutussuunnittelussa, opiskelijarekryssä

• Mahdollisen palkkatukihakemuksen laatimisessa
• Markkinointi yritysten omat kontaktit
• www.varmanatoihin.fi

• Kohdennettua facebook-markkinointia esim. pääkaupunkiseudulle
• Paikallislehtimainonta/pääkaupunkiseutu – sopimuksen mukaan

http://www.varmanatoihin.fi/


• Kiitos 
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