
TAHTOA VÄLITTÄÄ – KEINOJA
RATKAISTA

Työnvälityksen tehostaminen
työtarjousten määrää ja laatua

parantamalla Pirkanmaan
TE-toimistossa

Regina Saari

Opinnäytetyö
Marraskuu 2013
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen
koulutusohjelma
Yrittäjyyden suuntautuminen
Ylempi AMK -tutkinto



2

Sillon lyhyt tukka pehmennyksellä, huomaamaton meikki, nauruton hymy, vekkihame
ja paitis ja vyö ja huivi samaaväriä

ja kiilapohjat ja se kysyy jotain ihmeellistä ja puhuu työhistoriasta ja karensseista niinku
tyhjää vaan ja hakkaa konettaan vimmatusti, vastaa puhelimeen ja lurittaa sinne samat
höpinät ja sanoo mulle haloo ja nauraa älyttömästi mut sit se taas kertaa samat asiat ja
antaa mulle varmuuden vuoksi lapun kouraan ja lupaa ottaa yhteyttä jos.

(Dammert Aili 1992)
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työnvälitystoimintaa tuottamalla kehittämisehdotuksia työtarjousten määrän ja laadun
parantamiseksi. Tarve kehittämistoimintaan tuli toimeksiantajalta. Työn tiedonhankin-
tamenetelmä oli Pirkanmaan TE-toimiston henkilöstölle suunnattu kyselytutkimus.
Työn teoreettinen viitekehys muodostui työ- ja elinkeinohallinnon strategisesta ja toi-
minnallisesta viitekehyksestä sisältäen TE-toimistojen palvelu-uudistukseen liittyvät
keskeiset tavoitteet ja perusteet. Työssä on hyödynnetty strategisen kehittämisen väli-
neitä.

Kyselyn tuloksista selvisi, että toimiston ydintehtävään, työnvälitykseen liittyvä työtar-
joustoiminta on toimistossa varsin selkiytymätöntä. Työtarjousten tekemiseen liittyy
paljon ristiriitaista tavoiteasetantaa, subjektiivisia näkemyksiä ja niihin perustuvia eri-
laisia työ- ja toimintatapoja. Toimiston eri palvelulinjojen, linjojen ryhmien ja eri asian-
tuntijoiden rooli työtarjouksiin liittyvissä tehtävissä on jäsentymätöntä, eikä toiminnalle
ole asetettu selkeitä tehtävä- tai ryhmäkohtaisia tavoitteita. Työtarjouksiin liittyvä työ-
prosessi on epäselvä, eikä siitä ole sovittu. Selkiytymätön toiminta aiheuttaa paljon lisä-
työtä, jonka johdosta tarjouksia jätetään tekemättä. Toimintaan sisältyy paljon määritte-
lemättömiä odotuksia, joilla on negatiivinen vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja jak-
samiseen.

Keskeisimpinä johtopäätöksinä ja kehittämisehdotuksina esitetään, että Pirkanmaan TE-
toimiston tulisi määritellä työtarjoustoimintaan liittyvät tavoitteet, roolit ja toimintaoh-
jeet toimiston kaikkien palvelulinjojen, ryhmien ja eri asiantuntijoiden tehtäviin nähden.
Asiaa tulisi tarkastella toimiston arvojen, vision ja toiminta-ajatuksen viitekehyksestä.
Lisäksi tulisi huomioida TE-toimiston toiminnan ja palvelu-uudistuksen tavoitteet. Työ-
tarjousten tekeminen tulisi saada osaksi selkeitä päivittäisiä työprosesseja. Tällöin teh-
tävään tulisi varattua myös sille kuuluva aika. Työtarjousten määrän ja laadun kehittä-
misen tulisi olla toimistossa jatkuva prosessi, ei yksittäinen kehittämistoimenpide. Työ-
tarjouksiin liittyvien toimien vaikuttavuutta tulisi myös mitata.
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ABSTRACT

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampere University of Applied Sciences
Master’s Degree Programme in Entrepreneurship and Business Competence
Option of Entrepreneurship

SAARI, REGINA:
Will to Care – Means to Resolve
Optimizing the Employment Service by Improving the Quantity and Quality of Job
Offers in Pirkanmaa Employment and Economic Development Office

Master's thesis 107 pages, appendices 6 pages
November 2013

The aim of this study was to optimize the employment service of Pirkanmaa Employ-
ment and Economic Development Office by producing development suggestions to im-
prove the quantity and quality of job offers. The development work was commissioned
by  the  client.  The  research  method  of  the  study  was  a  survey  to  the  personnel  of
Pirkanmaa Employment and Economic Development Office. The theoretical framework
was formed by using the strategic and functional framework of the Employment and
Economic Development Office administration, including the central goals and bases
related to the Employment and Economic Development Office service reform. Mediums
of strategic development have been utilized in the study.

Making job offers is a part of labour exchange, the key task of the Employment and
Economic Development Office. Based on the results of the survey, the state of job of-
fers is fairly confused. When it comes to making job offers, there are a great number of
different  courses  of  action  that  are  based  on  contradictory  goal  setting  and  subjective
viewpoints. In job offer related tasks, the roles between different service lines, groups
inside the service lines and individual experts is unclear and there is not any clear task
or group-related goal setting. The work process related to job offers is unclear and unde-
fined. The unclear operations model causes a great deal of extra work and therefore job
offers are being neglected. There are a great number of undefined expectations that have
a negative impact on well-being and coping of the personnel.

As a conclusion and development suggestion it is proposed that Pirkanmaa Employment
and Economic Development Office should define all the job offer related goals, roles
and instructions in regard to the tasks of all the service lines, groups and individual ex-
perts. The matter should be observed in the framework of values, vision and business
idea of the office. In addition, the goals of Employment and Economic Development
Office operation and service reform should be taken into account. Making job offers
should become a part of clear, daily work processes in those operations where it is func-
tional. That way it would be possible to reserve enough time for the task. Developing
the quality and quantity of job offers should be a continuous process, not an individual
action. Also the effectiveness of job offer related actions should be measured.

Key words: employment service, job offer, service reform, effectiveness, quality
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1 JOHDANTO

1.1 Tausta

Työ- ja elinkeinotoimistoissa on meneillään valtakunnallinen palvelu-uudistus, jonka

aikana työ- ja elinkeinotoimistojen toiminta ja palvelut on tarkoitus muuttaa kokonais-

valtaisesti. Uudistuksen myötä pyritään tarjoamaan entistä monipuolisemmat ja selke-

ämmät palvelut sekä henkilö- että yritysasiakkaille. Uudistuksen tavoitteena on erityi-

sesti tehostaa työnvälitystä. Työnvälitys on valtakunnallisesti määritelty työ- ja elinkei-

notoimistojen ydintehtäväksi.

Työnvälityksen keskeinen toimintamuoto on työtarjousten tekeminen. Työtarjouksilla

pyritään vahvistamaan henkilöasiakkaan nopeaa työllistymistä. Nopealla työllistymisel-

lä taas pyritään osaltaan vahvistamaan talouden kasvua ja kuromaan umpeen julkisen

talouden kestävyysvajetta. Työnvälityksen tehostaminen on myös osa työ- ja elinkeino-

toimistojen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa. Vuonna 2014 työ- ja elinkeinomi-

nisteriö on asettamassa työ- ja elinkeinotoimistoille uuden valtakunnallisen tulostavoit-

teen, työtarjousten lisäämisen.

Pirkanmaalla on vuoden 2013 alusta toiminut uusi, maakunnallinen työ- ja elinkeino-

toimisto; Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

muodostettiin yhdistämällä aiemmin Pirkanmaalla toimineet viisi itsenäistä työ- ja elin-

keinotoimistoa toimipaikkoineen yhdeksi kokonaisuudeksi. Toimistoon valittiin uusi

johto ja esimiehet. Myös henkilöstö hakeutui uusiin tehtäviin. Toiminta uudistettiin ko-

konaan.

Uusi valtakunnallinen toimintamalli perustuu asiakkaiden palvelutarpeisiin liittyvään

palvelulinjajakoon. Toiminnassa korostuu lisäksi monikanavainen palvelu. Uudistuksen

kokonaisvaltaisuutta kuvaa, että työ- ja elinkeinotoimistojen toimintaa ohjaava lainsää-

däntö muuttui vuoden 2013 alusta.

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston visio määrittelee, että Pirkanmaan työ- ja elin-

keinotoimisto on vahva ja arvostettu työ- ja elinkeinopalvelujen edelläkävijä, joka on

aito kumppani sekä uudistuva asiantuntijapalvelujen tuottaja, jolla on tahtoa välittää ja
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keinoja ratkaista. Toimiston toiminta-ajatuksena on toteuttaa ratkaisuja rekrytoinnin ja

työllistymisen tarpeisiin. Vision ja toiminta-ajatuksen avulla korostetaan työ- ja elinkei-

notoimistojen ydintehtäviä: Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista ja yritysten

toimintaedellytysten parantamista.

1.2 Tavoite ja tarkoitus

Työnvälitys on sekä työnhakija- että työantajapalvelua. Työnvälityksen avulla turvataan

työvoiman saatavuutta sekä parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä. Pirkanmaan

työ- ja elinkeinotoimiston johdon näkemyksen mukaan työnvälitystä tulee uudessa työ-

ja elinkeinotoimistossa tehostaa.  Työnvälitystä voidaan tehostaa monin eri tavoin, mut-

ta eräs keskeisistä ja mitattavista keinoista on työtarjousten määrän ja laadun paranta-

minen.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehostaa Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston

työnvälitystoimintaa. Työn tarkoituksena on tuottaa kehittämisehdotuksia työtarjousten

määrän ja laadun parantamiseksi.

1.2 Toteuttaminen

Lähestymistapana opinnäytetyössä on tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa luodaan

kehittämisideoita tai ratkaisuehdotus havaittuun ongelmaan. Tutkinnan kohde eli tapaus

voi olla esimerkiksi yrityksen tai organisaation palvelu, tuote, prosessi tai toiminta.

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 52.) Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohde on

toiminta.

Työn teoreettinen viitekehys muodostuu soveltuvin osin työ- ja elinkeinohallinnon stra-

tegisesta ja toiminnallisesta viitekehyksestä sisältäen työ- ja elinkeinotoimistojen palve-

lu-uudistukseen liittyvät keskeiset tavoitteet ja perusteet. Teoreettinen viitekehys muo-

dostuu lisäksi työnvälitykseen liittyvien valtakunnallisten ja alueellisten tutkimusten

hyödyntämisestä sekä työtarjouksiin liittyvästä tilastotiedosta. Työssä on hyödynnetty

strategisen kehittämisen välineitä.
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Tutkimusmenetelmänä on Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston henkilöstölle keväällä

3013 suunnattu kysely. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston johto on määrittänyt

työnvälitykseen liittyvän kehittämistoiminnan tavoitteet ja tahtotilan. Tavoitteita ja tah-

totilaa on pidetty kyselyn tiedonkeruun, analysoinnin ja arvioinnin pohjana. Tutkimuk-

sen tuloksia peilataan johtopäätöksissä tehtäessä mm. johdon asettamiin tavoitteisiin.

Työnvälitykseen liittyvät kehittämisehdotukset on esitetty Pirkanmaan työ- ja elinkeino-

toimiston arvot, visio ja toiminta-ajatus sekä laajempi työnvälityksen viitekehyksen ko-

konaisuus huomioiden. Tutkimustulokset esitellään tässä opinnäytetyössä tausta-

analyysin pohjalta tehtyinä sanallisina koosteina. Kyselyn vastauksista tehtyyn laajem-

paan koosteeseen ja analyysiin perehtymällä, voi tarvittaessa saada lisätietoa tutkimuk-

seen  liittyen.  Kooste  ja  analyysi  ovat  saatavissa  työn  tekijältä  tai  Pirkanmaan  TE-

toimistosta.
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2 JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEET, ROOLI JA TEHTÄ-

VÄT

2.1 TE-toimiston toiminnan ohjaus ja tavoitteet

Työ- ja elinkeinotoimistot (jäljempänä TE-toimisto) toimivat Elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskusten (jäljempänä ELY-keskus) alaisina paikallisviranomaisina. Työ- ja

elinkeinoministeriö kehittää ELY-keskusten ja niiden alaisina toimivien työ- ja elinkei-

notoimistojen palveluja sekä vastaa molempien edellä mainittujen tahojen hallinnolli-

sesta ohjauksesta. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa vuosittain toimintastrategian ja

tulostavoitteet sekä antaa ohjeet, joiden mukaisesti ELY- keskus ohjaa työ- ja elinkeino-

toimistoja. (Laki elinkeino-… 2009.)

ELY-keskusten toimintaa ohjaa yhteinen ELY-keskuksista annetun lain (897/2009) mu-

kainen strategia-asiakirja. Strategia-asiakirja pohjautuu hallitusohjelmaan. Ensimmäinen

koko hallituskautta koskeva strategia-asiakirja on laadittu vuosille 2012 – 2015. Strate-

gia-asiakirjassa linjataan ELY-keskusten toiminnan strategiset tavoitteet ja painopisteet

sekä linjaukset resurssien kohdentamiselle. Linjauksissa huomioidaan kunkin ELY-

keskuksen toimintaympäristö. Lisäksi asiakirjassa annetaan suuntaviivoja ELY-

keskuksen toiminnan kehittämiselle. Strategia-asiakirja luo viitekehyksen ELY-

keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toiminnan yleiselle suunnittelulle, ohjauk-

selle ja järjestämiselle. (Elinkeino-… 2011, 3 - 9.)

Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävän ja menestyvän Suomen rakentami-

nen. Hallitusohjelman toimintaa yhdistää kolme kokonaisuutta: Köyhyyden, eriarvoi-

suuden ja syrjäytymisen vähentäminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän

talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn parantaminen. Nämä kaikki määrittävät

sekä ELY-keskuksen että niiden alaisten TE-toimistojen toimintaa ja asettavat toimin-

nalle tavoitteita hallituskauden aikana. (Elinkeino-…2011, 3.)

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa (2011, 1 - 80) tavoitellaan Suomen

kilpailukyvyn vahvistumista, työllisyyttä ja hyvinvointia. Koko hallitusohjelmaa läpi-

leikkaavana teemana lähes kaikissa painopisteissä on pyrkimys korkeaan työllisyysas-
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teeseen. Nimenomaan julkisen talouden vakauttaminen edellyttää korkeaa työllisyyttä ja

kasvua. Erityisesti työllisyyttä painotetaan elinkeino-, työllisyys- ja innovaatiopolitiikan

painopisteissä ja tavoitteissa, joissa korostetaan työmarkkinoiden toimivuutta Suomen

kilpailukyvyn edellytyksenä. Hallitusohjelmassa esitetään monia toimia työttömyyden

vähentämiseen liittyen. Keskeisenä keinona on pyrkiä toimiin, jotka mahdollistavat

työttömien nopean paluun takaisin työmarkkinoille.

ELY-keskusten strategia-asiakirjan pohjalta laaditaan jokaiselle ELY-keskukselle erilli-

set strategiset tulossopimukset. Strateginen tulossopimus perustuu strategia-asiakirjassa

asetettuihin hallitusohjelman tavoitteisiin ja päämääriin sekä maakuntaohjelmiin sekä

niiden toteuttamissuunnitelmiin. Asiakirjat laaditaan hallituskaudeksi ja ne tarkastetaan

vuosittain. Strategisen tulossopimuksen lisäksi ELY -keskuksille laaditaan toiminnan

ohjausta ja järjestämistä koskevat toiminnalliset tulossopimukset. Toiminnalliset tulos-

sopimukset tarkentavat strategista sopimusta. Toiminnallisessa tulossuunnitelmassa

esitetään konkretisoidut toimenpiteet tulevalle vuodelle. Toiminnalliset tulossopimukset

laaditaan vuosittain. (Elinkeino-… 2011, 9; Pihlman 2009, 8.)

TE-toimistot osallistuvat vuosittain yhdessä ELY-keskusten kanssa tulosuunnitteluun.

Tulossuunnittelun yhteydessä käsitellään keskipitkän aikavälin strateginen tulossuunni-

telma ja hallinnonalakohtaiset toiminnalliset tulossuunnitelmat. Tulossuunnittelussa

otetaan myös kantaa mm. TE-toimiston toimintamenomäärärahoihin ja substanssimää-

rärahoihin. Tulossuunnittelun jälkeen ELY-keskus ja TE-toimisto neuvottelevat yhdessä

työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tulossopimuksen. Tulossopimukset sisältävät tavoit-

teista käsin olevia ohjausindikaattoreita. Kaikilla ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on

keskenään samat painopisteet, toimintalinjat ja mitattavat tavoitteet. Kaikki ELY-

keskusten tavoitteet eivät kuitenkaan ole TE-toimiston tavoitteita. TE-toimiston tavoit-

teet tulevat työ- ja elinkeinopoliittisista tavoitteista käsin. (Pihlman 2009, 8.)

TE-toimistoille vuodelle 2014 asetetut tavoitteet liittyvät vuoden 2013 tapaan toiminnal-

le asetettuihin tavoitelinjauksiin. TE-toimistojen tavoitteiden osalta strategisia tavoite-

linjauksia ovat pitkäaikatyöttömien ja nuorten työttömyyden vähentäminen sekä työllis-

tymisen nopeuttaminen, työvoima- ja yrityspalvelujen laadun ja vaikuttavuuden paran-

taminen, sähköisten palvelujen käytön lisääminen sekä työvoiman maahanmuutolle,

kotoutumiselle ja hyville etnisille suhteille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Stra-
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tegisia tavoitteita, jotka sisältävät myös ohjausindikaattorit ovat työllisyysaste, työttö-

myysaste, uusien yritysten määrä, rekrytointiongelmia kokeneiden työpaikkojen osuus

enintään %, alle 25-vuotiaiden työttömyysaste ja ulkomaalaisten työttömyysaste. (Pir-

kanmaan ELY-keskuksen strategisen… 2012, 30 – 31; Pirkanmaan elinkeino-… 2011.)

ELY-keskusten ja TE-toimistojen toiminnallisia ohjausindikaattoreihin saattaa tulla

vuosittaisia tarkennuksia ja ohjausindikaattorit saattavat muuttua hieman vuosittain suh-

teessa strategisiin tavoitelinjauksiin.  Vuonna 2014 strategisista tavoitteista johdettuja

toiminnallisina tavoitteina ovat vaikeasti työllistyvien määrä, tuella palkatuista henki-

löistä yrityksissä vähintään %, virta yli 3 kuukauden työttömyyteen enintään %, virta yli

3 kuukauden työttömyyteen alle 25 -vuotiailla enintään %, virta yli 3 kuukauden työt-

tömyyteen 25 – 29 -vuotiailla vastavalmistuneilla enintään %, kolme kuukautta amma-

tillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus enintään %, palkka-

tuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden työttömien osuus enintään %, TE-toimiston

positiivisten työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden palvelukokemusten osuus, CV:n jul-

kaisseiden työnhakijoiden osuus kaikista työttömistä työnhakijoista sekä verkon kautta

työnhakunsa aloittaneiden työnhakijoiden %. (Pirkanmaan elinkeino-… 2011, 1; Pir-

kanmaan ELY -keskuksen tulostavoite-esitys vuodelle 2014, liite 1.)

Työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut vuoden 2014 tulossuunnitteluun liittyvän

aineiston ELY-keskuksiin valmisteltavaksi syksyllä 2013. Myöhemmin työ- ja elinkei-

noministeriö on vielä täydentänyt toiminnallisen tulossuunnittelun ohjetta työllisyys- ja

yrittäjyyspolitiikan osalta asettamalla kokonaan uuden tavoitteen TE-toimistoille.  Uu-

tena tavoitteena on työtarjousten lisääminen. Uutena tulostavoiteindikaattorina on työ-

tarjouksesta tai muuten toimiston hakijalla täyttyneiden työpaikkojen osuus kaikista

työpaikoista. TE-toimistojen tulee lisätä työtarjousten tekemistä työttömille. Työtarjo-

uksia tulee ohjeen mukaan tehdä erityisesti heti työttömyysjakson alussa, mutta myös

työttömyyden pitkittyessä kaikille työttömille, joilla on riittävät työmarkkinavalmiudet.

(Työ- ja elinkeinoministeriön kirje 1432/00.03.01/293.)

Uusi työtarjouksiin liittyvä tavoite on asetettu syksyn 2013 aikana ja perustuu Kataisen

hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan. Rakennepoliittisessa ohjelmassa (2013, 10.)

määritellään keinoja talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden

kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Tämä edellyttää myös nykyistä tehokkaampia
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työvoimapalveluja ja työnvälitystä, jotta työllistymistä voidaan nopeuttaa. Keinoksi on

määritelty työtarjousten lisääminen.

Työ- ja elinkeinoministeriön kirjeessä (1432/00.03.01/293) todetaan yleisesti, että työ-

tarjouksia tehdään vähän ja niiden käyttöä on nostettava tuntuvasti. Työtarjouksesta tai

muuten toimiston hakijalla täyttyneiden työpaikkojen osuus koko maassa oli vuonna

2012 16,9 % ja kuluvana vuonna 12 % (heinäkuu 2013, vajaa keskiarvo).  Työttömistä

työnhakijoista noin 10 %:lle on tehty työtarjouksia (heinäkuu 2013, vajaa keskiarvo).

Työtarjousten määrissä on erittäin suuria alueellisia eroja. Pirkanmaan osalta työtarjous-

ten määrät ovat maan alhaisimpia. Tämä käy ilmi alla olevasta taulukosta 1. (Työ- ja

elinkeinoministeriö 1432/00.03.01/293).

TAULUKKO 1. Työtarjousten määrät Suomen TE-toimistoissa (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriön kirje 1432/00.03.01/293)

TE-TOIMISTO
v 2011
ka.

v 2012
ka.

v 2013
vajaa ka.

02 UUSIMAA 14,2 15,2 7,4
03 VARSINAIS-SUOMI 18,9 16,3 13,7
14 SATAKUNTA 20,8 18,2 16,9
15 HÄME 35,2 28,8 24,5
04 PIRKANMAA 11,4 10,4 7,9
05 KAAKKOIS-SUOMI 33,6 33,4 27,3
06 ETELÄ-SAVO 32,0 34,4 34,2
09 POHJOIS-SAVO 24,5 20,5 15,9
10 POHJOIS-KARJALA 52,5 32,6 18,6
08 KESKI-SUOMI 14,6 13,1 12,8
16 ETELÄ-POHJANMAA 29,3 19,3 17,6
07 POHJANMAA 16,0 12,4 7,0

12 POHJOIS-POHJANMAA 14,9 14,1 10,3
11 KAINUU 19,7 13,1 13,9
13 LAPPI 12,8 10,9 14,1

KOKO MAA 18,5 16,9 12,0
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Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun tavoitteita ovat työllisyysasteen nostaminen, osaa-

van työvoiman välittäminen joustavasti työnantajan tarpeisiin, onnistuneet siirtymät

työmarkkinoilla, tasapainoinen työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto, rakenteelli-

sen työttömyyden alentaminen, työttömyydestä aiheutuvien menojen alentaminen ja

syrjäytymisen ehkäisy. Julkisen toimijan ja asiakkaiden tavoitteiden tulisi olla tasapai-

nossa keskenään. (Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportti 2009, 12 – 13.)

TE-toimistolle asetetulla työtarjousten lisäämiseen asetetulla tavoitteella ja sen saavut-

tamisella on vaikutus myös monen muun toiminnalle asetetun strategisen tavoitteen

toteutumiseen. Nopea työllistyminen on jo itsessään strateginen tavoite. Tehokkaalla

työnvälityksellä pyritään lyhentämään työttömyyden kestoa jo nopeuttamaan työllisty-

mistä. Nopealla työllistymisellä on vaikutusta työllisyys- ja työttömyysasteisiin. Korkea

työllisyysaste osaltaan luo pohjaa maan kilpailukyvylle ja julkisen talouden vakauttami-

selle. Nopea työllistyminen estää pitkäaikaistyöttömyyttä, nuorten työttömyyden pitkit-

tymistä ja vaikeasti työllistyvien määrää. Nopea työllistyminen estää myös syrjäytymis-

tä ja köyhyyttä ja siten estää myös eriarvoisuutta.

Nopea työllistyminen edellyttää taas osaltaan vaikuttavia työllisyydenhoidon toimia,

jotka ovat kytköksissä TE-toimiston toiminnallisiin tavoitteisiin. Toiminnallisten tavoit-

teiden saavuttaminen kytkeytyy tehokkaaseen työnvälitykseen. Työtarjous on työnväli-

tyksen keskeisiä keinoja. Työtarjousten määrän ja laadun parantamisella on varsin suuri

merkitys työllisyyden hoidossa ja julkiselle työvoima- ja yrityspalvelulle asetettujen

tavoitteiden saavuttamisessa.

2.2 TE-toimiston rooli, toiminnan painopisteet ja tehtävät

Julkisen työvoimapalvelun tavoitteet, painopisteet, rooli ja tehtävät muuttuvat koko ajan

poliittisen ohjauksen ja toimintaympäristön muutosten johdosta. Muutokset juontavat

lähtökohtansa asetetuista hallituskauden tavoitteista ja heijastuvat lainsäädäntöön ja

toiminnan painopisteisiin, rooliin ja tehtäviin.  Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalve-

lusta (916/2012) määrittää, että talouden kasvun, korkean työllisyyden ja hyvinvoinnin

turvaamiseksi valtio edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman tarjontaa yhdes-

sä eri sidosryhmien kanssa.
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Uusi vuoden 2013 vaihteessa voimaan tullut laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelus-

ta (916/2012) määrittää, että TE-toimisto, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukes-

kus ja ELY-keskus tarjoavat julkisia työvoima- ja yrityspalveluja. Julkisilla työvoima-

ja yrityspalveluilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työ-

voiman saatavuutta, tarjoamalla työtä hakeville mahdollisuuksia saada työtä sekä ediste-

tään uuden yritystoiminnan syntymistä, kehitetään yritysten toimintaedellytyksiä ja työ-

elämän laatua. Julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tarjotaan työnvälityspalveluita

tieto- ja neuvontapalveluita, osaamisen kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käyn-

nistämis- ja kehittämispalveluita. Uuden lain painopisteet ovat aikaisempaa elinkeino-

poliittisesti painottuneemmat.

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (2009/897) määrittää, että työ- ja

elinkeinotoimistojen tehtävänä on omalla toimialueellaan edistää työvoiman saatavuu-

den turvaamista ja työllisyyden parantamista, toimeenpanna julkinen työvoimapalvelu,

edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tarjota yrityspalveluihin liittyvää neuvontaa ja

hoitaa muut sille määrätyt tai ELY-keskuksen sille määräämät tehtävät.

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun asiakkaita ovat henkilöasiakkaat, työnantajat ja

yritykset. Laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta ei ole enää eroteltu henkilöasi-

akkaiden ja yritys- ja työnantaja-asiakkaiden palvelua. Palvelu, joka tulee henkilöasiak-

kaan työllistymistä, tukee myös työnantajan työvoiman saantia. Työnvälitys, tieto- ja

neuvontapalvelut, palkkatuki ja muut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut ovat siis sekä

työnhakija että työnantajapalveluja. (Ohje julkisesta… 2013, 5.)

Julkisen työvoimapalvelun uudistuminen on ollut 2000-luvulla ns. kaksihaarainen.

Vanhasen hallituksen työllisyysohjelma (2003 - 2007) määritti julkisen työvoimapalve-

lun osalta palvelurakenteen kehittämisen kahteen eri suuntaan. Vaikeimmin työllistyvi-

en palvelut ja resurssit koottiin uusiin työvoiman palvelukeskuksiin, jotka ovat alue- ja

paikallistason viranomaisten ja muiden palveluntuottajien asiantuntijaverkostoja. Tämä

uudistus käynnistyi alkujaan vuosina 2001 yhteispalvelukokeiluilla. Toisaalta taas työ-

voimatoimistojen palvelumallin uudistuksen lähtökohdat olivat Vanhasen työllisyysoh-

jelman mukaan varhaisen asiakkaiden palvelutarpeen mukaisen palvelun tarjoaminen

heti työnhaun alussa, avoimille työmarkkinoille suuntatuvan työotteen vahvistaminen,

työnhakijoiden omatoimisuuden tukeminen työnhakukeskuksissa ja sähköisiä palveluja
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kehittämällä sekä vahvistamalla työvoimatoimiston roolia aktiivisena toimijana työ-

markkinoilla. (Arnkil ym. 2008, 21).

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun lähtökohta on, että palvelujen käyttö perustuu asi-

akkaan yksilölliseen palvelutarpeeseen. Kaikki palveluvalikoimaan kuuluvat palvelut

ovat kaikkien henkilöasiakkaiden käytettävissä. Työnhakijoiden palvelu on TE-

toimistoissa järjestetty palvelulinjoittain ja työnhakijan palvelutarve määrittää sen, min-

kä palvelulinjan asiakkaaksi hänet ohjataan. Palveluiden käyttöä ei rajoita se, mihin

asiakasryhmään asiakas kuuluu, mille palvelulinjalle hänet ohjataan tai minkä virkailija-

ryhmän asiakkaana hän on. Myöskään sillä, onko henkilö TE-toimiston vai työvoiman

palvelukeskuksen asiakkaana ei ole palvelujen tarjoamisen kannalta vaikutusta. (Ohje

julkisesta… 2013, 6.)

Jos henkilöasiakkaan osaaminen ja ammattitaito on ajan tasalla, työnvälitys on hänelle

ensisijainen palvelu. Tähän perustuen työnvälitys työtarjousmenettelyineen on julkisena

työvoima- ja yrityspalveluna kaikkien palvelulinjojen ja palvelulinjojen ryhmien ja vir-

kailijoiden työväline. (Ohje julkisesta… 2013, 6.)

Asiakkaalla ei toisaalta pääsääntöisesti ole subjektiivista oikeutta mihinkään palveluun.

Palvelun tarjoamista rajaavat asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen lisäksi TE-toimiston

työvoimapoliittinen harkinta ja käytettävissä olevat määrärahat. (Ohje julkisesta…

2013, 6.)

Julkisen työvoimapalvelun rooli, painopisteet ja rakenne ovat muuttuneet jatkuvasti.

Julkinen työvoimapalvelu on poliittisesti ohjattua toimintaa ja erilaiset painopisteiden

vaihtelut palvelujen kohdentamisessa vaihtelevat usein hallituskausittain. Julkisen työ-

voimapalvelun rooli painopisteet ja rakenne ovat myös jatkuvasti tutkimusten kohteena.

Räisänen (2012, 3) kysyy, mikä on julkisen työvoimapalvelun rooli, ja mikä sen tulisi

olla. Hän pohtii tuleeko julkinen työvoimapalvelu koskaan valmiiksi jatkuvista uudis-

tuksista huolimatta. Räisänen mukaan julkisen työvoimapalvelun roolin osalta tulisi

käydä keskustelua siitä, mitä julkinen työvoimapalvelu tekee itse, mitä sen kannattaa

hankkia ja mitä voisi jättää kokonaan markkinoiden hoidettavaksi. Räisäsen mukaan
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keskustelua ovat Suomen osalta suodattaneet julkisen työvoimapalvelun kohtuullisen

hyvät tulokset. Työnantajat käyttävät julkista työnvälitystä merkittävän aktiivisesti.

Laukkanen (2012, 6 - 18) pohtii työttömyyden päättymissyiden muutoksia ja julkisen

työvoimapalvelun roolia. Laukkasen mukaan työvoimapalvelujen elinkeinopoliittisen,

talouskasvua tukevan roolimuutoksen myötä (TE- palvelu- uudistus), julkisen työvoi-

mapalvelun merkitystä on laajennettu palveluiden yhteiskunnallisen merkityksen kus-

tannuksella. Laukkasen mukaan yhteiskunnan kannalta kannattavinta on poistaa työttö-

mien joukosta pisimpään työttömänä olleet henkilöt. Nyt painotus on kääntynyt elinkei-

nopolitiikkaan ja toiminta kääntynyt lähes päinvastaiseksi.

Arnkil ym. (2008, 168 – 169) ovat tutkineet työvoiman palvelukeskusten ja työvoima-

toimistojen vuoden 2006 ja sitä ennen tapahtuneita uudistuksia. Heidän mukaansa työ-

voimatoimistojen tavoite suunnata palveluja painokkaammin avoimille työmarkkinoille

ei ole toteutunut uudistuksille annettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2006 toteute-

tun uudistuksen tavoitteet palvelujen suuntaamisessa selvemmin avoimille työmarkki-

noille, palveluprosessien tehostaminen, työttömyyden pitkittymisen estäminen ja asiak-

kaiden omatoimisen erimuotoinen tukeminen ovat edelleen ajankohtaisia tavoitteita.

Käännettä parempaan palvelukykyyn vastata kysyntään tulisi Arnkilin ym. (2008, 168 –

169) mukaan hakea lähemmästä yhteistoiminnasta työelämän kanssa. Palveluja tulisi

kehittää asiakkaiden tarpeista käsin. Varsin monissa tutkimuksissa julkisen työvoima-

palvelun uudistamiseen, rooliin ja tehtäviin liittyen päädytään samoihin johtopäätöksiin,

kuin Arnkil ym. (2006, 4) joiden mukaan työhallinnon rooli ja asema kaipaa selkeyttä-

vää keskustelua ja toimia uudistusten edetessä.

Räisänen ja Tuomaala (2010, 47 – 49) ovat tutkineet työvoimatoimistojen välisiä tuot-

tavuuseroja ja todenneet tutkimuksessaan, että eri työvoimatoimistojen väliset tuotta-

vuuserot ovat varsin suuria varsinkin, kun tarkastellaan erityisesti avointen työpaikkojen

täytön tehokkuutta. Heidän mukaansa työhön osoituksella (nykyisin verrattavissa työtar-

joukseen) on selkeä vaikutus rekrytointiprosessin kestoon sekä työnantajan rekrytointiin

käyttämään aikaan nähden. Räisäsen ja Tuomaalan mukaan toimiston valitsemalla roo-

lilla ja politiikkavalinnoilla on merkitystä.
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TE- palvelut (2013) kertoo ensimmäisessä lauseessaan työnantaja-asiakkaiden palve-

luun suunnatuilla Internet -sivuilla: ”TE-toimisto on alueensa työmarkkinoiden asian-

tuntija, jonka tärkein tehtävä on työn välittäminen.” Tämän roolin ja tähän tehtävään

liittyvien toimintojen kirkastaminen tulisi olla TE-toimistojen toiminnan tavoitteiden,

roolin ja tehtävien näkökulmasta keskeisellä sijalla.

Koska tutkimusten valossa vaikuttaa siltä, että TE-toimistojen rooli ja toiminnan paino-

pisteet kaipaavat kirkastamista ja selkeyttämistä on selvää, että toiminnan ydintehtäviä

on yksittäisen TE-toimiston johdon vaikea määritellä, henkilöstöstä puhumattakaan.

Toisaalta voidaan myös kysyä, onko ydintehtäviin liittyvien valintojen tekeminen TE-

toimistojen tehtävä lainkaan? TE-toimistoille on annettu monenlaisia tehtäviä. Vaikka

lain ja ohjauksen tasolla on määritelty toiminnan tavoitteita, painopisteitä, roolia ja teh-

täviä, vaikuttaa näihin sisältyvän kuitenkin melko paljon tulkinnanvaraa ja valinnan

vapautta. Tällä asialla on varmasti merkitystä, kun pohditaan, mihin tavoitteisiin yksit-

täisessä TE-toimistossa ensisijaisesti pyritään.

Tavoitteet määrittävät myös toiminnan painopisteen ja toiminnan ytimen, sen ydinteh-

tävän mistä käsin toimitaan. Rooli määrittää tehtävät, jotka asetetaan toiminnan yti-

meen. Ydintehtäviksi. Ne eivät todennäköisesti ole kovin selvät silloin, jos toiminta

muodostuu suuresta määrästä tehtäviä ja toiminnalla on paljon erilaisia painopisteitä.

Siihen, miten paljon jatkuvat uudistukset ja painopisteiden muutokset vaikuttavat ydin-

tehtävien selkeyteen, ei tutkimuksista löydy suoranaista vastausta.

2.3 Vaikuttavuus ja laatu toiminnan tavoitteena

Valtiovarainministeriön vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla vuosille 2011 - 2015

pyritään koko valtionhallinnon vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Valtion

eri toimintojen tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisellä vastataan julkisen talou-

den kestävyysvajeen supistamineen ja työmarkkinoiden muutokseen. (Vaikuttavuus – ja

tuloksellisuusohjelman…2011, 1.)

Vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelman tavoitteena on kaikkialla valtionhallinnossa val-

tionhallinnon roolin ja tehtävien kirkastaminen, rakenteellisten uudistusten esille tuomi-
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nen ja tekeminen sekä uutta roolia tukevien toimintatapojen käyttöönotto. Ohjelmalla

pyritään kehittämään valtion toiminnan tuloksellisuutta asettamalla tavoitteita ja arvi-

oimalla uudistusten vaikuttavuutta, palvelukykyä, aikaansaannoskykyä tuottavuutta ja

taloudellisuutta. (Vaikuttavuus – ja tuloksellisuusohjelman… 2011, 1.)

Valtionhallinnon vaikuttavuutta ja tuottavuutta kehitetään eri hallinnonalojen VATU -

hankkein. Toimintaan liittyvät erilaiset ydintoimintoanalyysit, joiden avulla kirkastetaan

eri hallinnonalojen ja virastojen ja valtion laitosten roolia ja tehtäviä. Toisaalta taas hal-

linnollisia tehtäviä pyritään vähentämään mm. keskittämällä hallinnollisia toimintoja.

Osana vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelmaa pohditaan myös rakenteita, kehitetään inhi-

millistä pääomaa ja kehitetään sähköistä asiointia. (Vaikuttavuus – ja tuloksellisuusoh-

jelman…2011, 1.) Vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelmaan liittyy myös eri hallin-

nonalojen henkilöstötyövuosien vähentäminen.

Ennen vuotta 2011 käynnistynyttä vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelmaa Suomessa

puhuttiin valtion tuottavuusohjelmasta. Samat lähtökohdat koskevat molempia ohjelmia.

Tavoitteena on, että julkiset organisaatiot käyttävät voimavarojaan mahdollisimman

tehokkaasti. Ellei tuottavuutta saada nousuun, julkinen sektori joutuu joko karsimaan

palveluja, lisäämään velkaa tai nostamaan veroja. Toisaalta ei myöskään voi olla niin,

että julkinen hallinto käyttää liian suuren osan tarjolla olevasta työvoimasta. (Kuusela

2008, 43.)

Osana vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelmaa on selvitetty myös ELY-keskusten ja TE-

toimistojen yhtenäisempää, vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa toimintaa. Selvitystä on

tehnyt ylijohtaja, selvitysmies Rauno Saari. Saaren (2012, 5) selvityksen mukaan valti-

on alue- ja paikallishallinnon toimintaa on uudistettava edelleen voimakkaasti. Toimin-

tojen sopeuttamista koskevassa selvitystyössään Saari etsi ratkaisuja em. virastojen toi-

minnan sopeuttamisesta tulevien vuosien menokehykseen.

Saaren (2012, 34) selvityksen mukaan TE-toimistojen tehtäviä ja roolia tulee arvioida

edelleen huomioiden 2013 voimaan tuleva uudistus. Saari esittää, että TE-toimistot yh-

distettäisiin osaksi ELY-keskuksia, omaksi vastuualueekseen. Ehdotukseen sisältyy

myös muita kehittämistoimia, joilla vähennettäisiin TE-toimistojen hallinnollista taak-

kaa. Tavoitteena on mahdollistaa virastojen keskittyminen ydintehtäviin.
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Osana vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa ministeriöissä ja valtion virastoissa ja

laitoksissa laaditaan ydintoimintoanalyyseja. Ydintoimintoanalyysin avulla pyritään

muuttamaan valtionhallinnon kokonaisuutta toimintaympäristön ja tulevaisuuden tarpei-

ta vastaavaksi. Keskeisenä tavoitteena on toimintojen uudistaminen kansantalouden ja

julkisen talouden sekä kansalaisten näkökulmasta niin, että perustehtäviä ja palveluita

voidaan hoitaa laadukkaasti tulevaisuudessa. Lähtökohta on edistää vaikuttavuutta ja

tuloksellisuutta valtionhallinnossa sekä priorisoida ja uudistaa toimintoja tiukkenevassa

julkisessa taloudessa. Tämä edellyttää hallinnonaloilla strategista keskustelua ja kehit-

tämis- ja säästökohteiden kartoittamista. (Ohjeet ydintoimintoanalyysin… 2012, 1 - 2.)

ELY-keskuksten ja TE-toimistojen tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämistä määrit-

telee Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia-asiakirja vuosille 2012 –

2015. Siinä määritellään, että TE-palveluissa keskitystään ydintehtävään, osaavan työ-

voiman saatavuuteen, työnhakijoiden nopeaan työllistymiseen ja yritysten toimintaedel-

lytysten turvaamiseen. Nopea työllistyminen edellyttää tehokasta työnvälitystä. (Elin-

keino-…2011, 30 - 31).

Lillrank (2005, 33) on tutkinut työvoimatoimistojen keskeisiä työprosesseja ja niiden

tuottavuuden kehittämistä työministeriön toimeksiannosta.  Lillrank tutki keskeisiä työ-

prosesseja asiakaspalvelun kokonaistoiminnan näkökulmasta. Hän tutki työvoimatoi-

mistojen keskeisempiä kehittämistarpeita. Lillrank (2005, 33) esitti tuolloin, että toimin-

tokeskeisestä toiminnasta tulisi siirtyä kohti prosessiohjautuvaa, asiakassegmentoitua

palvelua. Tämä on TE-toimistojen palvelu-uudistuksessa toteutunut vuodesta 2011 läh-

tien. Merkittävänä on kuitenkin pidettävä sitä, että Lillrank esitti jo tuolloin, että toimis-

tojen toiminta tulisi kehittää enemmän itse ydin- eli työllistämisprosessin ympärille.

Toiminnan kehittämisessä ydin tulisi keskittyä työllistymisprosessiin ja siihen käytettä-

vään aikaan yksittäisten toimenpiteiden sijaan. Näin kasvatettaisiin työvoimatoimistojen

sisäistä tuottavuutta.

Lillrank (2005, 33) totesi, että nopea työllistyminen ja työnvälitys tulisi nostaa toimin-

nan kehittämisen kannalta keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Työnvälityksen tehostami-

nen työtarjousten määrää ja laatua parantamalla vastaa valtion vaikuttavuus ja tuloksel-

lisuusohjelman, ydintoimintoanalyysin ja toiminnan strategisten ydintehtävien kirkas-

tamisen haasteeseen.
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Tuomaala (2007, 3) on tutkinut työvoimatoimistojen tuottavuutta lähestyen tutkimuk-

sessaan myös vaikuttavuutta. Tuomaalan tutkimuksessa painottuu ulkoinen tuottavuus,

jolla hän tarkoittaa sellaista palvelusuoritusten aikaansaamista, jolla tähdätään asiakkai-

den tarpeisiin. Tuomaalan mukaan palvelujen kehittäminen asiakkaiden todellisten tar-

peiden pohjalta on toiminnan ydinasia.

Tuottavuutta ei ole tarkoituksenmukaista erottaa asiakaspalvelun laadusta. Tuomaalan

(2007, 24 - 25) mukaan: ”Jos työnantaja on saanut työvoimaa ja työnhakija-asiakas työ-

tä, voidaan olettaa asiakkaiden tarpeiden, mutta myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden

täyttyneen.” Suomessa julkisen työvoimapalvelun rooli avoiminten työpaikkojen täyttö-

prosessissa on varsin huomattava. TE-toimisto oli vuonna 2011 mukana 42 prosentissa

eri toimipaikkojen työvoiman hankintaa. TE-toimisto oli paikkojen täytössä työantajien

mukaan kaikkein vaikuttavin kanava. (Räisänen 2012, 4.)

Julkisen työvoimapalvelun palvelurakenteen uudistamista on tutkittu paljon eri uudis-

tamisvaiheiden yhteydessä. Valtakari, Syrjä & Kiuru (2008, 174 – 180) ovat tutkineet

Matti Vanhasen hallituksen työllisyysohjelman (2003 - 2007) aikaisten palveluraken-

teen uudistuksen työvoimapoliittista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Heidän mu-

kaansa muutokset palveluprosessissa ovat johtaneet oikeaan suuntaan. Varhaisella puut-

tumisella ja verkkopalvelujen kehittämisellä on ollut selvä syy-yhteys työttömyyden

ennaltaehkäisyyn.

Valtakarin ym. (2008, 174 - 180) mukaan osaavan työvoiman saatavuudesta on kuiten-

kin tullut ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii uudenlaisia keinoja. He näkevät työvoi-

mapalvelujen silloisen uudistuksen vain yhtenä vaiheena työvoimapalvelujen jatkuvasti

käynnissä olevien uudistusten ketjua, jossa tehdyt ratkaisut näkyvät vasta vuosien pääs-

tä.

Valtakarin ym. (2008) tutkimus on kohdistunut toimintojen ulkoiseen vaikuttavuuteen.

He ovat tutkineet uudistusten vaikutusta työmarkkinoihin, työllisyyteen, työttömyyteen

ja työvoiman saantiin. Arnkil ym. (2006) sekä Arnkil ym. (2008) ovat tutkineet palvelu-

jen sisäistä tuottavuutta eli uudistuksen vastaanottoa, omaksumista ja kehittelyä henki-

löstön toimesta, palvelumallin toteutusta ja kehittämistarpeita.
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Julkisen talouden kestävyysvaje ja toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen liittyvät

muut tavoitteet ja niiden saavuttaminen edellyttävät, että julkisen työvoimapalvelun

sisäistä ja ulkoista vaikuttavuutta tulee parantaa. Keskeisenä tehtävänä on ydintoiminto-

jen valitseminen ja näiden toimintojen kehittäminen. TE-toimiston toiminnalle asetettu-

jen tavoitteiden, toiminnan roolin ja tehtävien sekä esitettyjen tutkimusten valossa osaa-

van työvoiman saatavuus ja siihen liittyvä työllistymisprosessi (työnvälitys) on TE-

toimiston keskeisin ydintehtävä, jonka kehittäminen on toiminnan vaikuttavuuden ja

laadun kannalta oltava keskeisellä sijalla. On kuitenkin kysymys toiminnan ulkoisesta

tai sisäisestä vaikuttavuudesta ja on selvää, että elleivät TE-toimistojen rooli, siitä joh-

detut painopisteet ja tehtävät ole toimistoissa selkeitä, kovin hyvään vaikuttavuuteen

tuskin päästään.

Ulkoiseen vaikuttavuuteen sisältyy asiakaspalvelun laatu ja asiakaslähtöisyys. Laatu

määritellään kyvyksi täyttää asiakkaan tarpeet ja vaatimukset. Laatu määritellään myös

yrityksen tai organisaation laaja-alaiseksi kehittämiseksi, jonka tavoitteena on asiakas-

tyytyväisyyden lisäksi kannattava liiketoiminta ja pitkällä aikavälillä myös kilpailuky-

vyn säilyttäminen ja kasvattaminen. Laatu ja luotettavuus ovat toisilleen läheisiä käsit-

teitä. Siinä, kun laatu tarkoittaa kykyä täyttää asiakkaan tarpeet, luotettavuus on ominai-

suus, jonka avulla nämä tarpeet pystytään täyttämään jatkuvasti ja pitkäaikaisesti. (Silen

1998, 13 - 14.)

Laatu voidaan jakaa tuotteen laatuun ja toiminnan laatuun. Organisaation tuotteiden

laadulla tarkoitetaan asiakkaille syntyvää käsitystä organisaatiosta ja sen tuotteiden laa-

dusta. Toiminnan laadulla tarkoitetaan organisaation toimintojen ja prosessien kykyä

saavuttaa tavoiteltu laatu. Toiminnon laatu on tällöin toisaalta organisaation sisäisen

toiminnan tehokkuutta, prosessien tehokkuutta ja virheettömyyttä. Hyvin johdetussa

organisaatiossa laatu ei ole erillinen toiminto vaan se otetaan huomioon kaikessa toi-

minnassa. (Silen 1998, 14 - 15.)

Palvelusitoumukset ovat julkisen sektorin tekemiä yksipuolisia vakuutuksia siitä, että

palvelussa pyritään täyttämään tietyt laatuvaatimukset. Ne ovat kirjoitetussa muodossa

olevia julkisia tahdonilmauksia. Sitoumukset tehdään pitäen lähtökohtana käyttäjien ja

suuren yleisön tarpeita. Ajatuksena on, että asiakas tietää jo ennen palvelutilannetta,

millaista palvelua hän voi viranomaiselta odottaa, edellyttää ja vaatia. Asiakkaalle anne-
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taan selkeä lupaus palvelun laadusta. Sitoumusten laadinta on viraston omassa harkin-

nassa. Sitoumus voi koskea mm. palvelun saamiseen kuluvaa aikaa, palvelutapaa, va-

linnan mahdollisuuksia, asiakkaan kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja neuvontaa,

palvelutuotteen ominaisuuksia, palautteen antamista tai korjaavia toimenpiteitä. (Lumi-

järvi & Jylhäsaari 2000, 97 - 98.) Pirkanmaan ELY-keskuksessa valmistellaan parhail-

laan palvelusitoumuksia asiakkaille. TE-toimisto on osaltaan mukana valmistelutyössä.

Laatu voidaan liittää ulkoisen palvelukyvyn, mutta myös vaikuttavuuden mittaamiseen.

Laatuun ja vaikuttavuuteen vaikuttaa myös organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuu-

rilla tarkoitetaan organisaatiossa vallitsevia käsityksiä ja olettamuksia ihmisluonnosta,

ajasta, todellisuudesta ja tilasta, ihmisen toiminnan perustoista sekä ihmisten välisistä

suhteista. (Schein 1985, 19.)

Laatujohtaminen tähtää kokonaisvaltaiseen uudistukseen myös organisaatiokulttuurin

alueella. Kulttuuri ohjaa ja sitoo johtamista. Johdon rooli on merkittävä sekä kulttuurin

luomisessa, että sen muuttamisessa. Johdon on päätöksillään mahdollista muokata orga-

nisaation todellisuutta ja eri ilmiöihin liittyviä merkitysjärjestelmiä. Pysyvät rakenteelli-

set muutokset vaativat onnistuakseen myös organisaatiokulttuurin muuttamisen. (Lumi-

järvi & Jylhäsaari 2000, 81.)

Organisaatiokulttuuri omaksutaan vähitellen ja se siirtyy vanhoilta työntekijöiltä uusille

työntekijöille. Kulttuuri yhtenäistää ajattelutapoja sekä arvomaailmaa. Kulttuuri on hy-

vin havaittavissa ja asenteiden ja arvojen osalta tutkittavissa esim. kysely ja haastattelu-

tutkimuksin. Yhtenäinen kulttuuri tarkoittaa sitä, että useimmat organisaation jäsenistä

jakavat samoja näkemyksiä, suhtautumistapoja ja työkäsityksiä. (Lumijärvi & Jylhäsaari

2000, 80.)
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3.  TE-TOIMISTON PALVELU-UUDISTUS 2015

3.1 Palvelu-uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet

Julkinen työvoimapalvelu on jatkuvasti muutosten kohteena. Suomessa on vuoden 2013

alusta toteutettu mittava TE-toimistojen palvelu-uudistus, jota kutsutaan myös TE-

toimisto-uudistukseksi. Uudistusta on valmisteltu vuodesta 2009 lähtien. Uudistuksen

myötä pyritään tarjoamaan entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut sekä henki-

löasiakkaille että yritysasiakkaille. Uudistuksen on määritelty kestävän vuoteen 2015

saakka. TE-toimiston palvelujen sijaan puhutaan TE-palveluista. (TE-uudistus, Työ- ja

elinkeinoministeriö 2013.)

TE-palveluja tuotetaan vuoden 2013 alusta lähtien viidessätoista työ- ja elinkeinotoimis-

tossa, ja noin sadassa toimipaikassa Suomessa. TE-palvelun tuottajien verkostoon kuu-

luvat TE-toimistojen lisäksi työvoiman palvelukeskukset, yhteispalvelupisteet, seudulli-

set yrityspalvelut ja muu sidosryhmien kanssa toteutettava palveluyhteistyö. (TE-

uudistus, Työ- ja elinkeinoministeriö 2013.)

Vuonna 2013 toimeenpantua TE-toimistojen palvelu-uudistusta pidetään yleisesti suu-

rimpana muutoksena työvoimatoimistojen historiassa. Uudistuksessa on tullut mittavia

muutoksia ohjaavan ministeriön ja aluehallinnon toimintaan, toiminnan viitekehykseen

sekä toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Edellisen lisäksi toimistojen toimintatavat ja

palvelumallit ovat muuttuneet. TE-toimistojen määrä on vähentynyt vuoden 2013 alusta

75 TE-toimistosta viiteentoista TE-toimistoon Suomessa. Uusissa toimistoissa johto on

vaihtunut ja henkilöstö on hakeutunut uudelleen muuttuneisiin asiantuntijatehtäviin.

Keskeisenä vaikuttimena valtionhallinnon uudistukselle on ollut Vanhasen toisen halli-

tuksen aikainen valtion tuottavuusohjelma henkilövuosisäästöineen sekä nykyisen Ka-

taisen hallituksen vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelma. Palvelu-uudistuksen tavoittee-

na on asiakaslähtöisyyden parantaminen (palvelutarpeet, palvelulinjat, toimintatavat ja

palvelukanavat), yhdenmukaisuus toimintatavoissa ja yhdenvertaisuus palveluissa, am-

matillisuus ja asiantuntijuus, vaikuttavuus, tuottavuus ja taloudellisuus. (Saari 2012,

12).



25

Uudistuksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden vahvista-

minen ja työnhakijoiden nopea työllistyminen. Osana uudistusta on kaikissa TE-

toimistoissa otettu käyttöön asiakkaiden palvelutarpeisiin liittyvä palvelulinjapohjainen

toimintamalli. Tällä pyritään varmistamaan asiakaslähtöinen ja yhdenmukainen palvelu.

TE-palveluja tuotetaan verkkopalveluina YritysSuomi. fi sekä TE-palvelut.fi sivustojen

kautta, valtakunnallisina puhelinpalveluina YritysSuomi ja valtakunnallisen työlinjan

toimesta sekä henkilökohtaisena palveluna TE-toimistoissa. (Työllisyyskertomus vuo-

delta 2011, 25.)

3.2 Uudistuksen valtakunnallinen viitekehys

TE-toimistouudistus pohjautuu koko hallinnonalaa koskevaan ministeriöuudistukseen.

Työministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö yhdistettiin vuoden 2008 alusta työ- ja

elinkeinoministeriöksi (jäljempänä TEM). Tähän muutokseen pohjautuen myös aluehal-

linnon ja paikallishallinnon tilanne muuttui merkittävästi. Vuonna 2008 eduskunta hy-

väksyi uuden lain työ- ja elinkeinokeskuksista ja työ- ja elinkeinotoimistoista. Paikallis-

tason työvoimapolitiikan toimijoista, työvoimatoimistoista tuli lain myötä elinkeinopoli-

tiikan entistä vahvempia toimijoita toimialueillaan. Muutoksen myötä elinkeinopolitii-

kan merkitys vahvistui työvoimapolitiikan rinnalla TE-toimistojen toiminnassa.

Vuoden 2008 aikana määriteltiin uuden työ- ja elinkeinoministeriön koko hallinnonalaa

koskeva konsernistrategia ja konserniohjauksen toimintamalli, joissa linjataan hallin-

nonalan eri toimijoiden yhteistyötä ja asiakkaille tuotettavien palvelujen kehittämistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön konserniohjauksen piiriin kuuluu yli 30 organisaatiota

Suomessa. TE-toimistot ovat yksi TEM-konsernin toimija. TE-toimistoilla on TEM-

konsernin toimijoista laajin paikallistason toimijaverkosto ja asiakasrajapinta. Uudistuk-

sen jälkeen TE-toimistoilla on aiempaa enemmän elinkeinopoliittisia tavoitteita. ( TEM

konsernistrategia… 2011, 1.)

Työ- ja elinkeinohallinnon konsernistrategian (2011, 1) mukaan TEM-konsernin rooli

on rakentaa kestävää kasvua ja uudistusta tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menes-

tyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä, jonka tavoitteena on kestävällä poh-

jalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi. Työ- ja elinkeinoministeriön
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konsernistrategian (2011, 1) yhteinen tahtotila on, että Suomen kilpailukyky, työllisyys

ja hyvinvointi ovat maailman kärkiluokkaa vuonna 2015.

TE-toimistojen rooli työllisyydenhoidon ja elinkeinopolitiikan paikallistason toteuttaji-

na on sekä konsernin roolin, että tahtotilan osalta merkittävä. Keskeisellä sijalla TE-

toimistojen toiminnassa on työttömien nopea työllistyminen ja yritysten osaavan työ-

voiman saatavuus. Konsernin visio luo tavoitetilan mukaisen viitekehyksen myös TE-

toimistojen toiminnalle. Toiminnan painopiste on siirtynyt työnhakijapalvelun lisäksi

entistä enemmän työnantaja- ja yrityspalveluun.

TE-toimistojen toimintaa lähdettiin uudistamaan tehtävää varten vuonna 2008 asetetun

työ- ja elinkeinoministeriön aluehallintotyöryhmän suositusten mukaan. Aluehallinto-

työryhmän työ päättyi vuonna 30.1.2009 julkaistuun loppuraporttiin, jossa työryhmä

esitti TE-toimistojen kehittämisen linjaukset. Nämä linjaukset ovat olleet toiminnan

kehittämisen pohjana koko kehitystyön ajan aina toimintaa ohjaavaan uuteen lainsää-

däntöön saakka. (Uusi TE-toimisto, aluehallintotyöryhmän… 2009).

Aluehallintotyöryhmän kehittämislinjauksissa määriteltiin uuden TE-toimiston toimin-

ta-ajatus, ydintehtävät ja keskeiset muutossuunnat koskien mm. toiminnan painopisteitä,

TE-toimiston asemaa, palveluvalikoimaa, palvelujen järjestämistä ja yhteistyötä muiden

toimijoiden kanssa. (Uusi TE-toimisto, Aluehallintotyöryhmän… 2009).

Työ- ja elinkeinoministeriön konserniohjauksessa keskeisellä sijalla ovat erilaiset kon-

sernin strategiat. Työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategiaan (2011, 1) liittyvässä

ohjausmallissa todetaan asiakkuuksien ja palveluiden osalta, että tavoitteena on määrit-

tää ministeriön ja koko hallinnonalan strategiset tavoitteet koskien asiakkaita ja palvelu-

ja. Strategiassa otetaan kantaa mm. asiakaskentän segmentointiin, asiakastarpeisiin ja

hallinnonalan palvelusalkkuun. Strategiassa määritellään, tuotetaanko palvelut hallinnon

omana työnä vai tuotetaanko ne ulkopuolisen toimijan toimesta.

Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintaa ohjaavat erityisesti TEM-konsernin substanssi-

strategiat; henkilöasiakkuusstrategia ja yritysasiakkuusstrategia. Henkilöasiakkuusstra-

tegia määrittää TEM-konsernin henkilöasiakassegmentit (palvelulinjat), erityisesti työ-

ja elinkeinotoimistojen tehtäväalueen näkökulmasta. Lisäksi strategia määrittelee työ- ja
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elinkeinotoimistojen palvelutarjooman henkilöasiakkaille asiakassegmenteittäin sekä

linjaa toimistojen toimintaa palvelujen järjestämisen ja palveluperiaatteiden osalta. Li-

säksi henkilöasiakkuusstrategia määrittelee yleisellä tasolla asiakasvastuita eri segment-

tien osalta. (Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportti 2009, 3.)

Yritysasiakkuusstrategiassa toiminnan uudistamisen lähtökohta on ollut sama kuin hen-

kilöasiakkuusstrategiassakin; asiakaslähtöisen toiminnan uudistaminen. Konsernioh-

jausmallin mukaisesti yritysasiakasstrategiatyössä on määritelty TEM-konsernin yhtei-

set asiakassegmentit yritysasiakkaille. Yritysasiakkuusstrategiatyön taustalla on vuosien

Yritys-Suomi palvelujärjestelmään liittyvä kehitystyö. Kehitystyön tavoitteena on ollut

luoda kattava ja laaja julkisten yrityspalvelujen verkosto Suomeen. YritysSuomi brän-

din puitteissa on kehitetty eri toimijoiden tuottamia julkisia yrityspalveluja. TE-

toimistot toimivat osana YritysSuomi palvelujärjestelmää. (TEM konsernin…2008, 2.)

Työ- ja elinkeinoministeriön aluehallintotyöryhmän ehdotukset uuden TE-toimiston

kehittämislinjauksiksi on vahvistettu osana henkilöasiakasstrategiaa ja yritysasiakkuus-

strategiaa. Aluehallintotyöryhmän esityksen mukaisina strategioihin on määritelty TE-

toimistojen visio, toiminta-ajatus ja ydintehtävät. Lisäksi aluehallintotyöryhmän esitys

asiakaspalvelun järjestämisestä asiakkaiden palvelutarpeiden mukaan, toteutuu em. stra-

tegioissa uudenlaisena TE-toimiston palvelulinjoihin perustuvana toimintamallina.

Työ ja elinkeinoministeriön aluehallintotyöryhmä määritti loppuraportissaan (2009, 10):

Vuonna 2012 työ- ja elinkeinotoimisto on moderni työvoiman kysynnän ja tar-
jonnan kohtauspaikka. TE-toimisto on arvostettu työnvälittäjä ja työvoiman ke-
hittäjä, työ- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija ja aktiivinen verkostovaikuttaja.

Tämä visio on ohjannut toiminnan systemaattista kehittämistä vuodesta 2009 saakka ja

ohjaa edelleen. Työnvälityksen kehittäminen on ollut suunnittelutyön alkumetreiltä läh-

tien keskeisellä sijalla uudistuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön aluehallintotyöryhmä

määritteli loppuraportissaan (2009, 12) TE-toimiston toiminta-ajatuksena:
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TE-toimisto on alueensa työ- ja elinkeinopolitiikan aloitteellinen ja vahva vai-
kuttaja, joka aktivoi työvoiman kysyntää ja tarjontaa, toimii kiinteässä yhteis-
työssä alueensa yritysten, kuntien ja muiden työantajien, työ- ja elinkeinoelämän
toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien kanssa sekä palvelee asiakkaitaan työ-
elämän ja yritysten muutostilanteissa ja muutoksen hallinnassa.

TE-toimiston ydintehtäväksi työ- ja elinkeinoministeriön aluehallintotyöryhmä (2009,

13) määritteli osaavan työvoiman saatavuuden sekä yritysten toimintaedellytysten pa-

rantamisen. Osaavan työvoiman saatavuuden kannalta keskeiselle sijalle määriteltiin

työnvälitys.

3.4 Uudistuksen tavoitteet ja toteutuminen Pirkanmaalla

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto palvelee Pirkanmaan maakunnan työnhakijoita,

työnantajia ja yhteistyökumppaneita neljässätoista toimipaikassa Pirkanmaalla. Ulko-

maalaisten työskentelyyn liittyvissä työlupa-asioissa sekä kansainväliseen työnvälityk-

seen liittyvissä asioissa toimialueena on Etelä - Pohjamaan, Hämeen, Keski-Suomen,

Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan ELY-keskusten alueet sekä Varsinais - Suomen

ELY-keskuksen alue pl. Ahvenanmaan maakunta. (Pirkanmaan TE-toimiston kotisivut

2013; Pirkanmaan TE-toimiston työjärjestys 2012, 2.)

Pirkanmaan TE-toimiston päätoimipaikka on Tampereella. Muut toimipaikat ovat Akaa,

Hämeenkyrö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Sastamala, Valkea-

koski, Pirkkala, Virrat ja Ylöjärvi. Pirkanmaalla on lisäksi kolme työvoiman palvelu-

keskusta (Etelä-Pirkanmaa, Sastamala ja Tampereen seutu) sekä kaksi yhteispalvelupis-

tettä (Pirkkala ja Ruovesi). YritysSuomi palveluista on yhteistoimintasopimukset seit-

semällä alueella: Etelä-Pirkanmaa, Kaakkois-Pirkanmaa, Kyrösjärvi, Parkano ja Kihniö,

Sastamalan seutu, Tampereen kaupunkiseutu ja Ylä-Pirkanmaa. Työ- ja elinkeinotoi-

miston palveluja on näin ollen saatavilla monesta erilaisesta palvelupisteestä Pirkan-

maalta. (Pirkanmaan TE-toimiston kotisivut 2013; Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-

toimistojen Yrityssuomi - sopimukset 2013.)

Pirkanmaan TE-toimiston johto on määrittänyt Pirkanmaan TE-toimiston arvoiksi suju-

vuuden, ymmärryksen, myönteisyyden ja kohtuullisuuden. Johto on määrittänyt myös
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vision. Vision mukaan: ”Pirkanmaan TE-toimisto on vahva ja arvostettu työ- ja elinkei-

nopalvelujen edelläkävijä. Olemme aito kumppani sekä uudistuva asiantuntijapalvelujen

tuottaja. Tahtoa välittää – keinoja ratkaista”. (Pirkanmaan TE-toimiston CAF-kuvaus

2013, 3.)

Pirkanmaan TE-toimiston johto on määrittänyt Pirkanmaan TE-toimiston toiminta-

ajatuksen: ” Pirkanmaan TE-toimisto toteuttaa ratkaisuja rekrytoinnin ja työllistymisen

tarpeisiin.” (Pirkanmaan TE-toimiston CAF-kuvaus 2013, 3.) Vision ja toiminta-

ajatuksen avulla korostetaan edelleen TE-toimistojen ydintehtäviä, osaavan työvoiman

saatavuuden turvaamista ja yritysten toimintaedellytysten parantamista. Toimiston arvo-

jen, vision ja toiminta-ajatuksen tulisi olla keskeinen osa kaikkea toimintaa.

Pirkanmaan TE-toimiston toiminnassa kevät 2013 on ollut toiminnan rakenteiden ja

keskeisten palvelujen organisoimisen aikaa. Erilaisilla valtakunnallisilla ja alueellisilla

kyselyillä on mm. henkilöstöltä kysytty toiminnan seuraavia keskeisimpiä kehittämis-

tarpeita. Valtakari, Arnkil & Spangar (2013) ovat tehneet TE-toimistojen henkilöstölle

kyselyn, jonka tavoitteena on ollut antaa tutkimuksellista tukea työ- ja elinkeinopalvelu-

uudistuksen toimeenpanolle. Tutkimuksen mukaan yhtenä keskeisenä kehittämistarpee-

na jatkossa on asiakasprosessien kehittäminen. Erityisesti palvelulinjojen väliset raja-

pinnat tulisi selvittää.

Valtakarin ym. (2013) selvityksen, TE-toimiston työ- ja elinkeinoministeriölle toimit-

tamien toiminnan kuvausten ja muiden havaintojen perusteella on laadittu TE-palvelun

henkilöstön työhyvinvointiohjelma. Ohjelman perusteella henkilöstö odottaa, että var-

sinkin asiakasprosesseja, osaamista ja sähköisiä sekä verkkopalveluja tulee kehittää

voimakkaasti. Myös palvelu-uudistuksen strategisia tavoitteita ja perusteita tulee avata

oman työn kannalta sekä asiakkaan näkökulmasta. Toimiston työn mittareina tulevat

olemaan entistä selvemmin asiakastarpeet ja eri asiakasryhmien tyytyväisyys. Toimen-

piteet sisällytetään kuuteen kehittämishankkeeseen, joista yksi on asiakasprosessien

kehittäminen. (TE-palvelun henkilöstön… 2013, 1 - 4).
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3.5 Uusien TE-toimistojen toimintamalli

TE-toimistojen uusi toiminta perustuu palvelumalliin ja yrityslähtöisyyden vahvistami-

seen koko TE-toimiston palvelukokonaisuudessa. Palvelulinjoittain eriytyvän palvelu-

mallin avulla varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeen mukainen palvelu ja myös eri

palvelukanavien tehokas hyödyntäminen asiakkaan palvelutilanteen mukaisesti. Yritys-

lähtöisyyden vahvistaminen tarkoittaa sitä, että yritys- ja työnantaja-asiakkaiden palvelu

on tärkeä osa TE-toimiston tehtäväaluetta ja työnhakijoiden työllistäminen avoimille

työmarkkinoille on aina keskeinen tavoite TE-toimiston hakija-asiakkaiden palvelussa.

Vaikka työnvälitys- ja yrityspalvelulinjalla on päävastuu yrityspalveluista, on yritys ja

työnantajayhteistyötä tärkeää tehdä kaikilla palvelulinjoilla. (Työnhakija- ja yritysasiak-

kaiden… 2012, 3.)

TE-toimistojen palvelulinjat ovat työnvälitys- ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämis-

palvelut ja tuetun työllistymisen palvelut. Palvelulinjat ovat TE-toimiston toiminnan

pääprosesseja ja linjat ovat samat kaikissa Suomen TE-toimistoissa. Palvelulinjojen

sisäinen työnjako eri asiantuntijoineen ja asiantuntijoista muodostuvine ryhmineen vaih-

telee toimistoittain. (Ohje julkisesta… 2013, 6.)

Työnhakija ohjataan työnvälitys- ja yrityspalveluihin, kun työpaikka avoimilla työ-

markkinoilla on ensisijainen vaihtoehto. Tällöin työnhakijalla arvioidaan olevan riittävä

kokemus ja ammatillinen osaaminen ja hänen työllistymistään voidaan parhaiten tukea

tarjoamalla hänelle työnhaun neuvontaa, tietoa työmarkkinoista ja avoimista työpaikois-

ta, henkilökohtaista työnvälityspalvelua sekä mahdollisuuksia omatoimiseen työnha-

kuun. Työnvälitys- ja yrityspalvelujen strateginen tavoite on työnhakijoiden tehokas ja

osuva työllistyminen työantajien tarpeisiin. Palvelulinjan asiakkaille määriteltyjä palve-

lulupauksia ovat asiantuntevan tiedon antaminen, työnhaun tukeminen sekä osuvien

työtarjousten tekeminen. Toiminnassa korostuu nopeus ja oikea-aikaisuus sekä asiak-

kaan oma aktiivisuus. (Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportti 2009, 18 - 19, 23.)

Työnantajapalvelu on toiminnallisesti kiinteä osa työnvälitys- ja yrityspalvelulinjan

toimintaa. TE-toimisto tarjoaa työnantajalle monipuolista apua henkilöstön hankintaan,

mutta tarvittaessa myös henkilöstön kehittämiseen ja vähentämiseen. Ensisijaisia palve-

luja työnvälitys- ja yrityspalvelulinjalla sekä työnhakija että työnantaja- asiakkaille ovat
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mm. sähköiset työnvälitys- ja rekrytointipalvelut, ns. työnhakukeskuksen palvelut

(työnhakijan ja työnantajan kohtaamispaikka), sähköinen CV-netti, henkilökohtainen

työnvälitys, työpaikkojen esittely ja ehdolle asettelu avoimiin työpaikkoihin sekä rekry-

tointitapahtumat. (Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportti 2009, 26).

Työnhakija ohjataan osaamisen kehittämispalveluihin, kun työnhakijan työllistymisen

avoimille työmarkkinoille arvioidaan edellyttävän osaamisen vahvistamista tai hän

suunnittelee ammatin- tai alanvaihtoa tai tarvitsee tukea tavoitteiden ja vaihtoehtojen

selvittämisessä. Strategisena tavoitteena on tuottaa osaavaa työvoimaa yritysten ja mui-

den työnantajien tarpeisiin. Palvelulupauksena osaamisen kehittämisen palvelujen pii-

riin kuuluville asiakkaille ovat yksilöllisten ammatillisten ratkaisujen tarjoaminen, sekä

työllistymismahdollisuuksien tarvittavien työelämävalmiuksien parantaminen. Ensisijai-

sia palveluja palvelulinjan asiakkaille ovat mm. ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalve-

lu, erilaiset koulutuspalvelut ja koulutusneuvonta, ammatillinen kuntoutus, työkokeilu

sekä yrityksille ja muille työantajille myönnettävät palkkatuet. (Henkilöasiakkuusstrate-

gian loppuraportti 2009, 20 – 28.)

Työnhakija ohjataan tuetun työllistymisen palveluihin, kun hänen työllistymisensä arvi-

oidaan ensisijaisesti edellyttävän työllistymisen esteiden perusteellista selvittämistä ja

yleisten työmarkkinavalmiuksien parantamista. Tälle palvelulinjalle kuuluvat mm. yksi-

löllistä tukea tai moniammattillista tukea työllistyäkseen tarvitsevat työnhakijat. Palve-

lulinjan toimintaan kuuluu mm. työvoiman palvelukeskustoiminta. (Ohje julkisesta…

2013, 7.)

Tuetun työllistymisen palvelulinjan strateginen tavoite on osaamis- ja työntekopotenti-

aalin välittäminen työmarkkinoiden käyttöön. Palvelulupauksena tämän palvelulinjan

asiakkaille on kehittää tarvittavia työelämävalmiuksia sekä rakentaa polkuja työelä-

mään. Ensisijaisia palveluja palvelulinjan asiakkaille ovat mm. palkkatuettu työ, työko-

keilu, ammatillinen kuntoutus, työhön valmennus ja kuntouttava työtoiminta. Välityö-

markkinoille ja julkiselle sektorille sekä sosiaalisiin yrityksiin myönnettävät palkkatuet

ovat keskeisiä työvälineitä tällä palvelulinjalla. (Ohje julkisesta… 2013, 7; Henkilöasi-

akkuusstrategian loppuraportti 2009, 20 - 31.)
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Työnhakijan palvelulinja määritellään TE-toimiston järjestämässä alkukartoituksessa.

Alkukartoituksen tavoitteena on nopeasti ja tehokkaasti tunnistaa palvelulinja, jonka

palvelumalli parhaiten vastaa asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen. Palvelulinjajakoon

perustuva toimintamalli on ensisijaisesti TE- toimiston tapa systematisoida palvelujen

järjestämistä ja sisällöllistä kehittämistä. (Ohje julkisesta… 2013, 6.)

TE-toimistoissa palvelulinjat jakautuvat linjojen sisällä ryhmiin. Ryhmät koostuvat eri

asiantuntijoista. Ryhmät ovat tietyn tehtäväalueen hoitamiseksi perustettuja organisaa-

tioyksiköitä. Ryhmillä on omat tehtävänsä ja tavoitteensa. Ryhmien toimintaa ohjaa

palveluesimies. (Pirkanmaan TE-toimiston työjärjestys 2013, 4). Pirkanmaan TE-

toimiston toimintamalli käy ilmi kuviosta 1. (Pirkanmaan TE-toimiston esittelymateri-

aali 5.10.2013.)
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KUVIO 1. Pirkanmaan TE-toimiston toimintamalli (Pirkanmaan TE-toimiston esittely-

materiaali 5.10.2013.)
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Ryhmä ovat erilaisia eri TE-toimistoissa. Pirkanmaan TE-toimistossa työnvälitys ja yri-

tyspalvelulinjalla toimii työnvälitys ja alkupalvelut ryhmä, työnvälitys ja yrityspalvelut

ryhmä sekä työnvälityksen tukipalvelut ryhmä. Työnvälityksen tukipalvelut ryhmässä

hoidetaan koko toimistoa koskevia työttömyysturvan sekä toimiston puhelinpalvelun

tehtäviä.

Pirkanmaan TE-toimistossa, osaamisen kehittämisen palvelut linjalla toimii kaksi ohja-

uspalvelujen ryhmää ja kotoutumispalvelujen ryhmä. Lisäksi linjalla toimii koulutus ja

työllistymisen tukipalvelut ryhmä, joka palvelee koko toimiston toimintaa. Tuetun työl-

listymisen palvelulinjalla toimii kaksi ryhmää; yksilöllisesti tuetun työnvälityksen ryh-

mä ja moniammatillisesti tuetun työnvälityksen ryhmä. (Pirkanmaan TE-toimiston esit-

telymateriaali 5.10.2013.)

Pirkanmaalla palvelulinjojen johdon alaisuudessa toimii alueiden eri asiantuntijoista

muodostuvia ryhmiä. Alueita ovat pohjoinen, etelä ja länsi. Ryhmät toimivat alue-

esimiesten alaisuudessa. Alue-esimiesten tehtävä on huolehtia, että alueilla asiantuntijat

toimivat tehtävänkuvansa mukaisesti linjalla sovitulla tavalla. (Pirkanmaan TE-

toimiston työjärjestys 2013, 6; Pirkanmaan TE-toimiston esittelymateriaali 5.10.2013.)
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4. TYÖNVÄLITYS TE-TOIMISTON YDINTEHTÄVÄNÄ

4.1 Työnvälityksen määritelmä ja tavoitteet

Julkinen työnvälitys on käsitteenä laaja. Työnvälittäjän käsikirja vuodelta 1962 määrit-

tää julkisen työnvälityksen silloisen lainsäädännön pohjalta seuraavasti:

Valtio harjoittaa työnvälitystoimintaa edistääkseen työvoiman mahdolli-
simman tehokasta ja tarkoituksenmukaista työhönsijoittamista ja tasapainon
aikaansaamista työmarkkinoilla. Tätä toimintaa tulee toteuttaa lain mukaan
siten, että työnantaja saa tarjottuun työpaikkaan sopivimman ja parhaan saa-
tavissa olevan työntekijän ja työnhakija työtä, jota hän parhaiten kykenee
suorittamaan. (Työnvälittäjän käsikirja 1962, 11.)

Viimeksi mainittu kohta suorassa lainauksessa sisältää Työnvälittäjän käsikirjan (1962,

11.) mukaan käytännöllisen työnvälitystoiminnan tärkeimmän työskentelyohjeen. 1960-

luvulta löytyy myös toinen erittäin hyvä työnvälityksen merkitykseen liittyvä määritel-

mä.

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan nopea ja tarkoituksenmukainen kohtaa-
minen työsuhteen solmimiseksi on ensiarvoisen tärkeätä yhteiskunnallem-
me. Kun työnhakija löytää itselleen parhaiten soveltuvan työn ja työnantaja
itselleen sopivan työvoiman mahdollisimman nopeasti, supistuu työpaikan
hankintaan ja työvoiman saantiin kuluva aika lyhyeksi ja tästä aiheutuva
häiriö työmarkkinoillamme jää vähäiseksi. (Työllisyysasiain käsikirja 1964,
51).

Työllisyyden hoidolla tarkoitetaan kahta kansantalouden näkökulmaa.  Ensinnäkin työl-

lisyyden kasvulla on suora vaikutus kansantalouteen ja kansalliseen kilpailukykyyn.

Toisaalta taas työttömyyden väheneminen tuo säästöjä työttömyydestä aiheutuvien kan-

san- ja julkistaloudellisten kustannusten vähenemisen kautta. Toiminnan tavoitteena on

parantaa yksittäisen työnhakijan työllistymisedellytyksiä ja edistää toisaalta työvoiman

kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. (Julkisen työnvälityksen asema… 2008, 13 - 14.)

Julkinen työnvälitys on keskeinen kysynnän ja tarjonnan kohtaannon edistäjä. Työnväli-

tyksen avulla työhallinto pyrkii varmistamaan ja nopeuttamaan työnhakijoiden työllis-
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tymistä ja avointen työpaikkojen täyttymistä. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalve-

lusta (916/2012) määrittää, että työnvälityksellä edistetään työvoiman kysynnän ja tar-

jonnan kohtaamista niin, että avoimet työpaikat täyttyvät ja työtä hakevat saavat työtä

nopeasti. Edellä mainittua määritelmää voidaan pitää työnvälityksen tavoitteena.

Työnvälityksestä käytetään myös nimitystä rekrytointipalvelu. Rekrytointipalvelusta

puhutaan yleensä työnantajapalvelun yhteydessä. Rekrytointipalvelu perustuu työnanta-

jan toimeksiantoon. Työnvälityksen rekrytointipalveluja ovat mm. avointen työpaikko-

jen julkaiseminen (esim. te-palvelut.fi – sivustolla), tiedon välittäminen ilmoitetusta

työpaikasta, työnhakijaehdokkaiden hakuja esittely työnantajalle sekä erilaisten rekry-

tointitilaisuuksien järjestäminen. (Ohje julkisesta…2013, 21.)

Asiantuntija arvioi yhdessä toimeksiantajan (yleensä työnantajan) kanssa, mikä on tar-

koituksenmukaisin tapa toteuttaa toimeksianto. Tarvittaessa voidaan käyttää myös kan-

sainvälisen työnvälityksen palveluja. Työnvälityksen rekrytointipalveluun kuuluu yri-

tys-asiakkaan palvelutarpeen laaja-alainen tunnistaminen ja ohjaaminen tarvittaessa

muiden kumppaneiden palveluihin. (Ohje julkisesta…2013, 21.)

Työtä hakevalle henkilölle haetaan hänelle soveltuvia työtehtäviä. Työn sopivuutta ar-

vioidaan suhteessa työnhakijan ammatilliseen osaamiseen, työhistoriaan, koulutukseen

ja työkykyyn että toisaalta työnantajan esittämiin työtehtävää koskeviin vaatimuksiin.

(Ohje julkisesta…2013, 21.)

Valtiontalouden tarkastusvirasto (2008) on tehnyt julkisen työnvälityksen toiminnan

tarkastusta julkisen työnvälityksen asemaan ja tarkoitukseen liittyen. Toiminnan tarkas-

tuskertomuksenpohjalta voidaan todeta, että tarkastuksen yhteydessä tehdyn kyselyn

mukaan työhallinnon sisäinen näkemys työnvälityksen tarkoituksesta on hajanainen.

Kyselyn mukaan joka neljäs vastanneesta työvoimatoimiston johtajasta oli sitä mieltä,

että työhallinnossa ei ole yhtenäistä näkemystä työnvälityspalveluille annetuista tavoit-

teista ja eri välineiden tehokkaasta käytöstä. Myös työnvälitystoimintaan sisältyvien

tehtävien kokonaisuus on määritelty toimistoittain vaihtelevalla tavalla. Kyselyn vasta-

usten mukaan eräässä toimistossa työnvälitys miellettiin rajoittuvan avoin paikka -

ilmoituksen julkaisemiseen toimiston ilmoitustaululla, toisessa toimistossa työnvälityk-

sen taas on katsottu koostuvan mm. aktiivisesta vuorovaikutuksesta työnantaja-



36

asiakkaiden kanssa, työpaikkojen etsinnästä ja tallentamisesta tietojärjestelmään, mah-

dollisuudesta selata avoimia paikkoja tietokoneelta sekä työn tarjoamisen ja työhön

osoittamisen toimenpiteistä. (Julkisen työnvälityksen asema… 2008, 21 - 29)

Tarkastushavaintojen perusteella työnvälityksen tarkoituksen määritelmä työhallinnossa

vaikuttaa olevan varsin hajanainen. Työvoimatoimistojen mukaan ohjaava ministeriö ei

ole tehnyt valintoja toiminnan suunnaksi, päämääräksi ja tavoitteiksi. Toisaalta eri taho-

jen ohjaus ministeriöstä on ollut lähinnä toimijan omasta näkökulmasta tapahtuvaa oh-

jausta. Paikalliset painotukset ovat tästä syystä olleet erilaisia. Tarkastuksen pohjalta

onkin esitetty, että työnvälitys, suhteessa muihin työvoimatoimiston tehtäviin olisi tar-

peen asemoida uudelleen. Työnvälitykselle tulisi antaa mahdollisimman konkreettinen

päämäärä ja tavoite. (Julkisen työnvälityksen asema …2008, 23.)

Valtiontalouden tarkastusviraston (2008) lähtökohtana on ollut, että työnvälitys on työ-

voimatoimiston ydintoiminto. Ydintoiminto-käsite kuvaa työnvälityksen asemaa eräänä

työhallinnon keskeisimmistä arvoa tuottavista toiminnoista.  Sitä, miten työhallinto on

onnistunut tehtävissään, tarkastellaan ydintoiminnoissa onnistumisen perusteella. Toi-

minnalle asetettujen tavoitteiden ja strategisten painopisteiden mukaan työnvälitystä

tehostamalla työllistetään työttömät ja työpaikkaa vaihtavat mahdollisimman nopeasti

avoimille työmarkkinoille.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tutkinut, millainen asema työnvälityksellä on ollut

muihin työhallinnon tehtäviin nähden. Tarkastuksen havaintojen perusteella työnvälitys

ei vuonna 2008 näyttänyt silloisen työpolitiikan strategian perusteella nousevan työhal-

linnossa ydintoiminnoksi eikä edes muutoin keskeiseen asemaan. Ydintoimintona oli

paremminkin vähentää rakennetyöttömyyttä. Huomattavaa on, että toiminnan resurssit

suunnataan todellisten ydintoimintojen mukaan. Näin ollen erityisesti rakennetyöttö-

myyteen liittyvät toimet ovat käyttäneet merkittävän määrän työvoimatoimistojen asia-

kaspalveluresursseista. ( Julkisen työnvälityksen asema…2008, 24 -30.)

Saman tarkastusraportin mukaan työnvälitys koetaan paikallistasolla erittäin tärkeäksi

osaksi työvoimatoimistojen toimintaa. Tarkastuksen aikana tehdyn kyselyn mukaan

yhdeksän kymmenestä (87 %) työvoimatoimiston johtajista katsoi, että työnvälitys on

tai sen tulisi olla työvoimatoimiston ensisijainen ydintoiminto tai ainakin keskeinen
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toiminto. Tilannetta ei tältä osin pidetty tyydyttävänä, vaan vastaajat olivat sitä mieltä,

että työnvälitys ei painotu riittävällä tavalla muihin työvoimatoimiston tehtäviin nähden

ja työnvälityksen asemaa tulisi korostaa nykyistä enemmän. Työvoimatoimiston johtajat

korostivat, että työvoimatoimiston roolina pitää selkeästi olla työn välittäminen ja pai-

kallisen yritys- ja elinkeinoelämän tukeminen. (Julkisen työnvälityksen…2008, 24 -

30.)

TE-toimistojen palvelu-uudistuksen tavoitteena on ollut olla osaltaan vastaamassa edel-

lä kuvatun valtiontalouden tarkastusviraston esiin tuomiin haasteisiin. TE-toimistojen

palvelulinjoihin perustuva asiakassegmentointi, toiminnan kääntäminen tarjontalähtöi-

syydestä kysyntälähtöisyyteen sekä elinkeinopolitiikan osalta vahvempi rooli ja tavoit-

teet ovat olleet keinoja tehokkaan työnvälityksen ja nopean työllistymisen mahdollista-

miseksi.

Samaan aikaan TE-toimistolla on kuitenkin edelleen monia muita tavoitteita ja tehtäviä,

eivätkä ohjaukseen liittyvät ongelmat vaikuta muuttuneen. Pystyykö TE-toimisto tässä-

kään uudistuksessa priorisoimaan toimintaansa työnvälityksen osalta ydintoiminnoksi

niin, että se myös tuloksellisuus ja vaikuttavuusohjelman mukaisissa henkilötyövuosien

säästöpaineessa suuntaa resurssinsa tämän ydintoiminnon ympärille. Se jää nähtäväksi.

4.2 Työtarjoukset osana TE-toimiston työnvälitystoimintaa

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (2012/916) määrittää työnvälitystoiminnan

osalta, että työ- ja elinkeinoviranomainen julkaisee ja välittää tietoja avoimeksi ilmoite-

tuista työpaikoista työantajan toimeksiannon mukaisesti.  Saman lain mukaan työ- ja

elinkeinotoimisto etsii ja esittelee työnantajalle sovitulla tavalla työnhakijoita, jotka

ovat sopivia avoimeen paikkaan. TE-toimisto etsii ja tarjoaa työnhakijalle sopivia työ-

paikkoja. Sopivuudessa huomioidaan työnhakijan ammatillinen osaaminen, työhistoria,

koulutus ja työkyky.

Työnvälityspalveluna tarjotaan työnhakijahaastattelua, työnhakutavoitteiden täsmentä-

mistä, työllistymissuunnitelmien laadintaa, työnhakija-asiakkaan omatoimisen työnhaun

tukemista, rekrytointipalveluja (avointen työpaikkojen täyttäminen, ehdokkaiden haku
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ja esittely, työtarjoukset, rekrytointitilaisuuksien järjestäminen) Eures- palvelua ja muu-

ta kansainvälistä työnvälitystä. (Työnhakija- ja yritysasiakkaan… 2012, 9.)

Rekrytoitaessa uutta henkilöstöä ei aina laiteta paikkaa avoimeen hakuun. Tutkimusten

mukaan osa rekrytoinneista tapahtuu ilman  paikan avoinna oloa. Uudempi lähestymis-

tapa rekrytointiin ei pidä avointa työpaikkaa, vakanssia, enää välttämättömänä lähtökoh-

tana. On alettu korostaa, että rekrytointi voi tapahtua ilman avointa työpaikkaakin, välit-

tömästi. Hakukanavina käytetään epävirallisia kanavia. Tällaisia ovat mm. yhteydet

entisiin työntekijöihin ja -hakijoihin, joka on myös eniten käytetyin kanava. Seuraavaksi

käytetyin on ilmoitus omalle henkilöstölle ja kolmantena tulee TE-toimisto. Kun kana-

van merkityksellisyys paikan täytöstä suhteutetaan sen käyttöön, ovat TE-toimisto sekä

lehti muiden sähköisten palvelujen kanssa käytetyimmät kanavat. (Koponen & Räisänen

2013, 2.)

Työtarjous on työnvälityksen työväline. Työtarjouksia tehdään, koska tavoitteena on,

että työnhakija löytää työtä mahdollisimman nopeasti ja työnantaja saa tarjottuun työ-

paikkaan sopivimman ja parhaan mahdollisen työnhakijan. TE-toimisto tekee työnhaki-

joille työtarjouksia työnhakijan työnsaannin edistämiseksi ja sopivien ehdokkaiden löy-

tämiseksi työnantajalle. Työnvälitys sekä siihen liittyvä työtarjous ovat sekä työnhakija

että työnantaja – ja yrityspalvelua.  (Työtarjous työnhakija-asiakkaalle 2011, 2.)

Työ- ja elinkeinoministeriö uudisti vuonna 2011 aiemmin voimassa olleen työhön osoi-

tuskäytännön mm. asiakaspalautteen perusteella. Uutena käytäntönä otettiin käyttöön

työtarjoukset, jotka työministeriön mukaan kuvaavat paremmin työnvälityksen asiakas-

lähtöistä luonnetta ja tavoitteita. Aiemman kontrollin sijaan työtarjousmenettely koros-

taa palvelua. (Työtarjous työnhakija-asiakkaalle, saate 2011, 1.)

Työtarjous on henkilökohtainen, asiantuntijan harkintaan perustuva työnvälityspalvelu.

Se on asiantuntijan arvio siitä, että työtarjouksen saavan henkilön ammattitaito ja osaa-

minen vastaavat tarjottavan työtehtävän vaatimuksia. Nämä työtarjouksen osuvuuteen

oleellisesti vaikuttavat tiedot saadaan työnhakijan haastattelussa, jossa sovitaan työn-

haun tavoitteista ja työnhakuvaihtoehdoista. Tiedot kirjataan myös asianmukaisesti tie-

tojärjestelmään työnvälityksen mahdollistamiseksi. (Ohje julkisesta… 2013, 25.)
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Työnvälitys ja yrityspalvelulinjan palveluissa on keskeistä, että työnhakija-asiakkaille

tehdään hänen osaamistaan vastaavia työtarjouksia ja hänet huomioidaan työnantajille

tehtävissä esittelyissä. TE-toimiston on huolehdittava, että suurin osa tämän palvelulin-

jan työnhakija-asiakkaista saa laadukkaita työtarjouksia. Työtarjouksia pitää tehdä myös

muiden palvelulinjojen asiakkaille. Erityisen tärkeää työtarjousten tekeminen on työllis-

tymistä edistävien palvelujen kuten työvoimapoliittisen koulutuksen tai määräaikaisen

palkkatukityön loppuvaiheessa, jolloin työtarjous tukee asiakkaan aktiivista työnhakua

ja palveluprosessin suunnitelmallista etenemistä. (Työnhakija- ja yritysasiakkaan…

2012, 10; Työtarjous työnhakija-asiakkaalle 2011, 2-3.)

Työtarjouksia tehdään myös muille kuin työttömille työnhakijoille kuten esim. osa-

aikatyössä oleville työnhakijoille sekä keikka- ja kausityössä oleville työnhakijoille.

Sairaslomalla tai osittain työkyvyttömille henkilöille tehdään työtarjouksia työkykyä

vastaavaan työhön. Kaikilla asiakasryhmillä on velvollisuus ottaa vastaan kokoaikatyötä

työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä. Työstä kieltäytyminen on aina selvitettävä

asia. (Työnhakija- ja yritysasiakkaan… 2012, 10; Työtarjous työnhakija-asiakkaalle

2011, 2 - 3.)

Työnhakija-asiakkaan palvelussa selkeänä lähtökohtana tulee olla työn tarjoaminen ja

erilaisten työmahdollisuuksien ja -vaihtoehtojen läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa.

Työnhaku on palveluissa ensisijaista. Jokaisella asiointikerralla asiantuntijan tulee käy-

dä työnhakijan kanssa laajasti läpi erilaiset työpaikkavaihtoehdot ja tarkistaa työnhaki-

jan työnhaun tulokset. Verkkopalvelut, rekrytointitilaisuudet ja muut työnvälityksen

palvelut tarjoavat työnhakijoille monia mahdollisuuksia työnhakuun, mutta ne eivät

korvaa yksilöllistä työn tarjoamista. Yksilöllistä työn tarjoamista tulee lisätä tuntuvasti

työvoimatoimistojen asiakaspalvelussa. (Pelisäännöt työvoimatoimistojen… 2006, 4).

Onnistunut työtarjous edellyttää asiantuntemusta ja eri virkailijoiden tiivistä yhteistyötä.

Työvoimaa rekrytoivien työnantajien on voitava luottaa työvoimatoimiston tekemän

työtarjouksen asiantuntevuuteen ja osuvuuteen. Työvoimatoimiston tulee huolehtia, että

tietojärjestelmän (URA) asiakastiedot ovat oikeita ja ajantasaisia laadukkaan työtarjouk-

sen mahdollistamiseksi. Näin voidaan myös varmistaa, että työnhakija ei jää ehdo-

kashakujen ulkopuolelle. (Pelisäännöt työvoimatoimistojen… 2006, 4).
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Työtarjouksia tehdään toistaiseksi voimassa oleviin ja määräaikaisiin tehtäviin. Tarjo-

uksia tehdään määräaikaiseen työhön, osa-aikaiseen työhön, vuokratyöhön ja provisio-

palkkaiseen työhön, sillä lyhytkestoinenkin työ on usein työttömyyttä parempi vaihtoeh-

to. Työtarjousten teossa varmistetaan, että ne vastaavat asiakkaan työllistymissuunni-

telmassa kirjattuja tavoitteita. Asiantuntija ja työnhakija sopivat alueesta, jolta työnhaki-

ja hakee työtä. Alueen tulee olla mahdollisimman laaja. Työttömyysturvalaissa tarkoite-

tulla työssäkäyntialueella ei ole merkitystä työtarjouksia tehtäessä. (Työnhakija- ja yri-

tysasiakkaan… 2012, 10; Työtarjous työnhakija-asiakkaalle 2011, 2 - 3.)

TE-toimiston on seurattava työtarjousten osuvuutta. TE-toimisto saa tiedot työtarjouk-

sen tuloksellisuudesta ensisijaisesti työnhakijalta. TE-toimiston tulee myös varmistaa,

että työnhakija tietää, miten hänen tulee menetellä työtarjouksen saatuaan ja että työn-

hakija tuntee laiminlyönneistä tai työstä kieltäytymisestä aiheutuvat seuraukset. Työn-

hakijaa velvoitetaan ottamaan heti yhteyttä yhteydenotostaan työnantajaan. Jos ilmoitus-

ta TE-toimistoon ei tule 14 päivän sisällä, asiakkaalle lähetetään selvityspyyntö ja etuu-

den maksajalle lähtee tieto asian selvittämisestä. Jos, työnhakija kieltäytyy tarjotusta

työstä, ei ota yhteyttä työnantajaan tai muulla tavalla aiheuttaa omalla menettelyllään

esim. työhaastattelussa ettei työsuhdetta synny, työnhakijalta pyydetään selvitystä asias-

ta. Työnhakijalle saattaa tulla asiaan liittyen työttömyysturvalain mukainen seuraamus

(Työnhakija- ja yritysasiakkaan… 2012, 26 - 27.)

Räisänen (2007, 29) on tutkinut työvoimapolitiikan tavoitteita ja niihin vaikuttavia teki-

jöitä. Tutkimuksen mukaan avointen työpaikkojen avoinna olon kesto on selvästi ly-

hempi niissä työvoimatoimistoissa, joissa käytetään keskimääräistä enemmän yksilöity-

jä työhön osoituksia. Räisäsen mukaan työhön osoituksia tulisi pyrkiä lisäämään erityi-

sesti niissä työvoimatoimistoissa, joissa niiden osuus on erittäin alhainen. Keinona työ-

hön osoitusten lisäämiselle Räisänen mainitsee työnantajayhteistyön lisäämisen sekä

työvoimatoimistojen työnantajapalvelujen ja työnhakijapalvelujen yhteistyön tiivistämi-

sen.

Räisänen on parhaillaan tutkimassa työnvälitystä ja työtarjousten vaikuttavuutta. Työ- ja

elinkeinoministeriön kehitysjohtaja Heinosen (2013) kanssa käydyn keskustelun pohjal-

ta saadun tiedon mukaan tutkimus julkaistaan lähiaikoina. Heinosen mukaan tutkimus-

tuloksista on pääteltävissä, että työtarjousten määrällä on selkeä vaikutus työpaikkojen
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täytön nopeuteen. Valitettavasti tutkimustulos ei ole vielä käytettävissä tämän täsmälli-

semmin tässä opinnäytetyössä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työpaikkailmoittelu - työryhmä on loppuraportissaan

(2009) tarkastellut ja laatinut ehdotukset työpaikkailmoittelujen yhtenäisistä toimintata-

voista ja pelisäännöistä. Työryhmä on erityisesti työssään tarkastellut laatinut pelisään-

töehdotuksia henkilöstövuokrausyritysten, kaupallisen alan verkostomarkkinointiin ja

myyntiedustuspaikkojen ilmoitteluun, ulkomailla sijaitsevien työpaikkojen ilmoitteluun

sekä useita työpaikkoja useisiin työvoimatoimistoihin ilmoittavien työvoimatilausten

osalle. Lisäksi työryhmä on tehnyt ehdotuksia koskien hyvän työpaikkailmoituksen kri-

teereitä ja laadun seurantamenettelyjä.

Valtaosa, eli n. 80 % TE-toimistoihin ilmoitetuista avoimista työpaikoista julkaistaan

TE-palvelut- verkkosivuilla. Sivuille tehtiin 15 - 18 miljoonaa työpaikkahakua kuukau-

dessa vuonna 2009. Sivusto on julkisen työnvälityksen keskeisin työkalu. Sivujen tulee

vastata tasapuolisesti sekä työnantajien että työnhakijoiden palveluodotuksiin sekä edis-

tää kohtaantoa työmarkkinoilla. Laadukas työpaikkailmoitus on oleellinen osa tuloksel-

lista työnvälitystä. Tämä edellyttää että työpaikkatiedot ovat laadukkaita ja luotettavia.

(Työpaikkailmoittelu - työryhmän loppuraportti 2009, 2.)

Hyvässä työpaikkailmoituksessa kuvataan avoimen työpaikan työtehtäviä ja vaatimus-

profiili työantajan kanssa yhdessä sovitulla tavalla.  Tärkeitä ominaisuuksia ovat paik-

kailmoituksen selkeys ja konkreettisuus. Kuvaustietojen ja hakijalta edellytettävien vaa-

timusten tulee olla realistisia ja informatiivisia. Ilmoitus ei ole mainos, vaan selkeä il-

moitus. Vuokratyötä koskien ja henkilöstöpalveluyritysten paikkailmoituksissa tulee

olla käyttäjä- tai toimeksiantajayrityksen nimi tai se on ainakin ilmoitettava TE-

toimistoon. Työpaikan sijaintikunta on aina merkittävä ilmoitukseen. (Työpaikkailmoit-

telu työryhmän loppuraportti 2009, 4.)

4.3 Työtarjoukset Pirkanmaan TE-toimistossa

Työnvälitys ja siihen liittyvät työtarjoukset ovat olleet Pirkanmaan TE-toimiston toi-

minnan keskeisenä kehittämiskohteena koko uuden TE-toimiston toiminnan ajan. Vuo-
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den alusta lähtien työtarjousten määrää on seurattu kuukausittain. Pirkanmaan TE-

toimiston työtarjousten määrää on saatu vuoden 2013 aikana lisättyä verrattuna Pirkan-

maalla v. 2012 toimineiden toimistojen työtarjousten määrään. Tämä käy ilmi kuviosta

2. (Ura-tietojärjestelmäraportti 7/2013, muokattu). Työtarjousten määrä on lisääntynyt

vuoteen 2012 verrattuna 17 %. Pirkanmaan TE-toimistoissa tehtiin vuoden 2012 en-

simmäisen kuuden kuukauden aikana 10 059 työtarjousta. Vuoden 2013 vastaavana

aikana työtarjousten määrä oli 11 735 tarjousta. Työtarjousten määrässä oli huomattava

lisäys tammi-helmikuussa 2013, mutta sen jälkeen määrät verrattuna vuoteen 2010 ovat

tasoittuneet.

KUVIO 2. Työtarjousten määrät Pirkanmaan TE-toimistossa vuosina 2012 - 2013.

(Ura-tietojärjestelmäraportti 7/2013, muokattu).

Työtarjousten seurannassa on kuitenkin ollut haasteita, sillä hakuajallisiin työpaikkoihin

tehdyt tarjoukset eivät näy työ- ja elinkeinoministeriön seurannassa. Ilman hakuajallisia

paikkoja tehtyjen työtarjousten määrä käy ilmi sivulla 13 esitetystä taulukosta 1 (Työ- ja

elinkeinoministeriön kirje 1432/00.03.01/293). Pirkanmaan luvut näyttävät ministeriön

seurannan mukaan erittäin heikoilta.
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Pirkanmaan TE-toimiston alueella olevista työpaikoista n. 70 % on hakuajallisia työ-

paikkoja. Ensi vuonna työtarjouksien lisäämiseen liittyvän tulostavoitteen osalta valta-

kunnallisessa tilastoinnissa näkyvät myös hakuajalliset työpaikat. Taulukosta 2. (Anti-

kainen 2013) nähdään, että ero työtarjousten määrässä on huomattava, jos mitataan vain

hakuajattomiin työpaikkoihin tehtyjä työtarjouksia. Ero Pirkanmaalla vuoden 2013 alus-

ta saman vuoden elokuun loppuun on 9824 työtarjousta.

TAULUKKO 2 Työtarjousten määrät hakuajallisten ja hakuajattomien työpaikkojen

osalta Pirkanmaalla (Antikainen 2013).

kk/vuosi Työtarjoukset ml.

hakuajalliset työ-

paikat

Työtarjoukset (pl.

hakuajalliset pai-

kat)

1/13 2122 370

2/13 2649 534

3/13 1963 605

4/13 1995 500

5/13 1734 626

6/13 1282 490

7/13 638 348

8/13 1412 488

yhteensä 13785 3961
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Työtarjousten laatua eli osuvuutta on vaikea mitata. Työ- ja elinkeinoministeriö tuottaa

tilastotietoa työtarjouksesta tai muuten toimiston hakijalla täyttyneiden työpaikkojen

osuudesta kaikista työpaikoista. Tilastosta ei saa kuitenkaan eriteltyä työtarjouksesta

täyttyneiden työpaikkojen osuutta. Pirkanmaan osalta työtarjouksesta tai muuten toimis-

ton hakijalla täyttyneiden työpaikkojen osuus on todella matala verrattuna maan kes-

kiarvoon. Tämä käy ilmi taulukosta 3. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, muokattu).

TAULUKKO 3 Työtarjouksesta tai muuten toimiston hakijalla täyttyneiden

työpaikkojen osuus (TE-toimistojen valtakunnalliset seurantamittarit. 8/2013. Työ- ja

elinkeinoministeriö, muokattu)

TE-toimisto 1 2 3 4 5 6 2013

Uusimaa 13,5 11,5 6,2 7,0 5,0 3,6 7,6

Varsinais-Suomi 13,5 18,1 7,2 17,4 14,1 12,1 13,7

Satakunta 12,5 10,5 5,2 35,7 17,8 12,7 17,5

Häme 18,9 18,7 21,1 31,1 25,2 32,4 24,9

Pirkanmaa 8,0 6,2 5,8 6,7 9,3 10,5 7,5

Kaakkois-Suomi 37,8 24,7 29,5 34,9 23,8 17,0 27,9

Etelä-Savo 31,9 27,9 34,0 40,2 36,2 31,4 34,2

Pohjois-Savo 15,0 14,6 12,5 20,9 12,8 14,9 15,4

Pohjois-Karjala 21,2 17,7 9,9 18,9 27,9 14,1 17,0

Keski-Suomi 14,3 8,0 9,3 16,2 13,4 12,7 12,1

Etelä-Pohjanmaa 21,5 10,3 6,3 14,0 19,3 41,6 16,5

Pohjanmaa 9,2 4,9 2,6 5,6 8,4 14,5 6,6

Pohjois-Pohjanmaa 11,4 6,9 8,0 7,8 10,0 15,0 9,7

Kainuu 15,9 20,2 10,2 9,1 14,4 15,2 13,9

Lappi 19,9 17,5 6,4 15,5 19,7 13,1 13,7

KOKO MAA 15,5 12,0 9,8 13,8 11,3 11,6 12,0
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5. YDINTOIMINNAN STRATEGINEN ARVIOINTI JA ANALYYSI

5.1 Strategiselta tasolta käytäntöön

Organisaation elämäntehtävä muodostuu kolmesta pääelementistä toiminta-ajatuksesta,

visiosta ja arvoista. Visio on näkemys siitä tulevaisuudenkuvasta, jonka halutaan toteu-

tuvan pitkällä tähtäyksellä. Visio on arvopohjainen tulevaisuuden tahtotila ja suunnan-

näyttäjä. Hyvä visio auttaa strategista suunnittelua mm. laittamalla asioita tärkeysjärjes-

tykseen. Vision on oltava selkeä suunnan näyttäjä ja toiminnan ohjaaja koko organisaa-

tiolle ja sen toiminnalle. Visio tuo esiin yrityksen tai organisaation keskeisimmän kil-

pailukeinon, kuten tietyn teknologian, osaamisen, palvelun tai jakelunhallinnan. (Ka-

mensky 2002, 54 - 59.)

Organisaation toiminta-ajatus vastaa organisaation olemassaolon perimmäiseen kysy-

mykseen eli siihen, miksi organisaatio on olemassa. Toiminta-ajatuksen tulisi olla niin

kattava, että se ohjaa kaikkea toimintaa ja se on kaikkein pysyvin osa organisaation

toiminnassa ja strategisessa suunnittelussa. Toiminta-ajatus on organisaation toiminnan

ydin ja se vastaa yleensä kysymykseen, millä toimialalla organisaatio toimii. (Kamens-

ky 2002, 44 - 45.)

Arvot ovat organisaation toimintaa ohjaavia periaatteita, joille ominaisista ovat voimak-

kuus, pysyvyys sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta. Arvoilla tulee olla sisäinen

merkitys niin yksilölle, kuin koko yhteisölle. (Kamensky 2002, 48 - 49.) Strategia taas

on tietoisen suunnan valintaa muuttuvassa maailmassa. Suunnan valinta liittyy yrityk-

sessä asiakas- ja tuotevalintoihin sekä oman osaamisen ja resurssien kehittämiseen.

Osaamisen näkökulmasta on keskeistä päättää, mitä yritys tai organisaatio kehittää itse

ja mitä ostetaan muualta. Strategia luodaan, jotta organisaatio menestyisi tuottaen voit-

toa tai yleisesti toteuttaen olemassaolonsa tarkoitusta. (Laine & Hulkkonen 1998, 20.)

Strategiaprosessin muuttaminen arkitoiminnaksi edellyttää strategiaprosessin johtamis-

ta. Strategiaprosessin aikana määritellään strategianosat, muodostetaan kokonaiskuva ja

jalkautetaan strategia organisaation kaikille tasoilla. Strategiaprosessin avulla on tarkoi-

tus osallistuttaa työntekijät ja johto strategian tekemiseen ja toteuttamiseen arjessa. Stra-
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tegiaprosessi sisältää yhteisen tekemisen tapojen suunnittelua ja aikataulutusta. Huolella

suunniteltu ja toteutettu strategiaprosessi on organisaation yhteinen oppimisprosessi.

Strateginen uudistaminen edellyttää johdolta ja henkilöstöltä motivaatiota, halua oppia

uutta sekä halua muuttaa entisiä toimintatapoja. Parhaiten kehittämisprosessit onnistu-

vat, kun organisaation vastuuhenkilöt ovat mukana toteuttamassa, seuraamassa ja arvi-

oimassa kehittämisprosesseja. (Tuomi & Sumkin 2010, 30 - 31.)

Strategiseen tavoiteasetantaan liittyy usein virheitä. Tällaisia ovat mm tilanteet, jossa

tavoitteet eivät ole yhteydessä organisaation kokonaistavoitteisiin, tavoitteet eivät ole

yhteydessä esimiehen omiin tavoitteisiin, tavoitteet ovat päällekkäisiä toisten työnteki-

jöiden tavoitteiden kanssa, jolloin vastuut jäävät epäselviksi, tavoitteita on liikaa tai

liian vähän, tavoitteet ovat liian haastavia tai vaatimattomia, tavoitteet eivät ole riittävän

konkreettisia, tavoitteita ei ole asetettu yhdessä, jolloin alainen ei sitoudu niihin, alainen

ei ole sisäistänyt tavoitteita oman päivittäisen työnsä kannalta tai asetettu aikahorisontti

on väärä. (Hyppänen 2007, 61.)

Esimiesten rooli on vastata yksikkönsä toiminnasta omalta esimieheltä saamiensa ta-

voitteiden mukaisesti. Esimies saa strategiset tavoitteet omalta esimieheltään ja hän so-

pii oman esimiehensä kanssa tarkennetut tavoitteet. Esimiehen tehtävä on huolehtia sii-

tä, että alaiset tekevät oikeita asioita oikein. Yksiköillä on omat perustehtävänsä. Talous

luo reunaehdot sille, miten esimies voi resursoida yksikkönsä toteuttamaan tavoitteita.

(Hyppänen 2007, 72.)

Strategisella roolilla tarkoitetaan yksilön tekojen kokonaisuutta, jolla hän toteuttaa eli

soveltaa strategiaa omassa työssään. Tämä tapahtuu valintojen, päätösten, puheiden,

tekojen ja tekemättä jättämisen kautta. Strateginen rooli ei välttämättä tarkoita ennalta

määritellyn strategian tarkkaa noudattamista, vaan myös strategian kriittistä arviointia ja

tarvittaessa jopa sen muuttamista. (Mantere ym. 2003, 72 - 73.)

Strategian laadinnan yhteydessä on myös syytä pohtia, millaisella osaamisella visio saa-

daan toteutettua. Yksi strategian osa-alue on ydinosaaminen eli organisaation strategi-

sen osaamisen määrittely. Osaaminen tai kompetenssi määritellään kokemuksen, tiedon

ja taidon yhdistelmäksi. Ydinosaamisen pohdinta ei saisi rajoittua sellaiseen osaami-

seen, jolla yritys tai organisaatio on perustettu. (Tuomi & Sumkin 2010, 54 - 55.)
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Ydinosaamista voidaan määritellä eri tavoin. Se on mm. taitoa, mikä soveltuu moneen

toimintoon organisaatiossa ja mahdollistaa organisaation reagoinnin ympäristön muu-

tokseen. Ydinosaaminen luo organisaatiolle kilpailuedun suhteessa toisiin. Ydinosaami-

sen määrittelyn edellytyksenä on mielikuva tulevaisuuden tehtävistä, asiakaspalvelusta,

ydinpalveluista tai tuotteista. (Laine & Hulkkonen 1998, 55.)

5.2 Nykytilanteen arviointi ja analyysi

Analyysit ovat strategisen johtamisen kivijalka. Analyysityöskentelyn tavoitteena on

saada perusta liiketoiminnan tai organisaation johtamiselle ja kehittämiselle, kehittää

lähtötilanteen tuntemusta niin ympäristöstä kuin yrityksestä käsin ja kehittää ihmisten

analyysitaitoja sekä luoda edellytyksiä organisaation yhteisen näkemyksen syntymisel-

le. Analyysit ovat tavoitteiden asettamisen, strategioiden ja toimenpiteiden valinnan

perusta. Lähtötilanteen eli nykytilan tuntemus niin yrityksestä kuin ympäristöstä on vaa-

tiva tehtävä, koska tilanne on dynaaminen. On tunnettava nykytilanne, tiedettävä miten

siihen on tultu ja pystyttävä muokkaamaan myös käsitys tulevaisuudesta. (Kamensky

2002, 102.)

Analyysi sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa ” jaotella, eritellä, jaottaa aine osiinsa”.

Sana on lähtöisin kemiasta, jossa se tarkoittaa aineen hajottamista osiinsa aineosien

saamiseksi selville. Analysointivaihe erittelee, jaottelee tietoa, mutta myös yhdistelee ja

muokkaa sitä, kertoo asioita eri näkökulmista ja erilaisilla tarkastelukriteereillä. Tavoite

on sama kuin kemiassa; pyrkiä kuvaamaan mahdollisimman hyvin ilmiötä tai asiaa laa-

dullisesti ja määrällisesti. (Kamensky 2002, 108.)

Analysointiprosessi ei kuitenkaan ole kovin hyödyllinen, jos se jää analysointivaihee-

seen. Varsinaisen analysointivaiheen jälkeen alkavat ne prosessin vaiheet, jotka ratkai-

sevat, saadaanko analysoinnissa todellista lisähyötyä yrityksen tai organisaation johta-

miseen ja kehittämiseen. Yhtä tärkeää on synteesin eli kokonaisnäkemyksen muodos-

taminen tilanteesta. Analyysin pohjalta on pystyttävä tekemään oikeita johtopäätöksiä.

(Kamensky 2002, 111 - 112.)
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Analyysejä on kahdenlaisia; ulkoisia analyysejä ja sisäisiä analyysejä. Ulkoisten ana-

lyysien avulla selvitetään organisaatiota ympäröivää maailmaa ja sen muuttumista, jotta

tiedetään asiakkaiden tarpeiden muutokset, löydetään uusia markkinoita, pystytään vas-

taamaan kilpailijoiden tuomiin haasteisiin, osataan kehittää tuotetta, palveluja, resursse-

ja tai luopua vanhasta. (Laine & Hulkkonen 1998, 56.)

Sisäiset analyysit pyrkivät selvittämään organisaation nykyistä tilaa eli osaamista, re-

sursseja ja uudistumiskykyä. Tavoitteena on arvioida organisaation edellytyksiä menes-

tyä ulkoisessa maailmassa ja selvittää miten nykytila riittää ja missä on parannettavaa,

jos aiotaan selvitä tulevaisuudesta nykyisellä toimintakentällä. (Laine & Hulkkonen

1998, 53.)

Yrityksen tai muun organisaation sisäistä tilaa voidaan tarkastella monesta eri näkökul-

masta. Kaikissa sisäisen tilan tarkasteluissa on kuitenkin yksi yhteinen nimittäjä; tehok-

kuus. Sisäisen analyysin toinen nimi onkin sisäisen tehokkuuden analyysi. Tehokkuu-

della tarkoitetaan tulosten ja niiden saavuttamiseen käytettyjen resurssien edullista suh-

detta. Sitä voidaan arvioida mm. nopeina tuotannon läpimenoaikoina, voittona, palvelun

nopeutena tai asiakastyytyväisyytenä. (Hautala & Lämsä 2005, 15.)

Sisäisiä analyysejä on kolmenlaisia: Näitä ovat organisaatio-, toiminto- ja taloudelliset

analyysit. Sisäisiä analyysejä on perinteisesti tehty toimintokohtaisesti. On arvioitu mm.

markkinoinnin, tuotannon, tuotekehityksen, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, tieto-

tekniikan tms. tasoa. Sisäisissä analyyseissä voidaan myös arvioida organisaation henki-

löstön osaamista tai johto- ja asiantuntijaresursseja. (Hautala & Lämsä 2005, 54.)

Analyysi on kerätyn tiedon ja aineiston vertaamista, pohdintaa ja yhteenvetoa. Analyy-

sin pohjalta tehdään johtopäätöksiä. Analyysiin sisältyy usein arviointi. Arviointi on

systemaattista, avointa ja perusteltua tiedon keräämistä toiminnasta ja sen analysointia

suhteessa määriteltyihin arviointikriteereihin tai tavoitteisiin. Arviointiin liittyvät kysy-

mykset ovat keskeinen osa arviointia, sillä ne määrittävät, minkälaista aineistoa ja tietoa

arvioitavasta toiminnasta kerätään. (Suomen sosiaali- ja terveys ry 2013.)

Julkisten palveluiden arvioinnin perustana ovat kansalaisten perusoikeudet. Valtiolla ja

kunnilla on vastuu kansalaisten peruspalvelujen tuottamisesta. Kun julkiselle palvelulle
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annetaan tavoitteita, tämä vastuu korostuu. Julkisten palvelujen laatustrategia sisältää

suosituksia ja periaatepäätöksiä siitä, miten toimien voidaan taata kansalaisille ja elin-

keinoelämälle niiden tarvitsemia palveluja tehokkaasti ja asiakaskeskeisesti. Tavoitteena

on toiminnan laadun ja saatavuuden parantaminen. (Julkisten palvelujen laatustrategia

1998, 2 – 5.)

Peruskysymys julkisia palveluja arvioitaessa on, kuinka hyvin julkisessa palvelutehtä-

vässä on onnistuttu ja edistetty suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin ja määritel-

tyihin tavoitteisiin. Arviointi nähdään osana jokaisen julkisia palveluja tuottavan orga-

nisaation normaalia toimintaa ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. (Kansallinen tuotta-

vuusohjelma, keskustelualoite 2001, 8 - 10.)

Arvioinnin käsite on hyvä ymmärtää laajasti siten, että sen kohteena voi olla toiminnan

vaikuttavuus, tehokkuus, laatu ja henkilöstö. Arviointia voidaan myös tehdä suhteessa

annettuihin tavoitteisiin. Saatu tieto parantaa toiminnan ohjausta ja johtamista. Arvioin-

nin tavoite on myös tarkentaa epämääräisiä tavoitteita ja tavoitteiden ristiriitaisuuksia.

Toiminnan uudistaminen edellyttää tietoa toiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Arviointi ei myöskään saa viedä kohtuuttomasti aikaa ja resursseja itse palvelutuotan-

nolta. Olennaista on löytää keskeisimmät kehittämiskohteet ns. kriittiset arviointikohteet

eikä arvioida kaikkea. Valitut arviointikohteet kertovat, mikä toiminnassa on tärkeää.

(Kansallinen tuottavuusohjelma, keskustelualoite 2001, 12 – 13.)

Julkisten palvelujen arvioinnin laaja kenttä ja toiminnoittain vaihteleva ajallinen ulottu-

vuus vaikuttavat siihen, että julkisen palvelutoiminnan arvioinnissa tarvitaan erilaisia

arviointimenetelmiä ja asetelmia. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa arvioida julkisia

palveluja. Eri palveluntuottajien toiminta ja yksiköt eroavat toisistaan toiminnan luon-

teen vuoksi. Tavoitteena tulisi olla niiden prosessien, toimintojen tai rakenteiden tunnis-

taminen, joiden suorituskykyä ja toimivuutta tulisi parantaa, jotta asetetut yhteiskunnal-

liset vaikuttavuustavoitteet, laatu ja asiakastyytyväisyystavoitteet sekä sisäiset taloudel-

lisuus- ja tuottavuustavoitteet voitaisiin saavuttaa. (Kansallinen tuottavuusohjelma, kes-

kustelualoite 2001, 9 - 21.)



50

5.3 Johdon toimeksianto arvioinnin ja analyysin lähtökohtana

Pirkanmaan TE-toimiston johto on määritellyt Pirkanmaan TE-toimiston vision, mission

ja arvot. TE-toimistojen toiminnalle on myös asetettu valtakunnallisesti strategiset ta-

voitteet sekä toiminnalliset tavoitteet. Tämän opinnäytetyön teoreettisesta viitekehyk-

sestä käy ilmi, että työnvälitys työtarjouksineen on TE-toimiston keskeinen ydintehtävä,

jota tulee TE-toimistojen toiminnassa vahvistaa. Pirkanmaan TE-toimiston johdon sel-

keä tahtotila on, että työnvälitystä tehostetaan Pirkanmaalla mm. työtarjousten määrää ja

laatua parantamalla.

Toimeksianto tähän kehittämistehtävään on tullut Pirkanmaan TE-toimiston johdolta.

Pirkanmaan TE-toimiston johto on pitänyt toimiston keskeisen ydintehtävän kehittämi-

sen kannalta hyvänä, että Pirkanmaan TE-toimiston työnvälitys- ja yrityspalvelujen joh-

taja on valinnut opintoihinsa liittyväksi kehittämistehtäväksi työnvälityksen kehittämi-

sen. Päävastuu työnvälityksen kehittämisestä osana koko toimiston toimintaa kuuluu

tehtävien puolesta palvelujohtajalle itselleen. Näin ollen opintoihin liittyvä kehittämis-

tehtävä ei jää irralliseksi osaksi toimiston kehittämistoimintaa, vaan nykytila-analyysin

ja arvioinnin pohjalta tehdyt johtopäätökset kehittämisehdotuksineen luovat hyvän poh-

jan työnvälityksen prosessimaiselle kehittämiselle Pirkanmaalla.

Analyysin ja arvioinnin sisällön Pirkanmaan TE-toimiston johto on määrittänyt

21.2.2013 asian tiimoilta pitämässään kokouksessa. Sisällön pohjalta Pirkanmaan TE-

toimiston henkilöstölle on suunnattu kysely, jonka tulosten pohjalta nykytilaa on arvioi-

tu ja kehittämistoimet valittu. Johto on määrittänyt sisällön luetelmaviivoin, joten sitä

esitystapaa käytetään selvyyden vuoksi myös tässä opinnäytetyössä.

Johdon esittämä analyysin ja arvioinnin sisältö:

· Selvitetään henkilöstön näkemyksiä työnvälityksen kehittämiseen liittyen. Eri-
tyisesti kartoitetaan henkilöstön näkemyksiä työtarjousten määrän ja laadun pa-
rantamiseksi.

· Kartoitetaan käytössä olevia hyviä työnvälityskäytäntöjä.
· Selvitetään eri palvelulinjojen, palvelulinjojen ryhmien ja asiantuntijoiden roolia

suhteessa työtarjousten tekemiseen.
· Selvitetään millaisia sisäisiä toimintatapoja TE-toimistossa on käytössä työtarjo-

uksiin liittyen.
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· Selvitetään millaisia keinoja on eri palvelujen piirissä olevien asiakkaiden työ-
tarjousten määrän lisäämiseksi ja laadun kehittämiseksi.

· Selvitetään henkilöstön näkemyksiä työtarjousten vaikuttavuuteen liittyen.
· Selvitetään henkilöstön toimintatapoja, asenteita ja osaamistarpeita työtarjouk-

siin liittyen.
· Kartoitetaan toimia, joilla voidaan vahvistaa esimiesten tukea työnvälityksen ja

työtarjoustoimintaan liittyen.
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6. TYÖNVÄLITYKSEN TEHOSTAMINEN TYÖTARJOUSTEN MÄÄRÄÄ

JA LAATUA PARANTAMALLA

6.1 Kyselyn tausta ja toteuttaminen

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, mikä on työtarjousmenettelyn nykytila ja miten tar-

jousten määrää ja laatua voidaan parantaa Pirkanmaan TE-toimistossa.

Kysely toteutettiin Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston johdon toimeksiannosta. Pir-

kanmaan työnvälitys ja yrityspalvelujen johtaja Regina Saari on vastannut kyselyn te-

kemisestä sekä kyselyn analyysin ja yhteenvedon valmistelusta. Kysely on samalla osa

Regina Saaren yrittäjyyden ja liiketoiminnan opintojen opinnäytetyötä Tampereen am-

mattikorkeakoulussa. Kyselyn tavoitteet ja sisällöt on määritelty Pirkanmaan TE-

toimiston johdon aiheen tiimoilta pitämässä kokouksessa 21.2.2013. Tavoitteet ja sisäl-

löt määritellään tämän työn kohdassa 5.3 Johdon toimeksianto arvioinnin ja analyysin

lähtökohtana.

Kysely toteutettiin Pirkanmaan TE-toimistossa sähköisenä webropol kyselynä keväällä

2013. Kysely suunnattiin Pirkanmaan TE-oimiston asiantuntijatehtävissä työskentelevil-

le henkilöille. Kyselyn vastausaika määriteltiin ajalle 8.4 – 26.4.2013. Vastausaikaa

jatkettiin vastausajan päättymisen jälkeen vielä 19.5.2013 saakka alhaisen vastauspro-

sentin vuoksi. Kyselyyn vastasi 62 asiantuntijaa Pirkanmaan TE-toimistossa kyselyn

ajankohtana työskennelleestä 221 asiantuntijoista. Vastausprosentti kyselyyn oli 28 %.

Vaikka vastausprosentti oli alhainen, avoimia vastauksia analysoitaessa tietyt samat

teemat toistuivat ja voidaankin ajatella, että sisällöllisesti aineistosta on löydettävissä

kehittämisen kannalta keskeiset asiat.

Kysely rajattiin koskemaan asiakaspalvelussa työskenteleviä asiantuntijoita. Esimiesteh-

tävissä sekä johdon tukipalvelussa toimivat rajattiin tämän kyselyn ulkopuolelle. Tämän

kyselyn ja sen pohjalta tehtyjen kehittämisehdotusten valinnan jälkeen esimiesten nä-

kemyksiä tullaan myöhemmin kartoittamaan valittujen kehittämistoimien toimeenpa-

noon liittyen erillisen teemahaastattelun avulla keväällä 2014. Koska kysely oli toimis-

ton intranet sivuilla, saattaa olla, että jotkut palveluesimiehet (12) tai jotkut asiantuntijat
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johdon tukipalvelussa (5) ovat vastanneet kyselyyn. Kysely toteutettiin luottamukselli-

sesti. Tulokset on analysoitu ja esitetty niin, että yksittäisen vastaajan tunnistaminen on

mahdotonta.

Kysely oli puolistrukturoitu. Kyselyn vastausten perusteella on tehty erillinen kooste- ja

analyysiraportti kyselyn vastauksista. Kooste- ja analyysiraportissa vastaajien näkemyk-

set on kysymyskohtaisesti ensin taulukoitu systemaattisesti erilaiset näkemykset listaa-

malla. Taulukoinnin jälkeen vastaukset on ryhmitelty niin, että samaan teemaan liittyvät

näkemykset on yhdistetty ja teema otsikoitu. Otsikoinnissa on hyödynnetty työn tekijän

asiantuntemusta TE-toimiston toiminnasta ja työnvälityksestä.

Kunkin otsikoidun teeman alle on kirjattu teemaan liittyvät näkemykset. Yhdessä vasta-

uksessa on voinut olla useampi erilainen mielipide kysymykseen liittyen ja nämä erilai-

set näkemykset on sijoitettu kukin sopivan otsikoidun teeman alle. Näin ollen yhden

vastaajan näkemyksiä voi olla sijoitettuna useamman teeman alle saman kysymyksen

osalta. Joissain kysymyksissä on pyydetty vastaajien perusteluja heidän näkemyksilleen.

Näiden kysymysten osalta perustelut on koottu kooste- ja analyysiraportissa omaan sa-

rakkeeseensa.

Kuhunkin otsikoituen teemaan liittyvien vastauksissa ilmenneiden samaan teemaan liit-

tyvien näkemysten määrä on taulukoitu omaan sarakkeeseensa. Näin on saatu selville,

kuinka monta samankaltaista näkemystä vastauksissa on kunkin kysymyksen kohdalla

ilmennyt. Vastaukset on kooste- ja analyysiraportissa taulukoitu niin, että ne teemat,

joiden osalta on tullut esiin eniten samankaltaisia näkemyksiä, on sijoitettu taulukon

yläpäähän. Teemat on lajiteltu yleisimmin esiintyvistä näkemyksistä yksittäisempiin

näkemyksiin. Jos vastaaja näkemyksiin on liittynyt erilaisia kehittämisehdotuksia tai

huomioita tai vastaukset ovat vahvasti linkittyneet johonkin toiseen teemaan, nämä on

kooste- ja analyysiraportissa kirjattu erilliseen huomiosarakkeeseen. Huomiot saattavat

olla merkittäviä toiminnan jatkokehittämistä ajatellen.

Tässä opinnäytetyössä esitetään kyselyn vastaukset sanallisesti. Kooste- ja analyysira-

portti on 57 -sivuinen erillinen materiaali eikä sitä ole tarkoituksenmukaista kokonai-

suudessaan esittää tässä opinnäytetyössä. Materiaali on kuitenkin mahdollista saada

työn tekijältä tai Pirkanmaan TE-toimistosta pyydettäessä.
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Kyselyn tuloksia on esitelty 3.9.2013 pidetyssä Pirkanmaan TE-toimiston työnvälitys-

ja yrityspalvelulinjan esimiesten kehittämispäivässä sekä Pirkanmaan TE-toimiston

työnvälitys- ja yrityspalvelulinjan henkilöstön kehittämispäivässä 17.9.2013. Kehittä-

mispäivään oli kutsuttu myös toimiston koko johto, kaikki eri linjojen ja ryhmien esi-

miehet sekä Pirkanmaan ELY-keskuksesta TE-toimistoa ohjaavia keskeisiä asiantunti-

joita. Kyselyn tuloksia ja jatkotoimenpide-ehdotuksia on käsitelty tämän jälkeen Pir-

kanmaan TE-toimiston johtoryhmässä 19.9.2013 ja Pirkanmaan TE-toimiston koko

henkilöstölle 20.9.2013 pidetyllä videoaamutunnilla.

Kooste ja analyysiraportti sekä sen pohjalta tehdyt jatkokehittämisehdotukset on lisäksi

esitelty 27.9.2012 työ- ja elinkeinoministeriön työvoima- ja yrityspalvelut ryhmälle

(TYPA -ryhmä) sekä Suomen muiden TE-toimistojen työnvälitys ja yrityspalvelulinjo-

jen johdolle sekä TE-toimistojen työnvälitys- ja yrityspalvelulinjoja ohjaaville ELY-

keskusten asiantuntijoille eri ELY-keskusalueilla Suomessa.

6.2 Taustamuuttujat

Kyselyn taustamuuttujina selvitettiin sitä, missä asiantuntijatehtävissä ja toimipaikassa

vastaaja toimii Pirkanmaan TE-toimistossa. Lisäksi selvitettiin työkokemuksen pituus

sekä missä TE-toimistossa vastaaja on työskennellyt ennen vuonna 2013 tapahtunutta

TE-toimistojen uudistusta. Taustamuuttujien avulla selvitettiin, edustaako vastaajien

joukko monipuolisesti Pirkanmaan TE-toimiston henkilöstöä.

Kyselyyn tuli vastauksia kaikilta Pirkanmaan TE-toimiston palvelulinjoilta, palvelulin-

jojen ryhmistä ja asiantuntijatehtävistä. Tämä käy ilmi kuviosta 3. Vastaajien voidaan

tältä osin katsoa edustavan varsin hyvin Pirkanmaan TE-toimiston koko henkilöstöä.
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KUVIO 3. Asiantuntijatehtävä, jossa vastaaja toimi Pirkanmaan TE-toimistossa.

Kyselyyn vastanneista henkilöistä (N=62) suurin osa (61 %) työskenteli Pirkanmaan

TE-toimiston Tampereen toimipaikoissa ja alle puolet vastaajista (39 %) työskenteli

Pirkanmaan TE-toimiston toimipaikoissa Tampereen ulkopuolella. Tämä ilmenee kuvi-

osta 4. Tampereelle on sijoitettu suurin osa Pirkanmaan TE-toimiston henkilöstöstä.

Vastausten perustella voidaan päätellä, että aineisto edustaa henkilöstön työskentely-

paikkojen osalta varsin hyvin Pirkanmaan TE-toimistoa.
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KUVIO 4. Toimipaikka, jossa vastaaja työskentelee.

Kyselyyn vastanneista asiatuntijoista yli kolmasosa (34 %) on työskennellyt TE-

toimiston tai työvoiman palvelukeskuksen tehtävissä yli 20 vuotta. Lähes saman verran

eli 32 % vastaajista on työskennellyt em. tehtävissä 11 - 19 vuotta. 6 - 10 vuotta työs-

kennelleitä vastaajia oli 11 % ja 2 - 5 vuotta työskennelleitä vastaajia 13 %. Nämä tu-

lokset käyvät ilmi kuviosta 5. Kyselyyn vastanneet henkilöt omaavat siis pääsääntöisesti

varsin pitkän työkokemuksen TE-toimiston tai työvoiman palvelukeskuksen tehtävistä

ja ovat alallaan erittäin kokeneita asiantuntijoita.

KUVIO 5. Vastaajan työkokemuksen pituus Pirkanmaan TE-toimiston ja työvoiman

palvelukeskuksen tehtävissä.

TE-toimiston uudistuksesta johtuen henkilöstöä on vuoden 2013 alussa siirtynyt TE-

toimiston nykyisestä toimipaikasta toiseen toimipaikkaan Pirkanmaan sisällä. Kyselyn

avulla haluttiin selvittää, missä TE-toimistossa kyselyyn vastanneet asiantuntijat olivat

työskennelleet ennen uudistusta. Huomioiden Pirkanmaalla vuonna 2012 toimineiden

TE-toimistojen henkilöstömäärät voidaan todeta, että vastauksia kyselyyn saatiin varsin

kattavasti aiemmin toimineiden TE-toimistojen asiantuntijoilta. Tämä ilmenee kuviosta

6.
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KUVIO 6. TE-toimisto, jossa vastaaja on työskennellyt viimeksi ennen TE-

toimistouudistusta.

6.3. Työtarjousten määrään vaikuttavat tekijät

Vastaajia pyydettiin määrittelemään kolme syytä siihen, miksi työtarjousten määrä on

Pirkanmaalla vähäinen. Seuraavassa käsitellään vastausten pohjalta saatuja syitä. Syyt

on esitetty pääteemojensa alle. Teemat ovat keskenään järjestetty niin, että ensin käsitel-

lään ne teemat, joihin on saatu eniten samankaltaisia näkemyksiä. Lisäksi kussakin tee-

massa esiin tulevat näkemykset on kerrottu yleisemmistä näkemyksistä alkaen ja edeten

yksittäisempiin näkemyksiin.

6.3.1 Asiakaspalveluun liittyvät syyt

Työtarjouksien vähäisyyteen liittyi paljon asiakaspalveluun liittyviä syitä. Vastausten

perusteella on havaittavissa, että työtarjouksiin sisältyi paljon henkilöstön kokemaa

huolta TE-toimiston imagosta ja maineesta. Työtarjouksista työnantajilta saatu aikai-

sempi palaute ei vastausten mukaan kannusta henkilöstöä tarjousten tekoon. Vastaajat

toivat esille, että työnhakijoiden esittely työnantajille koetaan parempana toimintatapa-

na, kuin työtarjousten tekeminen. Vastaajat kokivat, että TE-toimiston rooli palvelujen

tuottajana menetetään työnantajien silmissä työtarjousmenettelyllä. Jonkin verran esiin-
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tyi myös pelkoja työnantajan vihaisuudesta ja käsityksiä siitä, että työnantajat eivät ha-

lua suuria määriä hakemuksia avoinna oleviin työpaikkoihin.

Kysymykseen saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että Pirkanmaan TE-

toimiston henkilöstöllä on toiminnassaan pyrkimys laadukkaaseen palveluun ja työnvä-

litykseen. Asiantuntijat haluavat tehdä huolellista työtä. Työtarjousmenettelyä pidettiin

vastaajien mukaan virkailijoiden näkökulmasta myös jossain määrin negatiivisena pal-

veluna. Harkitsemattomasti annetuista työtarjouksista tullut maine oli vastausten mu-

kaan ongelmallinen myös työnhakijapalvelussa. Vastaajien mukaan työnhakijapalvelus-

sa työtarjouksia ei tehdä, koska pyritään huomioimaan asiakkaan toiveet ja osaaminen ja

pyritään laadukkaaseen palveluun ja työnvälitykseen Vastauksista käy kuitenkin ilmi,

että joskus työtarjouksia ei tehdä myöskään siksi, että varmistellaan tulosta liikaakin. Ei

olla kuitenkaan viime kädessä varmoja siitä, onko työtarjous asiakkaan kohdalla oikea

ratkaisu.

Vastauksista ilmeni, että asiantuntijoiden mukaan kaikille asiakkaille ei ole tarkoituk-

senmukaista tehdä työtarjouksia lainkaan. Tätä tutkimustulosta käsitellään tarkemmin

tämän opinnäytetyön kohdassa 6.6 Työtarjoukset erilaisten työnhakija-asiakkaiden pal-

veluna. Jonkin verran esiintyi myös näkemyksiä siitä, että asiakkaan asiointisyyn tarve

ohjaa asiantuntijoiden käyttäytymistä. Asiakas palvellaan lähinnä vain siinä asiassa tai

tarkoituksessa, missä hän asioi TE-toimistossa. Palvelutilanteessa keskitytään vastaajien

mukaan liikaa siihen asiaan, jonka johdosta asiakas ottaa yhteyttä TE-toimistoon tai

hänet kutsutaan TE-toimistoon.

6.3.2. Toimintamalliin ja työtapoihin liittyvät syyt

Työtarjousten vähäisyyteen vaikuttivat vastaajien mukaan myös TE-toimiston toimin-

tamalliin tai työtapoihin liittyvät syyt. Keskeisimmälle sijalle tähän liittyvissä vastauk-

sissa nousivat vastaajien henkilökohtaiseen ajankäyttöön liittyvät tekijät. Vastaajat ker-

toivat, että muut työt kuten erilainen byrokratia, asiakastilanteisiin liittyvät muut hoidet-

tavat asiat, sähköposti, intranet ja tiedon tulva aiheuttavat jatkuvaa kiirettä.
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Vastauksissa korostui, että työtarjouskäytäntö lisää työtä entisestään. Vastauksista il-

meni, että mitä enemmän tekee työtarjouksia, sitä enemmän ruuhkauttaa omaa työtään

ja myös muiden työtä esim. työttömyysturvan asiantuntijoiden työtä. Vastaajat käyttivät

yleisesti työtarjousten tekemiseen liittyvästä seurannasta käsitettä ”jälkipyykki”. Tällä

vastaajat tarkoittivat työtarjousten seurantaan liittyviä tehtäviä, kuten työtarjousten osu-

vuuden seurantaa, seurantaan liittyvää selvityspyyntömenettelyä sekä asiakkaiden yh-

teydenottoja työtarjousten johdosta. Jälkipyykin hoitamiseen liittyy pelkoja. Vastaajat

pelkäävät työnhakijoiden vihaisuutta, mutta myös työnhakija-asiakkaiden yhteydenotto-

ja esimiehiin ja sitä kautta saatavaa mahdollista negatiivista palautetta omaan työhön

liittyen. Vastauksista ilmeni, että: ”Kun ei tee mitään, ei kukaan myöskään valita.”

Ajankäytön ja työtarjouksiin liittyvän jälkipyykin lisäksi vastauksissa nousi merkittävä-

nä tekijänä esiin työnhakija ja työnantajatietojen puutteellisuus tietojärjestelmässä.

Työnhakijan kohdalla puutteelliset koulutus-, työhistoriatiedot ja erityistaidot sekä puut-

teellinen työllistymissuunnitelma eivät mahdollista osuvien työtarjousten tekoa. Vastaa-

jat mainitsivat myös, että vanhentunut CV ja heikko työnhakija- asiakkaan alkukartoitus

ovat tekijöitä, joilla on vaikutusta työtarjousten määrään. CV-netin tietoja pidettiin erit-

täin tärkeinä työtarjousten teon kannalta. Kokonaisuutena ilmenee, että työnhakijan

osaaminen ja motivaatio tulisi saada nykyistä paremmin kirjattua tietojärjestelmään laa-

dukkaiden työtarjousten mahdollistamiseksi. Puutteellisilla tiedoilla on vastaajien mu-

kaan myös vaikutus selvityspyyntöjen määrään ja siten myös ajankäyttöön.

Työnantajan tietojen puutteellisuus kohdistuu lähinnä työpaikkailmoituksiin. Vastaajien

mukaan työpaikkailmoituksissa on liian vähän tietoa tai väärä hakuammatti. Työpaikan

sijainti on usein myös huonosti kirjattu. Erityisesti henkilöstövuokrausyritysten paik-

kailmoitusten puutteellisuus nousi vastauksissa esiin. Vastauksissa korostui, että henki-

löstöpalveluyrityksissä markkinoidaan rekrytoinnit hoitavaa yritystä, ei niinkään avoin-

na olevaa työpaikkaa.

Toimintamalliin ja työtapoihin liittyvinä syinä mainittiin lisäksi työnvälityksen yleinen

resursointi. Työnvälitystoiminnalle ei nähdä toimiston kokonaistoiminnassa olevan ai-

kaa. Vastauksista ilmeni näkemyksiä, jonka mukaan TE-toimiston toiminnassa keskity-

tään liikaa aikaa vieviin marginaaliryhmiin ja tehtäviin, jotka eivät suoranaisesti liity
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asiakaspalveluun. Vastausten perusteella työtarjousten tekemisen nähtiin myös kuulu-

van muiden, mutta ei oman asiantuntijaryhmien tehtäviin.

TE-toimiston uudistus sinällään koettiin myös työtarjousten vähäisyyteen johtaneena

tekijänä, vaikka se ei vastausten osalta ollutkaan toimintamalliin ja työtapoihin liittyvis-

tä syistä merkittävimpiä. Vastauksissa mainittiin, että henkilöstön siirtyminen uusiin

tehtäviin vie aikaa ja töiden yleisessä organisoimisessa on parantamisen varaa. TE-

toimiston uudistukseen liittyvä asiakaspalvelun monikanavaisuus ja suorien asiakaskon-

taktien vähyys vaikeuttaa vastausten mukaan työtarjousten tekoa. Vastaajien mukaan

työtarjouksia on helpompi tehdä asiakkaille kasvokkain tapahtuvan palvelun aikana.

Uudistuksen myötä kasvokkain tapahtuva palvelu on vähentynyt. Nykyisen, vuonna

2011 alkaneen työtarjousmenettelyn aikana, asiakkaille ei ole mahdollista tehdä enää

tiedotteita työpaikoista. Tämä oli mahdollista vielä ennen vuotta 2011. Tiedotemenette-

lyä kaivattiin jossain määrin takaisin.

6.3.3 Työmarkkinoihin liittyvät syyt

Vastausten perusteella oli havaittavissa, että työtarjousten vähäisyyteen vaikuttavat

myös työmarkkinoihin liittyvät syyt. Tällaisia olivat työmarkkinoiden kohtaanto-

ongelmat ja muuttuneet työmarkkinat. Vastaajien mukaan sopivia työpaikkoja ei ole

tarjolla. Tarjolla on työpaikkoja, joissa osaamisvaatimukset ovat sellaisia, että niihin on

vaikea löytää työnhakijoita. Vaikeasti työllistyville henkilöille taas vastaajien mukaan

on työpaikkoja tarjolla todella vähän. Työmarkkinoilla myös haetaan enemmän tietyn-

laista osaamista, kuin tietyn tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Tämä tuo uudenlaista

haastetta työnvälitystoiminnalle. Huolta työnvälitykseen liittyen herätti mm. se, miten

saadaan työnhakijoiden osaaminen esille tietojärjestelmästä, jos tutkinnolla ei enää ole

aiempaa merkitystä työpaikkojen täyttymisessä.

Toisaalta muuttuneet työmarkkinat koettiin haasteellisina. Aikaisemmin tyypillisten

työsuhteiden sijaan on vastaajien mukaan nyt avoinna paljon henkilöstöpalveluyritysten

työpaikkoja, määräaikaista työtä, osa-aikaista työtä. Työtarjousten tekeminen koettiin

haastavana tämän tyyppisiin työsuhteisiin. Asiaa on käsitelty tarkemmin tämän opin-

näytetyön kohdassa 6.7 Työtarjoukset työnantajapalvelua.
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6.3.4 Toimintakulttuuriin liittyvät syyt

Työtarjousten vähäisyyteen liittyvinä syinä vastaajat mainitsivat myös toimintakulttuu-

riin liittyviä tekijöitä. Keskeisenä mainittiin työnhakijoiden omatoimista työnhakua tu-

kevat palvelut osana työnvälitystä. Vastaajat mainitsivat, että avoimet paikat löytyvät

internetistä ja käytettävissä on myös mm. automaattinen, sähköinen paikkavahtipalvelu.

TE-toimisto järjestää työnhakijoille toimia, joilla pyritään aktivoimaan työnhakijoiden

omatoimista työnhakua sekä tapahtumia, joissa pyritään saamaan työnhakijat ja työnan-

tajat kohtaamaan toisensa.

Vastauksissa ilmeni ristiriitaa siitä, miten odotetaan toimittavan aktiivisuuteen kannus-

tavan asiakaspalvelun ja työtarjousten välillä. Vastauksissa tuli esiin tähän liittyviä

subjektiivisia mielipiteitä sekä työtarjouksien puolesta, että niitä vastaan. Jotkut vastaa-

jista toivoivat, että työnvälitystä kehitetään jatkossa ohjaamalla asiakkaita yhä enemmän

omatoimiseen työnhakuun ilman työtarjouksia. Toiset pitivät tärkeänä, että työtarjous-

menettelyä  korostetaan  nykyistä  enemmän.  Voidaan  todeta,  että  vaikka  nämä  kaksi

edellä mainittua tapaa eivät ole vastakkaiset työnvälitystavat, vaan tukevat toisiaan, he-

rättivät nämä eri toimintatavat hyvin ristiriitaisia näkemyksiä.

Joidenkin vastaajien mukaan aktiiviset työnhakijat hakevat omatoimisesti työtä. Työtar-

jousten tekeminen nähtiin vanhanaikaisena toimintatapana. Osa vastaajista koki, että

työtarjousten vaikuttavuus ei ole hyvä, eikä työtarjousten vaikuttavuuteen uskottu. Vas-

tausten joukosta oli havaittavissa myös joitain näkemyksiä, joiden mukaan työtarjousten

tekeminen on turhaa. Näiden näkemyksen mukaan ”hyvät” työnhakijat työllistyvät

muutenkin ja muita asiakasryhmiä ei työtarjousmenettely auta työllistymään.

Toimintakulttuuriin liittyvänä syynä vastauksista ilmeni viittauksia 1990-luvulla synty-

neeseen työvoimatoimistojen toimintakulttuuriin. Näkemysten mukaan 1990-luvun la-

man jälkeen ei ole enää uudelleen totuttu tekemään työtarjouksia. Kyseisen laman jäl-

keen työvoimatoimistojen työn painopiste on vastaajien mukaan ollut muissa asioissa ja

palveluissa. Työtarjousten teko ei näiden vastaajien mukaan ole enää vakiintunut työta-

pa tai työote nykyisissä TE-toimistoissa em. historiasta johtuen.



62

6.3.5 Henkilöstöön liittyvät syyt

Työtarjousten vähäisyyteen liittyvissä vastauksissa eräänä merkittävänä esille nousseena

teemana olivat henkilöstöön liittyvät syyt.  Työtarjousten vähäisyyteen liittyvänä tekijä-

nä tuli vastauksissa esiin uskalluksen puute, asenteet ja osaaminen. Vastausten perus-

teella voidaan todeta, että työtarjousten tekeminen koetaan melko vaikeana. Työtarjous-

ten tekemiseen sisältyy pelkoja liittyen työantajan ja työnhakijan reaktioihin. Pelkoina

ovat asiakkaiden vihaisuus ja kielteiset palautteet. Toisinaan esiintyy tarvetta olla mu-

kava. Havaittavissa oli myös asennetta, että on helpompi antaa vain asiakkaiden olla.

Vastauksissa esiintyi myös jonkin verran pelkoa väärin tekemisestä. Pelätään virheistä

aiheutuvia ongelmia työpaikalla ja erityisesti esimiesten suunnalta.

Eräänä syynä työtarjousten vähäisyyteen mainittiin osaamattomuus. Työtarjouksia ei

joidenkin näkemysten perusteella osata tehdä. Työtarjouskäytäntöihin liittyvä työpro-

sessi on vastaajien mukaan selkeytymätön. Toisaalta taas työmarkkinatietouteen liittyvä

osaaminen ja vähäinen yhteistyö työnantajiin koettiin osaamista kaventaneina tekijöinä.

Työpaikkailmoituksista osa on englanninkielisiä ja paikkoihin ei tehdä tarjouksia, jos

työpaikkailmoituksen sisältöä ei ymmärrä. Lopuksi mainittakoon, että työtarjousten

vähäisyyteen liittyvinä muina syinä mainittiin myös tietojärjestelmän puutteet. Näitä

näkemyksiä oli vain kaksi, joten tämän perusteella tietojärjestelmän puutteet eivät liene

ole merkittävä syy työtarjousten vähäisyyteen Pirkanmaan TE-toimistossa.

6.4 Näkemyksiä työtarjousten määrän lisäämiseksi

Kysyttäessä asiantuntijoilta tarvetta työtarjousten määrän lisäämiseen vastaajista (N=62)

suurin osa eli 65 % oli sitä mieltä, että työtarjousten määrää tulisi lisätä. 32 % oli sitä

mieltä, että määrällä sinällään ei ole merkitystä. 3 % vastaajista oli sitä mieltä, että työ-

tarjousten määrää ei tulisi lainkaan lisätä. Vastaukset ilmenevät kuviosta 7.
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KUVIO 7. Vastaajien näkemykset siitä, tulisiko työtarjousten määrää lisätä Pirkanmaan

TE-toimistossa.

Edelliseen kysymykseen liittyen vastaajia pyydettiin perustelemaan näkemyksensä. Jos

vastaaja oli sitä mieltä, että työtarjousten määrää tulisi hänen näkemyksensä mukaan

lisätä, häntä pyydettiin perusteleman näkemyksensä ja kertomaan oma näkemyksensä

siitä, millä keinoilla määrää saataisiin lisättyä. Jos, vastaaja oli sitä mieltä, että määrää

ei ole tarpeen lisätä tai, että määrällä ei sinällään ole merkitystä, häntä pyydettiin perus-

telemaan näkemyksensä.

Yli kolmannes vastaajista (39 %) toi selkeästi vastauksissaan esiin näkemyksenään, että

työtarjousten määrä ei korvaa työtarjousten laatua. Olennaista työtarjousten tekemises-

sä oli näiden vastaajien näkemysten mukaan määrän sijaan työtarjousten osuvuus ja

laatu. Yleisin perustelu näkemykselle oli, että työtarjousten pelkkä määrällinen lisäämi-

nen vaikuttaa negatiivisesti työnantajapalvelun laatuun ja imagoon. TE-toimiston mai-

neen työnvälittäjänä koettiin kärsivän ei-osuvien työtarjousten johdosta. Tähän sisältyi

vastaajien mukaan myös riski työnantaja-asiakkaan menettämisestä.

Toisaalta vastaajat toivat esiin näkemyksiä, joiden mukaan ei ole tarkoituksenmukaista

asettaa TE-toimiston yleiselle toiminnalle tai TE-toimistossa työskentelevien asiantunti-

joiden työtä mittamaan henkilökohtaiselle tasolle vietyjä, työtarjousten määrään liittyviä

tavoitteita. Näkemysten mukaan painotettaessa määrällisiä tavoitteita, työtarjousten

osuvuus kärsii.
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Joistain vastauksista heijastui myös huoli työtarjousmenettelyn käytön tarkoituksenmu-

kaisuudesta. Näiden näkemysten mukaan työtarjousten tarkoituksena vaikuttaisi toisi-

naan olevan työnhakijan työttömyysturvan katkaisu tai työnhakijan työmarkkinoilla

käytettävissä olemisen tarkistaminen. Työtarjousten ei joidenkin näkemysten mukaan

katsottu useinkaan soveltuvan mm. työvoiman palvelukeskuksessa tehtävään asiakas-

työhön. Perusteluissa tuli esiin joitain näkemyksiä siitä, että ei-osuvien työtarjousten

määrän lisääntyminen aiheuttaa työnantajien ja TE-toimiston työmäärän lisääntymistä.

Toisaalta taas muutaman näkemyksen mukaan ei-osuvat työtarjoukset eivät edistä työn-

hakijan työllistymistä.

Tuloksista oli havaittavissa myös näkemyksiä siitä, että työtarjousten määrää ei ole tar-

peen lisätä. Näissä vastauksissa perusteluina mainittiin, että työnvälitystä tulisi kehittää

korostamalla asiakkaan omaa työnhakua, tekemistä, aktiivisuutta ja harkintakykyä.

Muutama näkemys korosti sitä, että työvoimasta on ylitarjontaa. Perustelun mukaan

aktiiviset työnhakijat työllistyvät itse ja ne, jotka eivät hae aktiivisesti työtä, eivät tule

työtarjouksellakaan valituksi työpaikkaan. Muutaman näkemyksen mukaan työtarjouk-

silla ei ole vaikutusta työllisyyteen. Työtarjousten määrälliseen lisäämiseen liittyi run-

saasti ristiriitaisia näkemyksiä, joilla voi olettaa olevan merkitystä myös työnvälityk-

seen liittyvien työtapojen valinnassa. Seuraavassa esitetään tätä havainnollistamaan

muutama suora lainaus vastaajien vastauksista:

Määrä ei ratkaise vaan laatu. Työnantaja ei halua, että sinne ottaa yhteyttä
kaikki mahdolliset, vaan he haluavat, että he saavat sopivamman henkilön. Työ-
tarjousten määrän painostuksella aiheutetaan vaan se, että lopukin työnantajat
katoavat käyttämään vuokrausfirmoja.

Työtarjouksia tulisi ehdottomasti lisätä! Asiakkaat työllistyvät varmasti huomat-
tavasti nopeammin! Nyt järjestelmässä on nuoriakin ammattikoulutuksen omaa-
via, kenellä on jopa usean vuoden työttömyys takana ja mitään ei ole heille teh-
ty!! Ei suunnitelmaa, ei tarjouksia, ei yhtään mitään. Tällainen pitää saada lop-
pumaan!

Mitä enemmän tehdään, varmaan tuloksetkin isompia.

Jos asiakas oikeasti haluaa töihin, hän hakee töitä aktiivisesti ja itsenäisesti.
Tarjouksilla ei ole merkitystä.

Kun tehdään paljon tarjouksia, on tuloksetkin isompia.
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Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää keinoja työtarjousten määrän parantamiseksi.

Vastaajilta kysyttiin, miten työtarjousten määrää saataisiin lisättyä. Eniten näkemyksiä

määrän lisäämisen kehittämiseksi saatiin toimintatapoihin ja työnvälitystoimintaan liit-

tyviin pelisääntöihin liittyen.  Vastaajat toivat esiin, että Pirkanmaan TE-toimistossa

tulisi sopia yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat työtarjoustoiminnan suhteen. Vastaus-

ten perusteella linjauksia ja pelisääntöjä kaivataan eri palvelulinjojen, palvelulinjojen

ryhmien ja eri asiantuntijoiden tehtävänkuviin liittyen. Vastauksissa toivottiin myös

linjattavan sitä, mille työnhakija asiakasryhmille työtarjouksia tehdään ja mistä lähtö-

kohdista käsin työtarjouksia tehdään. Näkemysten mukaan myös sitä, mitä tarkoitusta

työtarjoukset palvelevat tulisi selkeyttää. Asiakkaat tulisi myös tuntea nykyistä parem-

min. Tällä tarkoitettiin sekä työnantaja että työnhakija-asiakkaita.

Työtarjousten määrän lisäämiseksi vastaajat näkivät tärkeänä, että Pirkanmaan TE-

toimistossa arvioidaan työtarjouksiin liittyvien määrällisten tavoitteiden tarkoituksen-

mukaisuus ja suhde eri tehtävien tehtävänmukaisiin tavoitteisiin. Työtarjousten tekemi-

nen ei vastausten perusteella ole tarkoituksenmukaista kaikissa Pirkanmaan TE-

toimiston asiantuntijatehtävissä. Näin ollen työtarjousten määrän seuraaminen ja tulos-

ten vertaaminen ei henkilökohtaisella tasolla ole vastaajien näkemysten mukaan tarkoi-

tuksenmukaista. Työtarjousten tekemiselle tulisi työjärjestelyin ja resurssijakoja uudel-

leen pohtimalla saada varattua riittävä aika.  Vastauksissa esiintyi näkemyksiä, joiden

mukaan osa henkilöstöstä voisi tehdä pelkästään työtarjouksia sekä näkemyksiä, että

jokaisen asiantuntijan työpäivästä tulisi varata aikaa työtarjousten tekemiselle.

Työtarjousten määrää saataisiin lisättyä vahvistamalla työtarjouksiin liittyvää ulkoista

viestintää ja ohjeistamalla työtarjouskäytäntö nykyistä paremmin asiakkaille. Vastaaji-

en mukaan kaikessa viestinnässä ja toiminnassa tulisi korostaa, että työn tarjoaminen on

TE-toimiston ydintehtävä ja keskeinen osa hyvää asiakaspalvelua. Vastaajien näkemys-

ten mukaan jokaiselle työnvälitys- ja yrityspalvelulinjan ja osaamisen kehittämisen pal-

velulinjan työnhakija-asiakkaalle tulisi aina henkilökohtaisella käynnillä tarjota työtä.

Työn tarjoaminen tulisi vastaajien mukaan olla aina ensisijainen tehtävä, joka toimistos-

sa tulisi priorisoida muihin palveluihin nähden.

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että työtarjousten vaikuttavuutta eri työnhakija-

asiakasryhmien kohdalla tulisi selvittää nykyistä paremmin ja kohdentaa työtarjoukset
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niihin asiakasryhmiin, joissa vaikuttavuus on hyvä. Näiden vastaajien näkemysten mu-

kaan jotkut asiakasryhmät hyötyvät työtarjouksista enemmän kuin toiset. Työtarjousten

määrän lisäämiseksi tulisi mm. käydä projektiluontoisesti eri alojen avoinna olevat työ-

paikat läpi ja tehdä avoimiin työpaikkoihin työtarjouksia. Tällaisina aloina mainittiin

mm. sosiaali- ja terveysala ja kaupallinen ala.

Vastauksissa oli yksittäisiä näkemyksiä siihen liittyen, milloin ja mihin työpaikkoihin

työtarjouksia tulisi tehdä. Tällaisina ehdotuksina nousi esiin työvoimakoulutuksen päät-

tymisvaiheessa ja palkkatukijaksojen päättymisvaiheessa oleville työnhakijoille tehtävät

työtarjoukset sekä työlupahakemusten vuoksi oleviin avoimiin työpaikkoihin tehtävät

työtarjoukset. Muutamassa vastauksessa korostui myös kannustus rohkeuteen tehdä

työtarjouksia.

Työtarjousten määrää saadaan vastausten mukaan lisättyä vahvistamalla työnhakija-

asiakkaiden tuntemusta sekä kirjaamalla työnhakijasta ja työnantajasta sekä avoimesta

työpaikasta mahdollisimman hyvät tiedot tietojärjestelmään. Joidenkin näkemysten

mukaan työtarjousten tekeminen tulisi määrittää yrityspalvelujen ydintehtäväksi. Täl-

löin sovittaisiin työnantajien kanssa erikseen työtarjousten tekemisestä avoinna oleviin

työpaikkoihin. Työnantajan kanssa tulisi sopia, montako työtarjousta avoimeen työ-

paikkaan tehdään. Sovitusta tulisi näkemysten mukaan myös pitää kiinni. Jonkin verran

esiintyi myös näkemyksiä, että työtarjouksia tulisi tehdä kaikkiin avoimiin työpaikkoi-

hin. Työnantajapalvelun ja työnhakijapalvelun välistä yhteistyötä olisi joidenkin näke-

mysten mukaan syytä edelleen lisätä. Lisäksi yritysyhteistyötä tulisi vahvistaa.

Työtarjousten määrää selvitettiin kysymällä Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntijoita,

minkä arvosanan he antaisivat työtarjousten määrässä asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1 on

heikko ja 5 kiitettävä (Kuvio 8.)

Vastaajista 47 % piti nykyistä työtarjousten määrää tyydyttävänä ja 35 % hyvänä. Vält-

tävänä nykyistä määrää piti 16 % vastaajista ja heikkona 2 % vastaajista. Kukaan vas-

taajista ei pitänyt työtarjousten määrää kiitettävänä.
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Kuvio 8. Työtarjousten määrään liittyvä arvosana Pirkanmaan TE-toimistossa, asteikol-

la 1 – 5.

6.5 Näkemyksiä työtarjousten laadun parantamiseksi

Työtarjousten laatua haluttiin selvittää kysymällä Pirkanmaan TE-toimiston asiantunti-

joita, minkä arvosanan he antaisivat työtarjousten laadussa asteikolla 1 - 5. Asteikossa 1

on heikko ja 5 kiitettävä (Kuvio 9.) Vastaajista 55 % eli yli puolet antoi työtarjousten

nykyiselle laadulle tyydyttävän arvosanan. Hyvänä työtarjousten laatua piti 32 % vas-

taajista. 13 % mukaan työtarjousten laatu on välttävä. Kukaan vastaajista ei antanut työ-

tarjousten laadulle kiitettävää tai heikkoa arvosanaa.

KUVIO 9. Työtarjousten laatuun liittyvä arvosana Pirkanmaan TE-toimistossa, asteikol-

la 1 – 5.

0 5 10 15 20 25 30 35

1 heikko

2 välttävä

3 tyydyttävä

4 hyvä

5 kiitettävä

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1 heikko

2 välttävä

3 tyydyttävä

4 hyvä

5 kiitettävä
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Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntijoilta kysyttiin, miten työtarjousten laatua voisi hei-

dän mielestään parantaa. Yleisin näkemys oli työnhakijan tarpeiden nykyistä parempi

tuntemus ja työnhakijan tietojen huolellinen kirjaaminen. Vastauksissa painottui hyvän

alkukartoituksen merkitys sekä työnhakijan yksilöllisyyden huomioiminen. Toisaalta

taas nähtiin tärkeänä, että työnhakijan tiedot on tarkastettava jokaisen yhteydenoton

yhteydessä. Erityinen huomio tulisi kiinnittää työnhakijan työnhakuprofiiliin ja hakute-

kijöihin. Sellaisia ammatteja, joita työnhakija ei pysty tekemään (terveydentila, epäpä-

tevyys), ei tulisi kirjata hakutekijöiksi lainkaan. Myös työnhakijan osaamisen kirjaami-

seen tulisi kiinnittää huomiota. CV-netti koettiin hyvänä työkaluna työtarjousten osu-

vuuden parantamisessa.

Työnhakijan tarpeiden tuntemuksen ja tietojen huolellisen kirjaamisen jälkeen seuraa-

vaksi eniten työtarjousten laadun parantamiseksi vastaajat mainitsivat työnantajan tar-

peiden tuntemuksen ja tietojen huolellisen kirjaamisen. Työantajan parempi tuntemus ja

työnantajakäynnit nähtiin tärkeinä työtarjousten laadun kehittämisen välineinä. Vasta-

uksissa painotettiin myös sitä, että työnantajan kanssa tulisi nykyistä paremmin sopia,

miten avointen työpaikkojen ja työtarjousten kanssa edetään. Sovitusta olisi vastaajien

näkemysten mukaan syytä pitää kiinni. Sovittavina asioina mainitaan neuvottelu työn-

antajan kanssa siitä, miten toimitaan niissä tilanteissa, jos sopivaa henkilöä ei avoimeen

työpaikkaan löydy.

Työtarjousten laatuun vaikuttavana asiana vastauksissa tuli esiin, että työtarjousta teke-

vän asiantuntijan tulisi asettua ajatuksissaan työnantajan asemaan. Työtarjousta  ei

näkemysten mukaan ole syytä tehdä, jos työnantajan työpaikkaan asettamat vaatimukset

eivät täyty. Työtarjouksen tekijän tulisi vastaajien mukaan pohtia, ottaisivatko he itse

ko. henkilön työhön kyseiseen työpaikkaan. Työpaikkailmoitusten laatuun olisi vastaa-

jien mukaan kiinnitettävä huomiota. Työpaikkailmoitusten tulisi olla nykyistä informa-

tiivisempia ja tehtävässä vaadittu osaaminen tulisi ilmoituksissa näkyä nykyistä parem-

min. Näistä esimerkkeinä mainittiin erilaiset luvat ja niihin liittyvä osaaminen sekä lu-

pien voimassaolo. Englanninkieliset paikat ehdotettiin tarvittaessa käännettäviksi.

Työtarjousten laadun kehittämiseen liittyvinä ehdotuksina esitettiin, että työtarjousten

tekeminen tulisi liittää henkilökohtaiseen työnhakija-asiakkaan tapaamiseen tai puheli-

messa tapahtuvan asiakaspalvelun yhteyteen. Vastauksissa korostuivat samat asiat kuin
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työtarjousten määrään liittyvien tekijöiden kohdalla. Lisäksi esitettiin, että tilanteissa,

joissa ei voida tehdä työtarjousta tietojärjestelmässä olevien työpaikan tai työnhakijan

tietojen perusteella, työtarjoukset tehtäisiin näissä tapauksissa aina kasvokkain tai puhe-

linpalvelua hyödyntäen.

Jonkin verran vastauksissa tuli esiin näkemyksiä, joissa työtarjousten laadun kehittämi-

seksi esitettiin työtarjousten tekemisen keskittämistä tietyille asiantuntijoille tai toisaalta

sisäisen asiantuntijoiden välisen konsultointiin perustuvan työotteen vahvistamista. Yri-

tyspalvelun ja työnhakijapalvelun välistä työparityötä esitettiin hyvänä toimintamallina

sisäisen yhteistyön tiivistämiseksi.

Tietyille asiantuntijoille työtarjousten tekemisen keskittämistä perusteltiin sillä, että

asiantuntijuuden edellytys on erikoistuminen. Toisaalta taas esiin tuli ehdotuksia, että

työtarjousten tekeminen tulisi keskittää työnhakijapalveluun. Perusteluna tähän oli, että

yrityspalvelussa ei työnhakijaa tunneta kunnolla. Huomattavaa on, että kautta tutkimuk-

sen, eri kysymysten vastauksia analysoitaessa oli aistittavissa ristiriita siitä, minkä asi-

antuntijan tai asiantuntijaryhmän tehtävään työtarjousten tekeminen oikeastaan kuuluu.

Erityisesti ristiriitaisia näkemyksiä esitettiin työnhakijapalvelun ja työnantajapalvelun

välillä.

Edellä mainitusta ristiriidoista ja esille tulleista näkemyksistä huolimatta työtarjousten

laadun kehittämiseksi jotkut vastaajat esittivät näkemyksinään, että työtarjousten teke-

mistä on vahvistettava kaikissa asiantuntijaryhmissä. Tätä näkemystä edustavat vastaa-

jat kokivat, että työtarjousten tekeminen on kaikkien asiantuntijoiden tehtävä ja tämän

tehtävän hoitamiselle olisi varattava riittävä aika työjärjestelyjen avulla.

Työtarjousten laatua voitaisiin joidenkin vastaajien näkemysten mukaan parantaa

osaamista vahvistamalla. Erityisiä osaamisen vahvistamisen kohteita olisivat vastaajien

mukaan työmarkkinatietouden ja ammattitietouden lisääminen sekä työnantajatietouden

lisääminen. Myös ohjaustyön osaamisen vahvistaminen mainittiin työtarjousten laatua

parantavana tekijänä. Laadun parantamisen keinona mainittiin myös työtarjouksiin liit-

tyvän tiedottamisen lisääminen sekä työtarjousten markkinointi hyvänä palveluna.
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Vastaajien näkemysten mukaan työtarjousten kohdentamisessa oli tarkentamisen varaa.

Työtarjousmenettely ei ole vastaajien näkemysten mukaan työttömyysturvan katkaisun

tai työmarkkinoilla olemiseen liittyvää tarkastustoimintaa. Yksittäisinä keinoina työtar-

jousten laadun parantamiseksi mainittiin ajantasaisen ammattiluokituksen käyttöönotto,

tiedotekäytännön palauttaminen, hyvien uusien työpaikkojen hankkiminen ja työnhaki-

jan motivaation ja asenteen parantaminen. Yhden näkemyksen mukaan työtarjousten

laatua ei voi parantaa mitenkään.

6.6 Työtarjoukset eri palvelulinjoilla, ryhmissä ja asiantuntijoiden tehtä-

vänä

Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntijoilta kysyttiin, onko heidän mielestään Pirkanmaan

TE-toimistossa jokin asiantuntijaryhmä, jonka tehtäviin työtarjousten tekeminen kuuluu

tai asiantuntijaryhmä, jonka tehtävät huomioiden työtarjousten tekeminen on erityisesti

tarkoituksenmukaista.

Kysymys mahdollisti yhden tai useamman vaihtoehdon valitsemisen. 62 vastaajaa valit-

si yhteensä 267 vastausvaihtoehtoa. Kyselyn tulokset näkyvät alla olevasta taulukosta 4.

Palvelulinjakohtaisesti tarkasteltuna voidaan todeta, että työtarjousten tekemisen nähtiin

kuuluvan kaikkien palvelulinjojen tehtäviin, mutta erityisesti työnvälitys- ja yrityspalve-

lulinjan tehtäviin sekä osaamisen kehittämispalvelujen ohjauspalvelujen ryhmän tehtä-

viin. Myös työnvälityksen tukipalvelujen ryhmän tehtäviin, yksilöllisesti tuetun työnvä-

lityksen ryhmän tehtäviin sekä moniammamtillisesti tuetun työnvälityksen ryhmän

tehtäviin työtarjousten tekemisen nähtiin melko yleisellä tasolla kuuluvan. Vähiten työ-

tarjousten nähtiin kuuluva kotoutumisen palvelujen ryhmän ja koulutuksen ja työllisty-

misen tukipalvelujen ryhmän tehtäviin.
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TAULUKKO 4 Asiantuntijaryhmä, jonka tehtäväkenttään työtarjousten tekeminen eri-

tyisesti kuuluu tai jonka tehtävät huomioiden työtarjousten tekeminen on erityisen tar-

koituksenmukaista.

TYÖTARJOUSTEN TEKEMINEN KUULUU TAI ON
ERITYISEN TARKOITUKSENMUKAISTA
SEURAAVIEN RYHMIEN TEHTÄVISSÄ

NÄKEMYSTEN MÄÄRÄ
267

Työnvälitys ja alkupalvelut 58

Työnvälitys ja yrityspalvelut 57

Ohjauspalvelut 33

Työnvälityksen tukipalvelut 30

Yksilöllisesti tuetun työllistymisen palvelut 27

Moniammatillisesti tuetun työnvälityksen palvelut 24

Kotoutumisen palvelut 19

Koulutus ja työllistymisen tukipalvelut 19

Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntijoilta kysyttiin, onko Pirkanmaan TE-toimistossa

heidän mielestään jokin palvelulinjoihin kuuluva asiantuntijaryhmä, jonka tehtäväkent-

tään työtarjousten tekeminen ei varsinaisesti kuulu tai asiantuntijaryhmä, jonka tehtävät

huomioiden työtarjousten tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista. Vastaukset käyvät

ilmi taulukosta 5. Kysymys mahdollisti yhden tai useamman vaihtoehdon valitsemisen.

62 vastaajaa valitsi yhteensä 83 vastausvaihtoehtoa. Kyselyssä oli kysymyksen kohdalla

tekninen virhe. Vastaaja ei siitä johtuen voinut vastata vastausvaihtoehtona lainkaan

sellaista näkemystä, että tällaisia ammattiryhmiä ei ole. Kyselyssä olleen virheen vuoksi

kysymykseen vastaamatta jättäminen ei myöskään ollut mahdollista. Tällä seikalla on

jossain määrin vaikutusta tämän kysymyksen vastauksen luotettavuuteen.

Eniten näkemyksiä siitä, että työtarjous ei kuulu asiantuntijaryhmän kenttään tai työtar-

jousten tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista kyseisessä ryhmässä kohdistui taustatyö-

tä tekevän koulutuksen ja työllistymisen tukipalvelujen ryhmään. Työtarjousten ei

myöskään koeta kuuluvan moniammatillisesti tuetun työllistymisen (työvoiman palve-

lukeskuksen) tai kotoutumispalveluja tuottavan ryhmän palveluihin.
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Työnvälityksen tukipalvelujen, toimiston puhelinpalvelujen ja työttömyysturvan asian-

tuntijoiden ryhmän tehtäviin ei myöskään jossain määrin työtarjoustoiminnan oleteta

kuuluvan. Vähiten em. näkemystä esiintyi työnvälityksen alkupalvelujen ryhmän, työn-

välitys ja yrityspalvelujen ryhmän, ohjauspalvelujen ryhmien sekä yksilöllisesti tuetun

työnvälityksen palveluryhmän kohdalla.

TAULUKKO 5. Asiantuntijaryhmä, jonka tehtäviin työtarjousten tekeminen ei kuulu tai

jonka tehtävät huomioiden työtarjousten tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista.

TYÖTARJOUSTEN TEKEMINEN EI KUULU TAI OLE TARKOI-

TUKSENMUKAISTA SEURAAVIEN RYHMINEN TEHTÄVISSÄ

NÄKEMYSTEN

MÄÄRÄ 83

Koulutuksen ja työllistymisen tukipalvelut 27

Moniammatillisesti tuetun työnvälityksen palvelut 17

Kotutumispalvelut 13

Työnvälityksen tukipalvelut 9

Yksilölliseti tuetun työnvälityksen palvelut 6

Ohjauspalvelut 5

Työnvälitys ja yrityspalvelut 4

Työnvälitys ja alkupalvelut 2

Ryhmien lisäksi kysyttiin näkemyksiä asiantuntijatason tehtävistä. Kysyttäessä onko

Pirkanmaan TE-toimiston asiakaspalvelussa vastaajien mukaan jokin asiantuntijatehtä-

vä, johon työtarjousten tekeminen erityisesti kuuluu tai tehtävässä työtarjousten tekemi-

nen on erityisen tarkoituksenmukaista saatiin yhteensä 483 näkemystä asiaan (N=62).

Vastaukset ovat nähtävissä taulukossa 6.

Asiantuntijoita, joiden tehtäviin yleisimmin nähtiin työtarjousten tekemisen kuuluvan,

olivat työnvälityksen asiantuntijat ja työnvälityksen alkupalvelujen asiantuntijat. Rekry-

tointikeskuksen asiantuntijan ja yrityspalvelujen asiantuntijan tehtäviin työtarjousten

nähtiin myös varsin yleisesti kuuluvan. Kaikki em. asiantuntijat työskentelevät työnväli-

tys- ja yrityspalvelulinjalla.

Näkemysten mukaan myös ohjauspalvelujen eri asiantuntijoiden, muutosturva-

asiantuntijan sekä yksilöllisesti tuetun työllistymisen asiantuntijan tehtäviin työtarjous-

ten tekeminen liitettiin melko paljon. Kotoutumisen alkupalvelun asiantuntijan, Contact
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Centerin asiantuntijan, moniammatillisesti tuetun työnvälityksen asiantuntijan sekä ko-

toutumisen asiantuntijan tehtäviin työtarjousten tekeminen miellettiin jonkin verran. Sen

sijaan palkkatukiasiantuntijan, kansainvälisen työnvälityksen asiantuntijoiden, eri linjo-

jen psykologien, koulutusasiantuntijan ja työttömyysturvan asiantuntijan tehtäviin työ-

tarjousten tekeminen katsottiin kuuluvan vain melko vähän.
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TAULUKKO 6. Asiantuntija, jonka tehtäväkenttään työtarjousten tekeminen erityisesti

kuuluu tai jonka tehtävät huomioiden työtarjousten tekeminen on erityisen tarkoituk-

senmukaista.

TYÖTARJOUSTEN TEKEMINEN KUULUU TAI ON
ERITYISEN TARKOITUKSENMUKAISTA SEURAAVIEN
ASIANTUNTIJOIDEN TEHTÄVISSÄ

NÄKEMYSTEN MÄÄRÄ
483

Työnvälityksen asiantuntija 60

Työnvälityksen alkupalvelujen asiantuntija 56

Rekrytointikeskuksen asiantuntija 46

Yrityspalvelujen asiantuntija 38

Nuorten ohjauspalvelujen asiantuntija 35

Ohjauspalvelujen asiantuntija 33

Muutosturva- asiantuntija 28

Yksilöllisesti tuetun työnvälityksen palvelujen asiantuntija 26

Kotoutumisen alkupalvelujen asiantuntija 21

Contact Center asiantuntija 21

Moniammatillisesti tuetun työnvälityksen palvelujen asiantuntija 21

Kotoutumisen asiantuntija 20

Palkkatuki asiantuntija 14

KV työnvälitys, EURES asiantuntija 14

Työnvälitys- ja yrityspalvelujen psykologi 10

Tuetun työllistymisen palvelujen psykologi 9

Osaamisen kehittämispalvelujen psykologi 9

KV työnvälityksen työlupa-asiantuntija 9

Koulutusasiantuntija 7

Työttömyysturvan asiantuntija 6

Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntijoilta selvitettiin näkemyksiä siitä, onko heidän

mielestään Pirkanmaan TE-toimiston asiakaspalvelussa jokin asiantuntijatehtävä, johon

työtarjousten tekeminen ei varsinaisesti kuulu tai tehtävässä työtarjousten tekeminen ei

ole tarkoituksenmukaista. Vastaukset havainnollistetaan taulukossa 7.
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Kysymys mahdollisti yhden tai useamman vaihtoehdon valitsemisen. 62 vastaajaa valit-

si yhteensä 229 vastausvaihtoehtoa. Kyselyssä oli kysymyksen kohdalla tekninen virhe.

Vastaaja ei siitä johtuen voinut vastata vastausvaihtoehtona lainkaan sellaista näkemys-

tä, että tällaisia asiantuntijoita ei ole. Kyselyssä olleen virheen vuoksi kysymykseen

vastaamatta jättäminen ei myöskään ollut mahdollista. Tällä seikalla on jossain määrin

vaikutusta tämän kysymyksen vastauksen luotettavuuteen.

Kun vastauksia tutkitaan tarkemmin, voidaan todeta, että työtarjousten tekoa ei ylei-

simmin pidetty tarkoituksenmukaisena tietyissä asiakaspalvelun taustatehtävissä. Lisäk-

si tällaisia tehtäviä olivat mm. kansainvälisessä työnvälityksessä toimivien työlupa-

asiantuntijoiden tehtävät tai psykologien tehtävät palvelulinjasta riippumatta. Jonkin

verran näkemysten mukaan työtarjousten tekemistä ei yleisesti pidetty tarkoituksenmu-

kaisena kotoutumisen alkupalvelujen asiantuntijan, kansainvälisen työnvälityksen EU-

RES- asiantuntijan, muutosturva-asiantuntijan tai Contact Centerin asiantuntijan tehtä-

vissä.

Muutamia näkemyksiä esiintyi myös yrityspalvelujen asiantuntijoiden, moniammatilli-

sesti tuetun työnvälityksen asiantuntijan, yksilöllisesti tuetun työnvälityksen asiantunti-

jan, rekrytointikeskuksen asiantuntijan ja työnvälityksen asiantuntijan tehtävissä. Yksit-

täisiä näkemyksiä kohdistui myös kotoutumispalvelujen asiantuntijan, ohjauspalvelujen

asiantuntijoiden ja työnvälityksen alkupalvelujen asiantuntijoiden tehtäviin.
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TAULUKKO 7. Asiantuntijatehtävät joihin työtarjousten tekeminen ei varsinaisesti

kuulu tai joissa työtarjousten tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista.

TYÖTARJOUSTEN TEKEMINEN EI KUULU TAI EI OLE
TARKOITUKSENMUKAISTA SEURAAVISSA ASIANTUN-
TIJATEHTÄVISSÄ

NÄKEMYSTEN
MÄÄRÄ
229

Palkkatukiasiantuntija 28

Työttömyysturva-asiantuntija 28

KV-työnvälityksen työlupa-asiantuntijan 27

Tuetun työllistymisen palvelujen psykologin 26

Osaamisen kehittämisen palvelujen psykologin 23

Työnvälitys- ja yrityspalvelujen psykologin 18

Koulutusasiantuntija 14

Kotoutumisen alkupalvelujen asiantuntija 13

KV-työnvälityksen EURES asiantuntija 10

Muutosturva-asiantuntija 8

Contact Center-palvelun asiantuntija 7

Yrityspalvelujen asiantuntija 6

Moniammatillisesti tuetun työnvälityksen
 palvelujen asiantuntija

6

Yksilöllisesti tuetun työnvälityksen
 palvelujen asiantuntija

5

Rekrytointikeskuksen työnvälityksen asiantuntija 3

Työnvälityksen asiantuntijan 2

Kotoutumisen asiantuntijan 2

Nuorten ohjauspalvelujen asiantuntijan 1

Ohjauspalvelujen asiantuntijan 1

Työnvälityksen alkupalvelujen asiantuntijan 1
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6.7 Työtarjoukset erilaisten työnhakija-asiakkaiden palveluna

Vastaajilta kysyttiin, onko heidän mielestään olemassa joitakin työnhakija-

asiakasryhmiä, joille työtarjousten tekeminen on haasteellista. Vastaajia myös pyydet-

tiin luettelemaan mahdollisia havaitsemiaan tällaisia työnhakija-asiakasryhmiä ja perus-

telemaan vastuksensa. Vastausten perusteella oli havaittavissa, että keskeisimpänä täl-

laisena asiakasryhmänä vastaajat mainitsivat asiakkaat, joiden ensisijainen palvelutarve

on tuetun työllistymisen palvelulinjalla. Tässä ryhmässä mainittiin asiakkaat, joilla on

työkykyyn vaikuttavia terveysongelmia. Vastausten perusteella näiden asiakkaiden

kohdalla tulisi ensin selvittää työkyky ja järjestää mahdollinen tarvittava kuntoutus.

Tuetun työllistymisen palvelulinjan asiakkaista mainittiin lisäksi asiakkaat, joilla on

elämänhallintaan ja/tai motivaatioon liittyviä ongelmia tai joilta puuttuu uskallusta pala-

ta työmarkkinoille. Myös moniongelmaiset asiakkaat, joille työllistymistä edistävät pal-

velut eivät palveluina yksinomaan riitä sekä kuntouttavan työtoiminnan tarpeessa tai

kuntouttavassa työtoiminnassa olevat työnhakijat mainittiin.  Näiden asiakkaiden koh-

dalla ei työtarjousten tekeminen ole vastaajien mukaan tarkoituksenmukaista. Kohde-

ryhmän asiakkailla ei vastaajien näkemyksien mukaan ole jaksamista ja kykyä olla työs-

sä, vaan heidän ensisijainen tarpeensa on kuntoutus.

Toiseksi haasteellisimpana asiakasryhmänä vastaajat mainitsivat asiakkaat, joiden

osaamiseen, oppimiseen ja osaamisen kirjaamiseen liittyy haasteita. Tällaisina asiak-

kaina mainittiin ammattikouluttamattomat työnhakijat, erityisesti nuoret.  Lisäksi mai-

nittiin nuoret ja muut työnhakija-asiakkaat, joilla ei ole työkokemusta. Perusteluina vas-

taajat toivat esiin, että tämän kohderyhmän työnhakijat eivät työllisty työtarjouksesta

huolimatta. Osaamisen kehittäminen on tämän asiakaskohderyhmän kohdalla vastusten

perusteella ensisijaisin vaihtoehto.

Ikääntyneemmät työnhakijat, joilla on vanhentunut koulutus tai osaamista sellaisiin

tehtäviin, joita vastaavia työpaikkoja ei ole enää tarjolla, mainittiin ryhmänä, jolle työ-

tarjousten tekeminen on haasteellista. Samoin mainittiin henkilöt, joilla on suuria oppi-

misvaikeuksia. Vastaajien mukaan em. kohderyhmälle ei ole tarjolla osaamista vastaavia

töitä avoimilla työmarkkinoilla, myös asiakkaan motivaatio koulutukseen ja töihin saat-

taa toisinaan olla heikkoa. Toisinaan myös asiakkaan käsitys omasta osaamisesta suh-
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teessa työmarkkinoiden nykyisiin vaatimuksiin ei ole ajantasainen. Eräänä ryhmänä

vastaajat mainitsivat asiakkaat, joiden osaaminen ei vastaa heidän tietojärjestelmään

merkittyjä hakutekijöitään tai asiakkaat, jotka ovat ensisijaisesti hakeutumassa koulu-

tukseen tai vaihtamassa ammattia. Tämän kohderyhmän kohdalla vastaajat näkivät, että

osaamisen kehittäminen koulutuksen avulla parantaa työllistymismahdollisuuksia pa-

remmin, kuin työ missä tahansa tehtävissä.

Kolmas suuri asiakasryhmä, joille työtarjousten tekeminen nähtiin haasteellisena, ovat

maahanmuuttajat. Vastaajat toivat esiin tällaisina maahanmuuttajaryhminä alkupalve-

luiden maahanmuuttaja-asiakkaat sekä kotoutumisvaiheessa olevat maahanmuuttajat.

Vastaajien mukaan tämän asiakasryhmän suomen kielen taito on puutteellista työmark-

kinoiden tarpeisiin nähden. Vastaajien näkemysten mukaan tämän asiakasryhmän koh-

dalla kielikoulutus on ensisijaista ja osaamisen tunnistamiselle on toisinaan tarvetta.

Muina maahanmuuttaja-asiakkaina, joille on haasteellista tehdä työtarjouksia mainittiin

pitkään työttömänä olleet maahanmuuttajat sekä luku- ja kirjoitustaidottomat maahan-

muuttajat. Toisinaan taas maahanmuuttajan kulttuuri ei vastaajien mukaan salli tiettyjä

heidän vakaumuksensa vastaisia työtehtäviä. Tämän asiakasryhmän kohdalla tarvitaan

vastaajien mielestä uudenlaisia palveluja kotoutumisen jälkeen.

Neljäs vastaajien mainitsema asiakasryhmä olivat asiakkaat, jotka tarvitsevat ensisijai-

sesti kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja. Tällaisia asiakkaita ovat vastausten perusteel-

la henkilöt, joiden ensisijainen palvelutarve on esimerkiksi päihdepalvelut tai mielen-

terveyskuntoutus. Vastaajien mukaan näiden työnhakijoiden kohdalla on usein yritetty

jo monia työhallinnon tarjoamia palveluja, mutta koska ensisijainen palvelutarve on

sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve, tulisi henkilöt ohjata oikeiden palvelujen piiriin.

Tälle asiakasryhmälle ei ole vastaajien mukaan tarkoituksenmukaista tehdä työtarjouk-

sia, koska heillä ei ole realistisia mahdollisuuksia selviytyä työstä. Toisaalta em. asiak-

kaat eivät myöskään pysty kilpailemaan työpaikasta työtarjouksesta huolimatta. Vastaa-

jat mainitsevat, että em. mainituista syistä johtuen, myöskään työnantajapalvelun laatu

huomioiden kohderyhmän asiakkaille ei ole tarkoituksenmukaista tehdä työtarjouksia.

Viides vastaajien mainitsema asiakasryhmä ovat asiakkaat, jotka ovat työnhakijana

toimeentulon tai paremman toimeentulon vuoksi. Tällaisina asiakkaina mainitaan mm.
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300 päivää sairauspäivärahaa saaneet henkilöt, jotka hakevat kuntoutustukea tai eläket-

tä. Asiakkaina mainittiin myös työttömyysturvan lisäpäiviin oikeutetut työttömyyselä-

kettä odottavat työnhakijat, sosiaalitoimen ohjaamat toimeentulotukiasiakkaat, jotka

eivät todellisuudessa kykene työhön tai kotiäidit, joiden on taloudellisesti kannattavam-

paa olla työttömänä työnhakijana työttömyysturvalla kuin esimerkiksi kotihoidontuella.

Perusteena vastaajat mainitsivat, että kohderyhmälle ei kannata tarjota työtä, koska tar-

jouksilla ei ole vaikuttavuutta. Näkemysten mukaan työnantajapalvelun laatu kärsii

näistä tarjouksista, sillä henkilöt eivät ole todellisuudessa menossa työhön.

Kuudes luokiteltavissa oleva asiakasryhmä, joille työtarjousten tekeminen on haasteel-

lista, ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat, jotka ovat tottuneet elämään etuuksilla,

tai jotka eivät vastaajien näkemysten mukaan halua työhön. Samaan ryhmään voidaan

luokitella ylivelkaantuneet ja konkurssin tehneet yrittäjät, joiden ei taloudellisesta syys-

tä kannata esim. ulosottojen vuoksi mennä työhön. Tämän asiakastyhmän kohdalla työ-

tarjouksesta seuraa vastaajien mukaan asiakkaiden kiukkua. Vastaajien mukaan tämän

asiakasryhmän asiakkaat myös perustelevat työnantajille monella eri tapaa sitä, miksi

eivät voi ottaa työtä vastaan. Vastaajien mukaan TE-toimiston maine asiantuntevana

työnvälittäjänä kärsii näissä tilanteissa työtarjouksista. Työtarjousten tekeminen avoi-

miin työpaikkoihin ei ollut vastaajien mukaan näissä tilanteissa tarkoituksenmukaista.

Seitsemäntenä erilaisena asiakasryhmänä, joille työtarjousten tekeminen ei ole tarkoi-

tuksenmukaista oli vastausten perusteella luokiteltavissa niiden ammattialojen työnhaki-

jat, joissa osaamista on vaikea määritellä tai asiakkaat, joiden osaamista ei tunneta.

Tähän ryhmään on koottu vastaajien näkemysten perusteella mm. ICT-alan insinöörit

sekä muut korkeasti koulutetut tai pitkälle erikoistuneet henkilöt. Muutamien näkemys-

ten mukaan myös opettajat kuuluivat tähän em. ryhmään. Tämän ryhmän asiakkaista

vastaajat mainitsivat, että työnhakijat eivät osaa kertoa osaamistaan niin, että TE-

toimiston asiantuntija sitä ymmärtäisi. Nämä työnhakijat löytyvät myös ehdokashakujen

yhteydessä huonosti tietojärjestelmästä (URA).

Kahdeksas erillinen näkemysten perusteella luokiteltava asiakasryhmä, joille työtarjous-

ten tekeminen on haasteellista, ovat asiakkaat, joiden yksilölliset tarpeet ja palvelun

henkilökohtaisuus eivät puolla työtarjousten tekemistä.  Näitä  asiakkaita  ovat  mm.  TE-
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toimiston erilaisissa palveluprosesseissa olevat henkilöt tai henkilöt, joilla on meneil-

lään elämänmuutos esim. muutto toiselle paikkakunnalle tai raskaus.

Muina esille tulleina yksittäisinä näkemyksinä siitä, mille asiakasryhmille työtarjousten

tekeminen on haasteellista, vastaajat toivat esiin mm. työnhakija-asiakkaat, jotka ovat

menettäneet oman arvon tunteensa, henkilöt, jotka ovat jatkuvasti erilaisissa kunti-

en/järjestöjen tukitöissä, hyväpalkkaisesta työstä työttömäksi joutuneet sekä toimentulo-

tuen saajat, jotka eivät saa työttömyysetuutta, mutta joiden on pidettävä toimeentulotur-

van vuoksi työnhakunsa voimassa. Toisaalta vastaajien joukossa oli muutamia henkilöi-

tä, jotka toivat näkemyksinään esille, että kaikille työnhakija-asiakkaille voidaan tarjota

työtä ja perustelivat näkemyksiään sillä, että TE-toimiston asiantuntijoiden tehtävä on

työn välittäminen.

6.8 Työtarjoukset työnantajapalveluna

Vastaajilta kysyttiin onko heidän mielestään ryhmiteltävissä joitain työpaikkoja, joihin

työtarjousten tekeminen on haasteellista. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan millaisia

työpaikkoja nämä heidän mielestään ovat ja perustelemaan vastauksensa. Suurimpana

ryhmänä oli vastausten perusteella työpaikat, joissa on epätyypillisiä työsuhteita. Vas-

taajien mukaan tällaisia työsuhteita olivat mm. osa-aikatyö. määräaikaiset työsuhteet,

provisiopalkkainen työ, vuorotyö tai muu pienipalkkainen työ (esim. siivous tai myynti-

työ), johon liittyy usein provisiopalkkaus ja osa-aikaisuus. Tehtävinä mainittiin mm.

ekstraajat, tuuraajat ja muut erikseen työhön kutsuttavat. Myös työmatkojen pituutta

pidettiin haasteena työn tarjoamiselle.

Vastaajien mukaan epätyypilliset työsuhteet, ellei työnhakija erityisesti hae mainitun

tyyppistä työtä, aiheuttavat kitkaa työnhakijan ja asiantuntijan välille, eivät ole asiak-

kaalle taloudellisesti kannattavia, aiheuttavat myöhästymisiä työttömyysturvan maksus-

sa, ovat perhetilanteiden vuoksi (esim. lastenhoitojärjestelyt) haasteellisia tai eivät vaan

houkuta työnhakijaa.

Toinen ryhmiteltävissä oleva työpaikka, johon oli vastaajien mukaan haasteellista tehdä

työtarjouksia, ovat erilaiset kapean ja /tai korkean osaamisen työpaikat erityisesti ICT-
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alan ja teknologia-alan työpaikat sekä akateemiset työpaikat, media-ala ja kirjanpito-

työ. Vastaajat perustelivat asiaa sillä, että em. tilanteissa on vaikea tietää, mitä hakija

todellisuudessa osaa, sillä osaaminen ei yleensä käy ilmi tietojärjestelmästä. Toisaalta

taas työpaikkailmoitusten kieli on haasteellista tai työpaikkailmoituksen sisältö ei kerro

riittävästi paikasta. Näihin työpaikkoihin on vastaajien mukaan vaikea löytää ehdokkai-

ta. Näiden alojen työnhakijat työllistyvät vastaajien mukaan usein omien verkostojensa

kautta.

Kolmantena havaittavissa olevina työpaikkaryhminä olivat henkilöstöpalveluyritysten

työpaikat sekä vuokratyöpaikat. Vastaajien mukaan näiden työpaikkojen kuvaukset ovat

usein huonoja ja niistä ei saa selville, millaista työntekijää työpaikkaan ollaan hakemas-

sa. Vastaajien mukaan näissä työpaikkailmoituksissa myös markkinoidaan rekrytointia

hoitavaa yritystä, ei niinkään avoinna olevaa paikkaa. Tästä syntyy vastaajien mukaan

tunne, että yritykset keräävät työnhakijoita järjestelmiinsä, eikä taustalla aina ole lain-

kaan todellista työpaikkaa. Toisaalta työnhakijat eivät saa aina henkilöstöpalveluyrityk-

sistä mitään vastausta, vaikka ovat sinne yhteydessä. Vastaajien mukaan monet hakijat

ovat kriittisiä ko. paikkojen suhteen.

Neljäs selkeä ryhmä oli työpaikat, jotka ovat auki sellaisissa yrityksissä ja organisaati-

oissa, joissa on ongelmia tai joissa työnantajan maine on huono.  Tällaisissa organisaa-

tioissa on vastaajien mukaan yleensä työsuojeluongelmia, palkanmaksuongelmia tai

henkilöstön kohtelussa on parantamisen varaa. Nämä työpaikat myös vastaajien mukaan

tunnetaan yleensä työnhakijoiden keskuudessa erityisesti pienillä paikkakunnilla ja

työnhakijat eivät halua hakea näissä yrityksissä oleviin avoimiin työpaikkoihin. Vastaa-

jien mukaa työnhakijat ovat toisinaan valmiita mieluummin ottamaan vaikka ”karens-

sin”, kun hakeutumaan em. työpaikkoihin.

Myös etniset/ulkomaalaistaustaiset ravintolat ja pizzeriat olivat työpaikkoja, joiden

avoimiin paikkoihin on vastaajien näkemysten perusteella usein haasteellista tehdä työ-

tarjouksia. Syynä on vastaajien mukaan työnantajien huono suomen kielen taito, mutta

myös työnhakijoiden asenteellisuus. Muutama vastaaja myös mainitsi, että virkailijan

asenteellisuuskin saattaa toisinaan olla syynä siihen, että työtarjouksia ei tehdä. Työ-

paikkoihin, joihin haetaan työntekijää ensisijaisesti työlupamenettelyn kautta, mainit-
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tiin. Vastaajien mukaan näissä tilanteissa työnantajien vaatimukset ovat erittäin korkeat

ja työtarjousten teko siitä syystä vaikeaa.

Työtarjouksia oli vastaajien mukaan haasteellista tehdä myös toimialoille, joilla teh-

dään luvanvaraisia töitä. Ylensä luvat ovat lisäksi määräaikaisia. Tällaisina mainittiin

mm. kuljetusalan työpaikat sekä maanrakennus- ja rakennusalan työpaikat. Vastaajien

mukaan osaamisvaatimukset työpaikkoihin ovat yleensä varsin korkeat ja työnhakijoi-

den erityisosaamiset tulisi olla nykyistä paremmin tiedossa tai ajan tasalla tietojärjes-

telmässä.

Mainittakoon lopuksi, että muutama vastaaja toi esiin näkemyksen, että työtarjousten

tekemisen kannalta haasteellisia työpaikkoja ovat sellaiset työpaikat, joissa työtehtävän

vaatimuksia ei ole määritelty riittävän selkeästi. Haasteellisia olivat myös työpaikat,

joihin on tarjolla vain vähän hakijoita. Muutama vastaaja oli sitä mieltä, että myyntityö,

jossa asiakkaille ”tyrkytetään” jotakin on haasteellinen työtarjousten osalta. Myös eng-

lanninkieliset paikat koettiin muutaman vastaajan mukaan haasteellisina. Toisaalta taas

esiintyi näkemystä, että nykyään työtarjousten tekeminen kaikkiin työpaikkoihin on

haasteellista. Muutama vastaaja oli myös sitä mieltä, että sellaisia työpaikkoja, joihin

työtarjousten tekeminen on haasteellista, ei ole, ei ole havaittu tai ei tule mieleen.

Työpaikkojen osalta vastaajilta kysyttiin myös onko heidän mielestään ryhmiteltävissä

joitakin työpaikkoja, joihin työtarjouksia ei pääsääntöisesti tehdä tai ei pitäisi tehdä

lainkaan. Vastaajia pyydettiin kertomaan millaisia nämä työpaikat ovat ja perustele-

maan näkemyksensä. Tällaisina paikkoina vastaajat mainitsivat työt, joissa työntekijä ei

välttämättä saa kunnon ansioita, työpaikat joista on epäilys tai tieto, että siellä kohdel-

laan työntekijöitä epäasiallisesti tai epäsiveellisesti, yrittäjäpohjaiset paikat ja tehtävät,

jotka edellyttävät yrityksen perustamista (esim. vuokratuolipaikat) sekä henkilöstöpal-

veluyritysten paikat.

Joidenkin vastaajien mukaan ei ole olemassa sellaisia työpaikkoja, joihin työtarjouksia

ei pitäisi tehdä lainkaan. Myös paikkoihin, joiden tehtävän vaatimuksia ei ole riittävän

hyvin yksilöity, ei tehdä tai ei tulisi tehdä työtarjouksia lainkaan. Muina työpaikkoina

mainittiin sellaiset paikat, jotka perustuvat tiettyyn vakaumukseen tai vakaumuksen

vastaiset paikat. Jonkun verran esiintyi myös yksittäisiä mainintoja erilaisista työpai-
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koista. Tällaisia yksittäisiä näkemyksiä olivat mm. opetusalan työpaikat, työpaikat, jot-

ka ovat auki vuodesta toiseen, paikat joihin työnantajat eivät halua tarjouksia tehtävän,

lomauttaneet ja irtisanoneet työnantajat, ulkomailla sijaitsevat työpaikat sekä työpaikat,

jotka edellyttävät korkeaa osaamista. Yhdessä vastauksessa painotettiin työ- ja elinkei-

noministeriön ohjeen soveltamista.

6.9 Työtarjoustoiminnan kehittäminen henkilöstönäkökulmasta

Vastaajilta kysyttiin miten henkilöstökoulutuksella tai -valmennuksella pystyttäisiin

tukemaan henkilöstöä työnvälitystehtävässä. Eniten vastaajien mukaan tarvittaisiin

konkreettista koulutusta ja valmennusta tietojärjestelmän käyttöön. Vastaajat toivoivat

koulutusta siihen, miten tietoja merkitään tietojärjestelmään tilanteessa, kun nykyisellä

henkilöstöllä on useita eri toimintatapoja käytössä. Vastaajien kaipasivat yhteisiä aamu-

tunteja ja kehittämispäivä, joissa harjoiteltaisiin konkreettisella tasolla tietojen merkit-

semistä, työtarjousten tekemistä, jaettaisiin hyviä käytäntöjä ja tehtäisiin harjoituksia

asiakasesimerkkien avulla.

Vastaajat toivoivat kehittämistoimia, joiden avulla sovittaisiin työnvälitykselle ja työtar-

jousten tekemiselle yhtenäiset Pirkanmaalaiset pelisäännöt. Tavoitteena on päästä irti

Pirkanmaalla aiemmin toimineiden TE-toimistojen toimintatavoista ja luoda yhtenäinen

Pirkanmaan TE-toimiston toimintakulttuuri. Toiveena oli, että sovittaisiin työtarjouksiin

liittyvistä työnjaoista ja ajankäytöstä eri palvelulinjojen ja palvelulinjojen ryhmien kes-

ken. Ehdotuksena tuotiin esiin, että pelisääntöjen sopimisen jälkeen järjestettäisiin tar-

vittava henkilöstökoulutus ja -valmennus työtarjouskäytäntöihin liittyen. Vastaajien

mukaan tarvetta olisi myös sopia käytännön yhteistyön lisäämisestä työnantajapalvelu-

jen ja työnhakijapalvelujen kesken. Yhteisten toimintatapojen avulla liennytettäisiin

myös pelkoja ja opittaisiin puhaltamaan ”yhteiseen hiileen”, kuvaavat vastaajat. Toi-

saalta taas nähtiin tärkeänä, että työnvälitysasiaa pidetään jatkuvasti esillä.

Vastaajat toivat esiin tarpeen työmarkkinatuntemuksen lisäämiselle. Myös yleistä pe-

rehdytystä kaivattiin sekä aikaa perehtymiseen. Muutama vastaajista oli sitä mieltä, että

osittain kysymys on asenteista ja koki, että asenteisiin ei voi koulutuksella vaikuttaa.

Jotkut vastaajista eivät osanneet sanoa tai eivät tienneet, miten henkilöstökoulutuksella
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tai -valmennuksella pystyttäisiin tukemaan henkilöstöä työnvälitystehtävässä. Jokunen

vastaaja oli myös sitä mieltä, että koulutusta ja valmennusta ei tarvita. Muutama vastaa-

ja koki koulutuksen tärkeänä, mutta ei eritellyt koulutustarvetta. Yksi vastaajista oli sitä

mieltä, että henkilöstöä on aivan liian vähän.

Vastauksissa oli lisäksi yksittäisiä näkemyksiä siitä, miten henkilöstökoulutuksella tai

valmennuksella pystyttäisiin tukemaan henkilöstöä työnvälitystehtävässä. Tällaisia eh-

dotuksia olivat työnohjaus, kaikkien osallistuminen aamukouluihin ja koulutuksiin tulisi

mahdollistaa, opin ottaminen henkilöstövuokrausyrityksistä, työnkierto, työhön liittyvän

byrokratian purkaminen, keskustelut esimiehen kanssa sekä koulutusta työtarjousten

markkinointiin asiakkaille.

Vastaajilta kysyttiin, miten esimies voi vaikuttaa työtarjousten määrän ja laadun kehit-

tämiseen.  Vastaajista useimmat olivat sitä mieltä, että sopimalla yhteiset käytännöt ja

antamalla selkeät ohjeet määrän ja laadun suhteen. Myös tietojärjestelmämerkinnöistä

olisi vastaajien mukaan sovittava. Esimiehiltä kaivattiin opastusta ja neuvontaa sekä

hyvien käytäntöjen esillä pitämistä. Toisaalta vastausten perusteella henkilöstö kaipasi

myös kannustusta, rohkaisua ja motivointia. Työnvälitysasian jatkuvaa esillä pitämistä

toivottiin sekä työnvälitykseen liittyvää perehdytystä ja palautetta. Seurantaan suhtau-

duttiin positiivisesti. Kehityskeskustelut ja muut keskustelut nähtiin hyvänä työmuotona

työnvälitysasian esillä pitämisessä.

Toisaalta esimiehiltä odotettiin työnvälityksen resursointia ja riittävän ajan vapautta-

mista työnvälitystyöhön ja työnvälitykseen liittyvään kehittämistoimintaan. Myös esi-

miehen omaa esimerkkiä kaivattiin. Vastaajien mukaan myös avoimen ilmapiirin luo-

minen olisi tärkeää. Avoimessa ilmapiirissä keskusteleminen on vastaajien mukaan

helppoa ja työtarjouksia voi tehdä ilman pelkoa negatiivisesta palautteesta. Sen sijaan

jotkut vastaajat olivat sitä mieltä, että esimies ei voi vaikuttaa asiaan ainakaan mittareita

esittelemällä, moittimalla ja pakottamalla.

Esimiesten toivottiin myös arvostavan työtarjousten laatua ja osuvuutta, ei niinkään

määrää. Tavoitteiden asettamisen nähtiin kuitenkin myös hyvänä ja joku kaipasi myös

tarkkaa valvontaa. Lisäksi esiintyi näkemyksiä, joiden mukaan esimies ei voi vaikuttaa
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asiaan ja kysymyksiä voiko esimies vaikuttaa asiaan. Lisäksi muutama vastaaja ei osan-

nut sanoa, voiko esimies vaikuttaa työtarjousten määrän ja laadun kehittämiseen.

6.10 Hyviä työkäytäntöjä työtarjoustoimintaan liittyen

Vastaajilta kysyttiin, tuntevatko he joitain hyviä työkäytäntöjä työtarjousten tekemiseen

liittyen. Yleisin näkemys oli, että työtarjouksia tulisi tehdä nimenomaan työnhakija-

asiakkaiden henkilökohtaisen asioinnin aikana. Asiantuntijat voisivat näkemysten mu-

kaan nykyistä paremmin valmistautua asiakastapaamiseen mm. katsomalla valmiiksi

työnhakijalle sopivia työpaikkoja. Toisaalta taas asiakkaan motivoinnin koettiin olevan

helpompaa henkilökohtaisen asioinnin aikana. Tällöin asiakasta voitaisiin motivoida

paremmin. Työpaikkojen esittelyn jälkeen työnhakija voisi valita useista eri paikoista

hänelle sopivimmat ja valittuihin paikkoihin annettaisiin työtarjouksia.

Vastaajat painottivat asiakaslähtöisyyttä ja huolellisuutta työtarjousten teossa. Vastaa-

jien mukaan nykyistä huolellisimmin tulisi katsoa, missä tilanteissa työtarjousten teke-

minen on työnhakijalle tarkoituksenmukaista. Jos asiakkaalla on muita työllistymiseen

liittyviä henkilökohtaisia prosesseja kesken, toivottiin arvostettavan toisen asiantuntijan

ja asiakkaan yhdessä tekemää arviota asiakkaan palvelutarpeesta. Tarpeen vaatiessa

asiakkaan palveluprosessin paremmin tuntevaa asiantuntijaa voisi vastaajien mukaan

konsultoida ennen työtarjouksen tekemistä. Myös asiakkaan mielipiteen kunnioittamista

korostettiin. Vastaajien mukaan myös yksi laadukas ja osuva tarjous on parempi vaihto-

ehto kuin kymmenen tarjousta ”hieman sinne päin”. Työtarjous tulisi tehdä vastaajien

mukaan siinä tapauksessa, jos asiantuntija aidosti uskoo, että työnhakija työllistyy ky-

seiseen työpaikkaan.

Eräänä hyvänä työkäytäntönä esitettiin, että asiakkaaseen ollaan esim. puhelimitse yh-

teydessä ennen työtarjouksen tekoa. Puhelun yhteydessä voitaisiin kertoa, että asiak-

kaalle ollaan lähettämässä työtarjous ja kertoa työpaikasta tarkemmin. Samassa yhtey-

dessä voitaisiin antaa vinkkejä hakemuksen ja mahdollisen CV:n tekemiseen. Puhelun

yhteydessä saataisiin selville asiakkaan näkemys asiaan liittyen ja mahdolliset kieltäy-

tymiset tapahtuisivat tässä vaiheessa, eikä vasta työnhakijan ollessa yhteydessä työnan-

tajaan.
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Jotkut vastaajat korostivat sitä, että työtarjouksia tehtäessä on toimittava niin kun työn-

antajan kanssa on sovittu. Sovituista asioista olisi vastaajien mukaan syytä pitää kiinni.

Työnhakijoita tulisi hakea tehtäviin työantajan esittämistä kriteereistä lähtien. Asiantun-

tija voisi myös nykyistä enemmän toimia tarvittaessa työnhakija-asiakkaan asiassa

työnantajaan päin.

Hyvänä työtarjouksiin liittyvänä käytäntönä vastaajat mainitsivat myös TE-toimiston eri

asiantuntijoiden sisäisen konsultaation vahvistamisen. Erityisesti konsultaatiota tulisi

vahvistaa työnhakijapalvelun ja työnantajapalvelun asiantuntijoiden välillä. Edellä mai-

nittujen asiantuntijoiden kohdalla toivottiin mm. työparityöskentelyä. Lisäksi työnanta-

japalvelujen ja palvelulinjojen välistä yhteistyötä tulisi vastaajien mukaan vahvistaa.

Omalla vastuulla olevien asiakkaiden parempi tuntemus nähtiin työtarjousten tekemi-

seen liittyvänä hyvänä käytänteenä. Virkailijavastuulle määritellyt työnhakija-asiakkaat

tulisi vastaajien mukaan käydä säännöllisesti läpi ja heille tulisi tehdä tässä yhteydessä

työtarjouksia. Lisäksi esitettiin, että asiakkaiden ottaessa yhteyttä työtarjousten johdos-

ta, heitä tulisi motivoida työnhakuun. Tarvittaessa myös kiukku otettaisiin vastaan. Vas-

taajien mukaan työnantajan ja työnhakijan hyvä tuntemus helpottaa huomattavasti työ-

tarjousten tekoa.

Muutaman näkemyksen mukaan työtarjousten tekeminen tulisi saada osaksi päivittäisiä

rutiineja. Tämä edellyttäisi vastaajien mukaan, että työpaikkoja seurattaisiin päivittäin,

myös palkkatukityöpaikkojen osalta. Myös rohkeuden lisäämistä työtarjousten tekoon

esitettiin hyvänä käytänteenä.

Vastauksissa oli paljon yksittäisiä ideoita ja näkemyksiä työkäytäntöihin liittyen. Näitä

olivat työtarjousten tekeminen koulutuksen päättymisvaiheessa oleville työnhakijoille,

työtarjousten tekeminen työpaikkoihin, joihin asiakkaalla osaamista ja kykyjä, mutta

jotka eivät ole suoraan työnhakija hakuammatteja, vuokratyön osalta tulisi markkinoida

työtä tarjoavia yrityksiä, ei henkilöstöpalveluyrityksiä, hakutekijöiden kuntoon laittami-

nen, tiedotteiden palauttaminen, työtarjousten markkinointi hyvänä palveluna.

Myös nuorille myönnettävään palkkatukeen liittyvä Sanssi -kortti nähtiin hyvänä väli-

neenä kannustamaan nuoria omatoimiseen aktiivisuuteen. Lisäksi yhdessä näkemykses-
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sä painotettiin lehtien taloussivujen lukemista. Osa vastaajista ei osannut sanoa hyviä

työkäytäntöjä työtarjousten tekemiseen liittyen. Muutama vastaaja ei tuntenut tällaisia

käytäntöjä.
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7. YHTEENVETO JA POHDINTA

7.1 Työn toteuttaminen ja tulokset

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehostaa Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston

työnvälitystoimintaa. Työn tarkoituksena oli tuottaa kehittämisehdotuksia työtarjousten

määrän ja laadun parantamiseksi. Tarve kehittämistoimintaan tuli toimeksiantajalta.

Työn tiedonhankintamenetelmänä oli Pirkanmaan TE-toimiston henkilöstölle suunnattu

kyselytutkimus. Työn teoreettinen viitekehys muodostui työ- ja elinkeinohallinnon stra-

tegisesta ja toiminnallisesta viitekehyksestä sisältäen TE-toimistojen palvelu-

uudistukseen liittyvät keskeiset tavoitteet ja perusteet. Työssä on hyödynnetty strategi-

sen kehittämisen välineitä.

Pirkanmaan TE-toimiston johto määritteli kehittämistehtävän tavoitteet ja tahtotilan.

Tavoitteita ja tahtotilaa on pidetty kyselyn tiedonkeruun, analysoinnin ja arvioinnin

pohjana. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten työtarjousten määrää ja laatua voidaan

parantaa Pirkanmaan TE-toimistossa. Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa Pirkan-

maan TE-toimiston työtarjousmenettelyn nykytilasta kehittämisehdotusten pohjaksi.

Kyselyn tulosten perusteella voidaan yleisesti todeta, että uudessa, vuoden 2013 alussa

toimintansa aloittaneessa Pirkanmaan TE-toimistossa työnvälitys ja siihen liittyvä työ-

tarjoustoiminta on yleisesti ottaen varsin selkiytymätöntä. Tutkimuksen tulosten valossa

voidaan todeta, että työnvälitykseen liittyvä työtarjoustoiminta ei ole tällä hetkellä eri-

tyisen keskeisellä sijalla toimiston toiminnassa. Työn tarjoamisen ei voida tutkimuksen

tulosten valossa tulkita olevan tällä hetkellä ydintoiminto Pirkanmaan TE-toimistossa.

Vaikuttaa siltä, että työn tarjoaminen on Pirkanmaan TE-toimistossa tällä hetkellä jos-

sain määrin kaikesta toiminnasta irrallaan oleva toiminto, joka yleisellä tasolla koetaan

kyllä tärkeänä, mutta jonka paikkaa toiminnan kokonaisuudessa ei oikein osata määrit-

tää. Pirkanmaan TE-toimistossa vaikuttaa olevan epäselvää, millä palvelulinjoilla, missä

palvelulinjan ryhmissä tai asiantuntijatehtävissä työtarjouksia tehdään, miksi niitä teh-

dään, milloin niitä tehdään, millä tavalla tehdään ja kenelle tehdään. Työtarjousten te-

keminen nähdään jossain määrin myös negatiivisena palveluna.
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Työtarjousten tekemiseen ei ole henkilöstön mukaan aikaa, eikä mahdollisuuksia, koska

muuta työtä on paljon. Vastauksissa korostuu myös jonkin verran muun työnvälityksen

ja työtarjoustoiminnon välinen ristiriita. Työtarjouksia ei tehdä, koska työnhakija - asi-

akkaiden aktiivisen työnhaun koetaan olevan työtarjouksiin nähden ensisijaista.

Henkilöstöllä on työtarjoustoiminnassa pyrkimys hyvään, laadukkaaseen asiakaspalve-

luun, palvelukulttuuriin ja toimiston työnvälityksen imagon parantamiseen. Työtarjous-

ten määrän ja laadun parantaminen edellyttää kuitenkin työtarjoustoimintaan liittyvistä

tavoitteista, pelisäännöistä ja työkäytännöistä sopimista koko Pirkanmaan TE-

toimistossa.

Pirkanmaan TE-toimistossa työtarjousten tekemiseen liittyy paljon hyvin erilaisia, sub-

jektiivisia näkemyksiä, ristiriitaista tavoiteasetantaa ja erilaisia työtapoja. TE-toimiston

eri palvelulinjojen, linjojen ryhmien ja ryhmien eri asiantuntijoiden roolia työtarjousten

osalta tulisi selkeyttää ja ryhmäkohtaiset tavoitteet ja toimintatavat suhteessa ryhmän ja

eri asiantuntijoiden perustehtäviin tulisi sopia.

Työtarjousten teon ei tulisi olla erillinen osa palveluprosessia tai toiminto, joka on irral-

laan asiantuntijoiden perustyötä ja jonka tekeminen koetaan lähinnä muiden asiantunti-

joiden tehtäväksi, mutta ei aina niinkään omaan tehtävänkuvaan kuuluvaksi työksi. Työ-

tarjousten tekeminen tulisi saada eri asiantuntijoiden perustehtävään liittyväksi jokapäi-

väiseksi työprosessin osaksi kaikkien palvelulinjojen kaikissa ryhmissä. Tällöin tehtä-

vään tulisi varattua myös sille kuuluva aika. Todennäköisesti tällöin myös työtarjouksiin

liittyvä osaaminen vahvistuisi ja työtarjouksiin liittyvissä negatiivisissa asenteissa ta-

pahtuisi muutosta. Vasta sen jälkeen muodostuisi nykyistä enemmän uusia hyviä työ-

käytäntöjä ja keinoja työtarjousten määrän ja laadun parantamiseksi ja niitä voitaisiin

nykyistä laajemmin ottaa käyttöön koko TE-toimistossa. Kyselyyn annetuissa vastauk-

sissa oli joitain hyviä työkäytäntöjä, joiden käyttöönottoa nykyistä laajemmin tulisi TE-

toimistossa harkita.

Työtarjoustoimintoon liittyvä selkeytymätön kokonaisuus aiheuttaa toimintaan liittyviä

vääristyneitä odotuksia, jopa pelkoja ja ristikkäistä tavoiteasetantaa. Tällä on vaikutus

tuloksiin, mutta myös henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen. Selkeästi määritelty,
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yhteisesti sovittu toiminta tavoitteineen, pelisääntöineen sekä rooleineen selkeyttää toi-

mintaa ja lisää myös osaltaan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista.

Työnvälityksen tehostaminen työtarjousten määrää ja laatua parantamalla edellyttää

työtarjoustoiminnan asettamista keskiöön toimiston toiminnassa. Tämä edellyttää, että

tehtävä on priorisoitava aidosti ydintehtäväksi kaikilla palvelulinjoilla ja linjojen ryh-

missä. Tarpeen on myös pohtia työtarjousten tekemistä osana eri asiantuntijoiden tehtä-

viä. Kehittämisehdotuksena esitetäänkin, että kaikissa Pirkanmaan TE-toimiston palve-

lulinjojen ryhmissä ja tarvittaessa ryhmien eri asiantuntijatehtävissä määritellään esi-

miesten johdolla kunkin ryhmän ja mahdollisen asiantuntijatehtävän rooli ja tavoitteet

suhteessa työtarjouksiin. Työtarjoustoiminnalle tule myös asettaa ryhmäkohtaiset ta-

voitteet ja tavoitteiden saavuttamista seurata.

Koska vaikutta siltä, että työtarjousten tekeminen koetaan helposti muiden asiantunti-

joiden tehtäväksi, saattaisi olla paikallaan lähteä pohtimaan asiaa palvelulinjojen ryh-

missä kunkin asiantuntijan omasta roolista käsin:” Miten minä voin omassa työssäni

lisätä laadukkaiden työtarjousten tekoa?” tai ”Mikä on minun roolini työtarjousten teos-

sa?” Keskustelemalla samaa työtä tekevien kanssa löytyy helpommin oman työn ydin ja

myös koko ryhmän rooli. Palvelulinjojen ryhmissä pohtimalla saadaan myös keinoja eri

palvelujen piirissä olevien asiakkaiden työtarjousten kehittämiseen.  Tavoitteita olisi

ryhmissä hyvä pohtia asiakasnäkökulmasta käsin esim. asiakkaille suunnattavina palve-

lulupauksina. Tavoitteena tulee olla laadukas, palvelukulttuuria tukeva työnvälitys.

Palvelulinjojen ryhmissä suunniteltavissa toimintatavoissa on hyvä huomioida, ettei

toiminta merkittävällä tavalla lisää muiden ryhmien työtä, vaan lähtökohtana tulisi olla,

miten kukin ryhmä voi omalla toiminnallaan lyhentää työnhakijan työttömyyttä, nopeut-

taa työllistymistä ja työpaikkojen täyttymistä sekä vähentää toimiston kokonaistyötä.

Ryhmissä työstettyjen roolien ja tavoitteiden jälkeen johdon tulisi perehtyä vastauksiin

ja vahvistaa osaltaan työtarjouksiin liittyvä kokonaisuus, huomioiden työtarjouksien

tekemiseen liittyvät ryhmäkohtaiset tavoitteet, palvelulupaukset, toimintatavat ja peli-

säännöt. Kokonaisuudesta muodostuu koko TE-toimistoa koskevat toimintaohjeet työ-

tarjoustoimintaan liittyen. Toimintaohjeet on hyvä myös kirjata, jotta niihin voidaan

tarvittaessa myös palata. Materiaalia voidaan hyödyntää myös perehdytyksessä.



91

Työtarjouksiin liittyvien vastausten perusteella on havaittavissa, että työtarjouksiin liit-

tyvä työprosessi on Pirkanmaan TE-toimistossa selkiytymätön eikä toimintatavoista ole

sovittu yleisellä tasolla. Työtarjousten tekoa ei siis välttämättä osata. Vastausten perus-

teella käy ilmi, että vallalla on monia erilaisia työtapoja ja subjektiivisia näkemyksiä

käytettäviin työ- ja toimintatapoihin nähden. Tehtyä työtä ei aina saada tilastollisesti

näkyväksi ja toisaalta työtarjousten tekeminen aiheuttaa paljon jälkityötä, joka tulisi

saada minimoitua. Työtarjouksiin liittyvä työprosessi eri vaiheineen tulisi määritellä ja

sopia yhtenäiseksi koko TE-toimistossa. Henkilöstö tulisi myös kouluttaa työprosessiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistukset työtarjouksiin sekä avoimen työpaikan ilmoit-

tamiseen liittyen tulisi myös kerrata toimistossa. Varsin selkeästi ohjeistetuista asioista

vaikuttaa olevan vallalla tietämättömyyttä ja käytössä on jopa ohjeen vastaisia subjek-

tiivisesti hyviksi havaittuja toimintatapoja, joille ei ole olemassa hyväksyttäviä perustei-

ta.

Henkilöstön näkemysten mukaan työtarjouksia on haasteellista tehdä, koska Ura- tieto-

järjestelmän tiedot ovat sekä työpaikan tietojen että työnhakijan tietojen osalta varsin

puutteellisia. Erityisesti työpaikkailmoituksissa määriteltyihin tehtävässä vaadittaviin

osaamisiin sekä työnhakijan osaamisen riittävään kirjaamiseen tulisi kiinnittää nykyistä

parempaa huomiota.

Työnhakijoiden tapaamiseen perustuvat toimintatavat ovat monikanavaisen palvelun

myötä vähenemässä TE-toimistoissa, jolloin työtarjousten tekeminen tulee tapahtumaan

yhä enemmän tietojärjestelmän tietojen perusteella. Tietojärjestelmän tiedot tulisi saada

sellaiselle tasolle, että niiden pohjalta laadukkaiden ja osuvien työtarjousten tekeminen

on mahdollista. Merkintöjen puutteellisuus perustuu osaltaan siihen, että uudessa TE-

toimistossa ei ole sovittu tietojen merkintään ja tarkistamiseen liittyviä yhteisiä työkäy-

täntöjä. Työkäytännöt olisi hyvä sopia.

Henkilöstö kokee työtarjoukset jossain määrin negatiivisena palveluna. Työtarjousten

profiilia hyvänä asiakaspalveluna tulisi korostaa. Työtarjouksia tulisi viestinnässä ja

kaikessa toiminnassa markkinoida hyvänä asiakaspalveluna. Palvelulinjojen ryhmissä

mahdollisesti valmisteltavat palvelulupaukset ja niille asetetut määrälliset ja laadulliset

tavoitteet tulisi hyödyntää niin työnhakijapalvelun kuin työnantajapalvelun viestinnässä.

Viestinnässä olisi hyvä huomioida eri palvelulinjojen ja linjojen eri ryhmien asiakas-
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kohderyhmien tarpeet ja suunnata viestintää sen mukaan. Olisi hyvä lisätä yleistä nä-

kemystä siitä, että työn tarjoaminen on olennainen osa TE-toimiston työnvälitystä ja

kaikkea toimintaa. Pirkanmaan TE-toimistossa olisi tarpeen laatia työnvälitykseen liit-

tyvä viestintäsuunnitelma sekä sopia viestinnän eri tavoista.

Kyselyyn saaduissa vastauksissa oli monia henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja esi-

miesten toiminnan kehittämiseen liittyvä ehdotuksia. Henkilöstön ehdotukset tulisi saa-

da osaksi Pirkanmaan alueellista henkilöstön ja esimiesten koulutus- ja valmennusoh-

jelmaa. Lisäksi vuosittaisissa kehityskeskusteluissa tulisi selvittää henkilöstön osalta

keskeiseen ydintehtävään, työnvälitykseen liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita.

Työtarjousten vaikuttavuutta tulisi tutkia ja seurata nykyistä paremmin. Valtakunnalli-

silla seurantamittareilla mitataan työtarjousten vaikuttavuutta yleisellä tasolla. Jotta työ-

tarjouksiin liittyvää toimintaa voidaan systemaattisesti toimistossa kehittää, tulisi sään-

nöllisesti olla saatavilla yksityiskohtaisempaa tietoa työtarjousten vaikuttavuudesta eri

asiakasryhmien, palvelulinjojen ja toimintojen osalta. Tällainen seurantajärjestelmä olisi

Pirkanmaalla hyvä luoda esim. tilastoasiantuntijan toimesta.

Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Runsaan sanallisen aineiston poh-

jalta oli suhteellisen helposti havaittavissa ne työtarjousten määrän ja laadun parantami-

seen tarvittavat toimet, joilla voidaan olettaa olevan vaikutusta työnvälityksen tehosta-

miseen. Vastausprosentin vähäisyydestä huolimatta puolistrukturoitujen kysymysten

avoimien vastausten kautta saatu runsas erilaisten näkemysten ja kehittämiseen liittyvi-

en näkemysten määrä mahdollisti kehittämistehtävän kannalta onnistuneen lopputulok-

sen. Pirkanmaan TE-toimiston johdon tahtotila ja kyselylle asettamat tavoitteet ja sisältö

asettivat hyvän analyysirungon nykytilan arvioinnille ja kehittämistoimien valinnalle.

Pirkanmaan TE-toimistossa on käynnistynyt laajamittainen työnvälityksen kehittämis-

prosessi kehittämistehtävässä määriteltyjen ja valittujen kehittämistoimien pohjalta.

Pirkanmaan TE-toimistolle osoitetun kyselyn vastaukset ovat yhden TE-toimiston nä-

kemyksiä työnvälityksen kehittämiseen liittyen. Kyselyn tuloksia on esitelty myös työ-

ja elinkeinoministeriölle sekä muille Suomen TE-toimistoille. Esittelytilaisuudessa saa-

dun palautteen pohjalta voidaan todeta, että tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa

TE-toimistoissa.
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7.2 Päätelmät

TE-toimistojen vuoteen 2015 jatkuvan palvelu-uudistuksen keskeisenä tavoitteena on

työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden vahvistaminen ja työnhakijoiden nopea

työllistyminen. Työnvälityksen tehostamisella tavoitellaan erityisesti työnhakijoiden

nopeaa työllistymistä, jolla on monien tutkimusten mukaan selvä vaikutus talouskas-

vuun ja siten myös erittäin keskeinen merkitys julkisen talouden kestävyysvajeen um-

peen kuromisessa. Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan mm. TE-toimistojen toi-

minnalle asetetulla uudella tulostavoitteella; työtarjousten lisäämisellä. Tavoite on tullut

suoraan maan hallituksen rakennepoliittisesta työryhmästä ja on suhteessa vaatimukseen

työvoimapalvelujen tehostamisesta.

On selvää, että TE-toimisjen nykyistä uudistusta tullaan tulevaisuudessa tutkimaan ja

arvioimaan uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin nähden. Se, miten Suomen TE-

toimistot onnistuvat työnvälityksen tehostamisessa, yrityslähtöisyyden vahvistamisessa

ja työnhakijoiden nopeassa työllistymisessä määrittävät sitä, miten TE-toimistot ovat

onnistuneet keskittymään uudistuksen kannalta keskeisimpiin asioihin ja ovatko TE-

toimistot onnistuneet palvelu-uudistuksessa. Vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä TE-

toimistoille asetettujen muiden tavoitteiden ja tavoitteiden kautta tulevien tehtävien

määrä on varsin suuri suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Paikallistasolla jou-

dutaan edelleen tekemään valintoja siitä, mihin tavoitteisiin vähenevillä resursseilla py-

ritään. Tämä sama ilmiö on tutkimusten mukaan näkynyt myös aikaisemmissa TE-

toimistojen uudistuksissa. Rooleihin liittyvien ristiriitojen voidaan olettaa jatkuvan edel-

leen.

Tulevaisuudessa myös TE-toimistojen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan suh-

teessa TE-uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Tullaan kysymään, ovatko TE-

toimistot käyttäneet voimavaransa uudistukselle asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.

Valta ja vastuu strategisista politiikkavalinnoista, vaikuttaa edelleen olevan yksitäisellä

TE-toimistolla. Valtakunnallisesti yhdenmukaista toimintaa tavoiteltaessa tämä ei ole

tarkoituksenmukaista, eikä myös uudistuksen tavoitteiden mukaista.

TE-toimistojen palvelu-uudistuksessa TE-toimistojen työnvälityksen roolia tulisi sel-

keyttää ja työnvälitys tulisi nostaa keskeiselle sijalle toimistojen toiminnassa. Työnväli-
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tys on määritelty TE-toimistojen ydintehtäväksi. Valtakunnalliseen vaikuttavuus ja tu-

loksellisuusohjelman mukaisesti myös TE-toimistojen tulisi käyttää voimavaransa kes-

keisiin ydintoimintoihin. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että juuri TE-toimistojen

työllistämisprosessin kehittämisellä ja työtarjouksia lisäämällä saadaan aikaan vaikut-

tavuutta toimistojen toiminnassa. Suuntaavatko kaikki Suomen TE-toimistot toimin-

taansa tämän mukaan, jää nähtäväksi. Työnvälitys ei vaikuta useiden eri tutkimusten

valossa olleen aiemmissa uudistuksissa toimistojen keskeisin arvoa tuottava toiminto ja

nähtäväksi jää, nouseeko työnvälitys tuohon asemaan meneillään olevassa uudistukses-

sakaan.

Vaikuttavuuteen ja keskeiseen ydintoimintaan, työnvälitykseen keskittymisen lisäksi

TE-toimistouudistuksen toinen keskeinen tavoite on toiminnan asiakaslähtöisyyden eli

laadun parantaminen. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa TE-toimistojen palvelukult-

tuuria valvonnan sijaan. Uudistuksessa korostuu sekä työnantajapalvelujen että työnha-

kijapalvelujen laatu.  Työnhakijoiden palvelussa on selkeäksi tavoitteeksi määritelty

työn tarjoaminen. Työnantajapalveluissa taas tavoitteena on, että työnantaja saa työ-

paikkaan parhaan mahdollisen työntekijän.

Työnvälityksen ja työtarjousten laatu on keskeisellä sijalla toiminnan suuntaamisessa

entistä vahvemmin palvelukulttuuriin pohjautuvaksi. Erilaiset palvelulupaukset asiak-

kaille ovat hyvä tapa pohtia kehittämistoimia asiakas huomioiden. Työnvälityksen te-

hostamiseen liittyvä työtarjousten määrällinen parantaminen ei saisi yksinomaan olla

toiminnan keskiössä, vaan palvelun laadun tulisi olla kehittämistoiminnan toisena kul-

makivenä.

Pirkanmaan TE-toimiston johdon tahtotila, joka käy ilmi mm. toimiston visiosta, toi-

minta-ajatuksesta ja arvoista vaikuttaa suuntaavan toimintaa keskeisimmän ydintehtä-

vän, työnvälityksen suuntaan. Pirkanmaan TE-toimiston johdon tahtotila on, että työn-

välitystä tehostetaan Pirkanmaalla mm. työtarjousten määrää ja laatua parantamalla.

Johtamisen näkökulmasta ajateltuna uudistuksen strategisten tavoitteiden saavuttaminen

sekä vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelman mukaisiin ydintehtäviin keskittyminen vaa-

tivat asian suhteen johdolta kuitenkin muutakin kuin tahtotilan määrittelyä. Tahdon li-

säksi tarvitaan myös käytännön keinoja siihen, miten työnvälitykseen liittyvät haasteet

ratkaistaan.
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Uuden Pirkanmaan TE-toimiston toimintamalli jakaa palvelut asiakkaiden palvelutar-

peiden pohjalta eri palvelulinjoille. Jokaisella palvelulinjalla, linjan perustehtävät huo-

mioiden tulisi kaikessa toiminnassa pitää työnvälitystä ja työn tarjoamista keskeisellä

sijalla. Työn tarjoamisen tulisi olla ensisijaisena palveluna kaikkeen muuhun toimintaan

nähden. Työn tarjoamiseen liittyvien tavoitteiden, työkäytäntöjen ja pelisääntöjen täs-

mentäminen ja hyväksyminen palvelulinjojen eri ryhmien ja asiantuntijoiden tehtävissä

on tietyllä tapaa koko TE-uudistuksen onnistumisen näkökulmasta keskeisessä roolissa.

Kehittämistyöstä kantaa ensisijaisen vastuun TE-toimiston johto.

Tällä hetkellä työnvälitys ja siihen liittyvä työn tarjoaminen eivät vaikuta olevan keskei-

sellä sijalla uuden Pirkanmaan TE-toimiston toiminnassa. Kehittämisehdotusten pohjal-

ta työnvälitys työtarjousmenettelyineen on kuitenkin mahdollista nostaa sille kuuluvaan

asemaan. Tämä edellyttää johdon sitoutumisen lisäksi myös TE-toimiston eri palvelu-

linjojen ryhmien palveluesimiesten sitoutumista asiaan. Toimintakulttuurin muutos on

nykytilaan nähden todella suuri, mutta keskeisten tulosten saavuttamisen kannalta myös

välttämätön. Johdon ja esimiesten tulee varmistaa kaikilla palvelulinjoilla, että asia ote-

taan haltuun riittävällä vakavuudella niissäkin tehtävissä, joissa työtarjousten tekemistä

ei nähdä perustoiminnan kannalta ensisijaisena tehtävänä.

Työtarjousten määrän ja laadun parantamiseen liittyy monia kehittämistoimia, joita tuli-

si viedä prosessimaisesti eteenpäin Pirkanmaan TE-toimistossa. Useimmat näistä kehit-

tämistoimista vaativat johdon tuen. Tällaisia ovat yhteisten tavoitteiden, toimintatapojen

ja pelisääntöjen hyväksymisen lisäksi mm. henkilöstön ja esimiesten koulutus ja val-

mennus, työnvälitykseen liittyvä viestintäsuunnitelman laatiminen, tilastointijärjestel-

män luominen sekä erillisten kehittämistyöryhmien ajankäyttöön liittyvät resursoinnit.

Työnvälityksen kehittäminen vision mukaisesti edellyttää myös johdolta - tahtoa välit-

tää ja keinoja ratkaista.

7.3 Jatkotutkimusehdotukset

Työnvälityksen tehostamiseen liittyvä työtarjousten määrän ja laadun parantamisen ei

tulisi toimistossa olla yksittäinen kehittämistoimenpide, vaan jatkuva prosessi. Tähän

perustuen kehittämistoimien vaikuttavuutta on hyvä seurata eri mittarein, mutta myös
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jatkotutkimuksin. Jatkossa olisi hyvä selvittää, miten kehittämistoimet ovat Pirkanmaan

TE-toimistossa onnistuneet ja samalla kerätä tietoa toiminnon edelleen kehittämisen

pohjaksi.

Alustavien suunnitelmien mukaan työnvälitys- ja yrityspalvelujen palvelujohtaja selvit-

tää keväällä 2014 työnvälityksen kehittämistoimien jalkautumista Pirkanmaan TE-

toimistossa. Selvitys toteutetaan palveluesimiehille suunnattu teemahaastattelua hyö-

dyntämällä. Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään tässä opinnäytetyössä esitettyjen

ja Pirkanmaan TE-toimistossa toimeenpantujen kehittämistoimien onnistumisen arvi-

oinnissa ja työnvälitystoiminnan jatkokehittämistoimien suunnittelussa.

Työtarjousten vaikuttavuudesta eri työnhakija-asiakasryhmien kohdalla ei vaikuta löy-

tyvän tutkimustietoa. Mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena olisi selvittää työtarjous-

ten vaikuttavuutta eri asiakasryhmien työllistymiseen. Tutkimuksesta saataisiin arvokas-

ta tietoa TE-toimistojen palvelujen vaikuttavuuteen työnhakija-asiakkaiden palvelutar-

peiden näkökulmasta.
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LIITTEET

Liite 1. Kysely Pirkanmaan TE-toimiston henkilöstölle

SAATE

Työnvälityksen kehittämiseen liittyvä kysely Pirkanmaan työ- ja
elinkeinotoimiston asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville
asiantuntijoille

Työnvälitys on työ- ja elinkeinotoimiston ydintehtävä. Työnvälitystä tapahtuu monella eri tavalla.

Eräs tapa työnvälitystoiminnassa on työtarjousten tekeminen. Tämän kyselyn tavoitteena on

selvittää, miten työtarjousten määrää ja laatua voidaan Pirkanmaan TE -toimistossa parantaa.

Tarkoituksena on tuottaa kehittämisehdotuksia, joilla voidaan tehostaa työnvälitystä ja työtarjo-

usten tekemistä Pirkanmaalla.  Vastaamalla kyselyyn olet kehittämässä työnvälityspalvelumme

entistä paremmaksi.

Toteutan kyselyn Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston johdon toimeksiannosta ja tutkimus on

samalla osa yrittäjyyden ja liiketoiminnan opintojeni opinnäytetyötä Tampereen ammattikorkea-

koulussa. Kyselyn tulosten pohjalta valmistellaan myöhemmin teemahaastattelu Pirkanmaan

työ- ja elinkeinotoimiston palveluesimiehille. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston johto, johdon

tukipalvelut ja palveluesimiehet eivät ole tämän kyselytutkimuksen kohderyhmänä.

Pirkanmaan TE -toimiston työnvälitystoiminnan kehittämisen kannalta on erittäin tärkeää, että

vastaat kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie jonkin verran aikaa (1/2 – 1 h). Toivon kuitenkin,

että varaat tuon ajan vastaamiseen. Vastausaikaa on 26.4.2013 saakka. Kyselyyn vastaaminen

käy helposti tästä linkistä http://www.webropolsurveys.com/S/724DE9FD0028274D.par

Vastaukset käsitellään anonyymisti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Tulokset esitetään siten,

että yksittäisen vastaajan tunnistaminen on mahdotonta.

Mikäli haluat lisätietoa tutkimuksesta, voit soittaa minulle tai lähettää sähköpostia.

Arvokkaasta avustasi kiittäen

Regina Saari

palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut

0(295)045 505

etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

http://www.webropolsurveys.com/S/724DE9FD0028274D.par
mailto:etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi
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KYSELYLOMAKE

Taustamuuttujat:

1. Toimin seuraavissa asiantuntijatehtävissä Pirkanmaan TE-toimistossa
· asiantuntija, työnvälitys, alkupalvelut (myös KOTO)
· asiantuntija, työnvälitys
· asiantuntija, kansainvälinen työnvälitys (työlupa/EURES)
· asiantuntija, yrityspalvelut (sis. muutosturvan)
· asiantuntija, työttömyysturva
· asiantuntija, Contact Center
· asiantuntija, ohjaus
· asiantuntija, ohjaus, nuoret
· asiantuntija, kotoutuminen
· asiantuntija, koulutus
· asiantuntija, palkkatuki
· asiantuntija, yksilöllisesti tuetun työnvälityksen palvelut
· asiantuntija, moniammatillisesti tuetun työnvälityksen palve-

lut(TYP)
· psykologi (kaikki linjat)

2. Toimipaikka, jossa työskentelen, sijaitsee
· Tampereella
· Tampereen ulkopuolella

3. Työkokemukseni TE -toimiston tai työvoiman palvelukeskuksen tehtävissä
· alle 2 vuotta
· 2 - 5 vuotta
· 6 - 10 vuotta
· 11 - 20 vuotta
· yli 20 vuotta

4. Olen ennen TE -toimistouudistusta 1.1.2013 työskennellyt viimeksi. (Jos olet
työskennellyt työvoiman palvelukeskuksessa, valitse se toimisto, jonka toi-
mialueella olet työskennellyt)

· Tampereen TE-toimistossa
· Keski-Pirkanmaan TE-toimistossa
· Pohjois-Pirkanmaan, Etelä-Pirkanmaan tai Sastamalan TE-
toimistossa
· En ole aikaisemmin työskennellyt missään Pirkanmaan TE-
toimistossa tai työvoiman palvelukeskuksessa
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KYSYMYKSET

Työtarjousten määrä:

1. Määrittele näkemyksesi mukaan kolme syytä siihen, miksi työtarjousten
määrä on Pirkanmaalla suhteellisen vähäinen

2. Tulisiko määrää mielestäsi lisätä
· ei lainkaan
· jonkin verran
· melko paljon
· erittäin paljon
· minusta määrällä sinällään ei ole merkitystä

3. Jos olet sitä mieltä, että työtarjousten määrää tulisi lisätä, perustele vas-
tauksesi ja kerro oma näkemyksesi siitä, millä keinoilla työtarjousten mää-
rää saataisiin lisättyä?/ Jos olet sitä mieltä, että määrää ei ole tarpeen lisä-
tä, perustele näkemyksesi /Jos olet sitä mieltä, että määrällä sinällään ei
ole merkitystä, perustele vastauksesi.

4. Minkä arvosanan antaisit työtarjousten määrässä Pirkanmaan TE -
toimistolle?(1-5) 1 on heikko, 5 on kiitettävä.

· 1 heikko
· 2 välttävä
· 3 tyydyttävä
· 4 hyvä
· 5 kiitettävä

Tarjousten laatu:

5. Minkä arvosanan antaisit työtarjousten laadussa Pirkanmaan TE -
toimistolle?(1-5) 1 on heikko, 5 on kiitettävä.

· 1 heikko
· 2 välttävä
· 3 tyydyttävä
· 4 hyvä
· 5 kiitettävä

6. Miten työtarjousten laatua voisi mielestäsi parantaa?
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7. Onko Pirkanmaan TE -toimistossa mielestäsi jokin palvelulinjoihin kuulu-
va asiantuntijaryhmä, jonka tehtäväkenttään työtarjousten tekeminen ei
varsinaisesti kuulu tai  asiantuntijaryhmä, jonka tehtävät huomioiden työ-
tarjousten tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista, voit valita usean vaih-
toehdon

·  työnvälitys ja alkupalvelut ryhmät (PL1)
·  työnvälitys- ja yrityspalvelut ryhmä(PL1)
·  työnvälityksen tukipalvelut ryhmä(PL1)
·  kotoutumispalvelut ryhmä (PL2)
·  ohjauspalvelujen ryhmät (PL2)
·  koulutuksen ja työllistymisen tukipalvelut ryhmä (PL2)
·  yksilöllisesti tuetun työnvälityksen palvelut ryhmä (PL3)
·  moniammatillisesti tuen työnvälityksen palvelut ryhmä(PL3)

8. Onko Pirkanmaan TE -toimiston asiakaspalvelussa mielestäsi jokin asi-
antuntijatehtävä, johon työtarjousten tekeminen ei varsinaisesti kuulu tai
tehtävässä työtarjousten tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista, voit vali-
ta useamman vaihtoehdon:

· asiantuntija, työnvälitys (alkupalvelut)
· asiantuntija, alkupalvelut (KOTO)
· asiantuntija, työnvälitys
· asiantuntija työnvälitys, rekrytointikeskus
· asiantuntija, kansainvälinen työnvälitys (työluvat)
· asiantuntija, kansainvälinen työnvälitys, EURES
· psykologi, työnvälitys- ja yrityspalvelut
· asiantuntija, yrityspalvelut
· asiantuntija, muutosturva
· asiantuntija, työttömyysturva
· asiantuntija, Contact Center
· asiantuntija, ohjaus
· asiantuntija, ohjaus, nuoret
· asiantuntija, kotoutuminen
· asiantuntija, koulutus
· asiantuntija, palkkatuki
· psykologi, osaamisen kehittämisen palvelut
· asiantuntija, yksilöllisesti tuetun työnvälityksen palvelut
· asiantuntija, moniammatillisesti tuetun työnvälityksen palve-

lut(TYP)
· psykologi, tuetun työllistymisen palvelut



106

9. Onko Pirkanmaan TE -toimistossa mielestäsi jokin palvelulinjoihin kuulu-
va asiantuntijaryhmä, jonka tehtäväkenttään työtarjousten tekeminen eri-
tyisesti kuuluu tai asiantuntijaryhmä, jonka tehtävät huomioiden työtarjo-
usten tekeminen on erityisesti tarkoituksenmukaista, voit valita usean
vaihtoehdon

·  työnvälitys ja alkupalvelut ryhmät (PL1)
·  työnvälitys- ja yrityspalvelut ryhmä(PL1)
·  työnvälityksen tukipalvelut ryhmä(PL1)
·  kotoutumispalvelut ryhmä (PL2)
·  ohjauspalvelujen ryhmät (PL2)
·  koulutuksen ja työllistymisen tukipalvelut ryhmä (PL2)
·  yksilöllisesti tuetun työnvälityksen palvelut ryhmä (PL3)
·  moniammatillisesti tuen työnvälityksen palvelut ryhmä(PL3)

10. Onko Pirkanmaan TE -toimiston asiakaspalvelussa mielestäsi jokin asi-
antuntijatehtävä, johon työtarjousten tekeminen erityisesti kuuluu tai teh-
tävässä työtarjousten tekeminen on erityisen tarkoituksenmukaista, voit
valita useamman vaihtoehdon:

· asiantuntija, työnvälitys (alkupalvelut)
· asiantuntija, alkupalvelut (KOTO)
· asiantuntija, työnvälitys
· asiantuntija työnvälitys, rekrytointikeskus
· asiantuntija, kansainvälinen työnvälitys (työluvat)
· asiantuntija, kansainvälinen työnvälitys, EURES
· psykologi, työnvälitys- ja yrityspalvelut
· asiantuntija, yrityspalvelut
· asiantuntija, muutosturva
· asiantuntija, työttömyysturva
· asiantuntija, Contact Center
· asiantuntija, ohjaus
· asiantuntija, ohjaus, nuoret
· asiantuntija, kotoutuminen
· asiantuntija, koulutus
· asiantuntija, palkkatuki
· psykologi, osaamisen kehittämisen palvelut
· asiantuntija, yksilöllisesti tuetun työnvälityksen palvelut
· asiantuntija, moniammatillisesti tuetun työnvälityksen palve-

lut(TYP)
· psykologi, tuetun työllistymisen palvelut
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11. Jos mielestäsi on olemassa joitain työnhakija-asiakasryhmiä, joille työtar-
jousten tekeminen on haasteellista, luettele näitä havaitsemiasi asiakas-
ryhmiä ja perustele lyhyesti näkemyksesi.

12. Jos mielestäsi on ryhmiteltävissä joitain työpaikkoja, joihin työtarjousten
tekeminen on haasteellista, kerro millaisia työpaikkoja nämä ovat ja pe-
rustele lyhyesti näkemyksesi

13. Jos mielestäsi on ryhmiteltävissä joitain työpaikkoja, joihin työtarjouksia
ei pääsääntöisesti tehdä/pitäisi tehdä lainkaan, kerro mitä tai millaisia
työpaikkoja nämä ovat ja perustele lyhyesti näkemyksesi

14. Miten henkilöstökoulutuksella tai valmennuksella pystyttäisiin tukemaan
henkilöstöä työnvälitystehtävässä?

15. Miten esimies voi vaikuttaa työtarjousten määrän ja laadun kehittämi-
seen?

16. Tunnetko joitain hyviä työkäytäntöjä työtarjousten tekemiseen liittyen,
kerro näistä
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