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Selvityksen tavoite ja tarkoitus
Töitä! -hankkeessa toteutetun selvityksen tavoitteena oli kartoittaa korkeakoulutettujen
saatavilla olevia työnhaun tukipalveluja sekä
niiden saavutettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, tunnistaa korkeakoulutetuille työnhakijoille suunnattuihin työnhauntukipalveluihin
liittyviä tarpeita ja kehittämiskohteita ja palveluiden solmukohtia sekä nostaa myös esille hyviä käytäntöjä ja toimivia ratkaisuja. Selvitystä
varten haastateltiin eri tahojen asiantuntijoita
sekä toteutettiin korkeakoulutuetuille työttömille työhakijoille suunnattu kysely. Selvityksessä
esiin nousseet tarpeet ja haasteet koskettavat
varmasti kaikkia työhakijoita koulutustaustasta
riippumatta, mutta niin Töitä! –hankkeessa kuin
tässäkin selvityksessä keskityttiin erityisesti korkeakoulutettujen työnhakijoiden näkökulmaan
ja tarpeisiin.

käyttämiä palveluja sekä arvioita niiden tärkeydestä ja tarpeellisuudesta oman työnhaun ja/
tai työllistymisen kannalta, korkeakoulutettujen
työnhakijoiden mahdollisia palveluntarpeita,
tiedonhaun tapoja ja niihin liittyviä haasteita
sekä kiinnostusta ja palvelutarpeita yrittäjyyteen
tai erilaisiin itsensä työllistämisen muotoihin liittyen. (Esim. kevyt yrittäjyys, osuuskunnat jne.).
Kyselyn suunnittelussa käytettiin haastatteluista
saatua tietoa ja näkemyksiä. Kysely toteutettiin
ja se lähetettiin vastaajille yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston kanssa Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakasrekisterien
perusteella syyskuussa 2016 työttömänä olleille
korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille
(kyselyyn vastattiin 8.–15.9.2016). Vastaajien
joukkoa ei kyselyn lähettämisvaiheessa rajattu
mitenkään muuten kuin korkeakoulututkinnolla, jotta kyselyllä saataisiin kartoitettua tarpeita
mahdollisimman laajasti esim. työttömyysajasta,
iästä tai koulutusalasta riippumatta. Kyselyyn
vastasi yhteensä 463 vastaajaa (noin 5 % kyselyn saaneista). Kyselyn aineisto koostuu tilastoaineiston lisäksi runsaasta määrästä avoimia
vastauksia, joita käsiteltiin erikseen laadullisena
aineistona.

Asiantuntijahaastattelut toteutettiin maalis-toukokuussa 2016 (31.3.–18.5.2015), jolloin toteutettiin yhteensä 15 haastattelua. Haastateltaviksi
valittiin hankkeen kohdekaupungeista Tampereelta ja Turusta asiantuntijoita TE-toimistoista,
korkeakoulujen ura- ja rekrytointi- ja työelämäpalveluista, kaupunkien elinkeinoyhtiöistä, ammattiliitoista sekä erilaisista työllistymistä edistävistä hankkeista ja projekteista. Haastattelujen
teemat ja kysymykset käsittelivät korkeakoulutetuille tällä hetkellä tarjolla olevia työllistymistä
tukevia palveluja, arvioita niiden toimivuudesta
ja saavutettavuudesta. Lisäksi kartoitettiin korkeakoulutettujen työhakijoiden tuen tarpeita
liittyen työnhakuun perustuen haastateltavien
kokemukseen, arvioihin ja palveluista saatuun
palautteeseen. Haastateltavia pyydettiin arvioimaan oman organisaationsa tuottamien palvelujen lisäksi työnhakuun liittyvää palvelutarjontaa korkeakoulutetuille yleisesti ottaen. Tämän
lisäksi haastateltavilta kysyttiin myös kokemuksia ja näkemyksiä yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa sekä näkemyksiä tulevaisuuteen
liittyen.

Kyselyyn vastanneiden joukko jakautui melko
tasaisesti esimerkiksi maantieteellisen sijainnin,
iän ja sukupuolen mukaan. Kyselyyn vastanneista 54 % ilmoitti olleensa alle 12 kk työttömänä
ja 46 % ilmoitti olleensa työttömänä yli 12 kk.
Valmistumisvuoden perusteella eniten vastaajia
oli vuoden 2010 jälkeen valmistuneissa (35 %) ja
vuosien 2000–2009 välillä valmistuneissa (29 %),
noin 36 % vastanneista oli valmistunut 1990-luvulla tai sitä aikaisemmin. Vastanneista 27 % ilmoitti koulutusalakseen teknillistieteellisen alan,
17 % humanistisen alan ja 15 % kauppatieteellisen alan. Luonnontieteellisen alan ilmoitti 8 % ja
kasvatustieteellisen 5 %. Vastaajista 45 % ilmoitti
korkeimmaksi suoritetuksi tutkinnoksi maisterin
tutkinnon ja 32 % ammattikorkeakoulututkinnon. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot löytyvät raportin liitteestä (kuvat 8–16).

Selvityksessä toteutettiin myös kysely korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille ja työhaunpalveluja käyttäneille. Kyselyllä kartoitettiin
korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden
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Korkeakoulutettujen työnhakijoiden
palveluntarpeet
”Alkuun henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Katsotaan tilanne ja päätetään
yhdessä mitä tukitoimia tarvitaan, vertauksena ajanvarauksella asioiminen pankissa,
jossa katsotaan kaikki asiat kerralla kuntoon. Tukitoimina henkilökohtainen ohjaus
tai maksimissaan viiden hengen ryhmissä
ohjausta, esim. CV:n ja hakemuksen laatimiseen.”

Seuraavassa esitellään selvityksessä esiin nousseita korkeakoulutettujen työnhakijoiden tarpeita liittyen työnhauntukipalveluihin. Kyselyssä
pyrittiin kartoittamaan tarpeita laajasti kysymällä
sekä erilaisista konkreettisista palvelumuodoista
että erilaisista palveluiden ja tuen tarpeista.

Mitä ja millaisia palveluja
halutaan?

”Henkilökohtaista tietoa ja ohjausta työnhausta heti yliopisto-opintojen alusta lähtien”

Kyselyssä vastaajilta kysyttiin palveluiden tärkeydestä ja tuen tarpeista monivalinta kysymyksillä ja täydentävillä avoimilla kysymyksillä.
Monivalintakysymyksissä palveluvaihtoehtoina
käytettiin TE-toimistojen tarjoamia yleisimpiä
palveluja.

”Henkilökohtaista palvelua juuri minulle, ei
mitään ympäripyöreitä lauseita”
(Vastauksia kysymykseen: Mitä muuta tukea
tarvitset/olisit tarvinnut työttömyysaikana?
(N = 125))

Haastateltujen
asiantuntijoiden
käsitykset
henkilökohtaisen palvelun suhteen olivat pääpiirteittäin melko yhteneväisiä kyselyssä esiin
nousseisiin tarpeisiin verrattuna. Lähes jokainen
haastateltava oli tunnistanut henkilökohtaisen
palvelun ja ohjauksen tarpeen ja kysynnän. Henkilökohtaisia tapaamisia halutaan ja odotetaan
etenkin TE-toimistoilta, jossa haasteena on työttömien suuri määrä, minkä takia kaikkia työttömäksi ilmoittautuvia ei pystytä kontaktoimaan,
mistä johtuen korostettiin usein työnhakijan
omaa aktiivisuutta ja yhteyden ottamista TE-toimistoon päin palveluihin pääsemisen näkökulmasta, jolloin myös asiakkaita pyritään priorisoimaan tarpeiden perusteella.

Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta
Kyselyyn vastanneet palveluiden käyttäjät arvioivat oman työnhaun ja /tai työllistymisen
kannalta tärkeimmiksi kaikista TE-toimiston tarjoamista palvelumuodoista ohjauksen ja neuvonnan, joita kyselyyn vastanneista 58 % piti
melko tai erittäin tärkeänä sekä henkilökohtaiset
ohjaus- ja valmennuspalvelut, joita noin 48 %
vastaajista piti erittäin tai melko tärkeänä (kuva
1). Avoimissa vastauksissa tarkennettiin, minkälaisia tilanteita ja tarpeita henkilökohtaiseen
ohjaukseen ja neuvontaan liitettiin. Vastauksissa henkilökohtaiselta ohjaamiselta odotettiin
mm. kokonaisvaltaista tukea juuri omaa uraa,
työllistymistä ja omaa tilannetta koskevissa kysymyksissä. Henkilökohtaiselta ohjaamiselta ja
neuvonnalta haluttiin sekä tapaamisia työttömyyden alussa että säännöllisiä tapaamisia tarpeen mukaan.

Työnvälitys
Henkilökohtaisen ohjaamisen ja neuvonnan lisäksi yhdeksi tärkeimmiksi pidettyihin vastaajien käyttämiin palveluihin nousivat työtarjoukset, joita noin 40 % vastaajista piti melko tai
erittäin tärkeänä. (kuva 1). TE-toimistojen työtarjouksia ja työvälitystä pidetään tärkeänä, mutta
samalla myös toivotaan, että se olisi työnhakijan
osaamiseen kohdennetumpaa. Lisäksi toivottiin
myös enemmän tukea, ohjaavaa otetta ja apua

”Päivitystä, asioiden läpikäymistä tietyin
väliajoin. Tsemppiä ja tukea omaan työnhakuun. Konkreettisia ehdotuksia ja työtarjouksia”

5

piilotyöpaikkojen etsimiseen sekä tukea verkostoitumiseen ja jopa suoria kontakteja itselle
sopiviin mahdollisiin työnantajiin velvoittavien
työtarjousten sijaan. Nimenomaan velvoittavat
työtarjoukset hakea jotakin osoitettua työtä
koettiin turhauttaviksi etenkin silloin, jos työnhakija joutui hakemaan työpaikkaa, johon hän ei
kokenut olevansa pätevä. Korkeakoulutettujen
työnhakijoiden todettiin olevan pääsääntöisesti
hyvin omatoimisia ja aktiivisia, mikä nousi esiin
myös kyselyssä. Toisaalta monet haastateltavat
tunnistivat myös osan työnhakijoista kohdalla
suuria vaikeuksia omassa aktiivisuudessa, mihin
erilaisia vaikuttavia syitä myös pohdittiin ja tunnistettiin. Tärkeimmästä palvelusta kysyttäessä
täydentävissä avoimissa vastauksissa työnhakijat korostivat omatoimista työnhakua ja itsenäistä piilotyöpaikkojen etsimistä ensisijaisena
keinona työllistymisessä. Samalla kyselyyn vastanneet toivat kuitenkin esille, että TE-toimistolta selkeästi odotetaan henkilökohtaisen palvelun lisäksi työtarjouksia ja työnvälitystä itselle ja
omaa osaamista vastaaviin työpaikkoihin.

jen puolelta tarve ja halu verkostoitua paremmin oman alueen työnantajien kanssa, jolloin
myös tunnettaisiin paremmin työnantajien tarpeita sekä osattaisiin mahdollisesti myös ennakoida tulevaisuuden tarpeita paremmin, jolloin
voitaisiin ohjata hakijoita ja toteuttaa työnvälitystä tehokkaammin. Kaikki haasteltavat painottivat tiiviimpää verkostoitumista yritysten
ja työnantajien kanssa, mutta TE-palveluiden
näkökulmasta konkreettinen tarve koettiin nimenomaan työnvälityksen näkökulmasta, jotta
korkeakoulutetut ja heidän osaamisensa saataisiin yhdistettyä työnantajien tarpeiden kanssa,
pitäisi voida tuntea hyvin sekä työnhakijat että
työnantajat sekä heidän tarpeensa.
TE-toimistoissa haasteena työnvälityksessä koettiin myös se, että korkeakoulutetut edustavat
niin monia eri aloja ja syvällisen alakohtaisen
ajantasaisen tiedon hallinta kaikkien eri alojen
ja tutkintojen mahdollistamia työtehtävistä ja
tarpeista on käytännössä mahdotonta yhdelle
henkilölle.
”Lisäksi kun puhutaan asiatuntijatyöstä,
työtarjoukset eivät osu, kun ei tiedetä mitä
ihminen osaa, jos on koodari, sille laitetaan työtarjous mistä tahansa koodauksesta, jolloin asiantuntijat kokevat, että
menettävät kasvonsa, koska he hakevat
sellaista, mistä itse tietävät, ettei ole heille
sopiva, mutta on pakko hakea, koska jos et
hae joudut karenssiin.” (Haastattelu, hanketyöntekijä)

”TE -toimistolta vahvempaa roolia työn
välittämiseen esim. osa-aikaiseen työhön.
Toimiston rooli on ajautunut hieman sivuraitelle” (Kysely)
”Vinkkejä työnantajista tai yrityksistä, jotka
etsivät työntekijää paikkakunnallani. Koska
minulla ei ole oman verkoston kautta yhteyksiä yrityksiin voisi työvoimavirkailija tai
vastaava toimia yhteyden luojana.” (Kysely)
”Suoria minulle räätälöityjä tarjouksia avoimista paikoista. Palkkatukea silloin kun sitä
olisin tarvinnut.” (Kysely)

”Varmaan tämän päivän sana ovat verkostot, työelämäyhteydet, kontaktit jne. eli
se että saataisiin työnantajia tähän hommaan mukaan, eli et me saataisi meidänkin
puolesta enemmän sellaista yritysyhteistyötä et olisi enemmän suoraan näitä piilotyöpaikkoja meidän asiakkaille, eli että voitaisiin sanoa asiakkaalle, että tiedän täällä
firmassa olisi tämän tai tämän tyyppinen
tilanne ja sinne kannatta olla yhteyksissä,
eli et tämän tyyppistä yhteistyötä, kun
saataisiin enemmän työnantajien kanssa.”
(Haastattelu, TE-toimiston asiantuntija)

”Työtarjoukset eivät osu kohdilleen (vaikka
olisi palvelussa määritellyt oman osaamisalueensa tarkasti), mistä syystä tuntee
itsensä hölmöksi joutuessaan hakemaan
paikkaa, johon ei ole tarvittavaa osaamista.” (Kysely)
Myös haastatellut tunnistivat kysynnän ja tarpeen työpaikkojen välittämiseen. Haasteina
mainittiin resurssien puute suhteessa asiakkaiden suureen määrään ja se, että korkeakoulutettujen osaamista vaativia avoimia työpaikkoja
on ylipäätään vähemmän tarjolla. Jotta työnhakijoiden osaamisten ja työnantajien piilopaikkojen ja tarpeiden yhdistäminen olisi siinä määrin
mahdollista kuin sitä toivotaan, tunnistettiin
työnhaun tukipalvelujen ja etenkin TE-palvelu-

”Tietysti se, että meidän tarvitsisi tuntea
meidän asiakkaat todella hyvin, jotta voisimme tehdä mätsäystä. Nythän meillä
on se, että jos nähdään asiakas kerran ja
virkailijalla on 800 asiakasta, niin eihän
se ihan toteudu. Totta kai kirjataan paljon
asiakkaasta tietoja, mutta että tällainen
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mätsäys toimisi pitäisi tuntea hirveän hyvin
sekä asiakas että työnantaja. Päästäisiin
varmaan aika hyviin tuloksiin.” (Haastattelu, TE-toimiston asiantuntija)

uratavoitteiden pohtimista, piilotyöpaikkojen
kartoittamista sekä yhteydenottojen tekemistä
potentiaalisiin työnantajiin. Useat haastatellut
painottivat, että työnhakeminen muuttuvilla
työmarkkinoilla ja haasteellisessa taloudellisessa
tilanteessa on aikaa ja panostamista vaativa asia,
johon tarvitaan tiettyjä opeteltavissa olevia taitoja sekä rohkeutta ja aktiivisuutta. Toisaalta taas
tunnistettiin myös mahdollisesti harhaan johtavat käsitykset siitä, että korkeakoulututkinnon
suorittanut ja oman alan työkokemusta hankkinut korkeakoulutettu ei voisi tarvita tukea työnhaussa tai ohjausta urasuunnitteluun liittyvissä
kysymyksissä.

Osaamisen kehittäminen ja
työkokemuksen kerryttäminen
Jo mainittujen henkilökohtaisen neuvonnan ja
ohjaamisen sekä työtarjousten lisäksi oman työllistymisen kannalta kyselyyn vastanneet arvioivat käytetyistä palveluista tärkeimmiksi omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella, jonka
noin 45 % vastaajista arvioi melko tai erittäin tärkeäksi. Ammatillista työvoimakoulutusta piti
melko tai erittäin tärkeänä 35 % ja työllistymistä palkkatuella 35 % melko tai erittäin tärkeänä.
(kuva 1).

Vaikka täydentävän koulutuksen tärkeys korostui, ajatukset lisäkoulutuksesta, tai ylipäätään
työnhauntukipalveluista, saattoivat aiheuttaa
myös tiettyä turhautumista joissakin kyselyyn
vastanneissa. Tällöin voitiin kokea, ettei kouluttautunut ja osaava ammattilainen välttämättä
tarvitse lisäkoulutusta, vaan ensisijaisesti vain
omaa osaamista vastaavaa työtä. Toisaalta ne
vastaajat, jotka olivat tunnistaneet täydentävän
koulutuksen tarpeen ja jotka kokivat tarvitsevansa täydentävää ja/tai osaamista ylläpitävää
koulutusta ollakseen kilpailukykyisiä työmarkkinoilla, kokivat turhautumista siitä, että heidän
pyrkimystään olla omatoimisia ja aktiivisia rajoitettiin tai vaikeutettiin, esimerkiksi hyödyntää mahdollisuutta omatoimiseen opiskeluun
työttömyystuella. Tämän kokemuksen nähtiin
olevan hyvin ristiriidassa aktiivisen omatoimisuuden korostamisen ja ylläpitämisen sekä asiantuntijatyöhön kuuluvana mielletyn oman
osaamisen jatkuvan kehittämisen ja oppimisen
kanssa.

Työnhakijoiden taholta korostui tiedon tarve
koulutusmahdollisuuksista ja joustavista mahdollisuuksista päivittää, kehittää ja täydentää
omaa osaamistaan itse parhaaksi tunnistamallaan tavalla. Kyselyssä omaehtoinen opiskelu
nousi myös yhdeksi tärkeimmäksi palveluksi
kysyttäessä vastaajilta mitä palvelua he juuri
nyt tarvitsisivat, johon noin 40 % vastanneista
arvioi tarvitsevansa omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella melko tai erittäin paljon (kuva
2). Avoimissa vastauksissa korostuikin omaehtoinen opiskelu juuri täydentävän koulutuksen
näkökulmasta, tarkoituksena esimerkiksi suorittaa joitakin tiettyjä opintoja täydentämään tai
päivittämään omaa tutkintoa ja osaamista tai
ylläpitämään olemassa olevaa osaamista. Uuden
tutkinnon suorittaminen ei vaikuttanut olevan
vastaajien tavoitteena, ellei suunnitelmissa sitten ollut alan vaihto. Myös useat haastateltavista
toivat esiin, että omaehtoisen opiskelun, täydennyskoulutuksen ja itsensä kehittämisen tulisi olla
nykyistä paljon joustavampaa ja helpommin saavutettavampaa myös työttömälle työnhakijalle,
joka haluaa kehittää tai ylläpitää osaamistaan.

”Mahdollisuutta täsmäopiskeluun. Uutta
tutkintoa ei ole järkevää enää suorittaa,
koska se vie aikaa liian monta vuotta. Lisäksi oma ala kiinnostaa edelleen ja osaamista
olisi mahdollista päivittää, jos olisi olemassa ns. täsmäkoulutusta uusiin nouseviin
tekniikoihin” (Kysely)

Toisaalta taas näkemykset omaehtoiseen opiskeluun työttömyystuella ja täydentävään koulutukseen liittyen hajaantuivat jonkin verran.
Esitettiin mm. näkemyksiä siitä, että korkeakoulutuksen suorittanut henkilö on sinällään
valmis suoraan työmarkkinoille eikä lähtökohtaisesti tarvitse lisäkoulutusta, vaan ensisijaisesti oman osaamisen tunnistamista ja kuvailemista, työnhauntaitojen kehittämistä, omien

”Selkeä lupa päivittää vanhentuneen tutkinnon kokonaisuuksia” (Kysely)
”Lisäkoulutus. Miksi ihmeessä siitä pitää
taistella, että saa kehittää osaamistaan
opiskelemalla avoimessa yliopistossa tai
kielikurssilla? Toisaalta vaaditaan aktiivisuutta, toisaalta rangaistaan siitä, jos yrität
freelancerina tehdä keikkoja tai opiskella
omatoimisesti.” (Kysely)
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”Kun tietyillä aloilla töitä ei vain yksinkertaisesti saa, koska hakijamäärät ovat valtavat
avoimiin paikkoihin nähden, pitäisi olla
tukea ja vaihtoehtoja esim. alanvaihtoon
tai jatkokoulutukseen. Nyt vaihtoehdot
ovat erittäin vähäiset.” (Kysely)

saaminen omaan tilanteeseen ja tiedon saaminen siitä, onko työtön työnhakija oikeutettu
palkkatukeen, sekä se, että kyseisen palvelun
järjestämiseen ei ole määrärahaa, vaikka työhakijana voisi olla tukeen oikeutettu.

”Kaikki koulutukset ovat työntekijätason
koulutuksia. Helsingissä olisi paljonkin,
mutta kurssin käymisestä aiheutuvat kustannukset estävät koulutukseen hakeutumisen.” (Kysely)

Keiden puoleen käännytään?
Kyselyssä vastaajilta kartoitettiin myös keiden
toimijoiden palveluja he ovat käyttäneet sekä
mistä tai keneltä he ovat saaneet työnhaun kannalta hyödyllisimpiä neuvoja ja ohjeita (liitteissä
kuvat 3 ja 4). Lähes kaikki vastaajat (94 %) ovat
käyttäneet TE-toimiston palveluja, joiden 69 %
vastaajista arvioi olleen itselleen melko tai erittäin tärkeitä. Vastanneista taas 59 % oli käyttänyt
henkilöstövuokraus ja rekrytointiyritysten palveluja, joita 34 % arvioi olleen itselleen melko tai
erittäin tärkeitä. Oman paikkakunnan/kaupungin työllisyyspalveluja oli käyttänyt noin puolet
vastaajista sekä oman korkeakoulun ja ammattiliittojen palveluja oli käyttänyt hieman alle
puolet vastaajista. Kysymyksen yhtenä vastausvaihtoehtona oli myös oman alueen kehittämisyhtiöiden toiminta/palvelut, joita tosin voi olla
vaikea hahmottaa, koska palvelut liittyvät usein
erilaisiin hankkeisiin tai esim. isompiin alueellisiin projekteihin, joissa on mukana myös muita
toimijoita kuten kaupunki/kunta, yrityksiä ja
korkeakouluja. (Kuva 3.) Avoimissa vastauksissa
kyselyyn vastaajat täydensivät monivalintakysymystä tarkentamalla keiden toimijoiden palveluja he ovat käyttäneet. Avoimissa vastauksissa
nousivat vielä esiin samat monivalintakysymyksen vaihtoehdot kuten TE-toimiston neuvontaja työnhaunpalveluja ja TE-toimiston hankkimat
työnhaunpalvelut sekä erilaiset vastauksissa
nimeltä mainitut hankkeet, henkilöstö- ja rekrytointiyritykset, yhdistykset, ammattiliitot, kaupunkien työllisyyspalvelut ja erilaiset yrittäjien
palvelut.

Asiantuntijat ja erityisesti palvelujen järjestäjät TE-toimistoissa taas kertoivat kaipaavansa
enemmän tietoa konkreettisista korkeakoulutuettujen koulutustarpeista niin täydennys- kuin
työvoimakoulutuksiin liittyen. Haastatteluissa
hyvistä esimerkeistä työvoimakoulutuksiin liittyen mainittiin mm. koulutukset, joissa ryhmään otetaan eri aloilta ja eri taustoilta tulevia
korkeasti koulutettuja työnhakijoita ja joihin
sisältyy jokin työskentelyjakso työnantajalla. Kyselyssä taas korostuivat enemmän juuri omaan
alaan keskittyvä korkeakoulutetuille kohdennettu koulutus.
Yleisesti ottaen koulutusten suunnittelun ja järjestämisen haasteisiksi nimettiin koulutustarpeiden selvittämisen lisäksi myös nopeat muutokset
työmarkkinoilla, ennakoinnin vaikeus, kilpailutusten pitkät kestot sekä ylipäätään määrärahojen vähentyminen koulutusten järjestämiseen.
Erityisesti juuri työvoimakoulutusten kohdalla
haasteeksi tunnistettiin koulutusten tarjonnan
oikea-aikaisuus palveluiden tarpeeseen nähden
ja se, että koska koulutuksiin voidaan ottaa kerrallaan vain tietty määrä osallistujia, kaikki halukkaat eivät välttämättä pääse mukaan.
Palkkatuki palveluna nousi esiin haluttuna ja
kysyttynä palvelumuotona, jota kyselyyn vastanneista palvelua käyttäneistä 35 % piti melko
tai erittäin tärkeänä (kuva 1). Palkkatuki nousi
esiin myös kysyttäessä mitä palvelua/palveluja
vastaajat tarvitsisivat juuri kyseisellä hetkellä,
jolloin 36 % vastaajista ilmoitti tarvitsevansa
palkkatukea melko tai erittäin paljon juuri kyselyyn vastaamisen ajankohtana (kuva 2).

Kyselyyn vastaajilta kysyttiin myös mistä tai keneltä he ovat saaneet työnhaun kannalta hyödyllisimmät neuvot ja ohjeet. Kysymyksessä
vastaajaa pyydettiin valitsemaan annetuista
vaihtoehdoista itselleen 1–5 tärkeintä tahoa,
vastausta sai lisäksi täydentää avoimella vastauksella. Tärkeimmäksi tahoksi nousivat omat
verkostot ja kontaktit, jotka 67 % vastanneista
asetti tärkeysjärjestyksessä ensimmäiselle, toiselle tai kolmannelle sijalle. Toiseksi tärkeimmäk-

Myös avoimissa vastauksissa kommentoitiin
palkkatukea ja sitä pidettiin melko tärkeänä ja
haluttuna palveluna, johon pääseminen kuitenkin koettiin hankalana. Merkittävinä hankaluuksina koettiin mm. palkkatukityöpaikan
löytäminen, tiedon löytäminen ja/tai päätöksen
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Missä asioissa tarvitaan
apua?

si vastaajat nimesivät TE-toimiston asiantuntijat,
jotka tärkeysjärjestyksessä ensimmäiselle, toiselle tai kolmannelle sijalle asetti yhteensä 48 %
vastaajista. (Kuva 4.)

Kyselyssä kysyttiin myös, missä asioissa työnhakuun liittyen vastaaja on tarvinnut tai tarvitsisi
apua tai tukea, minkä yhteydessä vastaajille esitettiin monivalintakysymyksen lisäksi mahdollisuus täydentää vastausta avoimella vastauksella.
Tarpeista kysyttäessä vastaajista 39 % ilmoitti tarvitsevansa melko tai erittäin paljon tukea omien
työllistymisen ja uraan liittyvien tavoitteiden
miettimisessä, noin 38 % oman osaamisen tunnistamisessa ja kuvailemisessa, noin 37 % oman
osaamisen kehittämisessä/ylläpitämisessä työttömyysaikana, noin 37 % verkostoitumisessa, 36
% puuttuvan osaamisen täydentämisessä työttömyysaikana ja 33 % vastaajista oman alan työkokemuksen kartuttamisessa. (Kuva 5.)

Täydentävillä avoimilla kysymyksillä kartoitettiin
myös syitä sille, miksi mahdollisia tukipalveluja
ei ole käytetty, millä haluttiin selvittää palvelujen
saavutettavuuteen liittyviä esteitä. Tämän kysymyksen yhteydessä vastaajat mainitsivat yhtenä
tärkeimmistä työllistymisen keinoista oman aktiivisen työnhaun olevan syynä sille, miksi he eivät ole käyttäneet tai eivät ole kokeneet tarvetta
minkäänlaisiin tai minkään tahon työnhaun tukipalveluihin. Myös lyhyt työttömyysaika oli yksi
syy siihen miksi työnhaun tukipalveluille ei ollut
koettu tarvetta. Muita syitä olivat esimerkiksi,
ettei kaikista palveluista/mahdollisuuksista ole
ollut tietoa tai niiden ei ylipäätään koettu olevan
korkeakoulutetuille soveltuvia eikä palveluista
ole koettu olevan hyötyä omaan tilanteeseen
(syynä mainittiin usein mm. työnhakijan ikä tai
alan työllisyystilanne). Muina syinä mainittiin, ettei palveluihin ollut päässyt tai niitä ei ole voitu
järjestää.

Tuen tarpeet hajaantuivat enemmän kuin konkreettisista palveluista kysyttäessä, mutta painottuivat enemmän laajempiin omaa tilannetta ja
urasuunnittelua koskeviin kysymyksiin, joihin
liittyvät myös aikaisemin mainitut selvityksessä nousseet tarpeet, kuten henkilökohtainen
ohjaus ja neuvonta yhdistettynä tietoon oman
alan uramahdollisuuksista. Kyselyn perusteella
korkeakoulutetut kaipaisivat kokonaisvaltaista
oman osaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksien pohtimista yhdessä omaa alaa tai eri aloja
laajemmin tuntevan henkilön kanssa. Osaamisen tunnistaminen ja sen kuvaaminen toistuivat sekä haastatteluissa että kyselyssä, joissa
pohdittiin osaamisen tunnistamista ja sitä mitä
kaikkea se pitää sisällään, esim. oma osaaminen
suhteessa työnantajien tai tietyn alan tarpeisiin
ja vaadittuun osaamisen tasoon, tietoon jota
työnhakijalla esim. etenkin vastavalmistuneella
ei välttämättä ole kokemuksen kautta kertynyt.
Tukea kaivattiin myös työkokemuksen kartuttamiseen ja täydennyskoulutukseen. Pienempi osa
vastaajista arvioi tarvitsevansa erittäin paljon tai
melko paljon apua myös ns. työhaun tekniseen
puoleen kuten työhakemusten tekemiseen sekä
tiedon etsimiseen itseä kiinnostavista työnantajista.

”Olen ollut työttömänä kerrallaan vain
lyhyitä aikoja. Työnhaussa olen itse hyvin
aktiivinen esim. Soittelen paikkoihin myös
ilman, että heillä on ilmoitettuja töitä tarjolla.”
”Vasta 3 kk työttömänä, ajankohtaisia vasta jos työttömyys pitkittyy”
”Todella harvasta yllä luetelluiden palvelujen olemassa olosta en ole saanut edes
tietoa!”
”Työvoimahallinnon väärä käsitys korkeakoulutettujen todellisuudesta”
”Ne eivät juurikaan auta minua työllistymisessä”
”Työvoimakoulutukseen ja uravalmennukseen ei pääse. Ei tunnu oikein olevan palveluja tarjolla. Ei sopivaa koulutusta itselläni.
Työkokeiluun ei pääse.”
”Työkokeilua ja koulutus mahdollisuutta
kysyin heti työttömäksi jäätyäni. Vastaus ei
määrärahoja.”

”Olisin kaivannut vakituista, henkilökohtaista tukihenkilöä TE-toimistossa joka
tuntee minut ja koulutuksellisen / ammattilaisen taustani” (Kysely)

Avoimia vastauksia kysymyksiin, Mikäli et
työttömänä työnhakijana ole käyttänyt mitään
mainituista palveluista, miksi et? (N = 156) ja
Mikäli et työttömänä työnhakijana ole käyttänyt kenenkään edellä mainittujen toimijoiden
tarjoamia palveluja, miksi et? (N = 78)

”Henkilökohtaista uraohjausta, apua suunnitteluun ja alanvaihtoon.” (Kysely)
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”Akateemisen ihmisen tukea, joka ymmärtää myös laajoja kokonaisuuksia yhteiskunnasta ja miten erilaiset ihmiset voivat sitä
tehokkaimmin hyödyttää.” (Kysely)

Kyselyn avoimista vastauksista ilmeni, että kaikista tarjolla olevista mahdollisuuksista ei välttämättä olla tietosia tai tiedetä esim. mitä mikin
palvelunimike pitää sisällään, koska viranomaisja säädöskieli sekä siinä käytetyt ilmaisut ja terminologia eivät välttämättä ole asiaan perehtymättömälle lainkaan selviä tai yksiselitteisiä.

Konkreettisista palveluista ja tuen tarpeista kysyttäessä vastaajat kokivat tarvitsevansa mm.
o

Omaan osaamiseen sopivia/räätälöityjä
työtarjouksia TE-toimistosta velvoittavien
työtarjousten sijaan

o

Henkilökohtaisia ohjaus- ja
valmennuspalveluja (oman osaamisen
tunnistaminen, työllistymiseen ja uraan
liittyvien tavoitteiden miettiminen, tiedon
saaminen oman alan uramahdollisuuksista)

o

Joustavia mahdollisuuksia omaehtoiseen
opiskeluun työttömyysetuudella
(puuttuvan osaamisen täydentäminen
työttömyysaikana ja oman osaamisen
kehittäminen ja ylläpitäminen eli
täydennyskoulutus).

o

Muutamat haastateltavat pohtivat myös sitä
mikä ylipäätään mielletään TE-toimiston palveluksi. Siitä huolimatta, että vahvimpana mielikuvana TE-toimiston tehtäviin ja palveluihin
liitetään konkreettinen työnvälittäminen, työnhakijoiden mielessä esimerkiksi mol.fi –sivusto
saatetaan mieltää irralliseksi ja itsenäiseksi sivustokseen eikä sitä välttämättä mielletä osaksi
TE-palveluja.
”Meiltä menee uutiskirje, jossa kerrotaan
palveluita ja tärpeistä, nämä pitäisi itse
osata avata ja katsoa, en tiedä osataanko
vielä mieltää TE-toimiston palveluksi, on
uusi kulttuuri.” (Haastattelu, TE-toimiston
asiantuntija)

Mahdollisuuksia työllistymiseen
palkkatuella.

”Hyvä aktiivinen kysely. Näitä tarvitaan
lisää!!”
”Kiitos yleensäkin tukipalveluista, ne ovat
olleet tarpeeseen!”
”Hyvää vointia ja jaksamista palvelujen
työntekijöille, t. melkein entinen asiakas”
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Tunnistettuja solmukohtia palveluissa
”Huomaan itse, että alkupalveluissa ei
osata aina laittaa hakuammatteja/aloja
oikein, myös tutkinnon merkitsemisessä
on puutteita, eli mikä koulutus. Pitäisi olla
asiakkaasta tutkinnot, eli pääaine ja sivuaineet ja sitten ne hakuammatit, eli sekä
meillä itsellä, että alkupalveluissa puutteita, mutta myöskään korkeakoulutetut eivät
osaa ilmaista hakuammattiaan. Ei ilmeisesti riittävästi oheistusta tms.” (TE-toimiston
asiantuntija)

Selvityksen aineistosta tunnistettiin joitakin keskeisiä kehittämiskohteita, joita nimitetään tässä
selvityksessä solmukohdiksi. Solmukohdiksi tunnistettiin tarpeita ja haasteita, joissa yhdistyvät
sekä palveluiden tuottajien ja järjestäjien sekä
palveluja käyttävien haasteet ja tarpeet. Solmukohdiksi tunnistettiin esim. erilaisia prosesseja, jotka eivät välttämättä aina toimineet aina
odotetulla tavalla eivätkä siten täysin vastanneet
palveluiden järjestäjien eivätkä palveluja
käyttäneiden tarpeita tai muiksi isommiksi kokonaisuuksiksi. Keskeisiksi solmukohdiksi ja
kehittämiskohteiksi tunnistettiin: työttömäksi
ilmoittautumisen prosessi, viestintä sekä verkostoituminen ja kohtaaminen.

Työttömäksi ilmoittautuminen ja tietojen täyttäminen ovat tärkeä vaihe, koska sen perusteella
työnhakija esimerkiksi ohjautuu palveluntarpeen mukaisesti jatkossa eteenpäin tai hänelle
voidaan tarjota työpaikkaa. Jos työnhakijalta ei
saada kaikkia työnhaun kannalta oleellisia tietoja kuten: osaaminen, työkokemus, tutkinto ja
muut erilaiset koulutukset, tulevaisuuden tavoitteet, tai häneltä vastaavasti ei osata kysyä oikeita
kysymyksiä tietojen täydentämiseksi, häntä ei
välttämättä aina pystytä ohjaamaan eteenpäin.
Joissakin tapauksissa voi olla myös mahdollista,
että työnhakija ei esimerkiksi ohjaudu kaikkiin
hänelle mahdollisesti tarjolla oleviin palveluihin.

Työttömäksi ilmoittautuminen
Yhtenä solmukohtana tunnistettiin mm. työttömäksi ilmoittautumisen prosessi. TE-toimistojen
näkökulmasta ongelmallista oli mm. työnhakijasta saatavat tiedot ja työnhakijoiden näkökulmasta palveluiden käytettävyyteen liittyvät
ongelmat. Työttömäksi ilmoittautumisen prosessissa TE-palveluiden puolelta ongelmallisena koettiin, että työttömäksi ilmoittautuessaan
työnhakijoilta saadaan puutteellisia tietoja verkkopalvelun kautta. Esimerkiksi olennaiset tiedot
osaamisesta, työkokemuksesta, myös tiedot
tutkinnosta ja muista suoritetuista koulutuksista voivat olla puutteellisesti täytetty. Lisäksi toivottiin, että työnhakijat kertoisivat myös tulevaisuuden uratavoitteistaan ja muista työnhakuun
vaikuttuvista tekijöistä, jotta esimerkiksi mahdollisiin avoimiin työpaikkoihin löydettäisiin
mahdollisimman sopivia hakijoita.

Omien tietojen päivittämisestä työttömäksi ilmoittautuessa ei kyselyssä erikseen kysytty,
mutta siihen liittyen kyselyyn vastanneet kommentoivat verkkopalveluiden käytettävyyteen
liittyviä ongelmia.
Herää myös kysymys, ymmärtääkö työttömäksi
ilmoittautuva omien tietojen täyttämisen tärkeyden ja osaako hän täyttää tiedot oikein niin,
ettei tietämättömyyttään aiheuta tarpeettomia
toimenpiteitä jatkossa. Paneudutaanko tietojen
täyttämiseen riittävästi esimerkiksi työttömyyden ensimmäisinä päivinä, mikäli työttömäksi
ilmoittautuessa ensimmäinen ja kiireellisin hoidettava asia on käynnistää työttömyysturvan
hakeminen? Kuinka joustavaa omien tietojen
muokkaaminen on myöhemmin, kun ajatus esimerkiksi omista uratavoitteista ja hakukohteista
on selkiytynyt ja tietoja haluaa muuttaa? Löytyykö vaihtoehdoista oma nykyinen ammatti- tai
tehtävänimike tai tehtävänimike, jonka mukaisiin töihin haluaisi työllistyä? Pidetäänkö itsestä
annettuja tietoja oleellisina/tärkeinä, jos esim.

”Kun meille tulee uusi asiakas, niin me
ajatellaan, että on valmis paketti. Kun on
koulutus, ammattitaito, osaaminen kohdallaan, ajatellaan että työllistyisivät nopeasti,
kun kaikki on kunnossa. Mutta todellisuudessa näin ei valitettavasti ole. Olemme
priorisoineet heitä sitten. Tärkeää, että asiakas tekisin cv-netin, täyttäisi omat tietonsa
mahdollisimman hyvin ajan tasalle, että
voisimme ohjata paremmin eteenpäin.”
(Haastattelu, TE-toimiston asiantuntija)
11

henkilökohtaista palvelua tai odotetun kaltaista
omaan osaamiseen sopivaa työnvälitystä ei ole
saatavissa? Kyselyn aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että vaikka korkeakoulutetut työnhakijat ovat pääosin hyvin omatoimisia, he odottavat
siitä huolimatta TE-palveluilta enemmän henkilökohtaista ohjausta ja kontaktointia myös työttömäksi ilmoittautumisvaiheessa.

soveltamisen omaan tilanteeseen ja vastauksen
saaminen omiin kysymyksiin riittävän nopeasti.
Useat kyselyyn vastanneet kertoivat kaipaavansa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa
useimmiten juuri siinä vaiheessa, kun he olivat
jo tutustuneet johonkin palveluun verkossa saatavilla olevan tiedon perusteella, mutta eivät olleet varmoja, ovatko oikeutettuja saamaan ko.
palvelua tai tarvitsivat muita erityisesti omaan
tilanteeseen ja mahdollisesti lisätietoja työttömyysturvaan vaikuttavista yksityiskohdista. Lisäksi vastauksia omaa tilannetta koskien kaivattiin usein itsensä työllistämiseen lyhytkestoisella
freelance- tai projektityöllä liittyen sekä työnhakijana osuuskunnissa toimimiseen.

”Olin odottanut enemmän tukea heti aluksi. Ohjausta siitä, miten nyt kannattaa toimia. Jäin oman tiedonhaun varaan. Totta
kai olen tottunut hakemaan tietoa, mutta
silti olisin kaivannut neuvoa, sillä mm.
väärinkäsityksen vuoksi ilmoittautumiseni
työttömäksi työnhakijaksi oli puutteellinen
ja vain hyvällä tuurilla tajusin tarkistaa
asian, niin ettei etuuksien saaminen jäänyt
virheestä kiinni. Tieto sivuilla on osin varsin
epätarkkaa, ja vaatisi henkilökohtaisen
kontaktin, jonka saaminen on vaikeaa.
Luulin myös, että jos omissa tiedoissa lukee,
että TE-toimisto on yhteydessä, se myös on.
Ei kuitenkaan ollutkaan ja yhteydenotto jäi
oman yrityksen varaan. Yhteyden saaminen taas oli todella vaikeaa. Olen hakenut
työtä jo työssä ollessani, onnistumatta
ja mietin, mitenköhän nyt onnistun sen
paremmin. Olisin kaivannut tukea. En kuitenkaan kaipaa keppejä tai kontrollia, ne
turhauttavat, kun muutenkin on nöyryyttävää olla työtön omatta syyttään. Tukea ja
kannustusta.” (Kysely)

”Yleisellä tasolla tietoa on helposti saatavilla, mutta ko. palvelun tms. soveltuminen
juuri omaan tilanteeseen on aina kovin
epävarmaa. Henkilökohtaisuus neuvonnassa varsinkin aluksi olisi hyvä.”
”Netistä en ole löytänyt kaikkea tarvitsemaani tietoa, joista voisin päätellä, miten
asian laita on minun tapauksessani. ”
”Tietoa on joskus vaikea soveltaa omaan
tilanteeseensa. Omasta mielestä voi olla
oikeutettu, mutta ei välttämättä työvoimaneuvojan mielestä.”
”Yhteystietoja on hankala löytää. Palvelussa ei ole mielestäni tarpeeksi selkeästi
jaoteltu, mihin ottaa milloinkin yhteyttä,
kun haluaa selvittää tiettyä asiaa. TE-toimiston kanssa on erittäin hidasta asioida ja
yrittää saada apua.”

Viestintä

Avoimia vastauksia kysymykseen, Jos tietoa
itselle soveltuvista työllistymisen tukipalveluista
on hankala löytää, kerro miksi? (N = 143)

Viestintä koettiin keskeisenä solmukohtana sekä
palveluiden käyttäjien, että haastateltujen toimijoiden näkökulmasta.

Palveluiden käyttäjät kokivat tiedon löytymisen
hankalaksi myös saatavilla olevan tiedon suuren
määrän ja sen pirstaleisuuden sekä verkkopalveluissa- ja sivuilla käytetyn viranomaiskielenkäytön takia. Viranomais- ja säädöskieli sekä siinä
käytetyt ilmaisut ja terminologia eivät välttämättä ole asiaan perehtymättömälle lainkaan
selviä tai yksiselitteisiä. Tiedon löytyminen koettiin hankalaksi myös verkkopalvelujen ja -sivujen
yleiseen käytettävyyteen liittyvien ongelmien
takia.

Kyselyssä haluttiin selvittää tiedonhakuun ja
viestintään liittyviä solmukohtia erityisesti työnhakijoiden näkökulmasta. Kyselyssä vastaajia
pyydettiin arvioimiaan kuinka helppoa tai vaikeaa tiedonhaku heidän etsimistään palveluista on ollut. Vastaajista 29 % ilmoitti tiedonhaun
olleen erittäin tai melko vaikeaa omaehtoisesta
opiskelusta työttömyysetuudella ja 26 % vastaajista piti tiedonhakua työllistymistä palkkatuella
erittäin tai melko vaikeana (kuva 6). Kyselyyn
vastanneet kertoivat myös yhdeksi suurimmista
ongelmista tiedon haussa, erityisesti TE-palvelujen kohdalla, verkossa saatavilla olevan tiedon

”Vaikealukuiset sivut sisältävät paljon
erilaista asiaa ja niiden asioiden sisäistämiseen menee aikaa.”
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”TE-keskus käyttää vaikeaa ammattijargonia, josta on hankala saada selvää.”

selkeämmin korkeakoulutetuille kohdennettuihin palveluihin tai palvelukokonaisuuksiin.

”Nettisivut (te-palvelut) ovat niin laajat,
että etsittyä tietoa on välillä vaikea löytää.
Myös yhteyden saaminen ihmiseen joka
voisi neuvoa asiassa on liian hidasta ja vaikeaa.”

”Välineitä on, mutta löydetäänkö yksilöllisyyden mahdollisuudet, joita on loppujen
lopuksi aika paljon. Meillä ei ole mitään
prosessia, että menet ensin tänne ja sitten
tänne, vaan asiakas ottaa siitä työnhaun
palvelutarjottimelta ottaa itselleen sopivia
mahdollisuuksia. Meillä on paljon lisätty
tämän tyyppistä, että on erilaisia mahdollisuuksia, koska tarve on erilainen. Yksilöllisyyttä toivotaan, mutta löydetäänkö nämä
mahdollisuudet.” (haastattelut, TE-palveluiden työntekijä)

”Tieto on pirstaloitunutta ja nettipalveluiden käytettävyys on melko huono ja epälooginen.”
”TE-toimiston nettisivut ovat epäkäytännölliset ja hankalat. Henkilökohtaisessa palvelussa ei osata vastata kysymyksiin vaan
siirretään vastuu toisaalle.”

”Ehkä suurin ongelma on kuinka korkeakoulutetut oikeasti löytävät palvelut, esim.
kun java tai sap -osaajaa, kun ne löytävät
ne meidän työvoimakoulutuksesta, ne löytävät, mutta jos ei ole mitään funktioita,
löytyvätkö.” (haastattelut, TE-palveluiden
työntekijä)

”Olisin toivonut heti aluksi henkilökohtaista
keskustelua, esim. TE-toimiston edustajan
kanssa. Keskustelussa olisi voinut käydä
läpi kaikki työttömyyteen ja toimeentuloon
liittyvät seikat teemalla ”Mitä nyt ja seuraavaksi?”. Keskustelussa voisi kartoittaa
työnhakijan tilannetta ja ohjata suoraan
tarvittaviin tukitoimiin, mm. CV-pajaan.
Tällä hetkellä tietoa joutuu etsimään useista eri lähteistä.”

”Palveluja on paljon, mutta löytämisen vaikeus, mikä tulee vastaan. Toisaalta pitkään
työelämässä olleet työttömänä, on kulttuurishokki, joka lamauttaa, että miten löydän
oikeaan paikkaan.” (haastattelut, TE-palveluiden työntekijä)

Avoimia vastauksia kysymykseen, Jos tietoa
itselle soveltuvista työllistymisen tukipalveluista
on hankala löytää, kerro miksi? (N = 143)

Avoimia vastauksia kysymykseen, Jos tietoa
itselle soveltuvista työllistymisen tukipalveluista
on hankala löytää, kerro miksi? (N = 143)

Lisäksi tuotiin useaan otteeseen esiin, ettei korkeakoulutetuille ei ole kohdennettua viestintää
tai esimerkiksi yhtenäistä kokonaisuutta, josta
tiedonhaussa pääsisi selkeästi eteenpäin, jolloin
myös saatavilla olevasta suuresta tietomäärästä
juuri itseä ja omaa tilannetta koskevan tiedon,
itselle soveltuvien palvelujen sekä yhteystietojen löytäminen olisi helpompaa. TE-toimistojen
laajasta palvelutarjonnasta huolimatta korkeakoulutetut kokevatkin, ettei heille ole tarpeeksi
juuri heille kohdennettuja palveluja eikä niiden
mukaista viestintää. TE-toimiston palveluja ei
periaatteessa ole kohdennettu eri kohderyhmille, vaan ajatuksena on, että palvelun sisältö ohjaa palveluntarpeen mukaan, koska käytännössä
kaikki palvelut on tarkoitettu kaikille koulutustaustasta riippumatta. Useat haastateltavat pohtivatkin paljon sitä, eivätkö korkeakoulutetut
tunnista esimerkiksi TE-toimiston palveluja myös
itselleen soveltuviksi tai eivätkö he löydä tai osaa
etsiä tietoa, ellei niissä suoraan kerrota, että palvelu on tarkoitettu tai soveltuu korkeakoulutetuille. Osittain näin voi olla, koska kyselyyn
vastanneet nostivat esiin tarpeen nimenomaan

Kyselyn avoimissa vastauksissa mainittiin tiedon
löytämisen hankaluutena myös sen, ettei palveluista tiedoteta riittävästä. Erityisesti keskeisenä
toimijana TE-palvelut, mutta myös muut toimijat
kertoivat saavansa ajoittain palautetta viestinnästä. Viestintään liittyvänä esteenä ja hankaluutena mainittiin myös se, että mikäli palveluista ei
lähtökohtaisesti koeta olevan itselle hyötyä, ei
viestintä silloin tavoita tai sitä ei ylipäätään koeta itselle merkitykselliseksi. Kyselyyn vastanneilla oli myös jonkin verran kokemuksia siitä, että
myös luvattuja yhteydenottoja omiin kysymyksiin ei aina oltu saatu tai vastausaika on pitkittynyt.
”Akateemisille ei ole mitään selkeää kokonaisuutta TE-toimiston sivuilla ja suurin osa
uutiskirjeistä ja muusta on suunnattu ammattikoululaisille tmv.”
”Juuri minun alan ihmisille kohdennettuja
työnhakupalveluita, esim. työnhakuvalmennus. Noissa ryhmissä tuntee aina
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olevansa ihan eri planeetalta ja tuntuu
turhauttavalta. Naurettavaa että samassa
ryhmässä on sellaisia jotka eivät osaa tehdä cv:tä, sellaisia jotka eivät osaa kunnolla
edes suomea, lähes eläkeläisiä, juuri valmistuneita, korkeasti koulutettuja, alkoholiongelmaisia jne.”

”Eli kyllä asiakkaalta toivotaan ja täytyykin
olla omatoiminen ja aktiivinen meidän
suuntaan. Joskus saadaan palautetta, että
korkeakoulutetut odottavat, että mekin
soitamme, että me, mutta meidänhän on
käytännössä mahdotonta soittaa kerran
kuukaudessa ja kysyä mitä kuuluu, et siihen ei vaan oo aikaa. Mut asiakkaat voivat
kyllä tavoittaa meidät tosi hyvin, monin eri
keinoin, että jos on kysyttävää tai haluaa
mukaan lähteä johonkin niin ottaa vain
yhteyttä ja järjestetään asia.” (Haastattelu,
TE-toimiston asiantuntija)

”Valmistuneille maisteritutkinnon omaaville humanisteille kohdennettua ohjausta.
Piilotyöpaikkojen etsimiseen apua. Minut
on vain ja ainoastaan ohjattu nuorisoinfoihin, joissa olen nököttänyt lukion jälkeen
itseään etsivien nuorten kanssa. Hyödyllisyysprosentti puhdas nolla.”

Mietimme juuri parempaa markkinointia,
esim. työnhakupalveluita käytetään vain,
kun hakee töitä, siksi eivät palvelut ja niiden monenlaisuus välttämättä jää mieleen,
ennen kuin tilanne on akuutti. Tämä on
markkinointihaaste. Joka päivä joku saattaa jäädä työttömäksi, ja joka päivä olisi
meidän markkinoinnin kohdattava henkilö,
”meillä on tällainen palvelu just sulle”. Ei
olla siinä riittävän hyviä, haluamme petrata toimintaamme siinä. (Ammattiliiton
asiantuntija)

”Tietoa itsessään on varmaan helppo löytää te-toimiston sivuilta. (Mutta kun ajatus
päässä on, että tukipalvelut eivät johda
työpaikkoihin, eli minkäänlaista putkea
tukipalvelusta työhön ei ole, niin eipä niitä
erilaisia palveluja sitten ihan lämpimikseenkään viitsi tutkia ja etsiä ja kahlailla
läpi.)”
Myös haastatteluissa pohdittiin paljon viestintää monesta eri näkökulmasta kuten sitä, kuinka
viestinnällä voisi tavoittaa kohderyhmän paremmin ja tehokkaammin. Haasteena lähes kaikilla
toimijoilla oli se, kuinka tavoittaa ja saada viestittyä keskeiset asiat tietoa tarvitseville. Esimerkiksi erilaisten hanketoimijoiden ja korkeakoulujen palvelujen osalta haasteena oli useimmiten
palvelujen olemassaolosta viestiminen, oikeiden viestintäkanavien ja -tapojen löytäminen ja
kohderyhmien tavoittaminen oikea-aikaisesti.
TE-toimistojen näkökulmasta haastateltavat kokivat haasteena esimerkiksi palvelujen ja tiedon
suuren määrän, mutta myös työnhakijoiden
oman aktiivisuuden puutteen hakiessaan tietoa itselleen sopivista työnhaun palveluista ja
mahdollisuuksista sekä työnhakijoiden mahdolliset ennakkoasenteet ja virheelliset käsitykset
TE-palveluista, joita työntekijät kohtaavat työssään työnhakijoiden kanssa. Käytännön työssä
haasteena TE-palveluissa koettiin esimerkiksi se,
että TE-palvelujen verkkosivuja ei voida muokata omiin paikallisiin tarpeisiin paremmin soveltuviksi.

Myös korkeakoulujen ura- ja työelämäpalveluiden haasteena viestinnän kannalta oli mm.
opiskelijoiden tavoittaminen oikeaan aikaan ja
ajoissa opintojen aikana pohtimaan tulevaan
työelämään auttavia asioita, kuten yliopistoissa
työharjoittelun hyödyntäminen työelämäkokemuksen kerryttämisessä, etenkin jos ne eivät
sisälly opintoihin. Ammattikorkeakoulujen lisäksi myös yliopistoissa tehdään jo nyt paljon
tulevaan työuraan ja työelämään liittyviä sisältöjä, joita voidaan sisällyttää suoraan opintoihin,
mutta haasteena nähtiin mm. erot eri oppiaineiden ja yksiköiden välillä.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että viestintään
liittyvät tarpeet ja haasteet ovat hyvin moniulotteisia. Palveluiden tuottajat ja järjestäjät eivät
mielestään tarpeeksi hyvin saavuta kohderyhmiä, kun taas kyselyyn vastanneiden palveluja
käyttäneiden mielestä juuri heille tai heidän alalleen sopivaa palvelua ei ole tarjolla tai palveluja
ei yleisesti ottaen koeta korkeakoulutuille tarkoitetuiksi. Viestintään liittyvät tarpeet ja haasteet
liittyivät sähköisten järjestelmien toimivuuden
lisäksi myös luottamuksen syntymiseen ja luomiseen viranomaispalveluiden ja niitä käyttävien välillä. TE-toimistojen roolia työvoimapoliittisen lausunnon antajana sekä tukipalveluja

”Sama kuin yliopistolla on huoli niistä opiskelijoista, jotka eivät ole itse aktiivisia, että
kuinka he pärjäävät, niin meillä sama huoli,
koska massat ja asiakasmärät ovat valtavia” (TE-toimiston asiantuntija)
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tarjoavana organisaationa pohdittiin ja koettiin
tämä osittain ristiriitaiseksi erityisesti luottamuksen syntymisen kannalta.

taustoilla tulevista työnhakijoista ja/tai opiskelijoista ryhmiä, jotka yhdessä toistensa osaamista
ja kokemusta täydentäen tuottavat mm. toimenpide- ja ratkaisuehdotuksia haasteen antaneelle
yritykselle tai organisaatiolle. Samalla osallistujat myös verkostoituvat sekä yritysten että myös
toistensa kanssa. Toiminnan perimmäisenä tavoitteena ja toiveena on, että se johtaisi työllistymisiin, mutta vaikka työllistymisiä ei tapahtuisi
siinä määrin kuin haluttaisiin, toiminnan nähtiin
antavan osallistujille myös paljon muuta sisältöä.
Esimerkiksi laajempaa ymmärrystä omasta osaamisesta ja sen kuvailemisesta, mahdollisuuksia
testata, kehittää ja tuoda esille omaa osaamistaan sekä mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
kohtaamisiin työnantajien ja toisten työnhakijoiden kanssa. Lisäksi toiminnan koettiin parantavan myös osallistujien aktiivisuutta ja jaksamista
sekä verkostojen ylläpitämistä erityisesti työttömyyden pitkittyessä ja siten parantavan työllistymisen todennäköisyyttä tulevaisuudessa.

Verkostoituminen ja
kohtaaminen
Selvityksestä nousi esiin myös erilaisia kohtaamiseen ja verkostoitumiseen liittyviä tarpeita,
kuten opiskelijoiden ja työnhakijoiden kohtaamiselle työnantajien kanssa ja osaamisen esille
tuomiselle suhteessa olemassa oleviin tunnistettuihin, piileviin sekä tulevaisuuden tarpeisiin.
Tarvetta selvityksen perusteella olisi myös työnhakijoiden verkostoitumiselle ja kohtaamiselle
keskenään sekä vertaistuelle. Myös kaikilla haastateltavilla oli tarve ja kiinnostus vahvempaan
alueelliseen verkostoitumiseen ja tiiviimpään
yhteistyöhön.
Erilaisia kohtaamisen ja verkostoitumisen muotoja pidettiin kaikin tavoin tärkeinä korkeakoulutetuille jo opintojen aikana, jotta valmistuneella
olisi oman substanssiosaamisensa lisäksi myös
verkostoja työelämään ja työelämätaitoja, jonkin verran oman alan kokemusta sekä käsitystä omista vahvuuksista sekä siitä kuinka omaa
osaamista voi soveltaa ja millaisiin tehtäviin
haluaa suuntautua. Useat haastateltavat painottivat korkeakoulujen vastuuta opiskelijoiden
työelämätaitojen kerryttämisessä jo opintojen
aikana sekä vastuuta valmistuvien työllistymisestä. Hyväksi koettuina kohtaamisen ja verkostoitumisen muotoina mainittiin usein mm. erilaiset mentorointiohjelmat sekä erilaiset projektit
ja tilaisuudet, joissa niin opiskelijat kuin työnhakijatkin pääsevät tutustumaan erilaisiin työnantajiin sekä tuomaan esille omaa osaamistaan.
Korkeakoulujen osalta tuotiin esille esimerkiksi
tiiviimpi alumniyhteistyö ja sen hyödyntäminen
myös valmistuvien työllistymisessä.

Sekä haastatellut että kyselyyn vastanneet toivat
usein esiin konkreettisia verkostoitumisen haasteita: kuinka päästä keskusteluyhteyteen niiden
henkilöiden kanssa, jolta voisi saada tietoa kiinnostavien yritysten ja organisaatioiden toiminnasta ja tavoitteista ja kuinka päästä esittelemään heille omaa osaamistaan ja ajatuksiaan?
”Kyllä selvä kohtaanto-ongelma on. Yritykset putoavat kärryiltä nopeasti siinä, mitä
korkeakoulutettu osaa ja korkeakoulutetut
putoavat kärryiltä siinä, mitä yrityksissä
tehdään, esim. kun nimi vaihtuu ei tiedetä
mitkä ovat todelliset osaamistarpeet. Se on
yksi syy miksi olemme (toimintaa) rakentaneet, yritykset ovat nimillään kertomassa
mitä tekevät ja mitä tavoittelevat tulevaisuudessa, esim. jos tulet 25 v. niin alat
olla kova tuottaja neljän vuoden päästä ja
pitäisi nähdä, että tuon yrityksen polkuun
haluan mukaan ja tekemään sitä. Sen
tiedon saaminen on aika vaikeaa saada.”
(Haastattelu, kehitysyhtiön edustaja)

Osaamisen esiin tuomiseen ja verkostoitumiseen liittyvää, työllistymistä tukevaa toimintaa
tehdään jo sekä Turussa että Tampereella useissa erilaisissa eri toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa ja projekteissa, joissa toimintamallit
perustuvat usein siihen, että yritykset ja muut
organisaatiot tuovat projektien puitteissa erilaisia korkeakoulutettujen osaamista vaativia
organisaatioiden aitoja haasteita ratkaistavaksi.
Projekteissa pyritään kokoamaan eri osaamis-

”Näitä tällaisia kohtaamisia työnantajien
kanssa ei oikein ole, ei päästä iholle. Sellainen palvelu on puuttunut. Myös en ole
koskaan aikaisemmin törmännyt koskaan
aikaisemmin mihinkään, missä työttömyysaikana ihmisen osaamista käytetään
hyväksi, ja korkeakoulutetun osaaminen
on pääasiassa ainoa asset mitä on ja jos
sitä ei pysty työttömyysaikana käyttämään
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hyväksi, silloin jäädään TE-toimiston ohjattavaksi.” (Haastattelu, hanketyöntekijä)

ei ymmärrä edes mitä osaavat.” (Hanketyöntekijä)

Korkeakoulutettujen työllistymisestä ja ja asiantuntijatehtävien rekrytoinnin haasteista puhuttaessa lähes kaikki haastateltavat painottivat,
että rekrytoinnit voivat kestää useita kuukausia,
työnkuva voi olla vaikeammin hahmotettavissa
ja kuvailtavissa etenkin piilotyöpaikkojen kohdalla, verrattuna suorittavamman työn tehtäviin,
jotka voivat usein olla helpommin määriteltävissä ja tarve selkeämmin osoitettavissa. Myös avoimia työpaikkoja on vähemmän tarjolla korkeakoulutetuille, joten yhteistyön lisääminen kaikin
tavoin työnantajiin ja heidän aktivoimisensa
mukaan mm. yhteistyöverkostojen verkostojen
toimintaan nähtiin erittäin tärkeäksi. Alueiden
yritykset haluttaisiin vahvemmin mukaan esimerkiksi kertomaan toiminnastaan, tavoitteistaan ja tarpeistaan. Useat haastatelluista kokivat, että työnantajapuolella ei välttämättä aina
hahmoteta mitä tehtäviä korkeakoulutettu voisi
ko. yrityksessä tai organisaatiossa tehdä ja mitä
osaamista hänellä voisi olla. Korkeakoulutetun
taas voi olla vaikeaa markkinoida osaamistaan
piilotyöpaikkoihin, jos hänellä ei ole kontakteja
yrityksiin tai tietoa yrityksen toiminnasta, tavoitteista ja tarpeista. Työnantajien vahvempaa osallistumista ja osallistamista peräänkuuluttivat
kaikki haastateltavat.

Tarve työnhakijoiden kohtaamiseen ja verkostoitumiseen keskenään nousi esiin myös yrittäjyyteen sekä muihin ns. kevytyrittäjyyden ja itsensä
työllistämisen muotoihin liittyvien kysymysten
yhteydessä. Erityisesti ne kyselyyn vastanneet,
jotka ilmoittivat kiinnostuksesta itsensä työllistämiseen esimerkiksi osuuskuntien kautta,
nimesivät tarpeen ja kiinnostuksen kohdata ja
tutustua muihin eri alojen asiantuntijoihin, joilla
olisi kiinnostusta kehittää palveluja ja tuotteita yhdessä. Kyselyyn vastanneista 38 % ilmoitti olevansa melko tai erittäin todennäköisesti
kiinnostunut tulevaisuudessa kokeilemaan erilaisia työllistymisen muotoja kuten esim. kevyt
yrittäjyys, tiimiyrittäjyys, osuuskunta jne. Yrittäjäksi kiinnostusta melko tai erittäin paljon oli
27 %:lla vastanneista (kuva 7). Useat vastaajat
nimesivätkin yrittämiseen liittyen halun kehittää liiketoimintaa nimenomaan yhdessä muiden
eri alojen asiantuntijoiden kanssa tiimeissä yksinyrittämisen sijaan. Muita esteitä ja tuen tarpeita
yrittäjyyteen olivat mm. parempi ja joustavampi
taloudellinen turva yrittäjyyden tai itsensä työllistämisen siirtymävaiheissa sekä neuvonnan ja
valmennuksen tarve.
”Kontakteja eri alojen ihmisiin että esim.
liikeideaa ja sen toteuttamiseen tarvittavia
ihmisiä saisi kasaan. Itse olen liikehallinnon
ammattilainen, joten jos esim insinööri tai
kemisti keksii hyvän idean jonka voisimme
saada myymään, olisin hyvinkin valmis lähtemään kokeilemaan onneani.”

”No se, meidän osallistujat kertovat usein,
että työnhaut viivästyvät, muuttuvat ja
mielestäni se kertoo, että ei olla ehkä mietitty sitä mitä haetaan ja sitten haastattelujen pohjalta tilanne on tullut eri tavalla
näkyväksi ja sitten se muuttuu jne. että on
erilaisia piirteitä verrattuna johonkin muuhun.” (Hanketyöntekijä)

”Ryhmän innostuneita samanmielisiä ihmisiä. Tietoja voi etsiä ja löytää itse.”
”Oikeanlainen yhteisö, jossa voisin hyödyntää osaamistani sekä kokemustani ja
kehittää niitä.”

”Tuntuu, että on ollut aika monta vuotta työnantajan markkinat. Tuntuu, että
epävarmuus ja pelko on aika läsnä. Multa
kysytään paljon, että mulla on paperit
valmiina ja mun ei tarttis tehdä kuin yksi
tentti, mutta mä en tee sitä, kun en uskalla,
etten näytä työnantajan silmissä, että olen
työtön. Mieluummin olen opiskelija.” (Korkeakoulun asiantuntija)

”Koordinaattorin, joka kerää saman alan
työtä hakevilta tietoa halukkuudesta ruveta yhteistyöhön. Olen huomannut, että kun
kilpailu on kovaa niin ideat ”varastetaan”
suorassa kontaktissa esitettynä ja toteutetaan ilman yhteistyötä.”
”Idean arviointia, jalostamista ja mahdollisuuksien kartoitusta.”

”Tämä on juuri syy piilotyöpaikkoihin, olen
kuullut toimarin sanovan, että olisi tekemätöntä työtä mutta ei millään jaksa lähteä
haastattelemaan, on niin työlästä ja tulee
valtavasti hakemuksia ja pitkään työelämässä olleet eivät osaa tehdä CV: eitä, joten

”Koska yrittäjyyteen kuuluu paljon riskejä,
perustaisin yrityksen vasta siinä vaiheessa,
kun muuten olisin saanut asiat sille mallille,
että uskoisin saavani yrityksen kannatta16

vaksi 6 kk starttirahajakson jälkeen. Mitään
takeita 1 vuoden starttirahan saamiselle ei
ole, joten en laskisi mitään sen varaan.”

hakemuksia, käy haastatteluissa (käyn Suomessa keskimäärin 1–2 haastattelussa per
kk) ja tehdä haastatteluja ulkomaille.

”Toivoisin lisää turvaa yrityksen aloittamiseen liittyvien riskien suhteen, esimerkiksi
että ensi alkuun saisi, vaikka työttömyysturvaa, jotta ei tarvitse pelätä, että ei ole
rahaa vuokraan ja ruokaan.”

”Pisimmän työttömyysjakson aikana olisin
ylipäänsä tarvinnut tukea. Työvoimatoimiston sivuilla ilmoitettiin, että he ottavat
yhteyttä tiettyyn päivämäärään mennessä,
mutta koskaan ei mitään yhteydenottoa
tullut, ja päivämäärä siirtyi aina vain
kauemmaksi. Ehdin olla työttömänä puolitoista vuotta ilman, että kukaan otti minkäänlaista yhteyttä, lukuun ottamatta yhtä
kutsua pakolliselle työllisyyskurssille, joka
sitten peruttiin.”

”Taloudellista tukea, lainoitusta, rahoituksen tukipalveluja, liikeidean arviointi-/kehittämispalvelua, aloittavan yrittäjän tukipalveluja, yritystoiminnan ammattilaisen
mentorointi-/kummipalvelua, vientiyrittäjyyden tukipalveluja, verotusneuvontaa.”

”Tuntuu, että olen pudonnut johonkin
kuoppaan, josta ei ole ylös pääsyä - nyt kun
työttömyyttä on niin pitkä pätkä jo kertynyt, niin se taitaa jo olla syy siihen, ettei tule
valituksi työhaastatteluihin... Tätä on vaikea niellä ihmisen, jolla on takana x-vuotinen työura haastavissa tehtävissä kansainvälisessä yhtiössä, eikä tällä hetkellä pääse
edes assistentiksi/sihteeriksi mihinkään.”

(Vastauksia kysymykseen Millaista tukea/
palveluja tarvitset, että olisi mahdollista työskennellä erilaisten työllistymisen muotojen
avulla kuten kevyt yrittäjyys, tiimiyrittäjyys,
osuuskunta jne. (itsensä työllistäminen muuten
kuin työsuhteessa työnantajaan? (N = 116) ja
Millaista tukea/palveluja tarvitset, että ryhtyminen yrittäjäksi olisi mahdollista? (30: Kuinka
todennäköisesti olisit kiinnostunut ryhtymään
yrittäjäksi tulevaisuudessa?) (N = 88))

Yhteenvetona palveluiden tarpeesta voidaan
selvityksen perusteella sanoa, että tarve henkilökohtaiseen tukeen sen eri muodoissa ja erilaisissa tilanteissa nousi vahvasti esiin. Monissa
kyselyn avoimissa vastauksissa työnhakijat kertoivat tarvitsevansa korkeakoulutettujen niin
työllistymis- ja uramahdollisuuksia tuntevaa
henkilökohtaista tukea kuin keskusteluapua
myös urasuunnitelmien ja esimerkiksi omien tavoitteiden pohtimiseen.

Verkostoitumiseen ja kohtaamiseen liittyivät
myös työnhakijan vertaistukeen ja omaan jaksamiseen liittyvät tarpeet, jotka nousivat esiin
avoimissa kysymyksissä mm. kysyttäessä mitä
tukea apua tarvitsisi juuri nyt. Monista vastauksista välittyi huoli omasta jaksamisesta. Kyselyn
avoimissa vastauksissa kerrottiin vaikeista elämäntilanteista, turhautumisesta pitkittyneeseen
työttömyyteen, tuen puutteeseen, työn saamisen vaikeuteen, työpaikoista kilpailuun, toistuviin pettymyksiin, työttömyyden mukanaan
tuomaan yksinäisyyteen sekä oman mielialan
ja jaksamisen ylläpitämiseen. Vertaistuen tarve
nousi kyselyn vastauksissa esiin useaan otteeseen ja myös useat haastateltavista kertoivat
esimerkkejä kohtaamistaan työnhakijoista, joille
esimerkiksi jokin kohtaamispaikka tai vertaisryhmä on ollut kriittinen elämänhallintaa ylläpitävä
tekijä.

Sekä haastatellut että kyselyyn vastanneet olivat
lähes yhtä mieltä siitä, että parhaiten korkeakoulutetun työllistymistä edistää mm. työnhakijan oma aktiivisuus, omien tavoitteiden miettiminen, oman osaamisen tunnistaminen ja sen
kuvaaminen, piilotyöpaikkojen kartoittaminen
ja työpaikkojen hakeminen omatoimisesti. Vastavalmistuneiden kohdalla kriittisin työllistymistä edistäväksi tai hidastavaksi tekijäksi mainittiin
usein omaan alaan liittyvä työkokemus. Omatoimisuutta korostettiin myös tiedon etsinnässä
tarjolla olevista palveluista, mahdollisuuksista
ja tuesta työhakuun. Selvityksen perusteella
myös omatoimiset korkeakoulutetut työnhakijat
voivat kuitenkin tarvita myös henkilökohtaista
ohjausta, tukea ja esimerkiksi mentorointia yllä
mainittujen asioiden toteuttamiseen ja työllistymiseen.

”Vertaistukea työttömyyden aiheuttamaan
stressiin ja itsevarmuuden laskuun.”
”Vertaistukea muilta korkeastikoulutetuilta,
sekä työttömiltä että työllistyneiltä (ja
työllistäviltä).”
Tuki, jota ehkä tarvitsisi liittyy jaksamiseen.
On todella väsyttävää hakea kuukausia ja
vuosia päätoimisesti töitä saamatta töitä.
Jaksaa sitä, että lähettelee satoja, tuhansia
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Kehittämisehdotuksia
Niin haastatellut kuin kyselyyn vastanneet esittivät runsaasti erilaisia kehittämisehdotuksia solmukohtien ratkaisuiksi. Ehdotukset liittyivät niin
konkreettisiin yksityiskohtiin kuin laajempiin kokonaisuuksiin kuten esimerkiksi lainsäädännön
muutoksiin.

leessa. Kyselyssä esitetyt kehittämisehdotukset
liittyivät pitkälti selvityksessä jo mainittuihin
asioihin kuten: TE-palveluihin ja niiden tehtäviin
sekä palveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseen työnvälityksessä, viestinnässä, verkkopalveluissa, henkilökohtaiseen ohjaamisessa ja
neuvonnassa sekä oman osaamisen kehittämisisessä. Useat kyselyyn vastanneiden kehittämisehdotukset liittyivät myös laajempiin esim.
lainsäädännöllisiin muutoksiin liittyen mm.
osa-aikatyöhön, kevyt yrittäjyyteen, osuuskuntayrittäjyyteen ja oman osaamisen kehittämiseen työttömänä työnhakijana.

Haasteltavilta kysyttiin mm. mitä tukea ja palvelua heidän kohderyhmänsä odottaa ja haluaa,
millaista tukea ja palveluja kohderyhmille pitäisi
tulevaisuudessa olla työllistymisen edistämiseksi
ja mm. mitä työkaluja se vaatisi. Haastateltavilta
kysyttiin lisäksi mitä he tekisivät tai mitä muuttaisivat, mikäli heillä olisi käytössään rajattomat
resurssit ja mahdollisuudet. Haastatteluissa painottuivat enemmän julkisten työvoimapalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen kokonaisuutena ja esimerkiksi TE-toimistojen tehtävien
kehittäminen tulevaisuudessa. Haastateltavat
nostivat esiin usein myös korkeakouluista valmistuvien työelämätaitojen kehittämisen ja työkokemuksen kerryttämisen tärkeyden jo opintojen aikana, eri toimijoiden välisen yhteistyön ja
paikallisen yhteistyön tärkeyden sekä rekrytointiin liittyviä kysymyksiä työllistävien yritysten ja
organisaatioiden näkökulmasta. Työelämässä tapahtuneet muutokset, tulevaisuuden haasteet ja
mahdollisuudet puhuttivat kaikkia haastateltuja.
Kehittämiseen liittyen useat haastateltavat pohtivat tapahtuvia ja vielä edessä olevia muutoksia
työelämässä ja työnhaussa mm. työnhakemisen
muuttumista avoimiin paikkoihin hakemuksilla
hakemisesta piilotyöpaikkojen kartoittamiseen
ja verkostoitumiseen. Myös tulevaisuuden haasteet kuten resurssien niukkuus mietityttivät,
mutta myös mahdollisuudet kuten digitalisaation keinojen hyödyntäminen käyttäjälähtöisten
palvelujen kehittämisessä ja esimerkiksi tiedon
louhinnan mahdollisuuksien hyödyntämistä
älykkäissä järjestelmissä työnhakijoiden osaamisen ja työnantajien tarpeiden kohtauttamisessa
tulevaisuudessa.

Asiakaskeskeisyys
työvoimapalveluissa
Asiakaslähtöisyyden kehittäminen nousi vahvasti esiin myös kyselyn vastauksissa. Esimerkkejä
annettiin kyselyn vastauksissa useaan otteeseen
mainituista työnvälityksestä, henkilökohtaisesta
ohjauksesta ja neuvonnasta sekä sen saavutettavuudesta, viestinnästä ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista.
Asiakaslähtöisyyden kehittäminen nousi vahvasti esiin myös kyselyn vastauksissa. Esimerkkejä
annettiin kyselyn vastauksissa erityisesti työnvälitykseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja neuvontaan liittyen sekä palveluiden saavutettavuuteen, viestintään ja osaamisen kehittämisen
mahdollisuuksiin liittyen.

Työnvälitys
Kyselyyn vastanneet kertoivat haluavansa
TE-palveluilta vahvempaa otetta työnvälitykseen ja työnhaun tukemiseen, kuten esim.
omaan osaamiseen sopivien työpaikkojen välittämistä tai vinkkejä piilotyöpaikoista ja alueen
yritysten tarpeista, joihin oma osaaminen voisi
sopia, apua piilotyöpaikkojen kartoittamiseen
itsenäisesti ja työnantajien kanssa verkostoitumiseen.

Kyselyyn vastanneita pyydettiin antamaan kehitysehdotuksia työhaun tukipalveluiden kehittämiseen työnhakijan näkökulmasta. Kyselyn
viimeiseen avoimeen kysymykseen työnhaun
tukipalveluiden kehittämiestä annettiin yhteensä 227 vastausta, joita tarkastellaan tässä kappa18

”Olisi hienoa, jos työkkäri onnistuisi uusimaan brändinsä. Vahtimisen sijaan alkaisi
mahdollistaa.”

Muina konkreettisina keinoina asiakaskeskeisyyden kehittämiseen mainittiin mm. työvoimahallinnon työnkuvien kehittäminen ja työnjako
työvoimapalveluissa siten, että samat henkilöt
vastaanottaisivat sekä työnhakijoita että työpaikkailmoituksia esimerkiksi tiettyihin aloihin
keskittyen, jolloin työntekijät voisivat taas erikoistua enemmän johonkin toimialaan ja oppia tuntemaan paremmin sekä työnantajia että
työnhakijoita. Muita mahdollisia keinoja, joita
ehdotettiin, olivat esimerkiksi tiettyyn alaan tai
tiettyihin aloihin suuntautunut ja alan työnantajien kanssa verkostoitunut rekrytoija, joka voisi
toimia työnvälityksessä sekä verkostoiden kautta saatavan erityisosaamisen hyödyntäminen.

”Vapaaehtoistoiminta mahdolliseksi ilman
pelkoa tukien menettämisestä. Tai että
mitä ylipäätään voi tehdä, ettei menetä
tukia.”
”Työtarjoukset te-toimiston lähettämänä
on hyvä ja tärkeä asia. Toivoisin kuitenkin,
että ajokortittomille ei lähetettäisi työtarjouksia joihin on pakko hakea, jos kyse on
työpaikasta joka vaatii ehdottomasti oman
auton käytön sekä työmatkoilla että työpäivän aikana. Tieto ajokortittomuudesta
on työttömän omilla sivuilla.”
(Vastauksia kysymykseen Muita mahdollisia
kommentteja työhaun tukipalveluiden kehittämiseen yleisesti? (N = 227))

Henkilökohtainen palvelu ja
kohtaaminen

Myös kaikki haastatellut pohtivat TE-hallinnon
tehtävien ja roolin selkeyttämistä sekä työvoimapalvelujen kehittämistä asiakaslähtöisesti.
TE-palveluiden kehittämistä kaivattiin mm. työtarjousten välittämiseen, jotta toiminnan painopiste olisi enemmän avoimeksi ilmoitettujen
työpaikkojen välittämisen ja velvoittavien työpaikkailmoitusten välittämisen sijaan työnantajien tarpeiden tuntemiseen perustuvaa piilotyöpaikkojen kartoittamista ja osaajien välittämistä
sinne, missä heitä tarvitaan.

Henkilökohtaiseen ohjaamisen, neuvonnan
sekä kohtaamisen ja verkostoitumisen toteuttamiseen liittyen ehdotettiin erilaisia tapoja. Ohjauksen haluttiin olevan helposti saavutettavaa,
tarvittaessa säännöllistä ja sen olisi hyvä sisältää
tarvittaessa myös omaan alaan liittyvää neuvontaa, tai esimerkiksi valmennusta tai mentorointia.
”Työttömän pitäisi saada mielestäni paljon
yksilöllisempää ja osaavampaa (alaan
perehtynyttä) apua/ohjausta työllistymiseensä. Verkostoja vailla oleva erityisalan
osaaja esimerkiksi jää helposti jalkoihin
rekrytoinneissa, eikä hänen osaamistaan
osata hyödyntää.”

Verkostoitumisen ohella ratkaisuna työnvälitykseen ja mm. työnhakijaksi ilmoittautumisen prosessiin useat haastateltavat mainitsivatkin yhtenä tulevaisuudenkuvana ja ihanneratkaisuna
älykkään ja yhtenäisen järjestelmän, josta saisi
ajankohtaista ja olennaista tietoa työnhakijoista
ja heidän osaamisestaan, tavoitteistaan, osaamistarpeistaan sekä avoimiksi ilmoitetuista, että
piilotyöpaikoista. Ihanteellinen järjestelmä osaisi suuresta tietomäärästä yhdistää potentiaaliset työnhakijat ja työnantajat. Mikäli tällainen
järjestelmä olisi käytössä, helpottaisi se suurien
tietomäärien hallintaa, jolloin asiantuntijat voisivat käyttää enemmän aikaa esimerkiksi työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamiseen. Vaikka
suuren datamäärän louhinta ja tiedon yhdistely
tässä määrin ei olisikaan täysin mahdollista vielä
toteuttaa, olisi selvityksen perusteella kuitenkin selkeä tarve kehittää keskeisinä työkaluina
toimivia sähköisiä järjestelmiä ja palveluja asiakas- ja käyttäjälähtöisemmiksi vastaamaan paremmin sekä työnhakijoiden että TE-toimistojen
asiantuntijoiden nykyisiä ja muuttuvia tarpeita.

”Mukavaa olisi, jos pääsisi TE-toimiston
asiantuntijan kanssa juttelemaan 3 kk:n
välein, tai edes kerran vuodessa. Omalla
kohdallani palkkatuki on ollut toimiva järjestelmä, mutta se saisi jatkua pitempään.
Piilotyöpaikat ovat nyt työn alla ja hakemuksia lähtee, mutta sopivia työpaikkoja
on todella vähän. Jaksamista tukevia palveluja kaipaan lisää.”
”Toivoisin, että työkkärissä oltaisiin noin ylipäätään kiinnostuneita minun työllistymisestäni. Sieltä ei olla oltu minuun missään
yhteydessä sen jälkeen, kun ilmoittauduin
työnhakijaksi. Ennen vanhaan sieltä tuli
kutsuja henkilökohtaisiin keskusteluihin,
mutta nykyään heitä ei tunnu kiinnostavan
enää yhtään.”

19

ääreltä juttelemaan muille työnhakijoille.
Muita työnhakijoita tapaamalla voi myös
helpommin syntyä luontaisesti porukoita,
joilla voisi olla kiinnostusta perustaa yritys
tai osuuskunta. Voi olla, että tällaisia palveluita on jo olemassa sellaisille, jotka jo alussa olevat rohkeasti valmiita kokeilemaan
yrittäjyyttä, mutta esimerkiksi minulle, joka
en missään nimessä halua yksityisyrittäjäksi, ajatus yrityksen perustamisesta muiden
saman henkisten työnhakijoiden kanssa
tuli vasta myöhemmin.”

(Vastauksia kysymykseen Muita mahdollisia
kommentteja työhaun tukipalveluiden kehittämiseen yleisesti? (N = 227))

”Vaikka nykyään pystyy toimimaan virtuaalisesti, jotkut yksilöt pitävät siitä, että on
nenätysten mahdollisuus tavata. Wiki-palvelut purevat joihinkin paremmin kuin toisiin. Alussa saattaa helpottaa että nähdään
kasvotusten, ja sitten jatkaa sähköpostilla
tai puhelimitse. Palautteen kerääminen
palveluista on keskeistä. On hyvin vaikea
muuten tietää, missä mennään. Ei ole yhtä
sellaista, jota erityisesti tarvitaan ja pyydetään. Avain on juuri se, että tarve riippuu
aina yksilöstä. On sellaisia jotka tykkäävät
itsekseen kaivella ja lueskella. Heitä varten verkossa on aika paljon tavaraa. Joku
haluaa tulla ryhmään, joku haluaa puhua
kahden kesken, tai sitten näiden kaikkien
kombinaatio. Mielestäni avain on se, että
on erilaisille lähestymistavoille palveluita,
ja ymmärretään se, että jos ihminen tulee
puhumaan omista henkilökohtaisista
asioistaan, hänelle jätetään tilaa ja madalletaan kynnystä kontaktoida (esim. pop
up toimistot). Jos jotenkin pitää summata,
ihmiset haluavat, että joku ymmärtää
työnhaun tuskan, oman uran löytämisen
ja ylläpitämisen tuskan, ja että siihen on
täsmämateriaalia, joka heitä auttaa niissä askelissa joita työnhaussa ja uralla on.
Vaikka materiaali olisi netissä tai ryhmässä
annettu, se voisi tuntua henkilökohtaiselta
siitä huolimatta. Korkeakoulutetut ovat
verrattain itsenäisiä ja kykeneviä viemään
asiaansa eteenpäin, mutta joillekin on taas
sitten vertaisryhmät olleet tärkeitä.”
(Haastattelu, ammattiliiton asiantuntija)

”Yhteisiä tilaisuuksia ja tapaamisia muiden
samassa tilanteessa olevien kanssa. luentoja, positiivisia viestejä ja juttuja henkilöiltä,
jotka ovat olleet työttömänä ja saaneet
työtä tai yrittäjyyden uudelleen koulutuksen tms. kautta.”
”Työnhaun toteuttaminen vertaisryhmien
tuella - yhdessä tekeminen. On toteutunut
kohdallani hyvin.”
”Työnhakuvalmennukseen liittyvissä ryhmäkoulutuksissa käytyäni huomasin, että
vertaistuki on yksi parhaimmista tuen muodoista, mitä työttömälle voi tarjota. Vaikka
koulutuksissa olikin yleensä varsinainen
aihe, josta valmentaja luennoi, oli helpottavaa ja kannustavaa nähdä muita työnhakijoita ja kuulla heidän kokemuksistaan ja
mietteistään työnhakijana”
(Vastauksia kysymykseen Muita mahdollisia
kommentteja työhaun tukipalveluiden kehittämiseen yleisesti? (N = 227))

Esimerkkeinä ihanteellisista palveluista ilman resurssirajoitteita esitettiin erilaisia vaihtoehtoja,
jotka vastaisivat sekä henkilökohtaisen palvelun ja kohtaamisen että erilaisen pirstaloituneen
tiedon kokoamisen tarpeisiin. Esitettiin, että jokaisella työnhakijalla tulisi olla oma henkilökohtainen työntekijä tai valmentaja, joka auttaisi
ohjaten tarpeen mukaan, toisaalta taas pohdittiin digitalisaation hyödyntämistä ja palveluiden
keskittämistä sekä tarjoamista verkossa, esimerkiksi joidenkin erityisalojen uraohjaukseen liittyen.

Kohtaamiseen liittyen vertaistuki ja vertaisverkostoituminen toistuivat sekä kyselyssä että
useassa haastattelussa. Lähes kaikissa haastatteluissa puheenaiheeksi myös nousi ja tunnistetiin työnhakijoiden tarve erilaiseen sosiaaliseen
kanssakäymiseen myös muiden samassa tilanteessa olevien työnhakijoiden kanssa. Monet
kyselyyn vastanneet kokivat tarvitsevansa vertaistukea ja keskustelua toisten työhakijoiden
kanssa, mutta myös saattoivat kertoa hyvistä kokemuksista erilaisiin kohtaamisiin liittyen.

Osaamisen kehittäminen

”Mielestäni työnhakupalveluissa tulisi
ehdottomasti ottaa huomioon työnhakijoiden vertaistuki. Auttaa paljon, että pääsee välillä pois pelkkien omien ongelmien

Monet kyselyyn vastanneet kokivat korkeakoulutetuille kohdennetun viestinnän puutteen
lisäksi ja juuri omaan tarpeeseen kuten tut20

”Työttömän työnhakijan pitäisi voida vapaammin kehittää omaa osaamistaan
ilman lamaannuttavaa kannustinloukkupainostusta.”

kintoon ja osaamiseen soveltuvien palvelujen
puutteen, etenkin ryhmämuotoisten palvelujen suhteen. Liian heterogeenisista osallistujaryhmistä koottuja ryhmämuotoisia palveluja ei
välttämättä koettu aina kovin mielekkäiksi, mikäli niistä ei koettu saavan hyötyä juuri omaan
tilanteeseen. Toisaalta osa haastateltavista sekä
joissakin kyselyn vastauksista kerrottiin hyvistä kokemuksista sellaisista koulutuksista, joissa
osallistujat ovat olleet eri alojen osaajia. Yleisesti
ottaen kyselyssä kuitenkin korostui tarve omaan
koulutustaustaan kohdennetulle koulutukselle. Osaamisen kehittämiseen liittyen kaivattiin
myös joustavampia mahdollisuuksia kehittää
omaa osaamista ja työkokemusta erilaisten
osa-aikaisen ja/tai projektiluontoisen työskentelyn avulla työnhaun ohessa. Tarve osaamisen
kehittämiseen voidaankin ymmärtää täydennyskoulutuksen lisäksi erilaisina mahdollisuuksina
kehittää, täydentää ja ylläpitää omaa osaamista
käytännön tekemisen ja osaamisen näyttämisen
kautta, minkä tietysti toivottiin lopulta johtavan
esimerkiksi työllistymiseen.

(Vastauksia kysymykseen Muita mahdollisia
kommentteja työhaun tukipalveluiden kehittämiseen yleisesti? (N = 227))

Haastatellut toimijat taas kaipasivat tarkempaa
tietoa korkeakoulutettujen osaamiseen liittyvistä täydennyskoulutustarpeista. Yleisesti ottaen
oltiin sitä mieltä, että myös korkeakoulutetut
työnhakijat hyötyisivät ainakin viestinnällisten
ja teknisten työhauntaitojen osaamisen parantamisesta (esim. hissipuhe itsestä) sekä osaamisen tunnistamisen välineiden hyödyntämisestä
ohjauksen ja koulutuksen avulla.

Viestintä
Kyselyn vastanneet antoivat runsaasti kehittämisehdotuksia viestintään liittyen. Suurin osa
niistä koski TE-toimistojen viestintää. Kyselyn
avoimissa vastauksissa nostettiin viestinnän kehittämiseen liittyen mm. seuraavia konkreettisia
kehittämisehdotuksia:

”Koen, että akateemisen yleistutkinnon
hankkineena olen enemmän tai vähemmän väliinputoajaryhmää julkisissa
työnhakupalveluissa. Sikäli kuitenkin, jos
tällaisia palveluja löytyy, on aiempiin kokemuksiini perustuen melko käsittämätöntä,
että korkeakoulutettujen tukipalveluissa
ei ole oikeastaan millään lailla huomioitu
koulutuksellisia eroja. Samoissa koulutusryhmissä istuvat sitten diplomi-insinöörit,
amk-insinöörit, humanistit ja yhteiskuntasekä hallintotieteilijät. Pitäisi olla melko
selvää, että nämä ryhmät eroavat merkittävällä tavalla sekä potentiaalisten työnantajatahojensa kuin työllisyysnäkymiensäkin
kannalta toisistaan, eikä tähän silloin sovi
mikään one-size-fits-for-all -tyyppinen ratkaisu.”
Kyselyyn vastanneet kommentoivat usein myös
tarvetta parempiin mahdollisuuksiin oman osaamisen kehittämiseen silloin kun tavoitteena on
esimerkiksi olemassa olevan osaamisen täydentäminen, mikä nousi yhtenä selkeänä tunnistettuna tarpeena läpi koko kyselyn.

o

Verkkopalveluiden kehittäminen

o

TE-toimistoon yhteydenottamisen
helpottaminen

o

Viranomaistekstien ja niissä käytettyjen
termien ja ilmaisujen ymmärrettävämmäksi
muokkaaminen

o

Paperipostista luopuminen ja siirtyminen
sähköpostiin ja/tai tekstiviesteihin

o

Kohdennettu viestintä, jonka yhteydessä
mainittiin yleisesti korkeakoulutetuille
kohdennetun viestinnän lisäksi myös
esimerkiksi alakohtainen kohdennettu
viestintä.
”Verkkopalveluja (niitä, jotka vaativat
kirjautumista) pitäisi kiireesti selkeyttää
ja modernisoida. Vanhat riippuvat tiedot
pitäisi saada pois. Ne ammattiala jne kyselyt pitäisi saada tähän päivään. Villi idea:
Joitakin toimintoja voisi kenties peliyttää?
Tulee mieleen virtuaaliohjaus, virtuaalimentorointi. Jos keskittymiskykyä voidaan
kehittää ja masennusta terapioida verkossa, miksei samoja periaatteita voisi käyttää
työnhaussakin?”

”Haluaisin pystyä räätälöimään itselleni
sopivan täydennyskoulutuksen ilman, että
pitää käydä koko insinööritutkinto uudestaan.”
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”Työnhaun tukipalveluja voisi paremmin
kohdistaa eri kohderyhmille. Korkeakoulutetuille voisi tarjota erilaisia palveluita kuin
ammattikoulun käynneille. TE-palvelujen
nettisivujakin voisi kohdistaa paremmin eri
kohderyhmille. Koulutus- tai työkokeiluja en
ainakaan heti itse pysty näkemään kovin
soveliaina korkeakoulutetuille.”

tyvien opintojen sisällyttämistä opintoihin ja
tutkintoihin tärkeänä tehtävänä, jossa oppiaineyksiköt ovat keskeisimmässä asemassa. Vaikka
työelämätaitoja pyritäänkin entistä enemmän
sisällyttämään opintoihin myös yliopistoissa,
haastatellut pitivät myös tärkeänä, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus uraohjaukseen myös
oman yksikön ulkopuolella. Opiskelijoille pitäisi
tarjota mahdollisuus keskustella omista uramahdollisuuksista sekä alavalintaan ja valmistumiseen liittyvistä peloista myös oman oppiaineen
ulkopuolelta toimivien kanssa.

”Yhteyden saaminen asiakaspalvelijaan
olisi saatava nopeammaksi ja helpommaksi. On typerää, että yhteyden saamiseksi
täytyy ensin kirjautua palveluun ja jättää
soittopyyntö johon vastataan viiden päivän
kuluessa. Usein vastaus pitäisi saada huomattavasti nopeammin. Olisi myös hienoa,
jos ihminen jonka lopulta saa kiinni osaisi
myös auttaa tarvittavissa asioissa. Henkilökohtaista tukea ja palvelua pitäisi saada
helpommin.”

”me opetetaan, ohjataan, henkilöstölle,
opiskelijoille, työnantajille, pyöritetään hallinnollisesti jne. joten resurssit. Ideaali olisi,
kuulostaa hassulta, mutta että työelämäpalveluita ei tarvittaisi, vaan asiat olisivat
niin hyvin opinnoissa. Se mitä tänä päivänä
koko ajan tehdään ja mikä koko ajan lisääntyy, että resurssi olisi riittävä opettajilla
perehtyä tai sitten olisi tämä tehtävä jollakin, jotka tekisivät enemmän tällaisia sisältöjä tutkinto-ohjelmassa tai yksikössä. Olisi
osaamista ja olisi kaikkien opiskelijoiden
saatavilla siinä vaiheessa kun tarvitsee, kun
toinen miettii alussa, toinen kandivaiheessa toinen vasta loppuvaiheessa opintoja.”
(Haastattelu, korkeakoulun asiantuntija)

”Olen saanut tarvittavan tuen, vaikkakin
jäin kaipaamaan henkilökohtaista yhteyshenkilöä TE-keskuksessa. Tällaisen yhteyshenkilön kanssa toimiminen olisi helpompaa eikä niin kasvotonta kuin nykyään.”
(Vastauksia kysymykseen Muita mahdollisia
kommentteja työhaun tukipalveluiden kehittämiseen yleisesti? (N = 227))

Haastateltavilta ihanteellisesta tilanteesta/tulevaisuudesta kysyttäessä vastattiinkin, että
opiskelijoilla ja valmistuvilla olisi enemmän
työelämäyhteyksiä opintojen aikana ja kaikilla
vastavalmistuneilla olisi jo valmistuessa jotakin
oman alan työkokemusta. Valmistuville pitäisi
tarvittaessa löytyä tukea jo ennen valmistumista
omasta korkeakoulusta. Lisäksi yhteistyö korkeakoulujen ja TE-toimistojen nähtiin tarpeellisena.
Korkeakoulut ja TE-toimistot tekevät jo nyt jonkin verran yhteistyötä niiden valmistumassa olevien opiskelijoiden kanssa, joilla ei ole tiedossa
työllistymistä tai muuta suunnitelmaa valmistumisen jälkeen.

Työelämätaidot opinnoissa
Selvityksessä nousi odotetusti esiin useita kehitysehdotuksia keskeisten toimijoiden kuten
TE-toimistojen toimintaan, mutta myös korkeakoulujen toimintaan valmistuvien työelämätaitojen kehittämiseen. Ammattikorkeakouluissa
työelämä on monin tavoin vahvemmin mukana
jo opintojen alusta alkaen opintoihin kuuluvien
työharjoitteluiden lisäksi, minkä useat haastateltavat ottivat esiin haasteena yliopistosta
valmistuvien ja heidän työelämätaitojensa näkökulmasta. Myös yliopistoissa tehdään työtä
työelämävalmiuksien sisällyttämiseksi enemmän mukaan opintoihin. Haasteena yliopistoissa
on mm. se, että oppiaineesta ja alasta riippuen
työelämäyhteydet ja harjoittelupaikat voivat olla
selkeämmin löydettävissä ja osoitettavissa kuin
toisissa oppiaineissa, joten käytännöt eivät välttämättä ole kaikkialla yhtäläisiä eivätkä kehity
yhtä nopeaan tahtiin.

Paikallisten toimijoiden
yhteistyö
Verkostoitumisen ja kohtaamisen tarpeet liittyvät kiinteästi myös palveluita tuottavien ja järjestävien tahojen paikalliseen yhteistyöhön ja
eri toimijoiden tarpeisiin verkostoitua toistensa
kanssa. Verkostoituminen ja tiiviimpi yhteistyö

Selvitykseen haastatellut yliopistojen työelämä-,
ura- ja rekryasiantuntijat pitivät työelämään liit22

kuten esimerkiksi palveluiden yhteiskehittäminen nähtiin mahdollisuutena kehittää asiakaslähtöisyyttä myös työllisyyspalveluissa. Haastatellut toimijat kuitenkin kaipaavat yhteistyöhön
mm. työkaluja, keinoja, instrumentteja, lisäosaamista, tai esimerkiksi lakimuutoksia tai lisäresursseja, jotta he voisivat toteuttaa asiakaskeskisyyttä verkostoyhteistyönä.

den tuottamiseen. Tällöin voitaisiin resursseja
tehokkaasti käyttämällä ja kohdentamalla tuottaa palveluja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin,
olivat asiakkaat sitten opiskelijoita, työnhakijoita, vastavalmistuneita, pitkäaikaistyöttömiä tai
maahanmuuttajia, olisi asiakas aidosti keskiössä
riippumatta hänen taustastaan, jolloin asiakas
voisi olla aidosti toiminnan keskiössä ja hän saisi tarjolla olevaa tukea tarvelähtöisesti jäämättä väliinputoajaksi eri toimijoiden väliin. Lisäksi
yhtenä perusteluna yhteistyön syventämiselle
useat haastateltavat korostivat, että alueellisten
toimijoiden toiminnan tavoitteet olivat lopulta
kuitenkin samoja: alueen työllisyys ja korkeakouluista valmistuvien työllistymisen ohella
myös kasvattaa ja kehittää alueen yritysten toimintaa ja sitä kautta koko alueen vetovoimaa
ja hyvinvointia. Yhteistyöverkoston johtaminen
ei haastatteluissa noussut erityiseksi puheenaiheeksi, mutta jonkin verran odotuksia verkoston
johtamisesta kohdistettiin TE-toimistoja kohtaan.

Selvitykseen haastatelluilta kysyttiin myös paikallisten toimijoiden tekemästä yhteistyöstä
alueella sekä näkemyksiä sen kehittämisestä.
Paikallisesta yhteistyöstä kysyttäessä kaikki
haastellut tahot olivat osallistuneet korkeakoulutettujen työllistymistä edistävään paikalliseen verkostoyhteistyöhön sekä suuri osa myös
erilaisiin hankkeisiin. Kaikki haastellut olivat samaa mieltä, että paikallinen verkostoituminen
on erittäin tärkeää ja toivottavaa ja jo syntyneeseen verkostotoimintaan kaivattiin lisää konkretiaa ja tavoitteellisuutta. Koettiin, että kaikki keskeiset toimijat ja heidän palvelunsa tunnetaan,
mutta paikallista verkostoyhteistyötä halutaan
syventää tulevaisuudessa enemmän yhteisen
tekemisen verkostoksi sekä Turussa että Tampereella.

”...kun lähestytään työnantajia, niin niitä
ei hirveästi kiinnosta mistä koulusta/koulutuksesta henkilö tulee vaan hänen osaamisensa. Unohdetaan ne rajat ja mennään
osaamisen kautta. Siihen me panostetaan
eikä niinkään sivuaine, pääaine jne. Toki
ne tietyllä tavalla merkitsee. Yhteen keskittymään. Arkipäivän yhdessä toimiminen
tuo aidon synergiaedun. Ollaan yhdessä ja
tehdään. Opiskelijoille mukavat tilat, missä
järjestettäisiin infoja ja cv-klinikoita. Olisi
ohjausta ja ryhmiä.” (korkeakoulun asiantuntija)

Paikallisen yhteistyön syventämisen keinona
nähtiin ensisijaisesti jo syntyneiden verkostojen
toiminnan kehittäminen ja syventäminen. Muutama haastateltava ehdotti mm., että verkoston
tapaamisissa voitaisiin keskittyä esimerkiksi jonkin konkreettisen haasteen tai casen ympärille,
jolloin löydettäisiin yhteisiä ratkaisuehdotuksia
ja toimintatapoja jonkin tietyn haasteen ratkaisemiseksi. Yhteistyön syventämisen keinoina
mainittiin myös toimijoiden tuominen yhteen
samoihin tiloihin, jolloin kaikki toimijat saisivat
synergiaetua työskentelemällä yhteisissä tiloissa. Tilat voisivat toimia samalla myös kohtaamispaikkana esimerkiksi sekä opiskelijoille että
työnhakijoille, jolloin toimintaa ja palveluja voitaisiin kehittää myös asiakaskohtaamisen kautta
entistä asiakaskeskeisemmiksi.

”...pyritään myös resursseja yhdistämään,
eli ei niin että jotkut tekevät vain kapealle
sektorille, esim. jotkut työttömille, jotkut
opiskelijoille ja jotkut pakolaisille, vaan katsottaisi asioita tarve- ja palvelulähtöisesti,
eikä niinkään, mikä se segmentti on, jolla
toimitaan. Eihän sillä ole yritysten kannalta
merkitystä, mikä ihmisen tausta tai rooli
on, vaan se, mitä hän osaa, ja mitä annettavaa hänellä on. Tätä kautta olisi hyvä
kehittää palveluita, eikä organisaatiolähtöisesti. Aika paljon haastetta siinä on eikä
se koskaan tule täysin toteutumaan, mutta
se mitä on tehtävissä, sitä pyrittäisiin koko
ajan kehittämään, siinä hengessä ja siitä
tahtotilasta.” (Haastattelu, elinkeinoyhtiön
asiantuntija)

Muutamat haastatelluista esittivät myös, että
yhteistyötä voitaisiin myös lisätä ja syventää resursseja yhdistelemällä, jolloin olemassa olevilla
ja tulevaisuudessa mahdollisesti vielä vähenevillä resursseilla voitaisiin yhdessä toimia tuloksellisemmin sekä asiakaskeskeisemmin huomioiden
entistä paremmin erilaiset asiakkaat sekä heidän
yksilölliset tarpeensa, samalla kuitenkaan varsinaisesti lisäämättä resurssien tarvetta palvelui23

Verkostoyhteistyön kehittämiseen liittyen lähes
kaikki haastateltavat painottivat myös työnantajien vahvempaa mukana oloa ja osallistumista
työllistymistä edistävien tahojen toimintaan ja
verkostoihin esim. kertomaan omista tarpeistaan. Esimerkkeinä yritysten aktiivisuudesta
etenkin haastatteluissa mainittiin erilaiset projektit, joihin yritykset tuovat erilaisia haasteitaan
ratkaistaviksi ja joissa osallistujat pääsevät näyttämään osaamistaan sekä esim. tiettyihin aloihin
keskittyvät työnantajien verkostot tai erilaiset
tilaisuudet, joissa työnantajat voisivat jakaa näkemyksiään tulevaisuuden tarpeista. Ylipäätään
kaikenlaiset tilaisuudet, joissa työnantajat esittelevät omaa toimintaansa ja joissa sekä opiskelijat
että työnhakijat pääsisivät kohtaamaan työnantajia, koettiin kaikin puolin erittäin tarpeellisiksi
ja hyödyllisiksi.

Haastatellut toimijat tunnistivat tarpeen verkostoitua, mutta myös saada yhteistyölle ja verkostoille myös jonkinlaisia pysyvämpiä rakenteita
tai alustoja, joilla kaikki toiminta, tieto ja kontaktit voisivat olla selkeämmin esillä ja tarvittaessa
paremmin saavutettavissa. Toisaalta saatettiin
myös mainita, että erilaisia verkostoja on paljonkin, mutta kaiken saatavilla olevan tiedon ja
verkostojen hallinta on haastavaa. Tiedon ja verkostojen jäsentämiseksi toivottiin jonkinlaisia
pysyvämpiä, mutta samalla tarpeiden mukaan
joustavia yhteenliittymiä, jotka olisivat sekä ihmisten että tiedon kohtaamispaikkoja ja joissa
sekä toimijat saisivat itselleen oleellista tietoa
asiakkaiden ohjaamiseksi, mutta missä myös
työnhakijat voisivat saada tietoa keskitetymmin
sekä mahdollisuuksia työnantajien kohtaamisiin.
”Meillä on hirveästi hyviä hankkeita, meillä on niin valtava määrä et jotenkin et
pyritään nyt että jollain tasolla saataisiin
sitä tietoa jaettua, et puuttuu semmoinen
yhteinen alusta mistä olisi sekä työnhakijoiden että meidän muiden toimijoiden hyvä,
helppo löytää tietoa siitä mitä kaikkea on
tarjolla, et tämäkin on hyvä, kun te teette
tätä kartoitusta, niin saatte vähän käsitystä
siitä..., että tää on aika iso paketti pitää
pelkästään omassa päässä, tässä on niin
paljon toimijoita, et sen takia on näitä verkostoja, et pystyttäsi sitä tietoa vaihtaman”
(TE-toimiston asiantuntija)

Kaikkia haastateltavia sekä joitakin kyselyyn
vastanneita puhuttivat ja myös huolettivat
TE-toimistojen resurssien riittävyys ja tulevat
organisaatiomuutokset TE-toimistoissa sekä korkeakouluissa. Haastateltavat kertoivat TE-toimistojen olevan hyvin haluttu yhteistyökumppani
ja jo toteutettuun yhteistyöhön alkaen tiedonvaihdosta erilaisiin hankkeisiin oltiin tyytyväisiä,
vaikka uuden toiminnan käynnistäminen koettiin muiden toimijoiden näkökulmasta usein
melko hitaaksi. Myös viimeisimmäksi tapahtuneiden organisaatiomuutosten jälkeen koettiin
yhteistyön määrän jonkin verran vähentyneen.

”Sellaisia pysyviä foorumeita ei loppujen
lopuksi hirveästi ole, on se tämä työllistymsipäivä mikä järjestetään mutta se on yksi,
sitä me mietitään, että mitkä pitäisivät olla
kohtaamisen paikat, koska jos on mol.fi niin
se ei ihan riitä. Kärjistyy sekin vielä, etteivät
yrityksetkään vie kaikkea sinne molliin. On
vallalla se, että pitää olla itse aktiivinen ja
myydä omaa osaamista, voi olla vierasta
monelle nuorelle.” (Elinkeinoyhtiön asiantuntija)

”Resurssit TE - toimistoissa täysin riittämättömät, puhelin-, ym. palvelut jatkuvasti
varattuja & ruuhkautuneita, erityiskysymyksiin hyvin vaikeaa saada vastausta” (Kysely)
”Sieltä (TE-toimistosta) löytyikin yllättävää
lisäapua, kun ei tiedetty mitä kaikkea he
voivat tarjota. TE-toimistossa heillä on niin
laaja skaala.” (Haastattelu, korkeakoulun
työntekijä)
”TE-toimiston kanssa meillä on koulutuksia
säännöllisesti. Jos työtä ei löydy ja meillä
on yhteyshenkilö siellä, että osataan auttaa opiskelijaa siinä tilanteessa, jos hän
valmistuu työttömäksi, mitä hänen pitää
tehdä. He ovat kertomassa palveluistaan.
Tämän tyyppistä on pari kertaa vuodessa.
Yhteistyötä av-psykologien kanssa tiivistettiin myös.” (Haastattelu, korkeakoulun
työntekijä)

Paikallista yhteistyötä ja sen syventämistä kaivattiin kaikkien samalla kentällä toimijoiden kesken, mutta kaikilta suunnilta etenkin keskeisten
toimijoiden; TE-palvelujen, korkeakoulujen ja
työnantajien kesken. TE-toimistojen ja korkeakoulujen välillä yhteistyötä haluttiin mm. varmistamaan valmistuvien ohjaaminen työelämään valmistuessa mikäli valmistuneelle ei ole
tiedossa työllistymistä, mutta myös TE-toimistojen ja muiden toimijoiden verkostoitumista
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työnantajien kesken, jolloin voitaisiin paremmin
toteuttaa työnhakijoiden osaamiseen osuvaa
työvälitystä avoimiin työpaikkoihin sekä työnhakijoiden osaamisen yhdistämisestä työnantajien joko tunnistettuihin tai tunnistamattomiin
tarpeisiin sekä vastata erilaisiin kohtaamiseen ja
verkostoitumiseen liittyviin tarpeisiin.

Vaikka verkosto itsessään ei voisi lisätä avoimien työpaikkojen määrää, paikallisella verkostoyhteistyöllä ja yhteistuotannolla tai -kehittelyllä
nähtiin voitavan parantaa asiakaskeskisyyttä
sekä palvelujen saavutettavuutta. Verkostoyhteistyön hyödyt nähtiin nimenomaan siinä, että
erilainen hyödyntämätön potentiaali saataisiin
paremmin käyttöön, toimijoiden resursseja voitaisiin käyttää tehokkaammin, eikä esimerkiksi
työttömyys pitkittyisi vain sen takia, ettei sopivaa tukea tai ohjausta ole ollut löydettävissä tai
saatavilla ajoissa. Paikallisen yhteistyön lisäksi
monet haastatellut toimijat pitivät myös valtakunnallista yhteistyötä tärkeänä ja näkivät siinä vielä hyödyntämätöintä potentiaalia esim.
opintojen ohjaukseen liittyen tai TE-toimistojen
mahdollisuuksiin hankkia alakohtaista ohjausta
tai mentorointia työnhakijoille esimerkiksi siten,
että voisi tarvittaessa ohjata työnhakijaa eteenpäin sellaisten tahojen ja kontaktien luo, jotka
voivat antaa tarkempaa alakohtaista neuvontaa ja ohjausta. Useat haastatellut nostivatkin
useassa yhteydessä esille, että TE-hallinnon ei
olisi välttämättä kannattavaa tehdä kaikkea itse
vaan, sen kannattaisi käyttää myös muita palveluiden tuottajia esim. tulosperusteista hankintamallia käyttäen.

”Mut mitä itse mietin mitä voisi TE-hallinnon työssä, niin just tämä yritystyhteistyö,
kumppanuudet, avattaisiin uusia väyliä
työllistymiseen, jos sais päättää niin se olisi
yksi keino, jolloin yhteistyö tiivistyisi meidän
ja työnantajien kanssa, toki sitä hirvittävän
paljon jo tehdäänkin, mutta sen voisi tehdä
vielä vähän eri tavalla. Esim. että tunnettaisiin ne työnantajat paremmin, tunnettaisiin
heidän rekrytointitarpeensa, tunnettasi,
tunnistettaisiin, ennakoitaisiin ne tulevat...
eläköitymiset ja muut, et oltaisiin enemmän sisällä niissä yrityksissä tietyllä tavalla,
jolloin tiedettäisiin, että milloin sieltä on
ehkä se hyvä paikka vapautumassa ja osattaisiin sitten ohjata sitten asiakkaita sinne.”
(Haastattelu, TE-toimiston asiantuntija)

”No sanotaan näin, että tällainen suomalainen järjestelmä, jossa annetaan aika paljon kaikkien kukkien kukkia niin väitän, että kun tullaan bisneksen
kehityksien näkökulmiin niin tämä on se valtava
mahdollisuus. Puhutaan koko ajan enemmän että
bisnestä tehdään tarpeiden ratkaisemiseen tai resurssien viisauteen jne. niin olemme yhä enemmän
kysymyksessä, ettei tieto tulekaan jostain yhdestä
siilosta tai menet insinööriputkesta, vaan on koko
ajan monitieteisempi ja monilähtökohtaisempi,
tämä on se valtava mahdollisuus korkeakoulutetuille jatkossa. Työllistyä ratkaisujen tekemiseen”
(Haastattelu, elinkeinoyhtiön asiantuntija)
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Yhteenveto
Selvityksessä kartoitettiin korkeakoulutettujen
työnhaun tuen ja tukipalveluiden tarpeita ja
saavutettavuutta kysymällä sekä työnhakijoiden
että ammattilaisten näkemyksiä. Korkekoulutettujen tilannetta kartoitettiin taustatiedoksi niin
Töitä! -hankkeen toimenpiteiden suunnittelua
varten kuin hankkeen tuotoksena ammattilaisten käyttöön. Korkeakoulutetut ovat hyvin heterogeeninen joukko, eikä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä esimerkiksi henkilön iän tai
koulutusalan mukaan pitäisi tehdä. Lisäksi, selvityksessä esiin nousseet tarpeet koskettanevat
läheisesti kaikkia työttömiä työnhakijoita koulutustaustasta riippumatta.

turvaa koskevissa kysymyksissä. Työttömyysturvaa koskevien vastausten saamisen lisäksi henkilökohtainen palvelu ja ohjaus liittyvät vahvasti
myös oman osaamisen tunnistamiseen ja kuvailemiseen, verkostoitumiseen, omien työllistymiseen liittyvien tavoitteiden miettimiseen, ja tiedon saamiseen oman alan uramahdollisuuksista
sekä osaamisen kehittämiseen. Omien vahvuuksien kartoittaminen ja tavoitteiden miettiminen
on tietenkin jokaisen itse tehtävä, mutta ohjaus
ja valmennus sekä ajatusten vaihto koettiin erittäin tärkeiksi.
Yleisesti ottaen julkisia työhaun tukipalveluita
pidettiin hyvin tärkeänä palveluna ja niiden uudistamiseen kohdistettiin paljon odotuksia sekä
toimijoiden että palveluiden käyttäjien taholta.
Yleisesti ottaen saatettiin myös olla huolissaan
julkisten työvoimapalveluiden tulevaisuudesta,
toiminnan fokuksesta ja resurssien riittävyydestä. Toisaalta selvityksessä kävi ilmi, että tulevaisuuden mahdollisuuksista oltiin myös hyvin innostuneita ja koettiin, että työvoimapalveluiden
asiakaslähtöisyyttä voidaan ja niitä tulisi vahvasti kehittää. Yhteenvetona voidaan sanoa myös,
että sekä kyselyyn vastanneiden työnhakijoiden,
että haastateltujen ammattilaisten näkemykset
ja ajatukset siitä, millaista tukea ja millaisia palveluja työllistymisen tukemiseen ja edistämiseen
pitäisi olla, olivat pääpiirteittäin hyvin yhdenmukaisia. Sekä haastellut että kyselyyn vastanneet korostivat henkilökohtaisen ohjauksen ja
neuvonnan merkitystä sekä verkostoitumisen
ja työnhakijan oman aktiivisuuden tukemista.
Asiakaslähtöisyyden kehittäminen ja asiakkaan
asettaminen toiminnan keskiöön on usein myös
suuri muutos myös organisaation omalle toiminnalle, koska muutos asiakaslähtöiseen toimintatapaan asettaa myös organisaatioiden oman toiminnan tarkastelun alle ja haastaa herättämään
kysymyksen, voidaanko olemassa olevilla prosesseilla tuottaa uudenlaista asiakaskeskeistä
palvelua ja miten omaa toimintaa tulisi kehittää,
jotta asiakaslähtöisyyttä voitaisiin toteuttaa.

Selvityksessä kartoitettiin tarpeita laajasti ja vastaajina oli työnhakijoita useilta eri aloilta, joten
johtopäätöksiä esimerkiksi tarkemmista täydennyskoulutustarpeista ei voida tehdä. Selvityksen
perusteella ainoana kriteerinä, jolla voitaisiin
mahdollisesti erottaa erilaisia asiakasryhmiä ja
painotuksia palveluntarpeissa voisi olla työttömyysaika, koska työttömyyden pitkittyessä
työnhakija voi tarvita erilaista tukea kuin heti
työttömyyden alussa. Selvitys toteutettiin haastattelemalla tamperelaisia ja turkulaisia toimijoita ja lähettämällä kysely korkeakoulutetuille
työttömille työnhakijoille Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueille. Selvitys antaa yleiskuvaa
korkeakoulutettujen työnhaun haasteista ja palveluiden tarpeista. Myöskään merkittäviä aluekohtaisia eroja ei tässä selvityksessä löytynyt.
Yhteenvetona tarvekartoituksen perusteella
voidaan sanoa, että korkeakoulutetut työttömät työnhakijat kokevat tarvitsevansa enemmän henkilökohtaista ohjaus ja valmennusta
oman tilanteen ja vaihtoehtojen pohtimiseen
sekä joustavia vaihtoehtoja osaamisen kehittämiseen myös työttömyys aikana sekä mahdollisuuksia kohtaamisiin ja verkostoitumiseen sekä
työnantajien että toisten työnhakijoiden kanssa.
Tarve henkilökohtaiseen palveluun voi korostua
etenkin työttömyyden alkuvaiheessa ja työttömyysaikana erilaisissa omaa tilannetta, erilaisia
palveluja ja mahdollisuuksia sekä työttömyys-
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Liitteet

Kuva 1. Miten tärkeänä pidät/pidit käyttämääsi työnhaunpalvelua oman työnhakusi/työllistymisesi kannalta?
(Arvio palvelun tärkeydestä) (palvelulistauksessa käytettiin TE-toimiston yleisimpiä tarjoamia palveluja)

Kuva 2. Mitä seuraavista palveluista tarvitsisit nyt?
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Kuva 3. Keiden seuraavien toimijoiden työllistymisen tukipalveluja olet käyttänyt? (Arvio palvelun tärkeydestä)

Kuva 4. Mistä olet saanut hyödyllisimmät neuvot/ohjeet työnhakuun? (Enintään viisi tärkeintä tahoa tärkeysjärjestyksessä)
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Kuva 5. Missä asioissa työnhakuun liittyen tarvitset nyt/olet tarvinnut apua tai tukea?

Kuva 6. Etsiessäsi tietoa seuraavista työnhaun tukipalveluista, kuinka helposti löysit tietoa?
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Kuva 7. Kuinka todennäköisesti olisit kiinnostunut ryhtymään yrittäjäksi tulevaisuudessa? Kuinka todennäköisesti
olisit kiinnostunut tulevaisuudessa kokeilemaan erilaisia työllistymisen muotoja kuten kevyt yrittäjyys, tiimiyrittäjyys, osuuskunta jne (itsensä työllistäminen muuten kuin työsuhteessa työnantajaan)

30

Kyselyyn vastanneiden taustatiedot (kuvat 8–16)
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