
Kuljettapula ajateltava täysin uusiksi
26.10.2022 00:00

                                          

     
     Ahola Group on paneutunut ansiokkaasti kuljettajapulaan Suomessa. Kuljettajapula on
verrattavissa hoitajakriisiin, Ahola toteaa laajan kyselytutkimuksensa perusteella.                  
Kuljettajapula jonka kaikki kuljetus- ja logistiikka- alalla tuntevat kipeästi, on näin saanut
tutkimuspohjaista varmennusta Suomessakin!
   
     
   
    IRU näkee kuljettajapulassa koko EU:ta uhkaavan uuden kriisin! 425 000
ammattikuljettajapaikkaa on täyttämättä Euroopassa.
   
     
   
    Todellisuudessa koko maailma huutaa ammattikuljettajien perään, Kiina yhtä lailla kuin
Pohjois- ja Etelä Amerikka. Ja Eurooppa. Ja Suomi yhtä lailla kuin Ruotsi, Norja ja Tanska.
   
     
   Samaan aikaan istun ulkomailla hotellissa ja katson uuden kerrostalon rakentamista
vastakkaisella tontilla.
  
    
  
   Työkoneiden melu herättää armotta heti kello 07 aamulla. Paikalla ollut vanha talo on revitty.
Nyt kaivetaan maan alle ensin kaksikerroksista autotallia uudelle 6-kerroksiselle asuintalolle. Yli
20 m korkea jättimäinen pora kaivaa reikiä maahan. Rekkalasteittain maata kuljetetaan pois ja
tilalle tuodaan betonia. 11-tuntinen työpäivä alkaa 07 ja hiljentyy kello 18.
  
    
  
   Perjantaisin ei tapahdukaan mitään! Työt pitävät taukoa torstai- illasta maanantai-aamuun.
Onko se duunarien oma valinta, en tiedä? Nauttivat joka tapauksessa pitkästä viikonlopusta.
  
    
  
   Tulee mieleen vanhan luokanvalvoja 
Irja Maliniemen
ikiviisaat sanat: ”Ajatelkaa pojat uudella tavalla – etsikää uusia ratkaisuja”!
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   Samaa pätee kuljettajapulaan.
            MAAILMANLAAJUINEN ONGELMA       IRU (International Road Transport Union)
kyseli 25 maassa Aasiassa, Amerikoissa, Euroopassa yli 1500 kuljetusyritykseltä. Vahvistui että
Euroopassa kuljettajapula kasvoi 42% runsaassa vuodessa 2020- 2021. Isobritanniassa 100
000 työpaikkaa auki, Puolassa ja Saksassa 80 000, Romaniassa 71 000… Kiinassa 1,8
miljoonaa auki!                Kuljettajista alle
3% on naisia. Kiinassa liki 5%, USA:ssa liki 8%. Bussikuljettajista alle on 12% naisia.
  
    
  
   Kuljettajista vain 6-7% on alle 25-vuotiaita, Euroopassa vain 3%. Euroopassa kuljettajien
keski-ikä on 50 vuotta. 32% on yli 55-vuotiaita.
  
   
    

            RATKAISUJA SUOMELLE       Vuosittain tavaraliikenteen puolelle tarvitaan vähintään
3000 uutta tavaraliikenteen kuljettajaa, jotta tilanne Suomessa ei heikkene entisestään.
Puolustusvoimat kouluttaa sen verran uusia kuljettajia, mutta vain murto-osa jää
varusmiespalveluksen jälkeen kuljettaja-ammattiin. Kuljettajapula muodostuu nopeasti kasvun
esteeksi koko maalle. 95% kaikesta rahtitavarasta kulkee Suomessa perille tieverkossa. Häiriö
uhkaa koko maan taloutta ja toimeentuloa.             
Kuljetusyrittäjistä 35 prosentilla on ollut vaikeuksia henkilökunnan palkkaamisessa. Siksi SKAL
ja Cap Pro Academy aloittavat SKAL RekryKoulutuksen tavoitteena kouluttaa uusia
ammattikuljettajia kuljetusyrityksille.
 
   
 
  
SE EI RATKAISE ONGELMAA
 
  Yhtenä päävaatimuksena IRU esittää EU-parlamentille ja -komissiolle kuorma-autonkuljettajan
alaikärajan laskemista 21:stä 18:aan vuoteen. Saksassa se on jo nyt mahdollista. Milloin
Suomessa?
 
   
 
  Nuoria naisia on saatava nykyistä merkittävästi enemmän ammattikuljettajiksi. Nykyaikainen
raskaankaan rekan käsittely ei vaadi miehistä lihasvoimaa kuten ennen. Jakeluajossa
naiskuljettajien asiakaskohtelu voittaa miesten vastaavan, väitetään.
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  Ruotsi näyttää hyvää mallia. Yli 60 lukiossa on valittavana kuljetusja logistiikkalinja. Se antaa
ylioppilaslakin lisäksi käteen C-, CE- tai D-ajokortin – loistavaksi ansiomahdollisuudeksi
vaikkapa korkeakouluopintojen rahoittamiseksi työn ohella. Tyttöjen osuus kuljetuslinjoilla on
kovassa nousussa.
 
   
 
  Kuljettaja-ammatin houkuttelevuutta on lisättävä. Puhutaan turvallisten pysäköinti- ja
lepoalueiden puutteesta, niiden lisäämisen pakosta. Kuljettajille vuosien myötä avitetut
kuormaus- ja kuorman purkutyöt on jätettävä siihen erikoistuneille. Houkuttelevuuden
lisääminen haastaa jokaista kuljetusyritystä uuteen ajattelutapaan – työaikoja myöten - uusiin
ratkaisuihin, joille vain taivas saa olla rajana!
 
   
 
  Raha ei yksin ratkaise, IRU toteaa. Silti myös se on tärkeä ”viihtyvyystekijä”. Sekin haastaa
täysin uuteen ajattelutapaan ja ennen kokeilemattomiin ratkaisuihin.
 
   
 
  On ajateltava uudella tavalla – etsittävä uusia ratkaisuja!
 
   
 
  Kuten rakennusduunareille nelipäiväiset työt ja kolmipäiväiset vapaat viikossa.   

   

    AFRIKASSA RATKAISU KULJETTAJAPULAAN!

           Transaid on vuodesta 2008 kouluttanut yli 50 000 afrikkalaista ammattikuljettajiksi. Asia
kävi ilmi Transaidin vuosittaiasessa juhlatilaisuudessa Lontoossa.               
Brittiläispohjainen kuljetusja logistiikka-alan kansinvälinen hyväntekeväisyysjärjestö Transaid
Worldwide on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, lähinnä Keniassa, Ugandassa ja Sambiassa
vuodesta 2008 kouluttanut yli 100 ammattimaista kuljettajakouluttajaa. Nämä ovat vuorostaan
kouluttaneet yli 50 000 ammattikuljettajaa kuorma-autoihin, yhdistelmiin, busseihin ja
haarukkatrukkeihin.
 
 
   
 
  Kuljettajakoulutuksessa pääpainona on tällä hetkellä taloudellinen ajo, päästöjen
vähentäminen, sähköajoneuvojen edistäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen sekä
naisten osuuden voimakas lisääminen ammattikuljettajina kuin myös kaikissa kuljetus- ja
logistiikka- alan tarjoamissa töissä.
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