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Kokkolan TE-toimiston toimeksiannosta toteutettiin kysely Kokkolan ja Kaustisen 

seudun työttömille sekä työttömyysuhanalaisille insinööreille ja akateemisille työn-

hakijoille. Kyselyyn vastattiin omalla nimellä ja tarkoituksena oli saada yksilöllistä 

tietoa työnhakijoiden suunnitelmista, toiveista ja kiinnostuksen kohteista. Vastausten 

perusteella työnhakijoita kutsutaan haastatteluun ja kerätyn tiedon avulla pyritään 

tarjoamaan entistä parempaa ja yksilöllisempää palvelua korkeakoulutetun työnhaun 

tueksi.  

 

Kyselylomakkeessa esiteltiin myös esimerkkien muodossa Kokkolan yliopistokeskus 

Chydeniuksen, Keski-pohjanmaan ammattikorkeakoulun ja TE-toimiston koulutus-

palveluita. Kyselylomake lähetettiin noin kahdelle sadalle henkilölle 17.1.2011 ja vas-

tausaika päättyi 31.1.2011. 
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Kyselyssä ei tarvinnut kysyä työnhakijan taustatietoja, koska TE-toimistolla oli jo kat-

tavat tiedot kustakin työnhakijasta, mm. koulutustaustasta ja työkokemuksesta. Ai-

noastaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite olivat pakollisia kenttiä. 

 

Kyselylomake on tämän raportin liitteenä. Ensimmäisessä varsinaisessa kysymykses-

sä kartoitettiin työnhakijan tulevaisuuden suunnitelmia. Työnhakijalla oli mahdolli-

suus kertoa, jos hän on esimerkiksi työllistymässä lähiaikoina, aloittamassa opintoja 

tai vasta hakemassa opiskelupaikkaa. Lisäksi valittavana oli ”muu suunnitelma, mikä”, 

jossa hän voi kertoa suunnitelmistaan, jotka eivät sovi muihin annettuihin vaihtoeh-

toihin. Vastausten perusteella on helpompi kohdentaa palveluja kullekin työnhakijal-

le. Kysymys oli monivalintakysymys, joten useamman vaihtoehdon valitseminen oli 

mahdollista. Taulukosta 1 nähdään, että suuri osa vastaajista (60) hakee työpaikkaa, 

kuten oletettiinkin. Lisäksi nähdään, että moni (30) on valinnut kohdan ”muu suunni-

telma, mikä”. Näitä suunnitelmia olivat mm. juuri aloitettu opiskelu, nykyisen opiske-

lun loppuun saattaminen ja määräaikainen työllistyminen. 

 

Taulukko 1. Kerro suunnitelmistasi. 

 

 
 

Kyselyn kohta 3 liittyi työnhakuun. Tarkoitus oli selvittää, minkä tyyppistä työtä hae-

taan ja erityisesti haetaanko muunkin kuin oman koulutusalan tai koulutustason työ-

tä. Kysymys oli monivalintainen. Vastaajista neljännes (22) oli hakenut myös muita 

kuin oman koulutustasonsa työpaikkoja, taulukko 2. 
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Taulukko 2. Millaista työtä haet? 

 

 
 

Työnhakuun liittyen kysyttiin, kuinka helpoksi tai vaikeaksi työnhaku koetaan. Vas-

taajia pyydettiin vastaamaan asteikolla 1-4 (1 = helppoa ja 4 = vaikeaa). Vastaajista 

kolmannes (26) koki työnhaun vaikeaksi ja 30 vastaajaa totesi työnhaun olevan melko 

vaikeaa eli valitsi asteikolta kolmosen. Helpoksi työnhaun koki 6 vastaajaa.  

 

Lisäksi kysyttiin tarvitaanko syvempää ohjausta työnhakuun. Suuri osa koki, että ei 

tarvitse syvempää ohjausta tai ei tarvitse ohjausta lainkaan (Kuvio 1). Kolmantena 

vaihtoehtona oli ”koen tarvitsevani syvempää ohjausta työnhakuun”. Tämän vaihtoehdon 

valitsi 11 vastaajaa ja näille työnhakijoille on tarkoitus järjestää lisää ohjausta. 

 

 
Kuvio 1. Koetko tarvitsevasi syvempää ohjausta työnhakuun? 

 

Kysymykset 6 ja 7 liittyivät työnhakijan liikkuvuuteen (Kuvio 2 ja taulukko 3). Kysyt-

tiin, kuinka monta kilometriä työnhakija olisi valmis matkustamaan päivittäin yhteen 

suuntaan työpaikalle. Vaihtoehdot olivat alle  50 km, alle 80 km ja yli 80 km. Enem-

mistö (60) oli valmis matkustamaan korkeintaan 50 km, mutta 8 työnhakijaa oli val-

mis harkitsemaan jopa yli 80 km työmatkaa. 
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Kuvio 2. Voin matkustaa päivittäin työpaikalle. 

 

Mahdollisuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle työn perässä selvitettiin kohdassa 7. 

Muuttoalueet esitettiin monivalintakysymyksenä ja alueet jaettiin seuraavasti: Poh-

janmaa/Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja muu Suomi. Li-

säksi annettiin vaihtoehto ”muutto ei ole tällä hetkellä ajankohtainen.” Vastaajista 56 vas-

tasi muuton olevan tällä hetkellä pois laskuista. Muutto muualle Suomeen, Pohjan-

maan ulkopuolelle, oli mahdollinen 18 vastaajalle. Näistä 9 ei eritellyt maakuntaa/

paikkakuntaa tarkemmin. Pohjanmaan maakunnat saivat tasaisen kannatuksen, 9-10 

vastausta kullekin maakunnalle. 

 

Taulukko 3. Voin harkita muuttoa toiselle paikkakunnalle työn vuoksi. 

 

 
 

Myös kiinnostusta ammatinvaihtoon pyrittiin selvittämään. Vaihtoehtojen ”minulla 

on suunnitelma ammatinvaihdosta” ja ”en suunnittele ammatinvaihdosta” lisäksi oli tarjol-

la vaihtoehto, jossa työnhakijalla on jonkinasteinen ajatus ammatinvaihdosta, mutta 

tarvitsee apua realistisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman toteuttamiseen. Kaik-

ki kyselyyn osallistuneet (84) vastasivat tähän kysymykseen, joista 36 vähintään har-

kitsi ammatinvaihtoa. 
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Taulukko 4. Ammatinvaihto 

 

 
 

Kysymys 9 kertoo työnhakijan kiinnostuksesta urasuunnittelupalveluihin. Itse vaih-

toehtojen alle lisättiin lyhyt kuvaus palvelusta, jotta se avautuisi vastaajalle parem-

min. Mukana oli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja TE-toimiston toteutta-

mia palveluita, joita oli samalla tarkoitus markkinoida työnhakijoille. Lomakkeella 

mainitut urasuunnittelupalvelut ovat: Akateemisten urasuunnittelupalvelu, CV-

klinikka, yksilöllinen uraohjauspalvelu ja koulutusneuvonta. Lisäksi mukana oli 

vaihtoehto, jossa voi kertoa käyttäneensä jotain edellä mainittua palvelua. Kysymys 

monivalintakysymys. Vastaajista kolme neljästä oli käyttänyt vähintään yhtä ura-

suunnittelupalvelua. 

 

Taulukko 5. Urasuunnittelupalvelut. 

 

 

Työnhakijan kiinnostus koulutuksiin selviää kysymyksen 10 avulla. Kysymykseen 

lisättiin mukaan esimerkkejä eri koulutusmuodoista, jotta samalla saatiin kerrottua 

työnhakijalle erilaisista mahdollisuuksista. Mukana oli Kokkolan yliopistokeskus 

Chydeniuksen, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun- ja TE-keskuksen koulutus-

tarjontaa. Koulutusmuodot lomakkeella olivat: tutkintoon johtava koulutus, jatko- tai 

täydentävä koulutus, työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu ja työvoima-

koulutus. Kysymys oli monivalintakysymys. Yli puolet kertoi olevansa kiinnostunut 

saamaan lisätietoa vähintään yhdestä koulutusmuodosta. Työttömyysetuudella tuet-

tu omaehtoinen opiskelu kiinnosti puolta vastaajista. Neljännes vastaajista ilmoitti 

olevansa kiinnostunut tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Moni onkin halukas opis-

kelemaan tutkintotavoitteisesti, mikäli sen voi tehdä työttömyysetuudella. Kolman-

nesta vastaajista kiinnosti lisätieto työvoimakoulutuksesta. 
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Lisäksi kysyttiin lupa tietojen välittämiseen kouluttautumiseen liittyvistä kiinnostuk-

sen kohteista Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle ja Keski-Pohjanmaan ammat-

tikorkeakoululle. Oppilaitokset ovat kiinnostuneita mahdollisista tulevista opiskeli-

joista. 

 

Taulukko 6. Olen kiinnostunut saamaan lisätietoa seuraavista koulutusmuodoista. 

 

 

Kouluttautumiseen ja opiskeluun liittyen selvitettiin henkilön mahdollisuutta ja ha-

lua liikkua. Ensiksi kysyttiin mahdollisuutta matkustaa päivittäin opiskelupaikalle. 

Annetut vaihtoehdot olivat samat kuin kysymyksessä 6. Valtaosa vastaajista (61) tote-

si voivansa matkustaa päivittäin alle 50 km opiskelupaikalle. 

 

 
Kuvio 3. Voin matkustaa päivittäin opiskelupaikalle. 

 

Muuton mahdollisuutta tiedusteltiin kysymyksessä 13, kun kyse on kouluttautumi-

sesta tai opiskelusta (Taulukko 7). Annetut vaihtoehdot olivat samat kuin kysymyk-

sessä 7. Vain pieni osa vastaajista (13) olisi valmis harkitsemaan muuttoa opiskelun 

vuoksi. 
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Taulukko 7. Voin harkita muuttoa toiselle paikkakunnalle opiskelun vuoksi. 

 

 
 

Kysymys 14 kartoittaa työnhakijan kiinnostusta yritystoimintaan. Vastaajista neljällä-

toista oli yritysidea tai kiinnostusta saada lisätietoa yrittäjyydestä. Vastausten perus-

teella voidaan tarjota Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxin palveluita niitä 

tarvitseville henkilöille. 

 

Taulukko 8. Yrittäjyys. 
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Toimeksiannon ympärille muodostettu työryhmä kokoontui säännöllisesti TE-

toimistolle kehittämään kyselylomaketta ja kyselyn toteuttamista. Työryhmään kuu-

lui TE-toimistolta Matti Sykkö, Perttu Kellomäki ja Elina Pihlaja sekä Keski-

Pohjanmaan ammattikorkeakoululta Matias Svartsjö ja Mats Albäck. Päädyimme In-

ternetin avulla toteutettavaan Webropol-kyselyyn, jotta vastaaminen olisi mahdolli-

simman vaivatonta. Vaihtoehtona oli kyselyn toimittaminen työnhakijalle perinteisel-

lä postilla. Vastaajille lähetettiin linkki kyselyyn ensisijaisesti sähköpostilla tai teksti-

viestillä, jos sähköpostiosoitetta ei ollut saatavilla. Muutama henkilö ilmoitti linkin 

toimimattomuudesta tai muusta ongelmasta. Nämä hoidettiin tapauskohtaisesti uu-

delleenlähetyksellä tai muulla toimenpiteellä. Todennäköisesti jotkut puhelimeensa 

kyselyn saaneet kokivat vastaamisen vaikeaksi verrattuna sähköpostilla saapunee-

seen linkkiin. Vastaajia olisi mahdollisesti saatu hiukan enemmän, mikäli linkki kyse-

lylomakkeeseen olisi voitu lähettää kaikille sähköpostilla. Muutama vastaajista il-

moitti sähköpostiosoitteensa ja pyysi linkin kyselyyn. Kyselyyn vastaamisesta muis-

tutettiin kaksi kertaa ennen määräaikaa. 

 

Monivalintakysymysten lisäksi, työnhakijalla oli mahdollisuus kertoa vapaasti omas-

ta näkemyksestään työhakuun liittyen. Esimerkiksi minkälaisia palveluja he toivoisi-

vat työnhaun tueksi ja mitä koulutus- tai palveluehdotuksia he haluaisivat esittää 

itselleen tai kohderyhmälle. Vastauksista välittyi toive yrityskontakteista, joilla koet-

tiin olevan ratkaiseva merkitys työllistymisen kannalta. Toivottiin mm. koordinoituja 

yrityskontakteja, lisää tietoa työnhakukanavista ja tietoa koulutuksista esimerkiksi 

avoimessa ammattikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa. Todettiin, että työpaik-

kaa on vaikea saada, jos ei ole työkokemusta ja toisaalta harjoittelupaikkoja on vähän. 

Ratkaisuksi ehdotettiin työharjoittelupaikkojen hankkimista työnhakijoille ja sitä 

kautta työllistymistä edes määräajaksi. Eräs vastaajista totesi, että työnsaanti vaikeu-

tuu koko ajan, kun työttömyys pitkittyy. Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että työ-

paikka pitäisi löytyä alle 50 km etäisyydeltä, vaikka työssäkäyntialue on 80 km. Vas-

tauksista kävi ilmi yllättävän monen kiinnostus yrittäjyyteen. Näiden henkilöiden 

kanssa on tärkeää käydä läpi mahdollisuudet ja tuoda esiin mm. Firmaxin neuvonta-

palvelut. TE-toimiston mahdollisuudet auttaa korkeakoulutettua henkilöä saamaan 

koulutustasoaan vastaavaa työtä koettiin heikoiksi. Arveltiin, että alemman koulutus-

tason työnhakijoita kyetään auttamaan huomattavasti paremmin. Toisaalta työnanta-

jat eivät ota korkeakoulutettuja tekemään suorittavaa työtä. Esimerkiksi Kokkolan 

tehtaat eivät mielellään ota vastavalmistunutta AMK-insinööriä tekemään prosessi-

miehen töitä. Myös yrityksiltä toivottiin aktiivisuutta. Ehdotettiin, että yritykset esit-
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täytyisivät ”työpaikkamessuilla” ja kertoisivat työvoimatarpeistaan. Kokkolassa 

myös kaksikielisyys on työnhakijalle selkeä valtti ja ruotsinkielen kurssille voisi olla 

kysyntää. Esitettiin jopa, että äidinkielenään ruotsia puhuvalla on paremmat mahdol-

lisuudet työllistyä kuin suomea puhuvalla. 

 

Osalla humanisteista arveltiin olevan puutteelliset tietotekniset taidot ja kursseja kai-

vattiin asian korjaamiseksi. Koulutukset olisi järjestettävä Kokkolan tai Kaustisen 

seudulla, koska selvä enemmistö ei ole valmis matkustamaan yli 50 km päivittäin 

opiskelupaikalle. Projektia voidaan pitää onnistuneena, vastaajia oli tyydyttävä mää-

rä (84) ja TE-toimisto sai tärkeää tietoa työnhakijoiden palvelutarpeista. Vastaajista 51 

oli miehiä ja 33 naisia. Yhteistyö sujui hyvin eikä ongelmia ilmennyt. Kaikille kyse-

lyyn osallistuneille lähetetään yhteenveto vastausten jakautumisesta. 

 

Seuraavassa vaiheessa TE-toimisto käy vastaukset läpi ja kutsuu työnhakijoita tarvit-

taessa haastatteluun. Tarkoitus on, että esitettyjä palvelutoiveita aletaan toteuttaa 

mahdollisimman pian. 
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