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Tiivistelmä: Tutkimuksessa käsitellään työvoiman hankintaa julkisessa työnvälitykses-
sä vuonna 2002. Julkisen työnvälityksen kautta virtaa vuodessa noin 315 000 avointa 
työpaikkaa. Yritykset ovat suurin rekrytoija. 10 suurinta kaupunkia edustaa 43 prosent-
tia koko maan työnvälitysmarkkinoista. Julkisen työnvälityksen avoimet työpaikat ovat 
yleensä tyypillisiä tai vain lievästi epätyypillisiä töitä. Työvoimatoimiston tekemä työ-
hönosoitus on erittäin vaikuttava menetelmä työpaikan täyttöprosessissa. Työvoimatoi-
misto on ottanut aktiivisen roolin muutoin vaikeasti täytettävien paikkojen täytössä, 
mikä parantaa työmarkkinoiden toimintaa. Työvoimatoimiston työnhakijat menestyvät 
hyvin työpaikkojen täytössä ja aivan erityisen hyvin silloin, kun työnantajan asettama 
määräaika on menossa umpeen. Rekrytointiongelmista eniten kärsineiden ammattien 
tutkiminen osoitti, että rekrytointiongelmat liittyvät lähinnä yksittäisiin paikkoihin, eikä 
ammatteihin. Työnvälityksen tapahtumamäärät ovat suuria, joten jo pienikin kestoteki-
jöiden lyheneminen aiheuttaa merkittäviä tehokkuushyötyjä. Tutkimus perustuu julkisen 
työnvälityksen avointen työpaikkojen rekisteriaineistoon, jossa on tiedot 327 000 
avoinna olleesta työpaikasta. Aineisto on nyt ensi kertaa tutkimuskäytössä. 
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RÄISÄNEN HEIKKI: TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYK-
SESSÄ. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Government Institute 
for Economic Research, 2004, (B, ISSN 0788-5008, No 107). ISBN 951-561-482-1. 
 
Abstract: This study analyses recruitment of labour at the Public Employment Service 
in 2002. The inflow of new job vacancies is about 315,000 annually. Enterprises are the 
main recruiting sector. 10 main cities represent 43 percent of the job-broking market in 
Finland. The job vacancies notified to the PES are in most cases regular type of jobs or 
only slightly untypical jobs. A job assignment given by the Public Employment Service 
is a method of very high effectiveness in filling vacancies. The Public Employment Ser-
vice has taken an active role in finding job-seekers for hard-to-fill vacancies. The PES 
job-seekers succeed relatively well in the filling process and especially well when the 
dead line for filling a vacancy set by the employer is approaching. Analysis of occupa-
tions, which have suffered most of recruitment problems, shows that recruitment prob-
lems are mostly related with individual job vacancies, not the occupations as such. The 
number of transactions in job-broking are large, so even a limited cut in durations 
causes remarkable gains in efficiency. The study is based on register-data on the PES 
job vacancies from 2002, comprising information on 327,000 job vacancies. The data 
has been applied for the first time in research in this study.  

Key words: Recruitment of labour, public employment service, job-broking 
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ön atk-suunnittelija Hilkka Kattelus, joka on myös antanut aineiston ominaisuuk-
siin liittyviä hyödyllisiä neuvoja. Kiitän myös työmarkkinaneuvos Oiva Lönn-
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Esipuhe 

Työnvälitys on vähän tutkittu aktiivisen työvoimapolitiikan keskeinen perusra-
kenne. Tässä tutkimuksessa tuodaan esille paljon uutta tietoa julkisen työnväli-
tyksen avoimista työpaikoista, rekrytoivista työnantajista ja työnvälitys-
markkinoista. Työpaikkojen täyttöprosessiin liittyvät analyysit tuovat lukijalle 
paljon näkökulmia siihen, kuinka työmarkkinat toimivat.  

Tutkimus on esimerkki siitä, miten aktiivisen työvoimapolitiikan tutkimisessa 
voidaan luoda uusia näkökulmia aiemmin vähän tunnettuihin, mutta keskeisiin 
tekijöihin. Työnvälityksen toiminta vaikuttaa tärkeällä tavoin siihen, miten aktii-
visen työvoimapolitiikan ohjelmat, kuten työvoimakoulutus ja tukityöllistämis-
toimenpiteet, toimivat.  

Julkisen työnvälityksen tapahtumamäärät ovat erittäin suuria, joten jo pienetkin 
tehostumiset työnvälitysteknologiassa ja paikkojen täyttöprosessissa tuovat mer-
kittäviä hyötyjä työllisyyden lisäyksinä ja työttömyyden kustannusten laskuna. Jo 
yhden päivän lyhennys rekrytointiajassa lisää työllisyyttä noin 800 hengellä, mi-
kä olisi hyvin merkittävä tulos ja myös ilmeisen realistista saavuttaa. Näitä seik-
koja on myös jatkossa tutkittava enemmän.  

Hallituksen työllisyysohjelmassa julkisen työvoimapalvelun rakenteellinen uu-
distus on keskeisellä sijalla. Työllisyysohjelmasta käydyssä keskustelussa on tul-
lut esille etenkin valmisteltavien uudistusten rooli rakennetyöttömyyden purka-
misessa. Käsillä olevan tutkimuksen tulokset korostavat myös tehokkaasti ja laa-
dukkaasti toimivan julkisen työnvälityksen merkitystä, mikä kannattaa olla hyvin 
esillä julkisen työvoimapalvelun organisointia kehitettäessä. 

Tutkimuksen käytössä on ollut ensi kertaa julkisen työnvälityksen avointen työ-
paikkojen rekisteritiedot. Tutkimusaineisto on laaja sisältäen tietoja kaikkiaan 
327 000 avoimesta työpaikasta vuodelta 2002.  

Tutkimuksen on laatinut tutkimusjohtaja Heikki Räisänen. 
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Reino Hjerppe 

ylijohtaja 



 



Yhteenveto 

Tutkimuksessa tarkastellaan työvoiman hankintaa julkisessa työnvälityksessä. 
Aineistona on ensi kertaa tutkimuskäytössä julkisen työnvälityksen koko maan 
kattava työpaikka-aineisto vuodelta 2002, mikä sisältää tiedot yli 327 000:sta 
avoinna olleesta työpaikasta. Aineisto on organisoitu yli 186 000:ksi työpaik-
kailmoitukseksi.  

Työvoimapolitiikan tutkimuksessa työnvälityksen analysointi on ollut vähäistä. 
Tämä on johtunut osaltaan tutkimusaineistojen saatavuudesta. Työnvälitys on 
kuitenkin keskeinen perusrakenne julkiselle työvoimapolitiikalle ja sen tuloksel-
lisuus vaikuttaa myös aktiivisten työvoimapoliittisten ohjelmien toimintaan. 

Tutkimus jakautuu kolmeen pääkysymykseen: 1) työvoiman hankintaan liittyvien 
käsitteiden erittelyyn ja määrittelyihin, 2) rekrytoivien työnantajien ja avointen 
työpaikkojen kuvailevaan analyysiin sekä 3) rekrytointiprosessin ja sen lopputu-
loksen kuvaamiseen ja mallintamiseen. 

Työvoimaa hankitaan työpaikkojen määrän kasvaessa sekä poistuman tai vaihtu-
vuuden korvaamiseksi. Työvoiman hankintaa tarkastellaan tutkimuksessa työpai-
kan avoinnaolon keston ja työnantajan rekrytointiajan sekä täyttöviiveen käsittei-
den avulla. Käsiteanalyysissa voidaan erottaa lisäksi rekisteröinti-, päätöksente-
ko- ja aloittamisviive. Julkisen työnvälityksen teoreettisena perusteluna voidaan 
pitää työmarkkinoiden toimijoiden epätäydellistä ja epäsymmetristä informaatio-
ta työmahdollisuuksista ja työnhakijoista. Yhteensovitusprosessin tehokkuus on 
keskeinen kriteeri julkisen työnvälityksen toimivuudelle.  

Yritykset rekrytoivat julkisen työnvälityksen kautta selvästi muita työnantajasek-
toreita voimakkaammin: vuonna 2002 yritykset hakivat noin 204 000 työntekijää, 
kun kunnat hakivat noin 66 000 ja muut yksityiset noin 28 000 työntekijää. Val-
tio, kotitaloussektori ja kuntainliitot olivat julkisessa työnvälityksessä näitä sel-
västi pienempiä rekrytoijia. 

Työpaikoista 213 000 sijaitsi kaupunkimaisissa kunnissa, 56 000 maaseutumai-
sissa ja 48 000 taajaan asutuissa, ulkomailla sijaitsevia työpaikkoja oli muutamia 
tuhansia. Suurimmat avointen työpaikkojen ammattiryhmät olivat palvelutyö, 
kaupallinen työ, teollinen työ sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan työ muiden 
ammattiryhmien jäädessä selvästi näitä pienemmiksi työvoiman hankkijoiksi. 
Toimialaryhmittelyssä selvästi suurin oli liike-elämän palvelut, jonka jälkeen 
teollisuus sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, terveyden- ja sosiaalihuolto, 
kauppa ja muut palvelut olivat seuraavina.  

Lähes yhdeksän työpaikkaa kymmenestä oli palkkatyötä, provisio- ja yrityspaik-
koja oli vain muutama prosentti, mutta vuorotteluvapaapaikkoja noin seitsemän 
prosenttia. Lähes yhdeksässä tapauksessa kymmenestä haetaan työvoimaa päivä-



työhön. Työn kesto on avoimissa työpaikoissa joskus varsin lyhyt, toisaalta 54 % 
yritysten työvoiman hankinnasta keskittyy vähintään vuoden kestoisiin töihin, 
kun kuntien rekrytoinnista vain 32 % on näin pitkäkestoisia töitä.  

Yrityskoko on yleensä työvoimatoimiston asiakasyrityksillä melko pieni, lähes 
puolet rekrytoivista yrityksistä on korkeintaan yhdeksän hengen yrityksiä, suurin 
henkilöstömäärä on kunnilla ja kuntainliitoilla.  

Yritykset rekrytoivat selvästi alueen suhteellista osuutta voimakkaammin Uudel-
lamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla, valtiosektori taas Varsinais-
Suomessa ja Ahvenanmaalla. Kotitaloussektori painottuu Uudellamaalla, Etelä-
Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa sekä puhelinpalvelu Työlinjan työ-
paikoissa. Yksityiset yhteisöt rekrytoivat suhteellisen voimakkaasti Ahvenan-
maalla ja Kainuussa. Useimmilla TE-keskusalueilla rekrytointi painottuu suhteel-
lisen voimakkaasti kuntasektoriin. 

Julkisen työnvälityksen avoimet työpaikat ovat työaikamuodon (päivätyö tai 
muu), työn keston (vähintään 3 kk tai alle) ja työpaikan tyypin (palkkatyö tai 
muu) perusteella "tyypillisiä" töitä 46 %:ssa tapauksista, yhden tekijän suhteen 
epätyypillisiä 45 %:ssa ja ainakin kahden tekijän suhteen epätyypillisiä 9 %:ssa 
tapauksista. Tyypillisimmät työt ovat valtiolla ja kuntasektorilla, epätyypillisim-
mät puolestaan yksityishenkilöillä ja kotitalouksilla sekä yksityisillä yhteisö-
työnantajilla.  

Suurkaupunkien työnvälitysmarkkinoita tutkittiin erikseen 10 suurimman kau-
pungin tarkastelulla. Markkinat ovat suurkaupungeissa erilaiset kuin muualla 
maassa, esimerkiksi työhönosoituksia tehdään suurkaupungeissa harvemmin. 
Työpaikan täyttö työvoimatoimiston hakijalla on yleisintä Oulussa ja Espoossa, 
harvinaisinta taas Tampereella ja Vaasassa. Turku erottuu selvästi muista suurista 
kaupungeista lyhyillä avoinnaolon kestoillaan ja rekrytointiajoillaan. Työnanta-
jan rekrytointiaika esimerkiksi Espoossa ja Vaasassa on lähes kolminkertainen 
Turkuun nähden, mikä näyttäisi liittyvän suuresti työnantajan toimintaan. 

Kun julkisen virat ja muut niin kutsutut hakupaikat jätetään pois tarkastelusta, oli 
työpaikan avoinnaolon kesto keskimäärin 17 päivää ja työnantajan rekrytointiai-
ka keskimäärin 25 päivää. Täyttöviivettä esiintyi keskimäärin 0,5 päivää.  

Työpaikan täyttö tapahtuu työvoimatoimiston työhönosoituksesta maaseudulla ja 
taajaan asutuissa kunnissa selvästi kaupunkimaisia kuntia useammin. Kaupun-
geissa taas muuten työvoimatoimiston hakijalla täyttö on muita kuntatyyppejä 
yleisempää. Mitä lyhyempi rekrytointiaika on, sitä yleisempää työhönosoitukses-
ta täyttö tai työvoimatoimiston hakijalla täyttö yhteensä on. Epätyyppillisiä töitä 
täytetään työhönosoituksesta muita useammin. 



Työpaikan täytön mallinnukset osoittavat, että keskimääräistä pitemmän rekry-
tointiajan riski kasvaa eniten, jos työpaikkoja on työnantajan toimeksiannossa 
useampia, kyse on ammatista, jossa rekrytointiongelmia esiintyy runsaasti ja jos 
työnantaja on ilmoittanut koulutusvaatimuksen. Vastaavasti pienin riski pitkään 
rekrytointiaikaan liittyy täyttöviiveen esiintymiseen, alle 3 kuukauden työn kes-
toon ja työhönosoituksen tekemiseen.  

Työvoimatoimiston hakijalla täytön todennäköisyyttä lisää yli nelinkertaisesti 
työhönosoituksen tekeminen ja myös muu kuin palkkatyösuhde, alle 3 kuukau-
den työn kesto, suurkaupunkialue, täyttöviiveen esiintyminen ja työvoimatoimis-
ton raportoima rekrytointiongelma-ammatti sekä muu kuin päivätyö lisäävät toi-
miston hakijalla täytön todennäköisyyttä. Sitä vähentää eniten pitkä rekrytointi-
aika. Tulokset ilmentävät sitä, että työvoimatoimisto edistää työnvälityksen kei-
noin voimakkaasti työmarkkinoiden toimivuutta muutoin vaikeasti täyttyvissä 
työpaikoissa, mikä on työvoima- ja yhteiskuntapoliittisesti merkittävää. Työ-
hönosoituksen tehokkuus näyttää kiistattomalta. Niiden lisäämisessä kyse on kui-
tenkin sekä työnantajan toimeksiannosta että työvoimatoimiston toiminnasta.  

Eniten rekrytointiongelmista vuonna 2002 kärsineitä 24 ammattia sekä työvoima-
toimistojen raporteista että tilastokeskuksen toteuttamasta työnantajahaastattelus-
ta analysoitiin erikseen. Toisistaan voitiin erottaa avoinnaolon ja rekrytointiajan 
kestojen perusteella 1) suorittavan tason ammatit (lyhyt avoinnaolo, odotettua 
lyhyempi rekrytointiaika), 2) yrittäjä- ja provisiopalkkaiset ja epätyypillisen työ-
ajan ammatit (pitkä avoinnaolo, odotettua lyhyempi rekrytointiaika), 3) alemman 
korkea-asteen (ja kausiluontoisen rekrytoinnin) ammatit (lyhyt avoinnaolo, odo-
tettua pidempi rekrytointiaika) sekä 4) akateemiset ammatit (pitkä avoinnaolo, 
odotettua pidempi rekrytointiaika).  

Rekrytointiongelmien tarkastelun päätulos on, että edes erillisammattien tasoinen 
(ammattien 5-numerotaso) tarkastelu ei ole riittävän erottelukykyinen, vaan rek-
rytointiongelmat ovat lähinnä yksittäisiä ongelmapaikkoja, eivätkä varsinaisia 
ongelma-ammatteja. Tätä osoittavat muun muassa kehitetyt rekrytointiongel-
maindikaattorit, jotka eivät toimineet tyydyttävästi.  

Rekrytointiprosessin yksityiskohtaisessa analyysissa ilmeni, että täyttöviive liittyy 
yleensä hyvin tehokkaisiin rekrytointiprosesseihin. Viive seuraakin siitä, että 
prosessi pyritään viemään läpi erittäin nopeasti, eikä siitä, että sitä hoidettaisiin 
tehottomasti. Pelkissä viivepaikoissa koko rekrytointiprosessi on keskimäärin 
nopeampi kuin kaikkien työpaikkojen avoinnaolon kesto. Työvoimatoimiston 
hakijat menestyvät myös erittäin hyvin viivepaikkojen täytössä.  

Vuoden 2002 työpaikkojen virralla yhden päivän keskimääräinen rekrytointiajan 
lyhennys merkitsisi noin 830 työllisen lisäystä kullakin hetkellä, josta ainakin 400 
kohdentuisi työvoimatoimiston työnhakijoiden työllisyyden lisäykseen. Koska 
työnvälityksen tapahtumamäärät ovat huomattavan suuria, jo pienikin prosessin 



tehostuminen tuottaa suuria taloudellisia hyötyjä meneillään oleviin rekrytointi-
prosesseihin sisältyvän potentiaalisen työllisyyden osittaisen käyttöön oton seu-
rauksena. Rekrytointimarkkinoiden tehokas ja laadukas toiminta on koko työ-
voimapolitiikan kannalta keskeinen tavoite.  
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1 Johdanto 

Työvoimapolitiikan tutkimus on keskittynyt voimakkaasti aktiivisten työvoima-
poliittisten ohjelmien, erityisesti työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja tuki-
työllistämisen tarkasteluun. Työnvälitys on jäänyt tutkimuksessa selvästi vä-
hemmälle huomiolle, vaikka esimerkiksi toimipaikkojen rekrytointia on tutkittu1 
ja työnvälitystä on aiemmin lähestytty myös laajemmasta työvoimatoimiston 
henkilöasiakkaan palvelujen näkökulmasta2. Työnvälitys on kuitenkin yhdessä 
muiden työvoimapalvelujen kanssa keskeinen työmarkkinoiden kysyntä- ja tar-
jontapuolen yhteensovittamiseen vaikuttava työvoimapoliittinen keino.  

Myös työvoimapolitiikkaa ohjaavassa lainsäädännössä työvoimapalvelut ja kou-
lutukseen ohjaaminen ovat ensisijaisesti käytettäviä toimenpiteitä, muut aktii-
viohjelmat tulevat kyseeseen vasta näiden jälkeen3.  

Suomessa julkisen työnvälityksen markkinaosuus on vaihdellut vuoden 1994 jäl-
keen (josta lähtien asiaa on systemaattisesti seurattu) 49–71 prosentin välillä työ-
voiman ulkoisesta hakuprosessista ja 29–44 prosentin välillä kaikista (myös si-
säisesti täytetyistä) työpaikoista4. Julkisen työnvälityksen osuus työnvälitys-
markkinoista on siis huomattava ja koko työmarkkinoiden toimintaa ajatellen 
merkittävän suuri. Työnvälityspalvelut ovat työnhakijalle maksuttomia ja tähän 
liittyvät peruspalvelut, kuten työpaikan ilmoittaminen, ehdokkaiden haku ja työ-
hönosoitusten tekeminen ovat myös työnantajalle maksuttomia.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työvoiman hankintaa julkisessa työnvälityk-
sessä. Analysoitavana on toisaalta rekrytoivien työnantajien ja avoinna olleiden 
työpaikkojen ominaisuudet, toisaalta itse rekrytointiprosessi.  

                                                           
1 Rantala (1999). 
2 Turtiainen (1994). 
3 Laki julkisesta työvoimapalvelusta 230/2002vp, II osa, 3. luku, 3§. 
4 Työministeriön työnantajahaastattelut ko. vuosilta. 

 



2 Käsitteelliset lähtökohdat 

2 Käsitteelliset lähtökohdat 

Työnvälitys on osa rekrytointia eli avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden koh-
taamista. Sitä voidaan käsitteellisesti tarkastella työnetsinnän (myös työntekijän 
etsinnän) tai työmarkkinoita koskevan informaation näkökulmista.  

Esimerkiksi Kölling5 tarkastelee etsintää siitä näkökulmasta, että työnantaja toi-
mii etsijänä. Suhteessa kohtaamisfunktioon6, joka kuvaa uudet työsuhteet avoin-
ten työpaikkojen ja työnhakijoiden avulla, työnvälitys on tavallaan työmarkki-
noilla tapahtuvan kohtaamisen tuotantoteknologiaa, joka jää tyypillisesti sen pa-
nostekijöiden (avoimet työpaikat, työnhakijat) ja tuotoksen, työsuhteiden var-
joon. Kohtaannon tehokkuutta on tarkasteltu myös siitä näkökulmasta, kuinka 
nopeasti työmarkkinoilla yhdistetään työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat 
uusiksi työsuhteiksi, tällöin työpaikkojen avoinnaolon kesto indikoi työmarkki-
noiden tehokkuutta7.  

Julkisen työnvälityksen teoreettinen perustelu on työmarkkinoiden toimijoiden 
epätäydellisessä ja epäsymmetrisessä informaatiossa työmahdollisuuksista ja 
työnhakijoista. Julkisen vallan väliintulo ja aktiivinen osallistuminen on perustel-
tua ensinnäkin siksi, että se voi tarjota huomattavasti kattavampaa tietoa työ-
markkinoista, jolloin työpaikka- ja työnhakijatietojen olemassaolo ja saatavuus jo 
sinällään edistää työmarkkinoiden toimivuutta. Samalla julkinen työnvälitys luo 
työmarkkinoiden toimijoille merkittävän markkinapaikan. Toinen julkisen työn-
välityksen perustelu on siinä, että aktiivisella työnvälitystoiminnalla edistetään 
työnantajien työvoiman saatavuutta ja parannetaan työnhakijoiden mahdollisuuk-
sia saada työtä. Työvoiman saatavuuden edistämiseen kuuluu se, että haetaan 
työnantajan valittavaksi soveltuvimmat työntekijät kuhunkin avoimeksi ilmoitet-
tuun työpaikkaan, mikä lisää tuottavuutta ja hyvinvointia. Työnhakijoiden työ-
mahdollisuuksien lisäämiseen sisältyy työttömyyden alentaminen esimerkiksi sen 
kestoa lyhentämällä, millä on onnistuessaan suuria vaikutuksia työmarkkinoiden 
toimivuuteen ja työttömyyden kustannuksiin. Makrotason positiivisia työllisyys-
vaikutuksia työnvälityksen avulla voidaan saavuttaa vain siten, että työnvälitys-
palveluilla täytetään työpaikkoja, jotka muuten jäisivät täyttämättä tai ne täyte-
tään nopeammin kuin muiden rekrytointikanavien avulla8. Myös Calmfors, Fors-
lund ja Hemström katsovat, että työnvälitys- ja neuvontapalveluiden tavoitteena 
on yhteensovitusprosessin tehokkuuden parantaminen, toisin sanoen onnistunei-

                                                           
5 Kölling (2002), 2–4. 
6 Katso Pesola (2002), 11–18. 
7 Bunders (2003) soveltaa tällaista lähestymistapaa. 
8 Konle-Seidl – Walwei (2001), 44. 
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den yhteensovitusten määrän lisääminen kullakin avointen työpaikkojen ja työn-
hakijoiden määrällä9. 

Yksityinen työnvälityssektori voi osaltaan parantaa työmarkkinoiden toimintaa 
esim. tietyillä osatyömarkkinoilla, jossa sillä on merkittävä osuus työnvälitys-
markkinoista. Työnvälitys täyttää myös kaikki markkinaperusteisen palvelun eh-
dot, koska asiakkaiden voi olettaa olevan halukkaita maksamaan niukan työpaik-
koja ja työnhakijoita koskevan tiedon tarjoamisesta10. Toistaiseksi yksityisen 
työnvälitystoiminnan rooli on kuitenkin ollut rajallinen ja sekin on keskittynyt 
lähinnä työvoiman vuokraukseen työnvälityksen sijasta. Toisaalta yksityisen 
työnvälityssektorin tuoma kilpailu voi parantaa myös julkisen työvoimapalvelun 
palveluja ja parantaa työmarkkinoiden toimivuutta11.  

Työnvälitys voi toimia optimaalisesti silloin, kun sekä työnantajan asettamat vaa-
timukset että työnhakijan ominaisuudet vastaavat toisiaan. Tällaisia seikkoja ovat 
esimerkiksi alueelliset, ammatilliset, koulutukselliset, työkokemukseen ja henki-
lökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät sekä palkkaus ja muut etuudet. Jos 
esimerkiksi työmatka muodostuu liian hankalaksi, ei työsuhdetta helposti synny 
työnvälityksen välittämin keinoin, vaan voidaan joutua käyttämään joko liikku-
vuuteen liittyviä keinoja tai koulutusta.  

Julkinen työnvälitys voi alentaa työnantajan rekrytointikustannuksia ja myös 
työnhakijan työpaikan etsintäkustannuksia. Periaatteessa lyhytkestoisimpiin töi-
hin työvoimaa haettaessa työnantaja hyötyy julkisesta työnvälityksestä suhteelli-
sesti eniten, sen sijaan niissä työpaikoissa, joiden täytössä työnantaja on itsekin 
valmis panostamaan sopivan henkilön etsimiseen, on suhteellinen hyöty pienem-
pi. Lyhytkestoisissa ja korkean vaihtuvuuden ammateissa työmarkkinoiden 
transaktiokustannukset ovat suhteellisesti suurimmat, joten periaatteessa tällaisis-
sa tehtävissä työnantaja voisi hyötyä julkisen työnvälityksen maksuttomista 
työnvälityspalveluista eniten.  

2.1 Työvoiman hankinta 

Työnantajat hankkivat työvoimaa palvelukseensa eli rekrytoivat kolmesta erilai-
sesta syystä: 

1. työpaikkojen määrän (työllisyyden) kasvaessa 

2. työelämästä poistuvien työntekijöiden (poistuman) korvaamiseksi 

3. toiseen työpaikkaan siirtyvien työntekijöiden (vaihtuvuuden) korvaamiseksi 

                                                           
9 Calmfors – Forslund – Hemström (2002), 17. 
10 Walwei (1998), 21. 
11 de Koning – Denys – Walwei (1999), 57–59. 
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Yksittäisen työnantajan näkökulmasta ei ole eroa sillä, korvataanko poistumaa 
vai vaihtuvuutta, mutta työmarkkinoiden kannalta sillä on paljon merkitystä. 
Työntekijöiden vaihtuvuusasteeksi voidaan kutsua toimipaikoille tulleiden uusien 
työntekijöiden määrää suhteessa työvoimaan (=sisäänvirtausaste) lisättynä toi-
mipaikoilta lähteneiden työntekijöiden määrällä suhteessa työvoimaan 
(=ulosvirtausaste)12.  

Työpaikkojen määrän kasvu ja työelämästä poistuminen merkitsevät sitä, että 
työelämään on aidosti hankittava lisää työntekijöitä nykyisten työllisten ulkopuo-
lelta. Tällaista työvoiman hankintaa voidaan kutsua nettorekrytoinniksi. Kun tä-
hän lisätään työssä olevien työpaikkojen vaihtaminen, päästään bruttorekrytoin-
tiin13. Rekrytointien määrä voidaan esittää myös seuraavasti: 

Uudet rekrytoinnit 
= työllisyyden muutos + (lopetukset + muut eroamiset + lomautukset – takaisinkutsut)14

 

Jokainen avoin työpaikka täytetään aina työllisellä, työttömällä tai työvoiman 
ulkopuolisella. Mikäli paikka täytetään työllisellä, jää johonkin toiseen yrityk-
seen täyttämätön paikka ja mikäli se päätetään täyttää, syntyy uusi avoin työ-
paikka. Tämä voidaan taas täyttää joko työllisellä, työttömällä tai työvoiman ul-
kopuolisella. Rekrytointiketju voi jatkua niin kauan kuin paikkoja täytetään työl-
lisillä, sen sijaan työttömällä tai työvoiman ulkopuolisella täytetty paikka katkai-
see rekrytointiketjun. Työmarkkinoiden toiminnan kannalta on haitallista, jos 
avoimet työpaikat täytetään ainoastaan työssä olevilla, sillä se kasvattaa talouden 
avointen työpaikkojen määrää (vakanssiastetta) ja voi johtaa työnantajien väli-
seen palkkakilpailuun työntekijöistä. Avointen työpaikkojen runsas määrä kas-
vattaa myös työnantajien rekrytointikustannuksia. Toisaalta esimerkiksi yksittäi-
sen rekrytointipalveluja hoitavan yrityksen näkökulmasta voi olla edullista saada 
aikaan pitkiä rekrytointiketjuja ja siten lisää potentiaalisia asiakkaita.  

Todellisuudessa yleisin tausta rekrytoitavalle on 2000-luvun ensi vuosina ollut 
toisesta työpaikasta siirtyminen, sitten työttömät ja lähes samaan tasoon yltävät 
työvoiman ulkopuoliset ryhmät15. Tilanne kuitenkin vaihtelee työmarkkinatilan-
teen mukaan, esimerkiksi vuonna 1998 työttömät olivat suurin rekrytoitujen 
ryhmä.  

                                                           
12 Ilmakunnas – Maliranta (2000). 
13  Nettorekrytointi = työpaikkojen määrän muutos + työelämästä poistuminen 
 Bruttorekrytointi = työpaikkojen määrän muutos + työelämästä poistuminen + vaihtuvuus. 
14 Cohen – Zaidi (2002), 11. 
15 Hämäläisen (2003) tietojen perusteella vuonna 2002 toisesta työpaikasta rekrytoitiin 41%, työttömistä 
27 % ja ulkopuolisista samoin 27 %, 5% ei ole tietoa. Työvoiman ulkopuolisten rekrytointi kasvoi edelli-
sestä vuodesta.  
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2.2 Työvoiman hankintakanavat 

Työvoimaa hankkiva työnantaja voi käyttää useita erilaisia rekrytointikanavia. 
Viime vuosien aikana useiden kanavien käyttö työvoiman hankinnassa on yleis-
tynyt. Vuonna 1999 työnantajat käyttivät keskimäärin 1,3 hankintakanavaa, seu-
raavana vuonna jo 1,5 kanavaa ja vuonna 2001 1,8 ja edelleen vuonna 2002 kes-
kimäärin kahta hankintakanavaa työpaikkaa kohti16. Suoria kontakteja käytetään 
erittäin yleisesti, esimerkiksi vuonna 2002 lähes jokaiseen avoimeen työpaikkaan 
on työvoiman hankinnassa käytetty erilaisia suoria kontakteja työnhakijoihin, 
työntekijöihin tai entisiin työntekijöihin. Internetin käyttö on kasvanut työvoiman 
hankintakanavana nopeasti, vuoteen 2002 mennessä käyttö oli kolminkertaistu-
nut kolmessa vuodessa17. Myös oppilaitosten välityspalvelut näyttävät kasvatta-
van osuuttaan. Perinteisistä kanavista työvoimatoimisto ja lehti-ilmoittelu ovat 
olleet vakaalla tasollaan. Työpaikan todellisessa täytössä merkityksellisin kanava 
on useampana vuonna ollut lehti ja toiseksi tärkein työvoimatoimisto, tosin 
vuonna 2002 suorat kontaktit nousi työvoimatoimiston ohi.  

Eri hankintakanaville voidaan laskea tehokkuusluku suhteuttamalla kanavan 
merkitys työpaikan täytössä sen käytön yleisyyteen (markkinaosuuteen). Tällai-
nen tarkastelu osoittaa kiinnostavia asioita.  

Kuvio 1.  Tärkeimpien työvoiman hankintakanavien tehokkuus18 työpaikko-
jen täytössä vuosina 1999–2002 keskimäärin, % 

0 20 40 60 80 100 120 140

suorat kontaktit

tiedotus omalle henkilöstölle (v. 2001-2)

työvoimatoimisto

lehti-ilmoitus

internet

oppilaitosten välityspalvelut

kaikki kanavat yhteensä

%  
                                                           
16 Tuomaala (2001, 6) ja Hämäläinen (2003, 6). 
17 Harkman (2003, 14) on havainnut Ruotsissa työnvälityksen internet -palvelujen kasvun toteutuneen 
ensisijaisesti työvoimatoimiston henkilöstön palvelujen ja työpaikkalehden kustannuksella. 
18 Suhteellinen tehokkuus = kanavan merkitys työpaikan täytössä suurin, % / kanavan käyttö työvoiman 
hankinnassa, % *100. Kuvion aineistolähteet: Tuomaala (2001) ja Hämäläinen (2003). 
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Kaikkien kanavien keskimääräistä tehokkuutta parempia ovat lehti-ilmoitukset ja 
työvoimatoimiston käyttö. Tehottomimpia työvoiman hankintakanavia ovat tie-
dotus omalle henkilöstölle ja suorien kontaktien käyttö. Eräät markkinaosuudel-
taan hyvin pienet kanavat ovat myös hyvin tehokkaita. Kanavien käytön lisäänty-
essä on kuitenkin niiden keskimääräinen tehokkuus laskenut. Oheisessa kuviossa 
ovat mukana kaikki ainakin yhtenä jakson 1999–2002 vuotena 10 prosentin 
markkinaosuuteen yltäneet työvoiman hankintakanavat. Vuonna 2002 työvoima-
toimiston tehokkuus työpaikkojen täytössä oli laskenut jo lähelle keskimääräistä 
tasoa. Myös oppilaitosten välityspalvelujen tehokkuus laski jakson aikana. Inter-
net olikin jo vuonna 2002 lähellä keskimääräistä tehokkuustasoa.  

2.3 Rekrytointivaikeudet ja työvoimapula 

Työvoiman hankinnassa voidaan toisinaan kohdata vaikeuksia. Ne ovat luonteel-
taan joko rekrytointivaikeuksia tai työvoimapulaa19.  

Rekrytointivaikeus = esiintyy vaikeuksia avoimen työpaikan täytössä 
 
Työvoimapula = avointa työpaikkaa ei saada täytettyä 

 

Rekrytointivaikeutta voidaan pitää tavallaan ehdollisena työvoimapulana, esiin-
tyy vaikeuksia, mutta vasta niiden realisoiduttua tilanteeksi, jossa haettua työ-
voimaa ei avoimeen työpaikkaan saada, on kyseessä työvoimapula. Työvoimapu-
lalla ja työttömyydellä on toisiaan vastaavat kriteerit: käytettävissäolo, haku ja 
vastaanotto.  

Taulukko 1.  Työvoimapulan ja työttömyyden kriteerit 

Kriteeri Työvoimapula Työttömyys 
Käytettävissäolo työnantajan on ilmoitettava 

avoimesta työpaikasta (ts. 
paikan on oltava työnhaki-
joiden käytettävissä) 

työttömän on oltava työ-
markkinoiden käytettävissä 
(esim. työnhakijaksi rekis-
teröityminen) 

Haku työnantajan on pyrittävä 
hakemaan työntekijöitä 

on haettava työtä 

Vastaanotto sopivan ehdokkaan löydyt-
tyä on paikka täytettävä 

on otettava tarjottu työ vas-
taan 

Lähde: Räisänen 2003, 3. 
 

                                                           
19 Rekrytointivaikeuksista ja työvoimapulasta ks. Cohen – Zaidi (2002), Hämäläinen (2002), Räisänen 
(2003), Tuomaala (2001), Toivonen (1991). 
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Työvoimapulaksi ei siis riitä työnantajan käsitys työmarkkinoiden kireydestä, 
kuten ei työttömyydeksikään henkilön käsitys siitä, että työtä on vaikea saada.  

Kuvio 2.  Rekrytointivaikeuksien pääasiallinen syyjakauma vuosina  
2000–2002, keskimäärin, %20

työmarkkinoiden 
toimivuus ja 

muut syy
10 %

työpaikkaan 
liittyvät syyt

22 %

työnhakijaan 
liittyvät syyt

68 %

 

Samantyyppisen käsityksen tilanteesta saa myös työvoimatoimistojen vaikeasti 
täytettäviä työpaikkoja koskevasta raportoinnista vuosilta 2000–200221. Työvoi-
matoimistojen raportoinnin mukaan runsas kolmannes rekrytointiongelmien syis-
tä liittyy työnhakijoiden ominaisuuksiin, yli viidennes työpaikkojen ominaisuuk-
siin ja 5 % työmarkkinoiden toimivuuteen ja muihin syihin. 39 % täyttämison-
gelmista johtuu kuitenkin useammasta syyryhmästä. Kokonaisuutena työvoima-
toimistojen raportoima syyjakauma painottuu työnantajien käsityksiä enemmän 
työpaikkojen ominaisuuksiin ja jonkin verran vähemmän työnhakijoiden ominai-
suuksiin ja työmarkkinoiden toimivuuteen liittyviin syihin.  

Rekrytointiongelmiin voidaan vaikuttaa useilla eri tavoilla, esimerkiksi työnha-
kuaikoja pidentämällä ja hakualueita laajentamalla, hakukanavia monipuolista-
malla, pätevyysvaatimuksia muuttamalla tai kouluttamalla soveltuvaa työvoimaa. 
Työvoimapulaan vaikuttaminen on vaikeampaa ja se edellyttää yleensä työvoi-
man alueellista tai ammatillista liikkuvuutta, esimerkiksi ammatillista peruskou-
lutusta tai työvoiman hankintaa tavanomaisen työnhakualueen ulkopuolelta. 

                                                           
20 Kuvion aineistolähteet: Tuomaala (2001) ja Hämäläinen (2003). 
21 Aineistona on käytetty kahdeksaa vuosien 2000–2002 vaikeasti täytettäviä työpaikkoja koskevaa työ-
ministeriön raporttia. 
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2.4 Kestokäsitteet 

Kestolla on työvoiman hankinnassa suuri merkitys. Mitä pitempään yritykselle 
kestää avoimen työpaikan täyttö, sitä kalliimpaa uusien työntekijöiden palkkaa-
minen on ja sitä alhaisempi työvoiman kysyntä on22.  

Kuvio 3.  Työpaikan avoinnaolo, rekrytointiaika ja viiveet23

   

 
Oheisessa kuviossa on jäsennelty avoimeen työpaikkaan ja rekrytointiin liittyviä 
keskeisiä käsitteitä ja tapahtumia24. Rekrytointi alkaa päätöksestä ilmoittaa työ-
paikka avoimeksi. Tästä kuluu rekisteröintiviiveen verran aikaa siihen kun paikka 
on ilmoitettu työnhakijoille avoimeksi. Jos työnantaja käyttää rekrytoinnissa esi-
merkiksi viikonlopun sanomalehteä, voi viive (tässä tapauksessa olisi paras pu-
hua ilmoittamisviiveestä) olla hieman yli viikon mittainen. Julkisessa työnväli-
tyksessä rekisteröintiviive on tietoteknisin ratkaisuin saatu teoriassa jopa poistet-
tua eli paikka saadaan työnvälityksen tietojärjestelmään internetiin näkyviin vä-
littömästi työnantajan ilmoitettua siitä. Käytännössä pientä viivettä voidaan kui-
tenkin kohdata, vaikka työnantaja voi ilmoittaa työpaikat myös sähköisessä muo-
dossa työvoimatoimistoon. 

Avoinnaolon päättymisen jälkeen päätöksentekoviive muodostuu hakijoiden tar-
kemmasta valikoinnista, ehdolleasettelusta, yhteydenotoista, haastatteluista ja 
                                                           
22 Calmfors – Holmlund (2000), 117.  
23 Magvas ja Spitznagel (2002, 14) esittävät pelkistetyn kaavion yrityksen työpaikan täyttöprosessista, 
jossa on mukana myös päättyvä työsuhde, mikä merkitsee sitä, ettei kaavio kuvaa kuin työntekijän vaih-
tumisen tapausta. Yllä olevassa kaaviossa rekrytointiaika vastaa lähinnä heidän "laajan hakuajan" käsitet-
tään. 
24 Varpu Weijola ja Leena Kytömäki ovat 1990-luvun alussa työministeriössä kehittäneet alan käsitteitä. 
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varsinaisesta päätöksenteosta25. Päätöksentekoviiveeseen työnantaja voi keskei-
sesti vaikuttaa, mutta se ei johdu käytännössä yksinomaan työnantajasta, esimer-
kiksi jos hyvä ehdokas pääsee haastatteluun vasta muita myöhempänä ajankohta-
na. 

Kun työpaikka on täytetty, on jäljellä vielä aloittamisviive eli paikan täyttöpäivän 
ja valitun henkilön työn aloittamispäivän erotus. Tämä on valitun henkilön ja 
työnantajan välinen sopimuskysymys.  

Työvoimatoimisto voi toimillaan vaikuttaa työnhakijoiden ja työnantajien palve-
luprosessissa kaikkiin rekrytointiprosessin vaiheisiin. Kuitenkin työvoimatoimis-
ton rooli on keskeisin erilaisissa tapahtumatilanteissa, esimerkiksi avoinnaolon 
keston sopimisessa työnantajan kanssa, sopivien ehdokkaiden etsimisessä ja vali-
koinnissa avoinnaolon päättyessä ja työhönosoitusten tekemisessä. 

Jos kestoja oheisessa kuviossa ajatellaan päivämäärinä, voidaan kestot esittää 
myös seuraavasti: 

Avoinnaolon kesto26  
= (avoinnaolon päättymispäivä – avoinnaolon alkamispäivä) + 1 
 

Rekrytointiaika27  
= avoinnaolon kesto + rekisteröintiviive + päätöksentekoviive + aloittamisviive 
 

Rekrytointiviive  
= rekrytointiaika – avoinnaolon kesto  
= rekisteröintiviive + päätöksentekoviive + aloittamisviive 
 

Täyttöviive28  
= työpaikan täyttöpäivä – aiottu työn alkamispäivä + 1 (jos täyttöpäivä > aiottu 
    alkamispäivä) 

                                                           
25 Työhönosoitukseksi kutsutaan työvoimatoimiston työnhakijalle antamaa yksilöityä kehotusta ottaa 
yhteyttä sopivaksi arvioidun avoimen työpaikan työnantajaan.  
26 Avoinnaolon kestossa päivämäärien erotukseen on lisättävä yksi päivä. Jos esimerkiksi paikka tulee 
avoimeksi ja avoinnaolo päättyy samana päivänä eli erotus =0, on paikka kuitenkin ollut avoinna yhden 
päivän.  
27 Rekrytointiajan määrittely sisältää nyt jo avoinnaolossa vähintään yhden päivän, vaikka koko rekry-
tointiprosessi toteutuisi yhden päivän aikana.  
28 Täyttöviive lasketaan vain niistä täytetyistä työpaikoista, joiden täyttöpäivä on sama tai myöhempi 
kuin aiottu työn alkamispäivä. Päivämäärien erotukseen on jälleen lisättävä yksi päivä, sillä täytettäessä 
paikka samana päivänä kuin aiottu työn alkamispäivä, voi työ alkaa käytännössä vasta seuraavana eli 
viivettä kertyy yksi päivä. Tästä voi kuitenkin esiintyä poikkeuksia niin, ettei työnantajan toiminta kärsi, 
vaikka työpaikka saadaan täytettyä samana päivänä kuin työn on määrä alkaa (esimerkiksi ravintolan 
kokki iltavuoroon löytyy vasta saman päivän aikana). Julkiselle työnvälitykselle edellä esitetty tiukempi 
määrittely on kuitenkin perusteltu, sen tulisi pystyä toimimaan niin, että työnantaja saa paikan täytettyä 
viimeistään työn alkua edellisenä päivänä.  
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Työnvälitykseen liittyviä indikaattoreita on eritellyt Walwei (1996, 411–13). Hän 
erottaa 1) rekisteröintisuhteen, 2) rekisteröinnin yrityssuhteen, 3) onnistuneen 
yrityssuhteen, 4) rekisteröinnin onnistumissuhteen ja 5) rekisteröinnin lä-
päisysuhteen. Rekisteröintisuhde kuvaa työnvälityksen markkinaosuutta eli pal-
jonko kaikista työpaikoista on haettavana julkisessa työnvälityksessä. Rekiste-
röinnin yrityssuhteella Walwei tarkoittaa työpaikan täyttöehdotuksia suhteessa 
paikkojen tulovirtaan. Onnistunut yrityssuhde merkitsee paikan täyttöä suhteessa 
täyttöehdotuksiin. Rekisteröinnin onnistumissuhteella tarkoitetaan täytettyjen 
paikkojen määrää suhteessa uusiin rekisteröityihin työpaikkoihin. Rekisteröinnin 
läpäisysuhde on puolestaan työpaikkojen täyttö suhteessa kaikkien avointen työ-
paikkojen virtaan. Walwein indikaattoreita on myös pyritty operationalisoimaan 
(ks. Räisänen 2001, 38–9). 

Tässä tutkimuksessa käsitellään empiirisesti julkiseen työnvälitykseen ilmoitettu-
ja avoimia työpaikkoja. Käsitettä voidaan kuitenkin tarkastella koko talouden 
tasolla esimerkiksi Tilastokeskuksen29 tavoin, jolloin rajauksena on esimerkiksi 
työn yhden kuukauden vähimmäiskesto ja paikan täyttäminen kolmen kuukauden 
kuluessa. Jo pelkät määrittelysyyt rajaavat suuren osan julkisen työnvälityksen 
avoimista työpaikoista pois Tilastokeskuksen käyttämästä käsitteestä, joka taas 
sisältää nekin paikat, joita ei ole ilmoitettu julkiseen työnvälitykseen. Ruotsissa 
on eritelty avoinnaolon kestoja sen mukaan, käyttääkö työnantaja yhtäältä passii-
visia vai aktiivisia rekrytointimenetelmiä ja toisaalta virallisia vai epävirallisia. 
Vain julkista työnvälitystä käyttävien työnantajien avointen työpaikkojen kesto 
oli keskimäärin 19 päivää vuonna 1998. Epävirallisissa hakukanavissa avoinna-
olo kesti vain viisi päivää30.  

                                                           
29 Tilastokeskus: Työmarkkinat 2003:14. Avoimet työpaikat vuosina 2002–2003, 6. 
30 Arbetsgivarnas rekryteringsmetoder (1998), 18. 
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3 Tutkimusaineisto ja sen keskeiset ominaisuudet 

Tutkimusta varten on muodostettu julkisen työnvälityksen avointen työpaikkojen 
rekisteristä vuoden 2002 työpaikat kattava mikroaineisto. Aineisto perustuu työ-
paikkailmoitukseen. Alkuperäinen aineisto on muodostettu työministeriössä työ-
voima- ja elinkeinokeskuksittain excel-tauluiksi. Nämä alueelliset aineistot on 
yhdistetty ja muokattu analyysia varten VATT:ssa SPSS-ohjelman 
havaintomatriisiksi. Aineisto käsittää tiedot 186 834 työpaikka-ilmoituksesta, 
joihin sisältyy yhteensä 327 891 avoinna olleen työpaikan tietoja. Aineisto on 
julkinen, mutta sitä ei ole aiemmin käytetty tutkimuksessa, vaan ainoastaan 
avointen työpaikkojen tilastoinnissa ja hallinnollisen päätöksenteon apuna.  

Alkuperäisessä työministeriön luovuttamassa aineistossa oli 26 muuttujaa. Tä-
män raportin päätösvaiheessa muuttujia oli yhteensä 105 kpl. Aineistoa on siis 
muokattu edelleen tutkimuskysymysten näkökulmasta.  

3.1 Työpaikkailmoitus ja avoin työpaikka 

Aineisto on työpaikka-aineisto, mutta se on organisoitu työpaikkailmoituksiin, 
joka on siis aineiston havaintoyksikkö. Kuhunkin työpaikka-ilmoitukseen sisäl-
tyy 1–n kpl avoimia työpaikkoja. Aineisto on rajattu siten, että siinä on tiedot 
kaikista vuoden 2002 aikana avoinna olleista julkiseen työnvälitykseen ilmoite-
tuista työpaikoista. Näiden työnvälitysrekisteriin vietyjen avointen työpaikkojen 
lisäksi työvoimatoimistoilla voi olla työnantajien ilmoittamia avoimia työpaikko-
ja, joita ei ole viety rekisteriin, vaan työnantajan toimeksiannon mukaisesti työ-
voimatoimisto voi etsiä soveltuvia työnhakijoita muutoin tai informoida hakijoita 
ko. paikoista. Koska avointen työpaikkojen avoinnaolon kesto on yleensä lyhyt ja 
näin ollen dynamiikka suurta, ei aineistoa voi käsitellä perinteisenä poikkileik-
kausaineistona, vaikka se käsittääkin vain vuoden 2002 tiedot. Aineisto kuvaa 
työmarkkinoiden toimintaa vuoden 2002 aikana avointen työpaikkojen näkökul-
masta.  
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Kuvio 4.  Työpaikkailmoitusten ja avointen työpaikkojen suhteet aineistos-
sa 

Työpaikkailmoitus  
N=186 834 

1. työpaikka 
n=186 834 

2. työpaikka 

n. työpaikka 
yhteensä= 327 891 

 
 

Aineiston luonteen mukaisesti yhden avoimen työpaikan työpaikkailmoitukset 
kuvaavat samalla hyvin kyseistä avointa työpaikkaa. Sen sijaan kahden tai use-
amman avoimen työpaikan ilmoitukset sisältävät samat perustiedot ja kyseistä 
työpaikkaa koskevat tiedot on lisätty työpaikkailmoitukseen tapahtumatietoina 
(työhallinnon tilastoterminologiassa käytetään sanaa muutosilmoitus). Tällaisia 
tietoja ovat työpaikan avoinnaoloon, täyttöön ja täyttöprosessiin liittyvät seikat. 
Kun työvoimavirkailija työnvälitystyössä käyttää yhtä työpaikkailmoitusta usean 
avoimen työpaikan käsittelyyn, tulisi tällöin muun muassa ammattinimikkeen, 
työajan ja työn keston olla kaikissa samat. Toisaalta yhden ilmoituksen käyttö, 
jossa on mm. työnantajan perustiedot valmiina, helpottaa työvoimavirkailijan 
työtä. Voidaankin olettaa, että aineiston validiteetissa tutkimuskäytössä on sen 
rakenteesta ja hallinnollisesta luonteesta johtuen usean työpaikan sisältävissä 
työpaikkailmoituksissa puutteita.  

3.2 Aineiston perusominaisuuksia 

Tutkimusaineisto kuvaa joitain keskeisiä avointen työpaikkojen ja työnantajien 
ominaisuuksia. Työpaikkaa koskevat perustiedot on aineistossa varsin hyvin ku-
vattu. Samaten aineisto antaa hyvät mahdollisuudet työpaikkojen avoinnaolon 
keston ja rekrytointiajan sekä täyttöviiveiden käsittelyyn. Kuitenkin aineisto ku-
vaa varsin puutteellisesti työvoimatoimiston toimintaa itse työnvälitysprosessis-
sa. Tämä johtuu toisaalta siitä, että henkilöasiakkaan palvelua koskevat tiedot 
liittyvät työnhakijaan, eivätkä työpaikkaan. Työvoimatoimiston toimista esimer-
kiksi 1990-luvulla voimakkaasti yleistyneet tiedottavat työnvälityksen menetel-
mät eivät näy aineistossa mitenkään, sen sijaan työhönosoitukset ovat aineistossa. 
Välillisesti nähdään jotain palveluprosessin lopputuloksesta työpaikan täytön 
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osalta, josta on muuan muassa saatavissa tieto työvoimatoimiston hakijalla ja 
muutoin täytetyistä työpaikoista. 

Oheisessa taulukossa on esitetty aineiston jatkuvien muuttujien keskiarvot, kes-
kihajonnat ja havaintomäärät. Jatkuvia muuttujia ovat työpaikkamäärä, työ-
hönosoitusten määrä sekä erilaiset työpaikan avoinnaoloon, rekrytointiaikaan ja 
täyttöviiveeseen liittyvät muuttujat. Kestomuuttujia31 on muodostettu sekä kaikil-
le työpaikkailmoituksille ja erikseen hakupaikat pois lukien lasketuille muuttujil-
le. Rekrytointiaikana käytetään tässä viiveellä korjattuja rekrytointiaikoja (muut-
tujan muodostamisesta tarkemmin edempänä). Täyttöviiveitä voidaan laskea 
erikseen vain viivepaikoista tai ottamalla viiveen vaikutus huomioon kaikissa 
paikoissa edellisen kuvatessa esiintyvän viiveen vakavuutta ja jälkimmäisen sen 
kokonaisvaikutusta. 

Taulukko 2.  Työpaikka-aineiston jatkuvien muuttujien piirteitä32

Muuttuja keskiarvo keskihajonta N 

Työpaikkojen määrä  1,8 6,4 186 834

Työhönosoitusten määrä 0,4 2,1 186 834

Avoinnaolon kesto, kaikki paikat 19,6 23,8 186 063

Avoinnaolon kesto, hakupaikat 
pois lukien (pl.) 17,0 24,7 127 015

Rekrytointiaika, kaikki paikat  
(viivekorjattu) 32,2 36,8 117 691

Rekrytointiaika, hakupaikat pl. 
(viivekorjattu) 25,2 31,0 94 135

Täyttöviive, vain viivepaikat 3,7 14,1 28 170

Täyttöviive, vain viivepaikat,  
hakupaikat pl. 3,6 14,3 25 664

Täyttöviive, kaikki paikat 0,6 5,6 186 834

Täyttöviive, kaikki paikat,  
hakupaikat pl.33 0,5 5,5 186 834

Rekrytointiaika, vain viivepaikat 17,1 25,6 28 137

Rekrytointiaika, vain viivepaikat, 
hakupaikat pl. 15,6 25,1 25 632

 

                                                           
31 Tutkimusaineistossa rekrytointiajassa (vertaa kuvio 3) ei ole rekisteröintiviivettä ja rekrytointiajan 
päättymispäivä on aiottu työn alkamispäivä, paitsi viivepaikoissa viiveellä lisättynä. 
32 Hakupaikoiksi luetaan ne työpaikat, joihin on merkitty hakupäivämäärä (esim. julkiset virat). 
33 Viive on laskettu kaikille paikoille, mutta hakupaikkojen vaikutus pois lukien. 
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Kestomuuttujia on muokattu siten, että analyysissa käsiteltävien avoinnaolon 
keston, rekrytointiajan ja täyttöviiveen enimmäiskestot on sensuroitu oikealta 
enintään 365 päivään. Näin rekisterissä olevat jopa useiden tuhansien päivien 
avoinnaolon kestot on rajattu pois analyysista. Aineistossa on tämänkin rajauksen 
jälkeen jonkin verran hämmästyttävän pitkiä kestoarvoja34. Tämä rajaus aiheuttaa 
myös jonkin verran eroja työministeriön julkaisemiin avointen työpaikkojen ti-
laston tietoihin nähden, mutta rajaus vaikuttaa tutkimuksellisesti perustellulta. 
Vai kuinka tulisi suhtautua esimerkiksi yli 7 000 päivää avoinna olleeseen työ-
paikkaan? 

                                                           
34 Turun työvoimatoimiston johtotason virkailijoiden kanssa käydyssä keskustelussa 16.10.2003 tuotiin 
esille näkemys, että erittäin pitkät kestot eivät vaikuta todellisilta. 
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4 Rekrytoivat työnantajat ja avoimet työpaikat  

Tässä luvussa tarkastellaan kuvailevan analyysin keinoin rekrytoivien työnantaji-
en ja itse avointen työpaikkojen keskeisiä piirteitä.  

Kuvio 5.  Työpaikkojen määrä työnantajasektoreittain (vasen) ja  
kuntatyypeittäin (oikea), Pareto-kuviot 
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Julkisessa työnvälityksessä rekrytoivat erityisesti yritykset. Toiseksi merkittävin 
työnantajasektori, kunnat, jää jo kolmannekseen yritysten hakeman työvoiman 
määrästä. Kuntatyypeistä työvoiman hankintaa tapahtuu etenkin kaupunkimaisis-
sa kunnissa, maaseutumaiset kunnat ja taajaan asutut kunnat edustavat julkisen 
työnvälityksen rekrytointimarkkinoista kolmasosaa. Ulkomailta Suomen julki-
seen työnvälitykseen ilmoitettujen paikkojen määrä on suhteellisen vähäinen.  
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Kuvio 6.  Työpaikkojen määrä pääammattiryhmittäin (vasen) ja  
päätoimialoittain (oikea) 
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Julkisessa työnvälityksessä oli vuonna 2002 neljä keskeistä ammattiryhmää: pal-
velutyö suurimpana ja tämän jälkeen kaupallinen työ, teollinen työ sekä sosiaali- 
ja terveydenhuoltotyö.  

Toimialoista liike-elämää palveleva toiminta oli suurin työvoiman hankkija en-
nen teollisuutta sekä julkista hallintoa ja maanpuolustusta. Terveyden- ja sosiaa-
lihuolto, kauppa sekä muut palvelut ovat myös merkittäviä rekrytointitoimialoja.  

Taulukko 3.  Työpaikan tyyppi työnantajan sektorin mukaan, %  

Työpaikan tyyppi, % 
Työnantajan sektori  

Palkka Provisio Yritys Vuorottelu-
vapaa 

% yhteensä
N

Valtio 90 0 0 10 100 
10 784

Kunta 87 0 0 13 100 
41 485

Yksityinen työnantaja, yhteisö 91 1 1 7 100 
15 680

Yritys 88 6 2 4 100 
107 971

Yksityishenkilö, kotitalous 97 2 1 0 100 
6 233

Kuntainliitto 81 0 0 19 100 
4 653

Yhteensä 
N 

88 3 2 7 100 
186 806
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Kaikilla työnantajasektoreilla rekrytoidaan tyypillisesti palkkatyöhön. Provisio- 
tai yrityspaikkoja tarjotaan eniten yrityksissä, mutta hieman myös yhteisöissä ja 
kotitalouksissa. Vuorotteluvapaapaikat ovat keskittyneet suhteellisen runsaasti 
kuntasektoriin: 19 % kuntainliittojen ja 13 % kuntien rekrytoinnista oli vuonna 
2002 vuorotteluvapaapaikkoja eli siis puhdasta tilapäisen (joskin melko pitkäkes-
toisen) vaihtuvuuden korvaamista. Yrityksissä tämän rekrytoinnin syyn osuus jäi 
neljään prosenttiin, yhteisöissä se oli korkeampi ja valtiolla edusti jo kymmenestä 
kaikesta työvoiman hankinnasta. 

Valtiolle haetaan työnantajasektoreista eniten päivätyöhön (86 % kokopäivätyö 
tai liukuva päivätyö), mutta myös kunnat (83 %) ja kuntainliitot (82 %) rekrytoi-
vat tyypillisesti päivätyöhön. Yhteisöt ja yritykset tarjoavat myös usein (73 %) 
työvoiman hankinnassa päivätyötä, mutta yksityishenkilöt ja kotitaloudet har-
vemmin (59 %). Ilta- tai yötyö on harvinaista, mutta siihen haetaan henkilöstöä 
muita työnantajasektoreita useammin yrityksissä ja yhteisöissä. Erilaiset vuoro-
työn muodot (2-, 3- tai 5-vuorotyö) ovat työvoiman hankinnassa esillä vajaassa 
kymmenesosassa työpaikkailmoituksia, useimmin kuntainliitoissa (14 %), yhtei-
söissä (10 %) ja yrityksissä (10 %). Vuorotyö kuitenkin jakautuu rekrytoinnissa 
eri tavoin erilaisille työnantajille: yrityksissä ja yhteisöissä on eniten tarjolla 2-
vuorotyötä, kuntainliitoissa ja kunnissa taas 3-vuorotyötä ja melko harvinaista 
prosessiteollisuuteen liittyvää 5-vuorotyötä esiintyy rekrytoinnissa lähinnä yri-
tyksissä. Viikonlopputyöhön hakevat työntekijöitä useimmin yksityishenkilöt ja 
kotitaloudet sekä yritykset, mutta näitä tapauksia esiintyy vähän. Yksityishenki-
löt ja kotitaloudet tarjoavat sektoreista suhteellisesti useimmin osapäivä- tai muu-
ta osa-aikatyötä (37 %), kun yritykset ja yhteisöt jäävät kummatkin 15 %:n 
osuuksiin. 

Tarkasteltaessa työn kestoa eri sektoreilla, havaitaan alle kuukauden mittaisten 
"pätkätöiden" olevan yksityishenkilöiden ja kotitalouksien (20 %) sekä kuntien 
(19 %) sektoreilla muita yleisempiä. Yrityksissä näin lyhytkestoisia työvoiman 
hankintoja on alle kymmenes. Yritykset rekrytoivatkin muita useammin (54 %) 
vähintään vuoden mittaisiin työsuhteisiin, toista ääripäätä edustavat kunnat, jois-
sa 32 % työvoiman hankinnasta liittyy vähintään vuoden pituiseen työn kestoon. 
Jopa yksityishenkilöt ja kotitaloudet hakevat työvoimaa suhteellisesti useammin 
pitkäkestoisiin töihin kuin kunnat. 

Henkilökunnan määrä (toimipaikassa) on yli puolessa tapauksista 0–19 ja alle 
kymmenen työntekijän toimipaikkoja on 39 %. Erot erityyppisten työnantajien 
kesken ovat huomattavia: työvoimaa rekrytoivat yksityishenkilöt ja kotitaloudet 
hakevat yleensä ainutta työntekijäänsä (96 %:lla 0–4 työntekijää), mutta kuntain-
liittojen rekrytoivilla toimipaikoilla vain 3 % on alle 10 työntekijän yksikköjä. 
Työvoimatoimistoa rekrytoinnissa käyttävistä yrityksistä lähes puolet (47 %) on 
korkeintaan 9 työntekijän toimipaikkoja. Vastaavasti vähintään 500 työntekijän 
toimipaikkoja on rekrytoivista kuntainliitoista 40 % (esimerkiksi sairaalat) ja 
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kunnista neljännes muiden työnantajasektorien osuuden jäädessä tässä ryhmässä 
alle kymmenekseen.  

Kaikista työpaikkailmoituksista 83 % sisältää yhden työpaikan. Kaksi tai useam-
pia työpaikkoja on useimmiten yrityksillä (21 %) tai yhteisöillä (14 %).  

Työvoima- ja elinkeinokeskusten välillä on huomattavia eroja rekrytoivien työn-
antajien suhteellisessa osuudessa. Yritykset rekrytoivat alueen suhteellista osuut-
ta enemmän Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla, valtiosektorin 
työpaikkoja on ollut avoimena Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla selkeästi 
alueen suhteellista osuutta enemmän. Ahvenanmaalla on myös yhteisöjen työ-
voiman hankinta voimakasta, kuten myös Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Yksi-
tyishenkilöiden ja kotitalouksien rekrytointi on hyvin voimakkaasti painottunut 
Työlinjalle eli puhelinpalveluun (Työlinjan osuus kaikista työpaikkailmoituksista 
on vain 0,3 %, mutta yksityishenkilöiden ja kotitalouksien paikoista 7 %, myös 
Uudellamaalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on kotita-
loussektorin työpaikkoja suhteellisen paljon. Useimmilla alueilla rekrytointi pai-
nottuu suhteellisen voimakkaasti kuntasektoriin.  
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Kuvio 7.  Työvoiman hankinnan profiloituminen alueittain 

01  Uusimaa 
02  Varsinais-Suomi 
03  Satakunta 
04  Häme 
05  Pirkanmaa 
06  Kaakkois-Suomi 
07  Etelä-Savo 
08  Pohjois-Savo 
09  Pohjois-Karjala 
10  Keski-Suomi 
11  Etelä-Pohjanmaa 
12  Pohjanmaa 
13  Pohjois-Pohjanmaa 
14  Kainuu 
15  Lappi
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4.1 Epätyypilliset työt 

Avoinna olleiden työpaikkojen "epätyypillisyyttä" on tutkittu muodostamalla 
summamuuttuja kolmesta työhön liittyvästä tekijästä. Työajan osalta on erotettu 
päivätyö (kokopäivätyö ja liukuva päivätyö) muista työaikamuodoista, jolloin 
jälkimmäiset (24 %) edustavat epätyypillisyyttä. Työn kestossa on puolestaan 
erotettu alle kolmen kuukauden kestoiset työt muista, jolloin lyhytkestoiset 
(27 %) edustavat epätyypillisyyttä. Kolmas summamuuttujan osatekijä on työ-
paikan tyyppi, jolloin palkkatyö on erotettu muista (provisio, yritys ja vuorotte-
luvapaa). Kolmas kriteeri on samalla tiukin, sillä vain 12 % aineistosta täyttää 
tämän epätyypillisyyskriteerin.  

Epätyypillisyyteen ei tässä tarkastelussa liity mitään arvovarauksia, vaan tarkoi-
tuksena on ainoastaan erotella vähintään kolmen kuukauden kestoiset päivätyönä 
tehtävät palkkatyösuhteet muista. Epätyypillisyys ei ole myöskään työpaikkojen 
laadullisen hyvyyden mittari. 

Tällä summamuuttujalla arvioituna "tyypillisiä" töitä on julkisen työnvälityksen 
työpaikka-ilmoituksista 46 %, lievästi epätyypillisiä 45 % ja epätyypillisiä 9 %. 
Lievästi epätyypillinen tarkoittaa tässä yhden tekijän suhteen tyypillisestä poik-
kemista ja epätyypillisyys kahden tai kolmen tekijän suhteen.  

Kuvio 8. Työn epätyypillisyys työpaikan sijainnin (vasen) ja t
jasektorin (oikea) mukaan, % 
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Ulkomailta Suomeen haettavaksi ilmoitetut työpaikat ovat kotimaisia työnväli-
tyksen työpaikkoja useammin tyypillisiä. Tämä on hyvin ymmärrettävää kun aja-
tellaan, millainen kynnys ulkomaille työhön hakeutuminen on ja kun työnantaja 

 



Rekrytoivat työnantajat ja avoimet työpaikat 21 

joutuu etsimään työvoimaa ulkomailta tai ulkomaille. Kaupunkien työmarkki-
noilla työpaikat ovat taajaan asuttuja kuntia ja maaseutumaisia kuntia enemmän 
tyypillisiä. Saattaisiko tämä johtua kaupunkityömarkkinoiden kovemmasta kil-
pailusta muihin kuntatyyppeihin nähden, jolloin myös työvoimasta on kilpailtava 
työn ominaisuuksilla. 

Työnantajasektoreista valtiolla on tyypillisimmät työt, tämän jälkeen kuntasekto-
rilla ja yrityksissä. Eniten epätyypillisiä töitä tarjosivat haettavaksi yksityishenki-
löt ja kotitaloudet, mutta myös yksityisillä yhteisötyönantajilla oli tarjolla run-
saasti epätyypillisiä töitä. 

Kuvio 9.  Työn epätyypillisyys TE-keskuksen mukaan, % 
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Eri TE-keskusten välillä on jopa hyvin huomattaviakin eroja työn tyypillisyydes-
sä. Kaikkein useimmin vähintään kolmen kuukauden kestoisia päivätöitä palkka-
työsuhteessa tarjotaan työnhakijoille Työlinjan kautta, Uudellamaalla sekä Poh-
janmaalla. Hämeessä ja Ahvenanmaalla jäädään jo lievästi alle 50 %:n tyypilli-
siin töihin rekrytoinnin osuudessa.  

Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa sekä Etelä-Pohjanmaalla haetaan 
työvoimaa muita alueita useammin ainakin jonkin verran epätyypillisiin töihin. 
Lapissa ja Kainuussa vähintään kahdella kriteerillä epätyypillisiä töitä on tarjolla 
joka kuudennessa avoimessa työpaikassa.  
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Kuvio 10. Työpaikkojen epätyypillisyys työpaikkailmoituksissa 
ammattiryhmittäin (vasen) ja toimialoittain (oikea) 
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Palvelutyössä sekä maa- ja metsätaloustyössä ja myös terveydenhuolto- ja sosiaa-
lialan työssä epätyypillisiä töitä on tarjolla suhteellisen paljon. Teknisessä, yh-
teiskunnallisessa ym. työn ryhmässä työt ovat useimmiten tyypillisiä. 

Suurimmista rekrytointitoimialoista epätyypillisiä töitä on yleensä puolet tai va-
jaa puolet kaikista. Kauppa, muut palvelut, kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne 
sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelut, alkutuotanto ja työnantajakotitaloudet tar-
joavat markkinoille epätyypillisiä töitä yli puolet alan kaikista työpaikoista. 

Kuitenkin tässä määritellyllä tavoin epätyypillisissä töissä on yleensä kyse vain 
lievästi epätyypillisistä töistä, olkoonkin, että työn kestoa koskeva kolmen kuu-
kauden kriteeri on melko lievä epätyypillisyysraja. 

4.2 Suurkaupunkien työnvälitysmarkkinat 

Huomattava osa koko maan työpaikka-avauksista ja rekrytoinnista tapahtuu suu-
rimpien kaupunkien työmarkkinoilla. Myös työhallinnossa suurimpien kaupunki-
en erityinen merkitys työvoimapolitiikassa on tunnustettu35. Tämän vuoksi on 
perusteltua tarkastella erikseen suurimpien kaupunkien työnvälitysmarkkinoita.  

Suurimpiin kaupunkeihin otetaan tässä tutkimuksessa mukaan 10 suurinta kau-
punkia vuoden 2002 työnvälitysmarkkinoiden volyymilla mitattuna. Helsinki, 
Tampere, Turku, Espoo, Vantaa, Oulu, Lahti, Jyväskylä, Vaasa ja Kuopio ja nii-
den alueella toimivat 17 työvoimatoimistoa edustivat yhteensä 43 prosenttia koko 
                                                           
35 Toinen aalto. Työvoimapolitiikan uudistuksen jatkaminen, työministeriö (2001). 
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maan työnvälitysmarkkinoista. Helsinki edustaa yksin yli 15 prosenttia työnväli-
tysmarkkinoista ja 10. suurin kaupunki, Kuopio 1,6 prosenttia. Seuraavaksi suu-
rimmat tarkastelusta pois jääneet olivat Seinäjoki ja Ahvenanmaa, kumpikin 1,4 
prosentin osuudella. 

Tarkastelu perustuu työpaikkailmoitusta hoitavaan työvoimatoimistoon, jolloin 
työn sijaintikunta voi joskus olla toisaallakin.  

Työaikamuodoista päivätyön osuudessa ei ole muun maan ja suurkaupunkien 
työvoiman hankinnan välillä eroa. Suurkaupungeissa on jonkin verran enemmän 
ilta- ja muuta osa-aikatyötä maan muihin alueisiin nähden. Sen sijaan kolmivuo-
rotyötä on suurkaupungeissa vähemmän. Työn kestossa on huomattava ero: 
suurkaupungeissa 55 %:ssa työpaikkailmoituksista työn kesto on vähintään 12 
kuukautta, kun näitä pysyväisluontoisempia ilmoituksia jätetään muun maan työ-
voimatoimistoihin vain 40 %:ssa tapauksista.  

Odotetusti valtion työpaikkoja on suurkaupungeissa muuta maata enemmän (8 % 
ja 4 %), sen sijaan kuntasektorin (kunnat ja kuntainliitot) selvästi vähemmän 
(suurkaupungeissa 16 %, muualla maassa 31 %), Yritykset rekrytoivat suur-
kaupungeissa 65 %:ssa tapauksista, muualla maassa vain 52 %:ssa. 

Työnantajan henkilöstön koko ei poikkea kovin paljon suurkaupunkien ja muun 
maan välillä, mutta yli 1000 ihmisen henkilöstömääriä on enemmän metropoli-
alueilla. Suurkaupunkien työmarkkinoilla on tarjolla suhteessa muuta maata vä-
hemmän palkkatyötä, sen sijaan provisiopalkkaista, yrityspaikkoja ja vuorottelu-
vapaapaikkoja on yleisemmin.  

Suurten kaupunkien työmarkkinoilla markkinoiden piirteet ovat toisenlaiset kuin 
esimerkiksi pienillä maaseudun paikallisilla työmarkkinoilla. Esimerkiksi työ-
hönosoituksia tehdään kaupungeissa harvemmin, vain 18 %:ssa tapauksia, kun 
muualla maassa työhönosoituksia tehdään 23 %:ssa tapauksia. 

Epätyypillisiä töitä on suurissa kaupungeissa muuta maata harvemmin tarjolla eli 
puolet kaikista ilmoituksista 10 suurimmassa kaupungissa koskee "tyypillistä" 
työtä.  

Työvoimatoimistojen raportoimia rekrytointiongelmia ei esiinny suurkaupun-
geissa juuri lainkaan yleisemmin kuin muualla maassa, mutta työnantajahaastat-
telun keskeisiä ongelma-ammatteja esiintyy suurkaupungeissa muuta maata vä-
hemmän. 

Muiden kuin hakupaikkojen avoinnaolon kesto on suurissa kaupungeissa muuta 
maata yleisemmin 6–28 päivää, sen sijaan kaikkein lyhyimpiä ja pisimpiä avoin-
naolon kestoja suurkaupungeissa on muuta maata vähemmän. Jos täyttöviivettä 
esiintyy, se on kaupungeissa muuta maata lyhyempää. 
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Seuraavaksi tarkastellaan suurten kaupunkien välisiä eroja avointen työpaikkojen 
piirteissä suhteellisiin eroihin tukeutuen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Hel-
singin avointen työpaikkojen tarjonta on määrällisesti niin suurta, että yleensä 
kokonaisvolyymi eri osaryhmissäkin on siellä suurin, vaikka suhteellinen esiin-
tyminen olisikin vähäisempää. 

Kokopäivätyötä (kiinteää tai liukuvaa) on haettavana muita suuria kaupunkeja 
useammin Vaasassa (80 % ilmoituksista), Espoossa, Oulussa ja Turussa. 2-
vuorotyötä on haettavana Vantaalla, Helsingissä ja Lahdessa muita suuria kau-
punkeja suhteellisesti useammin, 3-vuorotyö painottuu taas voimakkaimmin 
Kuopioon, Lahteen, Jyväskylään ja Vantaalle. Harvinainen 5-vuorotyö on Hel-
singissä muita yleisempää. Osapäivätyötä koskevia työpaikkailmoituksia esiintyy 
Vaasassa, Turussa ja Kuopiossa muita yleisemmin, muuta osa-aikatyötä taas 
Tampereella ja Jyväskylässä.  

Haettavan työn kestossa on yllättävän suuria eroja suurten kaupunkien kesken. 
Turussa 25 % työpaikkailmoituksista (n=2113) koskee alle 11 päivän mittaista 
työtä, kun 10 suurimmassa kaupungissa tällaisia pätkätöitä on haettavana vain 
5 % kaikista paikoista. 12 kuukautta tai pitempikestoisia työpaikkoja on julkises-
sa työnvälityksessä suhteellisesti useimmin Espoossa, Vantaalla ja Lahdessa, 
joissa kaikissa osuus nousee yli 60 prosentin tasolle, sen sijaan Turussa ja Oulus-
sa vain runsaat 40 % työpaikoista on näin pitkäkestoisia.  

Turussa valtiosektorin työpaikkoja (17 %) on ylivoimaisesti yleisemmin kuin 
muualla (10 suurta kaupunkia keskimäärin 8 %), kuntasektori on taas vahvasti 
edustettuna Espoossa ja Oulussa. Yritysten työpaikkoja on suhteellisesti eniten 
Vantaalla, Tampereella ja Helsingissä, vähiten Espoossa ja Oulussa. Yksityis-
henkilöiden ja kotitalouksien työpaikkoja on työnvälityksessä useimmin Vaasas-
sa ja Espoossa, vähiten Turussa ja Oulussa. Kuntainliittojen työpaikkatarjonnassa 
on suuret suhteelliset erot [vaihteluväli 0,1 % (Vantaa) - 6,0 % (Kuopio)]. Kuo-
pion lisäksi myös Vaasassa ja Jyväskylässä on suhteellisen paljon näitä työpaik-
koja. 

Päijät-Hämeen työvoimatoimistossa (Lahti) on haettavana suhteellisesti eniten 
kaikkein pienimmän kokoluokan (0–4 henkilöä) työnantajien tarjoamia työpaik-
koja ja toiseksi yleisimmin myös suurimpien, 1000 hengen tai sitä suurempien 
työnantajien paikkoja. Suurimpien työnantajien työpaikkoja on eniten Jyväsky-
lässä, myös Vaasassa niitä on runsaasti.  

Turussa ja Espoossa haettavana on palkkatyöpaikkoja muita suuria kaupunkeja 
useammin, yhdeksässä tapauksessa kymmenestä. Provisiopalkkaisia töitä on 
avoinna suhteessa useimmin Kuopiossa, Lahdessa ja Vantaalla, yrityspaikkoja 
taas Tampereella. Vuorotteluvapaapaikat painottuvat Kuopioon, Ouluun ja Tam-
pereelle.  

 



Rekrytoivat työnantajat ja avoimet työpaikat 25 

Työhönosoitusten käytössä ovat suurten kaupunkien väliset erot melko suuria. 
Erot voivat johtua sekä työpaikkojen ominaisuuksista, työnantajan toivomuksista 
että työvoimatoimiston toiminnasta. Espoossa 91 %:iin kaikista työpaikkailmoi-
tuksista ei ole tehty yhtään työhönosoitusta, myös Vantaalla ja Lahdessa tilanne 
on miltei vastaava. Kuopiossa tällaisia paikkoja on kuitenkin vain 64 %. Erityi-
sesti Vaasassa ja Kuopiossa on tehty muita suuria kaupunkeja tyypillisemmin 
useita työhönosoituksia, myös Oulussa niitä esiintyy melko usein.  

Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla on työpaikkailmoituksessa muita kaupun-
keja yleisemmin enemmän kuin yksi työpaikka. Työpaikkojen avoinnaolon kesto 
on Turussa muita suuria kaupunkeja useammin vain yksi päivä, hakupaikat pois 
lukien osuus ylsi jopa 44 %:iin ja niiden kanssa 31 %:iin. Vantaalla, Lahdessa ja 
Vaasassa tavattiin muita kaupunkeja useammin hyvin pitkiä, yli 50 päivän avoin-
naolon kestoja. Hakupaikat pois lukien Kuopio, Vantaa ja Lahti olivat useimmin 
pitkien avoinnaolojen kaupunkeja.  

Kuvio 11.  Työvoimatoimiston hakijalla täytettyjen (työhönosoituksesta tai 
muuten) työpaikkojen osuus kaikista 10 suurimmassa kaupungis-
sa, %  
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Työvoimatoimiston hakijalla täytön osuudessa on suuria vaihteluja kaupunkien 
välillä. Erot saattavat kuvastaa työvoimatoimiston avointen työpaikkojen ja työn-
hakijoiden rakenteen toisiaan vastaavuutta sekä työvoimatoimiston roolia.  
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Kuvio 12.  Avoinnaolon kesto ja rekrytointiaika suurkaupungeissa keski-
määrin, vrk 

suurkaupungit

Kuopio

Vaasa
Jyväskylä

Lahti
Oulu

Vantaa

Espoo
Turku

Tampere

Helsinki

muu maa

ke
sk

im
ää

rin
 v

rk 50

40

30

20

10

0

avoinnaolon kesto

(max. 365)

viivekorj. rekry-

tointiaika, kaikki

 

Suurkaupunkien julkisen työnvälityksen markkinoilla on huomattavia eroja työ-
paikkojen avoinnaolon kestoissa ja rekrytointiajoissa. Kestot ovat selvästi muuta 
maata ja muita suurkaupunkeja lyhyemmät Turussa. Espoossa ja Vaasassa rekry-
tointiajat ovat suhteessa avoinnaolon kestoon hämmästyttävän pitkiä.  
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5 Rekrytointiprosessi julkisessa työnvälityksessä 

Seuraavaksi tutkitaan itse rekrytointiprosessia julkisessa työnvälityksessä. Täl-
löin keskeisiä ovat rekrytointiin liittyvien kestotekijöiden tarkastelut.   

Työpaikkamäärän kasvu lisää lievästi avoinnaolon keskimääräistä kestoa aina 6–
50 työpaikan toimeksiantoihin saakka, jonka jälkeen avoinnaolon kesto hieman 
laskee. Sen sijaan työnantajan rekrytointiaika kasvaa jyrkästi työpaikkamäärän 
kasvun myötä. 

Työhönosoituksilla näyttäisi alustavasti olevan se vaikutus, että nimenomaan 
ensimmäinen työhönosoitus laskee jyrkästi sekä avoinnaolon kestoa että rekry-
tointiaikaa verrattuna ilman työhönosoituksia täytettäviin työpaikkoihin. Sen jäl-
keen työhönosoituksien lisääntymiseen liittyy molempien kestojen kasvu.  

Rekrytointiajan, työpaikan avoinnaolon keston ja täyttöviiveen välinen suhde on 
joissain osaryhmissä nurinkurinen: työnantajan rekrytointiaika voi olla rekisteri-
tiedon mukaan lyhyempi kuin avoinnaolon kesto. Tämä ei kuitenkaan merkitse 
sitä, että muuttujien laskuoperaatio olisi virheellisesti suoritettu. Asiaa voidaan 
valaista yksittäisen esimerkin avulla. Oulun seudun työvoimatoimistossa oli ke-
säkuussa 2002 avoimena Oulun kaupungin avoimeksi ilmoittama perushoitajan 
työpaikka. Työpaikan avoinnaolo alkoi 4. kesäkuuta ja se päättyi seuraavana päi-
vänä. Avoinnaolon kesto on siis päivien erotus + 1 päivä eli 2 päivää. Kuitenkin 
aiottu työn alkamispäivä oli 4. kesäkuuta, jolloin rekrytointiaika oli työn aiotun 
alkamispäivän ja avoinnaolon alun välinen erotus + 1 päivä eli 1 päivä. Täyttö-
viive oli tässä tapauksessa pitempi kuin koko rekrytointiaika eli 2 päivää (avoin-
naolon päättymispäivän ja työn alkamispäivän välinen erotus + 1). Ongelmana on 
ollut tässä tapauksessa se, että työpaikka on jostain syystä laitettu avoimeksi työn 
aiottuun alkamiseen nähden liian myöhään. Vaikka täyttöprosessi on ollut ajalli-
sesti hyvin tehokas, ei täyttöviivettä ole voitu mitenkään välttää. On kuitenkin 
huomattava, että työnvälitysrekisteriin merkitty työn aiottu alkamispäivä ei ole 
aina työn todellinen alkamispäivä ja saattaa aiheuttaa ongelmia rekrytointiaikojen 
tarkasteluun. Nimenomaan täyttöviivettä sisältävissä tapauksissa olennaista onkin 
tarkastella avoinnaolon kestoja, koska alkuperäiset rekrytointiajat ovat tällöin 
lähinnä aiottuja rekrytointiaikoja. 
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Kuvio 13.  Täyttöviiveen ja avoinnaolon keston (vasen) sekä täyttöviiveen ja 
rekrytointiajan (oikea) välinen riippuvuus 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Oheiset kuviot ilmentävät hyvin sitä, että täyttöviivetapauksissa rekrytointiaika ei 
ole erityisen merkityksellinen muuttuja, vaikka toimiikin oikein koko aineistossa. 
Viive ei enää muuta aineiston rekrytointiaikaa, joka on siis aiottu rekrytointiaika. 
Sen sijaan viive vaikuttaa siihen, mikä on työpaikan avoinnaolon päättymispäivä.  

Edellä kuvatun ongelman ratkaisemiseksi on konstruoitu uusi rekrytointiaikaa 
kuvaava muuttuja, jossa on mitattu täyttöviiveen sisältäviin tapauksiin viiveen 
kesto rekrytointiaikaan. Tällöin muuttuja toimii oikein ja rekrytointiaika on vä-
hintään avoinnaolon keston mittainen. Kaikkien täyttöviiveiden lisääminen rek-
rytointiaikoihin lisää työnantajan rekrytointiaikaa noin puolella vuorokaudella36.  

                                                           
36 Puoli vuorokautta on samalla myös työhallinnon tilastojärjestelmän rekrytointiaikaa kuvaavan muuttu-
jan sisältämä kokonaisvirhe. Ongelma olisi hyödyllistä korjata myös tilastojärjestelmässä vastaavalla 
tavoin.  
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Kuvio 14. Korjatut rekrytointiajat ja avoinnaolon kesto työhönosoitusten 
määrän mukaan (vasen) ja täyttöviiveen keston mukaan  
(oikea), vuorokautta 
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Kuvio 15.  Täyttöviive ja korjattu rekrytointiaika hakupaikat pois lukien, 
vuorokautta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Täyttöviiveellä korjattu rekrytointiaikamuuttuja toimii niin kuin sen odotetaankin 
toimivan. Täyttöviiveen sisältävissä tapauksissa avoinnaolon kesto ja rekrytointi-
aika eroavat toisistaan ainoastaan yhdellä vuorokaudella eli avoinnaolon kesto on 
lyhyempi. Tämä seuraa siitä, että viivettä kertyy yksi päivä, jos täyttö tapahtuu 
työn aiottuna alkamispäivänä.  
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Taulukko 4.  Avoinnaolon kesto eri kuntatyypeissä ilman hakupaikkoja, %  

  Kesto: 
Kuntatyyppi 1 päivä 2–5 6–14 15–28 29–50 51–365 % yhteensä

N 

Kaupunkimainen 19 12 25 26 11 7 100 
80 159 

Taajaan asuttu 30 17 20 17 9 7 100 
21 133 

Maaseutumainen 34 17 18 15 9 7 100 
24 750 

Ulkomaat 5 5 20 26 25 19 100 
973 

Yhteensä 
N 

23 
29 814 

14 
17 777 

23 
29 111 

22 
28 322 

11 
13 468 

7 
8 523 

100 
127 015 

 

Kaupunkimaisissa kunnissa avoinnaolon kestot (ilman hakupaikkoja) painottuvat 
6–28 päivän kestoihin, sen sijaan taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa 
1–5 päivän avoinnaolot edustavat noin puolta kaikista työpaikoista. Ulkomaan 
työpaikat painottuvat pitkäkestoisiin avoinnaoloihin. 

Taulukko 5.  Avoinnaolon kesto, rekrytointiaika ja täyttöviive pääammatti-
ryhmittäin, vrk keskimäärin (hakupaikat pois lukien) 

Ammattiryhmä Avoinnaolon kesto Rekrytointiaika Täyttöviive

Tekninen, luonnontieteell. ym. työ 21,3 30,7 0,3 

Terveydenhoito- ja sosiaali-alan työ 16,9 25,8 0,6 

Hallinto- ja toimistotyö 16,4 26,6 0,3 

Kaupallinen työ 19,8 34,3 0,3 

Maa- ja metsätaloustyö 15,0 23,4 0,6 

Kuljetus- ja liikennetyö 14,5 19,8 0,6 

Rakennustyö 14,5 19,3 0,6 

Teollinen työ 17,2 23,3 0,6 

Palvelutyö 17,0 22,5 0,6 

Muualla luokittelematon työ 6,9 33,5 0,3 
Yhteensä: 
Keskimäärin 
N 
Keskihajonta 

 
17,0 

127 015 
24,7 

 
25,2 

94 135 
31,0 

 
0,5 

186 834 
5,4 
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Avoinnaolon kesto on pisin teknisen, luonnontieteellisen ym. työn pääammatti-
ryhmässä, myös kaupallisessa työssä kestot ovat pitkiä. Työnantajan rekrytointi-
aika on kaupallisessa työssä pisin. Kuljetus- ja liikennetyössä sekä rakennustyös-
sä molemmat kestot ovat lyhyitä ja rekrytointiprosessit tehokkaita. Täyttöviive 
jakautuu pääammattiryhmittäin kahteen ryhmään, joista lyhyt viive on teknisen, 
luonnontieteellisen ym. työn ryhmässä, hallinto- ja toimistotyössä sekä kaupalli-
sessa työssä. Muissa ammattiryhmissä viive on keskimäärin kaksinkertainen. 
Suppea muualla luokittelemattoman työn ryhmä on sikäli erikoinen, että rekry-
tointiprosessi on kokonaisuutena pitkä, mutta avoinnaolon kesto erittäin lyhyt. 

5.1 Työpaikan täyttö 

Työpaikan täyttö on työnvälitysprosessin lopputulos. Aineistossa työpaikan täyt-
töä kuvataan työvoimatoimiston näkökulmasta. Tällöin esimerkiksi julkisten vir-
kojen ja muiden hakupaikkojen ja yleensäkin sellaisten paikkojen täytöstä, jossa 
työnantaja vain ilmoittaa paikan työvoimatoimistoon, mutta ei edellytä mitään 
toimenpiteitä sen täyttämiseksi, on aineistossa vain työvoimatoimiston tiedossa 
oleva tulos. Tällaisia työpaikan täytön kannalta erikoisia luokkia ovat "ehdokkai-
ta riittävästi" ja "hakuaika päättynyt". Nämä luokat kuvaavat kuitenkin osaltaan 
sitä, että työvoimatoimistolta edellytetty työnantajan palveluprosessi on sillä erää 
saatu ilmeisesti työnantajan edellyttämään lopputulokseen.  

Taulukko 6.  Työpaikan täyttöprosessi eri työnantajasektoreilla, % 

Työnanta-
jasektori 

Täytetty 
työhön-
osoituk-
sesta 

Täytetty 
muuten 
toimis-
ton 
hakijal-
la 

Täytetty 
muuten 

Täytetty 
verkon 
kautta 

Peruu-
tettu 

Ehdok-
kaita 
riittä-
västi 

Työ-
paik-
koja 
lisätty 

Haku-
aika 
päätty-
nyt 

%  yht. 
N 

Valtio 22 26 4 0 3 2 0 44 101 
10 784 

Kunta 33 19 6 0 3 2 0 38 101 
41 485 

Yksityinen 
työnantaja, 
yhteisö 

26 30 8 0 4 4 1 28 101 
15 680 

Yritys 19 35 8 1 4 4 1 28 100 
107 971 

Yksityishlö, 
kotitalous 

14 37 10 0 7 7 1 25 101 
6 233 

Kuntain-
liitto 

29 20 6 0 3 2 0 41 101 
4 653 

Yhteensä 
N 

23 30 8 0 4 4 0 32 101 
186 806 
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Aineistossa on työpaikkailmoituksia kaikkiaan 186 834 ja niissä oli avoimia työ-
paikkoja kaikkiaan 327 891. Paikkoja koskeva muutostieto on olemassa kaikista 
paikoista. Muuta kuin työpaikan täyttämistä koskeva muutostieto on rekisteriin 
kirjattu runsaassa neljässä prosentissa ilmoituksista. Työpaikka on peruutettu 
vajaassa neljässä prosentissa ilmoituksia (n=7331), paikkoja myös lisätty 
0,3 %:ssa tapauksia (n=606) ja lisäksi joissain tapauksissa (n=90) ilmoitus on 
poistettu tai peruutettu verkon kautta.  

Vuoden 2002 aikana avoimiksi ilmoitetuista työpaikoista täyttyi 303 700, 10 400 
paikkaa peruutettiin ja vuoden lopulla oli edelleen avoinna 13 400 työpaikkaa37.  

Työaikamuodoista teollisuuden vuorotyöt eli 5- ja 3-vuorotyön työpaikat täyte-
tään suhteellisesti useimmin työhönosoituksesta, 5-vuorotyössä 61 % ja 3-
vuorotyössä 37 %. Iltatöihin ei osoituksesta täyttöjä juuri tapahdu (8 % iltatyön 
paikoista). Muuten työvoimatoimiston hakijalla täyttö on muita työaikamuotoja 
yleisempää ilta- (47 %) ja viikonlopputyössä (43 %). Muuten täytettyjä on suh-
teellisesti muita työaikamuotoja runsaammin 5-vuoro- ja yötyössä. Paikkoja lisä-
tään harvoin, mutta yötyössä näin käy muita työaikamuotoja useammin. Hakuai-
ka päättynyt -tieto on rekisterissä suhteessa useimmin kokopäivätyössä ja muussa 
osa-aikatyössä. Verkon kautta täyttö on ollut vähäistä vielä vuonna 2002, mutta 
hieman muita suositumpaa ilta- ja viikonlopputyössä.  

Työhönosoituksesta täyttö näyttää olevan sitä yleisempää, mitä lyhytkestoisem-
masta työstä on kyse. Alle 11 päivän työssä osuus on 58 %, 11 päivän - alle kuu-
kauden kestoisissa töissä se on 47 %, 1-alle 3 kuukauden ja 3- alle 6 kuukauden 
töissä kummassakin 35 %, 6- alle 12 kuukauden töissä osuus putoaa jo 28 %:iin 
ja lopulta vähintään vuoden kestoisissa töissä osoituksesta täytön osuus on enää 
6 %.  

Työvoimatoimiston hakijalla täyttö (osoituksesta tai muutoin) näyttää olevan 
hieman muita työnantajakokoja yleisempää vähintään 500 hengen työnantajilla.  

Työhönosoituksesta on täytetty 93 % vuorotteluvapaapaikoista. Kun vuorotte-
lusijaiseksi on lain mukaan38 palkattava työvoimatoimistossa työttömäksi työn-
hakijaksi ilmoittautunut henkilö, on kuitenkin noin kolme prosenttia vuorottelu-
vapaapaikoista täytetty muuten, hakuaika päättynyt tai ehdokkaita on riittävästi. 
Ilmeisesti nämä ehdokkaat ovat löytyneet jostain toisesta työvoimatoimistosta. 
Yritys- ja provisiopaikoissa osoituksesta täyttö on harvinaista. Sekä paikkojen 
peruuttaminen että lisääminen on muita suhteellisesti yleisempää yrityspaikoissa. 
Kun koko aineistossa 32 % kuuluu hakuaika päättynyt -luokkaan, on osuus pro-
visiopaikoista 60 % ja yrityspaikoista 54 %.  

                                                           
37 TM Tilastotiedote 2003:2. 
38 Vuorotteluvapaalaki 1305/2002, 3§ ja 9§. 
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Kuvio 16.  Työpaikan täyttö työhönosoituksesta, muuten työvoimatoimiston 
hakijalla tai muu tilanne kuntatyypeittäin, % 

0 20 40 60 80 10

Kaupunkimainen
kunta

Taajaan asuttu kunta

Ulkomaat

Maaseutumainen
kunta

Yhteensä

0

osoituksesta muuten toimiston hakijalla muu tilanne

%

 

Sekä kaupunkimaisissa kunnissa että taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kun-
nissa työvoimatoimiston hakijoiden menestys työpaikkojen täytössä on likimain 
samanlainen, mutta prosessissa on eroa. Taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa 
kunnissa osoituksesta täyttö on selvästi yleisempää kuin kaupungeissa, joissa taas 
muuten työvoimatoimiston hakijalla täyttö on suhteellisesti kaikkein yleisin täyt-
tötapa. Tilanne kuvastaa kaupunkityömarkkinoiden monimutkaisuutta ja ilmei-
sesti ainakin suurimpien kaupunkien osalta työnvälityksen henkilöstöresurssien 
niukkuutta suhteessa työpaikkojen määrään. Pienemmissä työvoimatoimistoissa 
työmarkkinoiden tuntemus on toisentyyppistä: sekä työnantajien edustajat että 
työnhakijat voidaan tuntea henkilökohtaisesti ja työhönosoitusten tekeminen on 
senkin vuoksi helpompaa. Kaupunkien monimuotoisilla työmarkkinoilla työvoi-
matoimiston virkailija on ilmeisesti paljon enemmän vain tietojärjestelmään kir-
jattujen tietojen varassa, jolloin työhönosoituksen käyttö ei ole lähtökohtaisesti 
yhtä helppo työmenetelmä. Voi olla, että myös työnantaja haluaa paikan ilmoit-
tamisella enemmän markkinainformaatiota kuin osoituksia.  

Aineistossa on mielenkiintoinen havainto työhönösoitusten käytössä ja niistä täy-
töstä. Kaikkiaan 15 793:ssa työpaikkailmoituksessa on paikka täytetty työ-
hönosoituksesta, vaikka työhönosoitusta ei ole tehty. Kyse voi olla kuitenkin 
jonkun toisen työvoimatoimiston tekemästä työhönosoituksesta. Lisäksi kyse voi 
olla aineiston ominaisuudesta tapauksissa, jossa on useita työpaikkoja. Kun osoi-
tus on tehty, paikka myös täytetään 69 %:ssa tapauksista osoituksesta. Työ-
hönosoituksella näyttää siten olevan erinomaisen suuri vaikutus työpaikan täyt-
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töön. Tässäkin on muistettava, ettei kyse ole pelkästään työvoimatoimiston erin-
omaisuudesta, vaan työpaikkojen ominaisuuksista sekä työnantajan ja työvoima-
toimiston yhteistyöstä.  

Työhönosoitus erottelee myös hakuaikojen suhteen täyttöprosessia: Hakupaikat 
pois lukien (eli markkinoilla muodostuvan hakuajan paikat tarkasteluun jättäen) 
on työhönosoituksesta täytetty 43 % korkeintaan 17 päivää avoinna olleista pai-
koista, mutta vain 14 % sitä pitempään avoinna olleista. Muuten toimiston haki-
jalla täyttö ja muu täyttö on yleisempää pitempään avoinna olleissa paikoissa.  

Osoituksesta täyttö on yleisintä yhden paikan täytössä ja osuus laskee paikka-
määrän kasvaessa ilmoituksessa. Muuten toimiston hakijalla täytön osuus kasvaa 
paikkamäärän kasvaessa, joskin laskee hieman paikkamäärän ollessa yli 50.  

Pelkkien viivepaikkojen täytössä työvoimatoimiston hakijoilla täytetään yli kolme 
neljästä työpaikasta. Osoituksesta täytetyissä viivepaikoissa 49 %:ssa viive on 
vain yhden päivän mittainen eli täyttö on tapahtunut aiottuna työn alkamispäivä-
nä. Pitemmissä viivetilanteissa osoituksesta täytön osuus on korkeintaan 20 %. 
Pitkissä, yli kahden viikon viiveissä työvoimatoimiston hakijalla täytön osuus 
laskee. Tämä voidaan tulkita siten, että jos työvoimatoimistossa on sopiva hakija, 
tämä löytyy melko nopeasti, mutta viiveen pidentyessä työnantaja hakee jotain 
sellaista työntekijää, jota ei työvoimatoimistosta enää yleensä löydykään.  

Kuvio 17.  Eräitä työpaikan täyttötapoja rekrytointiajoittain hakupaikat 
pois lukien, %  
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Kun tarkastellaan jälleen markkinaperusteisesti määräytyviä työpaikkoja (haku-
paikat pois tarkastelusta), on osoituksesta täytön osuus 39 % ja muuten työvoi-
matoimiston hakijalla täytön 42 %. Kun rekrytointiaika on lyhin mahdollinen eli 
koko prosessi tapahtuu yhdessä päivässä, on täyttötapana työhönosoitus kolmessa 
tapauksessa neljästä. Pidemmillä rekrytointiajoilla työvoimatoimiston hakijalla 
täytön osuus kasvaa nopeasti rekrytointiajan yltäessä noin viikkoon. Muu tilanne 
eli yleisimmin täytetty muuten -luokka kasvaa myös systemaattisesti rekrytoin-
tiajan pidentyessä. Myös peruuttaminen kasvaa pitkillä rekrytointiajoilla. Jossain 
määrin hämmästyttävää on, että työnantaja peruuttaa 9 % työpaikkailmoituksista 
vielä vähintään 151 päivää eli yli viisi kuukautta kestäneen rekrytointiprosessin 
päätteeksi. Tämä osoittaa sen, että ainakaan kaikissa erityisen pitkissä kestoissa 
ei ole kyse "rekisteriominaisuuksista", kuten esimerkiksi avoinnaolon päättämättä 
jättämisestä, vaan niissä on todellisia avoimia työpaikkoja39.  

Taulukko 7.  Työpaikan täyttötapa työn epätyypillisyyden mukaan, % 

Täyttötapa 
Työpaikan epätyypillisyys 

osoituk-
sesta 

muuten 
toimiston 
hakijalla 

hakuaika 
päättynyt 

muu 
tilanne 

Yhteensä
N

"Tyypillinen työ" 9 32 45 14 100
85 966

Lievästi epätyypill. työ 33 29 21 17 100
84 179

Epätyypillinen työ 45 25 16 14 100
16 689

Yhteensä 
N 

23 
42 732 

30 
56 073 

32 
59 064 

15 
28 965 

100 
186 834

 

Työvoimatoimiston aktiivinen rooli (työhönosoitukset) on vahvasti esillä epätyy-
pillisimpien työpaikkojen täyttämisessä, muuten työvoimatoimiston hakijalla 
täytetään yleisimmin tyypillisiä töitä. Hakuajan päättyminen liittyy useimmiten 
tyypillisiin töihin. Tilanne kuvaa sitä, että työvoimatoimisto edistää voimakkaasti 
sellaisten työpaikkojen täyttöä, joita voisi muuten olla hankalampi täyttää.  

Työhönosoituksesta täyttö on muita ammattiryhmiä yleisempää maa- ja metsäta-
loustyössä (39 %), teollisessa työssä (30 %) sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan 
työssä (27 %). Selvästi muita ammattiryhmiä vähäisempää osoituksesta täyttö oli 
                                                           
39 Harkman (2003, 17) on havainnut, että Ruotsissa lyhimmät rekrytointiajat ovat epävirallisilla kanavilla, 
seuraavaksi lyhimmät ne ovat työvoimatoimiston internet -palveluissa ja muissa muodollisissa kanavissa 
pisimmät. 
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teknisessä, luonnontieteellisessä ym. työssä (9 %) sekä kaupallisessa työssä 
(12 %). Muuten toimiston hakijalla täyttö oli yleisintä palvelutyössä (37 %), ra-
kennustyössä (35 %) sekä kuljetus- ja liikennetyössä (33 %). Hakuajan päättymi-
nen rekisteritietona on tyypillisintä teknisessä, luonnontieteellisessä ym. työssä 
sekä kaupallisessa työssä (molemmissa 48 %) sekä hallinto- ja toimistotyössä 
(42 %).  

5.2 Rekrytointiprosessin mallintaminen 

Seuraavaksi pyritään mallintamaan rekrytointiprosessia. Tarkastelun lähtökohta-
na on kestomuuttujien välisten korrelaatioiden ja osittaiskorrelaatioiden tutkimi-
nen, keskeisten kestomuuttujien ryhmittely klusterianalyysilla ja faktorianalyysil-
la sekä rekrytointiaikojen estimointi avoinnaolon keston avulla lineaarisessa reg-
ressioanalyysissa. Tämän jälkeen mallinnetaan avoinnaolon kestoon, rekrytointi-
aikaan ja työpaikan täyttöön liittyviä tekijöitä logistisella regressioanalyysilla. 

Kestomuuttujien välillä esiintyy seuraavanlaisia korrelaatioita40: 

Avoinnaolon kesto Rekrytointiaika 

 

1. korrelaatio on laskettu kaikille työpaikoille (suluissa hakupaikat pois lukien).  
Rekrytointiaikamuuttujat ovat täyttöviiveellä korjattuja. 

 

Avoinnaolon keston ja rekrytointiajan välinen korrelaatio on voimakas. Täyttö-
viiveen vaikutuksen eliminoiminen nostaa osittaiskorrelaation 1,000:een eli täy-
delliseksi sekä kaikilla paikoilla että ilman hakupaikkoja tarkasteltuna (sama osit-
taiskorrelaatio saadaan myös käyttämällä ilman viivekorjausta olevia rekrytointi-
aikamuuttujia). Tulos johtuu siitä, että viivepaikoissa rekrytointiaika muodostuu 
määritelmällisesti avoinnaolon kestosta ja täyttöviiveestä. 

Osittaiskorrelaatiot eivät muutu tulkinnallisesti huomionarvoisesti eliminoitaessa 
työpaikkojen määrän, työn keston, henkilökunnan koon ja tehtyjen työhönosoi-

                                                           
40 Käytettäessä nollaviiveellä korjattuja täyttöviivemuuttujia, ovat niiden ja muiden kestomuuttujien väli-
set korrelaatiot tasoltaan 0,16–0,24 ja havaintomäärät välillä 94 135–186 063. Havaintomäärät yllä esite-
tyissä korrelaatioissa ovat: avoinnaolo - rekrytointiaika (N=117 378), ilman hakupaikkoja (N=93 826), 
täyttöviive - avoinnaolo (N=28 133), ilman hakupaikkoja (N=25 629) ja täyttöviive - rekrytointiaika 
(N=28 137), ilman hakupaikkoja (N=25 632). Kaikki korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä riskita-
solla p=0,01. 

0,63 (0,71)

0,56 (0,66) 0,63 (0,66)

Täyttöviive
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tusten määrän vaikutus erilaisina kombinaatioina tai erikseen. Ne ovat samalla 
kaikki vähintään järjestysasteikolliset muuttujat aineistossa kestomuuttujien li-
säksi. Näin voitaisiin alustavasti arvioida, että lähinnä merkitystä näyttää olevan 
vain kestomuuttujien keskinäisellä riippuvuudella.  

Paikkojen kestomuuttujia ja työn kesto, henkilökunnan koko, työhönosoitukset 
sekä paikkamäärä on ryhmitelty hierarkisessa klusterianalyysissa41. Analyysin 
läheisyysmatriisi on esitetty liitteenä. Klusterikombinaatioiden tarkastelussa 
kaikki kestotekijät (avoinnaolon kesto, rekrytointiaika, täyttöviive, työn kesto) 
näyttävät ryhmittyvän aina samaan klusteriin. Muista muuttujista erilleen ryhmit-
tyvät selvästi henkilöstömäärä, työhönosoitukset ja luokiteltu paikkamäärä. Kos-
ka myös työn keston uudelleenskaalattu klusterietäisyys työpaikkojen kestomuut-
tujista on melko suuri, voitaisiin työpaikkojen kestomuuttujia pitää yhtenä kluste-
rina, vaikka sellaista ei ilman työn kestoa muodostukaan.  

Kuvio 18.  Dendogrammi kestomuuttujista ja siihen liittyvistä tekijöistä, 2–4 
klusterin ratkaisut  

 
                         Uudelleenskaalattu klusterietäisyys 
 
 muuttuja 0         5         10        15        20        25 
                   +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
 avoinnaolon kesto  òûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
 rekrytointiaika  ò÷                   ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
 täyttöviive  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷                   ùòòòòòòòø 
 työn kesto  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷       ó 
 henkilöstömäärä  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú 
 työhönosoitukset  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú 
 luokiteltu paikkamäärä  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

 

                                                           
41 Koska klusterianalyysissa ryhmitellään asteikkoskaalaltaan erilaisia muuttujia, käytetään tämän vaiku-
tuksen eliminoimiseksi etäisyysmittana Pearson-korrelaatioita euklidisen etäisyyden sijasta. Analyysissa 
ollaan kiinnostuneita muuttujien välisen yhteenkuuluvuuden voimakkuudesta, joten on käytetty itseisar-
voja (vrt. SPSS Base Applications Guide, 304).  
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Kuvio 19.  Rekrytointiaika ja työhönosoitukset kahden komponentin rota-
toidussa avaruudessa, regressiosuora ja 95 %:n keskimääräinen 
luottamusväli 

komponentti 1: viivekorjattu rekrytointiaika
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Oheisessa kuviossa42 on jatkettu klusterianalyysin ryhmittelyä kahden pääkom-
ponentin välisen riippuvuuden alustavalla tarkastelulla. Kuviossa on tutkittu kes-
tomuuttujien (viivekorjattu rekrytointiaika ja avoinnaolon kesto, molemmat il-
man hakupaikkoja) ja työpaikkamäärän sekä tehtyjen työhönosoitusten määrän 
välistä riippuvuutta. Toinen komponentti kuvaa rekrytointiaikaa ja toinen työ-
hönosoituksia. Näiden ulottuvuuksien välillä vallitsee negatiivinen riippuvuus, 
toisin sanoen mitä vähemmän työhönosoituksia, sitä pitempi rekrytointiaika ja 
päinvastoin. Komponenttien kärkimuuttujien välinen korrelaatio on kyllä nega-
tiivinen ja merkitsevä, mutta ei poikkea käytännössä nollasta. 

Lineaarisella regressioanalyysilla on tutkittu rekrytointiajan muodostumista. 
Keskeiset riippuvuudet ovat seuraavat: 

                                                           
42 Kuvio on kahden pääkomponentin varimax-faktorirotaatio, johon on piirretty lineaarinen regres-
siosuora ja sen keskimääräinen 95 %:n luottamusväli. R2=99 %. Ryhmittelytulos on hyvin samantapainen 
kuin klusterianalyysissa, mutta nyt saadaan lisäksi selville kahden komponentin voimakas negatiivinen 
riippuvuus.  
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Taulukko 8.  Rekrytointiaika riippuvana muuttujana lineaarisessa 
regressiomallissa 

Lineaarinen regressiomalli, riippuva muuttuja: rekrytointiaika, kaikki paikat 
 kerroin B keskivirhe t-arvo merkitsevyys 
Vakio 14,04 0,106 132,9 *** 
Avoinnaolon kesto 1,13 0,004 276,4 *** 
r2 39 %  
N 117 377  
*** = tilastollisesti merkitsevä vähintään riskitasolla p<0,001 
 
Lineaarinen regressiomalli, riippuva muuttuja: rekrytointiaika, hakupaikat pl.
 kerroin B keskivirhe t-arvo merkitsevyys 
Vakio 10,19 0,084 120,7 *** 
Avoinnaolon kesto, hakup. pl. 1,06 0,003 312,0 *** 
r2 51 %  
N 93 825  
*** = tilastollisesti merkitsevä vähintään riskitasolla p<0,001 
 

Näiden yksinkertaisten regressioyhtälöiden tulkinta on nyt kiintoisaa. Vakiotermi 
kuvaa sitä, mikä on työnantajan rekrytointiin kuluva aika, jos avoinnaolo olisi 
nolla (todellisuudessa pienin avoinnaolon kesto on yksi päivä). Kaikkien paikko-
jen osalta työnantaja käyttää rekrytointiin siis 15 päivää ja hakupaikat pois lukien 
11 päivää, kun avoinnaolon kesto on minimissään. Liitteessä on esitetty vastaavat 
rekrytointiajan mallit pääammattiryhmittäin ja TE-keskuksittain ilman 
hakupaikkoja.  

Kulmakerroin kuvaa sitä, paljonko yhden päivän avoinnaolon lisäys lisää työnan-
tajan rekrytointiaikaa. Pääammattiryhmittäin kulmakertoimien arvot vaihtelevat 
välillä 0,99 (rakennustyö) – 1,09 (sosiaali- ja terveydenhuoltotyö). Tosin suppe-
assa muualla luokittelemattoman työn ryhmässä kulmakerroin on 0,49. Varsi-
naisten TE-keskusten (erikseen myös Ahvenanmaa ja Työlinja) välinen kulma-
kertoimen vaihtelu on 0,96 (Satakunta) – 1,1 (Etelä-Pohjanmaa). Erikseen tarkas-
teltu Ahvenanmaa saa kuitenkin huomattavasti poikkeavan 1,26 tasoisen kulma-
kertoimen, suppea Työlinja taas 0,82:n kertoimen.  

 



40 Rekrytointiprosessi julkisessa työnvälityksessä 

Kuvio 20.  Logististen regressiomallien rakenne 

Työpaikan  Avoinnaolon kesto 
ja rekrytointi- (kaikki paikat ja  
prosessin  hakupaikat pl.) 

 
 

Logistisilla regressiomalleilla on pyritty selvittämään kolmea seikkaa: miten työ-
paikan ja rekrytointiprosessin ominaisuudet vaikuttavat 1) työpaikan avoinnaolon 
kestoon, 2) rekrytointiaikaan ja 3) paikan täyttöön työvoimatoimiston hakijalla 
tai muuten. Malleissa rekrytointiajan estimointiin otetaan mukaan lisäksi avoin-
naolon kesto (mallinnettu myös ilman sitä) ja työvoimatoimiston hakijalla täytön 
estimointiin edelleen rekrytointiaika.  

Logit-estimoinneissa on seuraavassa käytetty binaarimuuttujia. Pitkän (vähintään 
18 päivän) avoinnaolon kestolle suurin suhteellinen riski saadaan mallissa (ks. 
liitetaulukko) vähintään kahdelle työpaikalle ilmoituksessa ja työvoimatoimisto-
jen raportoimalle rekrytointiongelma-ammatille. Näiden lisäksi koulutusvaati-
muksen ilmoittaminen saa yli ykkösen riskisuhteen kun työnantajahaastattelun 
rekrytointiongelma-ammatin riskisuhde on ykkösen tasoinen. Riski pitkälle 
avoinnaolon kestolle on alhainen alle kolmen kuukauden työn kestolla, työ-
hönosoituksella, muulla kuin palkkatyösuhteella, suurkaupunkialueella, täyttö-
viiveellä sekä muulla kuin päivätyöllä. Työaika ja työnantajahaastattelun rekry-
tointiongelma-ammatti eivät ole mallissa tilastollisesti merkitseviä muuttujia. 

ominaisuuksia  

Rekrytointiaika 
(kaikki paikat ja 
hakupaikat pl.) 

Täyttö työvoimatoimiston 
hakijalla tai muuten 
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Taulukko 9.  Rekrytointiajan logit-estimointi, hakupaikat pl. (rekrytointiaika 
1–25 tai vähintään 26 vrk) (2 mallia) 

Muuttuja (suluissa  
binaarimuuttujan 
luokan 1 arvo) 

Malli 1 
kerroin B,  

merkitsevyys 
(keskivirhe) 

suhteellinen 
riski Exp(B) 

Malli 2 
kerroin B,  

merkitsevyys 
(keskivirhe) 

suhteellinen 
riski Exp(B) 

Täyttöviive (on) -2,111***
(0,029) 

0,121 -1,111*** 
(0,019) 

0,329 

Paikkojen määrä  
(min. 2) 

0,327***
(0,027) 

1,387 0,465*** 
(0,021) 

1,592 

Työhönosoitus (on) -0,575***
(0,023) 

0,562 -0,850*** 
(0,018) 

0,427 

Työaika (ei päivätyö) -0,183***
(0,022) 

0,833 -0,123*** 
(0,017) 

0,885 

Työn kesto (alle 3 kk) -0,565***
(0,021) 

0,568 -1,062*** 
(0,017) 

0,346 

Työpaikan tyyppi  
(ei palkkatyö) 

-0,408***
(0,031) 

0,665 -0,521*** 
(0,024) 

0,594 

Suurkaupunki  
(10 suurta kaupunkia) 

-0,285***
(0,020) 

0,752 -0,210*** 
(0,016) 

0,811 

Rekrytointiongelma-
ammatti TM (on) 

-0,160***
(0,026) 

0,852 0,139*** 
(0,020) 

1,149 

Rekrytointiongelma-
ammatti haast. (on) 

0,420***
(0,032) 

1,522 0,295*** 
(0,025) 

1,343 

Koulutusvaade (on) 0,048 
(0,045) 

1,049 0,159*** 
(0,035) 

1,172 

Avoinnaolon kesto  
(18– päivää)  

3,639***
(0,026) 

38,066   

Vakio -0,815***
(0,020) 

0,443 0,216*** 
(0,015) 

1,241 

N 93 826  94 135  

Oikein luokiteltuja ha-
vaintoja, % 

84  69  

Cox & Snell r2, % 39  14  

Nagelkerke r2, % 55  19  

log likelihood 72289,9  105820,5  
*** = tilastollisesti merkitsevä riskitasolla p<0,001 
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Suurin suhteellinen riski vähintään 26 päivän rekrytointiajalle saadaan vähintään 
18 päivän avoinnaolon kestolla, mikä on tekninen selitys, koska avoinnaolo on 
osa rekrytointiajasta. Muut pitkän rekrytointiajan riskiä lisäävät tekijät ovat työn-
antajahaastattelun rekrytointiongelma-ammatti, vähintään 2 työpaikkaa ilmoituk-
sessa ja koulutusvaatimuksen ilmoittaminen työpaikkailmoituksessa. Koulutus-
vaatimuksen ilmoittaminen ei ole kuitenkaan mallissa merkitsevä muuttuja. Se 
on muutenkin ongelmallinen muuttuja, koska tieto on ilmoitettu vain noin viides-
sä prosentissa työpaikkailmoituksia. Pitemmän rekrytointiajan riski on alhainen 
kun esiintyy täyttöviivettä, on tehty työhönosoitus, työn kesto on alle kolme kuu-
kautta, työpaikka ei ole palkkatyösuhde, työpaikka on suurkaupungissa, kyse ei 
ole päivätyöstä ja kyseessä on työvoimatoimiston raportoima rekrytointiongelma-
ammatti. 

Oheisessa taulukossa on raportoitu myös toinen malli, jossa ei ole mukana 
avoinnaolon kestoa, koska sen mukana olo voi aiheuttaa mallissa endo-
geenisuusongelman. Teknisesti toinen malli on ensimmäistä heikompi. Sisällölli-
sesti ainut muutos on se, että nyt myös työvoimatoimiston raportoimien rekry-
tointiongelmien esiintyminen saa positiivisen kertoimen eli kaikkien keskeisten 
rekrytointiongelma-ammattien esiintyminen lisää pitkän rekrytointiajan riskiä.  

Täyttöviiveen esiintyminen saa negatiivisen kertoimen sekä avoinnaolon keston 
että rekrytointiajan estimoinnissa. Tämä viittaa siihen, että kaikki toimijat kiinnit-
tävät huomiota viivepaikkoihin ja kestot ovat lyhyitä. Voidaan ajatella myös niin, 
että viive syntyy juuri tehokkaaksi aiotusta rekrytointiprosessista, joka ei voi to-
teutua aivan suunnitellulla tavoin. Työhönosoituksen merkitys näyttää todella 
huomionarvoiselta tekijältä rekrytointiprosessin tehostamisessa. Kaikki kolme 
"epätyypillisyysmuuttujaa" saavat mallissa negatiivisen kertoimen ja liittyvät 
lyhyempään rekrytointiaikaan. Ilmeisesti tällaisissa työpaikoissa soveltuva hakija 
löytyy työvoimatoimistosta varsin nopeasti. Suurkaupunkien työvoimatoimisto-
jen näkökulmasta niiden työmarkkinat näyttäisivät toimivan rekrytointiajalla ar-
vioituna tehokkaammin kuin muualla maassa. Rekrytointiongelma-ammatit saa-
vat erilaisen tulkinnan sen mukaan, onko kyse työvoimatoimistojen raportoimista 
vai työnantajahaastattelun esille tuomista ongelma-ammateista. On luontevaa 
ajatella, että työvoimatoimistot puuttuvat tehokkaasti rekrytointiongelmiin, joita 
ne ovat havainneet avoimissa työpaikoissaan. Yhtä luonteva selitys on sekin, että 
työnantajahaastattelussa ongelma-ammateiksi muodostuvat jotkut sellaisetkin 
ammatit, joiden työnvälitysmarkkinoilla työvoimatoimisto on pieni tekijä tai se ei 
voi niihin vaikuttaa, jolloin rekrytointiajat ovat pidempiä. 
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Taulukko 10. Työvoimatoimiston hakijalla täytön logit-estimointi (työpaikan 
täytössä muu tilanne - täytetty työvoimatoimiston hakijalla) 

Muuttuja (suluissa 
binaarimuuttujan luo-
kan 1 arvo) 

kerroin B keskivirhe merkitsevyys suhteellinen 
riski Exp(B)

Täyttöviive (on) 0,277 0,018 *** 1,320 

Paikkojen määrä  
(min. 2) 

-0,230 0,019 *** 0,795 

Työhönosoitus (on) 1,497 0,021 *** 4,468 

Työaika (ei päivätyö) 0,241 0,017 *** 1,273 

Työn kesto (alle 3 kk) 0,695 0,017 *** 2,004 

Työpaikan tyyppi  
(ei palkkatyö) 

0,935 0,027 *** 2,548 

Suurkaupunki (10 
suurta kaupunkia) 

0,549 0,015 *** 1,731 

Rekrytointiongelma-
ammatti TM (on) 

0,266 0,019 *** 1,305 

Rekrytointiongelma-
ammatti haast. (on) 

-0,452 0,021 *** 0,636 

Koulutusvaade (on) -0,399 0,031 *** 0,671 

Avoinnaolon kesto 
(21– päivää)  

-0,259 0,018 *** 0,772 

Rekrytointiaika  
(33– päivää) 

-0,902 0,017 *** 0,406 

Vakio 0,182 0,015 *** 1,199 

N 117 378 

Oikein luokiteltuja 
havaintoja, % 

73 

Cox & Snell r2, % 
Nagelkerke r2, % 

21 
29 

log likelihood 123216,4 
*** = tilastollisesti merkitsevä riskitasolla p<0,001 
 

Työvoimatoimiston hakijalla täyttöä lisääviä tekijöitä näyttävät olevan työ-
hönosoituksen tekeminen (suurin riskisuhde), muu kuin palkkatyösuhde, työn 
kesto alle kolme kuukautta, suurkaupunkialue, täyttöviiveen esiintyminen, työ-
voimatoimiston raportoima rekrytointiongelma-ammatti ja muu kuin päivätyö. 
Mielenkiintoista on havaita se, että kestomuuttujista pitkät avoinnaolon kestot ja 
rekrytointiajat vähentävät työvoimatoimiston hakijalla täyttöä. Onkin ilmeistä, 
että jos sopiva hakija on löytyäkseen työvoimatoimiston hakijoiden joukosta, 
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tällainen hakija löytyy varsin rivakasti. Täyttöviive on tilanne, jossa työvoima-
toimistolla on painetta löytää nopeasti työnantajalle soveltuva ehdokas. Tällaises-
sa tilanteessa työvoimatoimiston hakijoilla näyttäisi olevan hyvät mahdollisuudet 
työn saantiin.  

Työvoimatoimiston hakijalla täyttöä on estimoitu myös lisäämällä TE-keskukset, 
pääammattiryhmät ja päätoimialat malliin (tulokset liitetaulukkona). TE-
keskuksista Uudenmaan toimiessa referenssiryhmänä Kaakkois-Suomi, Etelä-
Pohjanmaa, Satakunta ja Työlinja saavat yli ykkösen riskisuhteen eli niissä työ-
voimatoimiston hakijalla täyttö on Uuttamaata todennäköisempää. Pääammatti-
ryhmistä referenssiryhmänä toimii mallissa tekninen, luonnontieteellinen ym. 
työn ryhmä. Korkein riskisuhde on terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä ja 
myös palvelutyössä, teollisessa työssä, maa- ja metsätaloustyössä sekä hallinto- 
ja toimistotyössä riskisuhde on yli ykkösen tasoinen. Päätoimialoista alkutuotan-
to toimii referenssiryhmänä, jolloin julkinen hallinto ja maanpuolustus saa kor-
keimman riskisuhteen, terveys- ja sosiaalihuolto sekä liike-elämän palvelut, kou-
lutus, muut palvelut, rahoitus ja vakuutus sekä kauppa saavat myös yli ykkösen 
riskisuhteen. Näissä kaikissa työvoimatoimiston hakijalla täyttö on muita aloja 
todennäköisempää. 

Työpaikan täyttöä on estimoitu edelleen multinominaalisella logit-mallilla, jolla 
on tutkittu kaikkien työpaikan "täyttötapojen" tai pikemminkin muutosten taus-
talla olevia tekijöitä (tulokset liitetaulukkona)43. Mallin ensimmäinen osa koskee 
työhönosoituksesta täyttöä, jota selittävät parhaiten muu maa kuin suurkaupungit 
ja yksi paikka työpaikkailmoituksessa. Myös lyhyt rekrytointiaika, päivätyö ja 
muu kuin työvoimatoimistojen rekrytointiongelma-ammatti selittävät osoitukses-
ta täyttöä hyvin. 

Muuten työvoimatoimiston hakijalla täyttöä selittävät parhaiten palkkatyö, yli 
kolmen kuukauden työn kesto sekä paikan viiveettömyys. 

Muuten täyttöä selittävät mallin muuttujista parhaiten muu maa kuin suur-
kaupungit, palkkatyö, päivätyö sekä ei työvoimatoimistojen rekrytointiongelma-
ammatti. 

Paikan peruuttamista selittävät parhaiten muu maa kuin suurkaupungit, yksi 
paikka ilmoituksessa, päivätyö sekä yli kolmen kuukauden kesto.  

Ehdokkaita riittävästi -luokka saa korkeimmat riskisuhteet muu maa kuin suur-
kaupungit -luokasta, palkkatyöstä, paikan viiveettömyydestä ja yli kolmen kuu-
kauden kestosta. 

                                                           
43 Multinominaalisessa mallissa voi olla myös mahdollista, että vaikutus yhden tapahtuman todennäköi-
syyteen on jopa eri suuntainen kuin kertoimen etumerkki. 
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Hakuaika päättynyt -luokassa yli kolmen kuukauden kesto saa korkeimman ris-
kisuhteen, jonka jälkeen muu maa kuin suurkaupungit, viiveettömyys, päivätyö, 
ei työvoimatoimiston rekrytointiongelma-ammatti sekä palkkatyö selittävät ha-
kuajan päättymistä voimakkaimmin. 

Verkon kautta täyttöä selittävät parhaiten palkkatyö, ei ilmoitettua koulutusvaa-
timusta sekä yli kolmen kuukauden kesto. 

5.3 Rekrytointiongelmat ja kestot 

Rekrytointiongelmien analysoimiseksi muodostetaan ammattikoodin avulla 
joukko uusia muuttujia. Rekrytointiongelmia tarkastellaan tässä kahdella tavoin: 
1) työhallinnon rekrytointiongelmien seurantajärjestelmän (työvoimatoimistot) ja 
2) työministeriön työnantajahaastattelun (tilastokeskus) avulla. Edellinen tarkas-
telu perustuu työvoimatoimistojen kolmesti vuodessa työministeriölle toimitta-
miin vaikeasti täytettäviä avoinna olleita työpaikkoja koskeviin raportteihin44, 
joista mukaan on otettu tammi-, touko- ja syyskuussa raportoitujen kymmenen 
kärkiammatin (määrällisesti suurimmat rekrytointiongelma-ammatit) listat. Kos-
ka kärkiammatit ovat osin samoja eri ajankohtina, on näitä ammatteja yhteensä 
17 kpl. Ne edustavat yhteensä 20 % (n=36 595) kaikista työpaikkailmoituksista.  

Toinen tarkastelu perustuu tilastokeskuksen työministeriölle laatimaan työnanta-
jahaastatteluun45. Siitä mukaan on otettu 12 kärkiammattia. Näistä yksi (auto- ja 
konekuljettaja) on kuitenkin ammattiluokituksessa määrittelemätön, joten se on 
hylätty. Kun muut rekrytointiongelma-ammatit on määritelty ammattien 5-
numerotasolla eli erillisammatteina, on opettajien ja psykologien osalta käytetty 
3-numerotasoista ammattiryhmää. Lähinnä 3-numerotason määrittelyn osuma-
tarkkuus todellisiin rekrytointiongelmiin voi tuottaa ongelmia opettajien amma-
teissa46. Työnantajahaastattelun mukaisia rekrytointiongelma-ammatteja esiintyy 
aineistossa 12 % (n=21 855) kaikista työpaikkailmoituksista. Neljä terveyden-
huoltoammattia (sairaanhoitaja, farmaseutti, yleislääkäri ja perus/lähihoitaja) 
esiintyy sekä työvoimatoimistojen raporteissa että työnantajahaastattelussa kär-
kiammattien joukossa. Eri tietolähteiden perusteella rekrytointiongelmat hajoavat 
siis jo kärkiammateissa runsaasti. 

On huomattava, että todellisten ongelmapaikkojen määrä on huomattavasti vä-
häisempi aineiston ongelma-ammattien määrään nähden, koska tässä käytetyssä 
tarkastelussa ovat mukana kaikki keskeisten ongelma-ammattien työpaikkailmoi-
tukset, eikä rekrytointiongelmiksi muodostuneita paikkoja voida erottaa muista 
                                                           
44 Tuomaala (2002), Hämäläinen (2002a) ja Hämäläinen (2002b). 
45 Hämäläinen (2003). 
46 Opettajien ammattiryhmään kuuluvat tässä pohjoismaisen ammattiluokituksen aineenopettajat, lehtorit 
-ryhmä (032) sekä luokanopettajat (033). Ne sisältävät yhteensä 61 erillisammattia (Ammattiluokitus 
2001). 
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saman ammatin paikoista. Työvoimatoimistojen raportoinnin mukaan vuoden 
2002 tammi-, touko- ja syyskuun aikana julkisessa työnvälityksessä esiintyi yh-
teensä 6628 rekrytointiongelmaa, josta 10:tä kärkiammattia (yhteensä 17 ammat-
tia vuoden aikana) edusti 3 058 ongelmapaikkaa eli 46 % kaikista. Mikäli nämä 
kuukaudet edustaisivat keskimäärin koko vuotta, olisi ongelmapaikkoja ollut 
kaikkiaan julkisen työnvälityksen paikoista noin 26 500 ja ongelmallisimmat 
ammatit kattaisivat näistä noin 12 200 paikkaa. Kun ongelma-ammattien työ-
paikkailmoituksia oli kaikkiaan 36 595 kpl ja näihin sisältyy työpaikkoja n. 
80 500 kpl , on selvästi alle kuudesosa ongelma-ammattien avoimista työpaikois-
ta todellisia rekrytointivaikeuspaikkoja. Tämän vuoksi onkin todettava, ettei eril-
lisammattien tasoinenkaan tarkastelu ole riittävän erottelukykyinen rekrytoin-
tiongelmien kannalta. Onkin jossain määrin epätarkkaa puhua ongelma-
ammateista, kun täsmällisesti kyse on ammateista, joissa esiintyy määrällisesti 
eniten rekrytointiongelmia.  

Taulukko 11.  Kestomuuttujien arvot keskeisissä rekrytointiongelma-
ammateissa, keskimäärin vuorokautta 

 Työhallinnon seuranta Työnantaja-haastattelu 

Kaikki työpaikat: 

Ongelma-
ammatit, 

keskim. vrk
Muut ammatit,

keskim. vrk

Ongelma-
ammatit,

keskim. vrk
Muut ammatit,

keskim. vrk

Avoinnaolon kesto 24 18 21 20 

Rekrytointiaika 29 32 50 28 

Täyttöviive (vain 
(viivepaikat) 

3,9 3,7 3,8 3,7 

Täyttöviive (kaikki) 0,6 0,6 0,5 0,6 

Hakupaikat pl:     

Avoinnaolon kesto 21 16 17 17 

Rekrytointiaika 27 25 32 25 

Täyttöviive (vain 
viivepaikat) 

3,8 3,6 3,8 3,6 

Täyttöviive (kaikki) 0,5 0,5 0,4 0,5 

N (kaikki) 36 595 150 239 21 855 164 979 

N (hakupaikat pl.) 24 918 102 097 11 913 115 102 
 

Avoinnaolon kestossa eroa muiden ja ongelma-ammattien välillä on nimenomaan 
työhallinnon kärkiammattien ryhmässä: avoinnaolo on 5–6 päivää pidempi rekry-
tointiongelma-ammateissa. Rekrytointiaika on myös ongelma-ammateissa pi-
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dempi kuin muissa, poikkeuksena työhallinnon ongelma-ammattien kaikki pai-
kat, joissa muiden ammattien rekrytointiaika on 3 päivää pidempi kuin ongelma-
ammattien. Työnantajahaastattelun ongelma-ammateissa työnantajan rekrytointi-
aika on kaikissa ammateissa peräti 22 päivää muita ammatteja pidempi. Avoin-
naolon kestoa ja paikantäytössä esiintyviä ongelmia voidaan pitää myös työ-
markkinoiden tehokkuuden mittarina47. 

Jos täyttöviivetarkasteluun otetaan mukaan ainoastaan viivepaikat, on viive pi-
dempi ongelma-ammateissa. Laskettaessa viive kaikille paikoille, on työhallin-
non seurannan ongelmapaikkojen täyttöviive hieman pidempi kuin muiden paik-
kojen (yhdellä desimaalilla eroa ei ole), mutta työnantajahaastattelun ammateissa 
täyttöviive jää ongelma-ammateissa hieman muita ammatteja lyhyemmäksi. 

Työhallinnon ongelma-ammatteihin on tehty lievästi vähemmän työhönosoituk-
sia kuin muihin ammatteihin, mutta työnantajahaastattelun ongelma-ammatteihin 
vain puolet muiden ammattien tasosta. Työhallinnon raportoimissa ongelma-
ammateissa työpaikkailmoituksessa on keskimäärin 2,2 työpaikkaa kun muissa 
ammateissa niitä oli 1,7. Työnantajahaastattelun ongelma-ammateissa paikka-
määrä on vain 1,4 ja muissa ammateissa 1,8.  

Työhallinnon ongelma-ammattien paikkojen täytössä ei ole eroa muihin ammat-
teihin verrattuna, jos tarkastellaan työvoimatoimiston hakijoiden menestystä 
(kumpikin täytetty 53 %:sti työvoimatoimiston hakijalla). Sen sijaan eroa on pro-
sessissa: työhönosoituksesta on täytetty muissa ammateissa 24 % ja ongelma-
ammateissa 20 % työpaikkailmoituksista, mutta muuten toimiston hakijalla 29 % 
muissa ammateissa ja ongelma-ammateissa 33 %. Seuraako osa rekrytointion-
gelmista siitä, että työvoimatoimiston rooli paikan aktiivisessa täytössä on jäänyt 
turhan vähäiseksi, kun kuitenkin lopputuloksena työvoimatoimiston hakijat me-
nestyvät keskimäärin yhtä hyvin ongelma-ammattienkin paikkojen täytössä? Vai 
seuraavatko rekrytointiongelmat siitä, että vaatimukset täyttäviä työnhakijoita ei 
enää löydy työvoimatoimiston hakijoista tai muutenkaan? Työvoimatoimiston 
rooli riippuu sekä työnantajan että työvoimatoimiston vuorovaikutuksesta. Muis-
sa täyttötavoissa ei ole erityisiä eroja, joskin sinänsä vähäinen verkon kautta täyt-
tö on ongelma-ammateissa selvästi yleisempää. 

Työnantajahaastattelun rekrytointiongelmien hieman erilainen luonne työvoima-
toimistojen raportoimiin nähden kävi ilmi jo rekrytointiaikojen tarkastelusta edel-
lä. Työvoimatoimiston hakijalla näiden ongelma-ammattien työpaikkoja täyte-
tään harvemmin (44 %) kuin muita ammatteja (54 %). Muissakin täyttötavoissa 
on eroa ja painottumista julkisiin virkoihin osoittaa sekin, että hakuaika päättynyt 
-tapauksia on näissä ongelma-ammateissa 45 %, kun niitä muissa ammateissa on 
vain 30 %. Voidaankin todeta työnantajahaastattelun ongelmapaikkojen ainakin 

                                                           
47 Magvas – Spitznagel (2002), 5. 
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vuoden 2002 tilanteessa painottuvan enemmän muille kuin julkisen työvoima-
palvelun työmarkkinoille. 

Kuvio 21.  Avoinnaolon keston ja rekrytointiajan välinen riippuvuus keskei-
sissä rekrytointiongelma-ammateissa48
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Oheisessa kuviossa on eritelty keskeisten rekrytointiongelma-ammattien työ-
paikkojen avoinnaolon kestoja ja rekrytointiaikoja. Tarkasteltaessa aineiston 
ryhmittymistä kahdella ulottuvuudella, eroavat ammatit melko selkeisiin ryhmiin. 
Jaettaessa avoinnaolon kesto kahteen ryhmään, vähintään 26 päivään ja muihin 
sekä avoinnaolon keston perusteella regressiosuoran alle jäävät eli odotettua ly-
hyempiin kestoihin ja suoralla tai sen yläpuolella oleviin eli odotetun kestoisiin 
tai sitä pidempiin rekrytointiaikoihin, muodostuu neljä ammattiryhmää: 

1. suorittavan tason ammatit (lyhyt avoinnaolo, odotettua lyhyempi 
rekrytointia
siivooja, sairaanhoitaja, hitsaaja, rakennussiivooja, perus-/lähihoitaja, var-
tija, autonasentaja, atk-suunnittelija, puutarhatyöntekijä, lastenhoitaja 

ika) 

                                                           
48 Muuttujien välinen lineaarinen riippuvuus ammateittain on esitetty liitetaulukossa. 
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2. yrittäjä- ja provisiopalkkaiset ja epätyypillisen työajan ammatit (pitkä 
avoinnaolo, odotettua lyhyempi rekrytointiaika) 
parturi-kampaaja, myyntiedustaja, puhelinmyyjä, myyntineuvottelija, ko-
dinhoitaja, tarjoilija, kokki, farmaseutti 

3. alemman korkea-asteen (ja kausiluontoisen rekrytoinnin) ammatit (lyhyt 
avoinnaolo, odotettua pidempi rekrytointiaika) 
opettajat, lastentarhanopettaja, marjanpoimija 

4. akateemiset ammatit (pitkä avoinnaolo, odotettua pidempi rekrytointiaika) 
hammaslääkäri, yleislääkäri, psykologit 

Tällä ryhmittelyllä tarkastelluista 24:stä ammatista virheellisesti luokiteltuja ovat 
vain farmaseutit ja marjanpoimijat. Farmaseuttien osalta luokitus johtuu äärim-
mäisen pitkästä avoinnaolon kestosta ja marjanpoimijoilla selvästi odotettua pi-
demmästä rekrytointiajasta. Virheluokituksen vaihtoehtona olisi hakea "alemman 
korkea-asteen ammateille" laajempi sisällöllinen tulkinta, joka liittyisi työn tai 
rekrytoinnin kausiluontoisuuteen. Myös opettajien rekrytointi sopisi tähän tulkin-
taan. Kokit, tarjoilijat ja kodinhoitajat ovat vahvasti epätyypillisen työajan am-
matteja. Melko lähellä tätä ryhmää sijaitsee myös vartija, joka on samaten epä-
tyypillisen työajan ammatti. 

Rekrytoinnin kestotekijöiden indikaattoreita 

Seuraavassa kehitellään kestotekijöihin liittyviä indikaattoreita rekrytointiongel-
mia eniten sisältävien ammattien tarkastelun avulla.  
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Kuvio 22. Kestoindikaattoreita: avoinnaolon ja sen ylittävän rekrytoin-
tiajan tulon indeksiluku (kaikki ammatit=100) (yllä) ja 
työnantajan osuus rekrytointiajasta, % (kaikki ammatit = 50 %) 
(alla)49  
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49 Erojen tilastollinen merkitsevyys on testattu kaksisuuntaisella t-testillä. Kummankin indikaattorin mu-
kaiset erot ovat tilastollisesti merkitseviä.  
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Oheiset kuviot perustuvat kahteen rekrytoinnin kestotekijöitä kuvaavaan indi-
kaattoriin.  

Ensimmäinen indikaattori on muodostettu seuraavasti: 

  ( ) 100
  ( )   

ammatin avoinnaolon kesto rekrytointiaika avoinnaolon kesto
kaikkien ammattien avoinnaolon kesto rekrytointiaika avoinnaolon kesto

× −
×

× −
 

Indikaattori kuvaa sekä avoinnaolon kestosta että tämän ylittävästä rekrytoin-
tiajasta muodostuvaa kestotekijää suhteutettuna kaikkien ammattien vastaavaan 
kestotekijään.  

Toinen indikaattori kuvaa sitä osuutta rekrytointiajasta, joka muodostuu muusta 
kuin avoinnaolosta eli indikaattorilla siis pyritään hahmottamaan työnantajan 
toiminnan vaikutus kokonaisrekrytointiaikaan. Indikaattori on laskettu seuraavas-
ti: 

( ) 100rekrytointiaika avoinnaolon kesto
rekrytointiaika

−
×  

Indikaattori osoittaa sen, että suurimmassa osassa tässä tarkasteltavista rekrytoin-
tiongelmista kärsivistä ammateista työnantajan osuus kokonaisrekrytointiajasta 
on alle puolet eli avoinnaolo muodostaa keskeisen rekrytointiajan komponentin. 
Kaikissa ammateissa se on 50 %.  

Lisäksi on laskettu indikaattori täyttöviiveen yleisyyden ja vakavuuden huomi-
oon ottamiseksi. Tämä on tehty suhteuttamalla viiveettömien paikkailmoitusten 
määrä kussakin tarkasteltavassa ammatissa kaikkiin ammatin ilmoituksiin. Suh-
deluku on kerrottu rekrytointiajalla. Tähän termiin on lisätty viivepaikkoja sisäl-
tävien ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista ja luku on kerrottu rekrytointiajan 
ja viiveen keston summalla. Näiden kahden termin summa on lopuksi suhteutettu 
rekrytointiaikaan.  

Indikaattori on seuraavanlainen: 

( ) +( ) ( +N Drekrytointiaika rekrytointiaika täyttöviive
V V

rekrytointiaika

× × )
 

jossa  N = viiveettömät paikkailmoitukset,  
D = viivepaikkailmoitukset  ja  
V = paikkailmoitusten kokonaismäärä 
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Kaikkien ammattien arvo on 1,02 ja tarkasteltavissa ammateissa vaihteluväli jää 
suppeaksi, 1,00–1,04 välille. Suurimpia arvoja saavat nyt yllättäen työntekijä-
ammatit: siivooja (1,03), rakennussiivooja (1,04) sekä perus-lähihoitaja (1,03) 
sekä puutarhatyöntekijä (1,03) ovat ainoat kaikkien ammattien viiveindikaatto-
riarvot ylittävät rekrytointivaikeuksista kärsivät ammatit. Tämän indikaattorin 
perusteella ei voida sanoa, että rekrytointiongelmia voitaisiin kovin hyvin tarkas-
tella täyttöviiveen esiintymisen avulla. Tämänkin indikaattorin arvojen erot tar-
kasteltujen ammattien välillä ovat kuitenkin tilastollisesti merkitseviä t-testin pe-
rusteella.  

Kuvio 23.  Täyttöviiveen osuus rekrytointiajasta, % vain viivepaikat (kaik-
kien ammattien viivepaikat=12,5) 
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Neljäs kestotekijöihin liittyvä indikaattori kuvaa täyttöviiveen osuutta koko rek-
rytointiajasta. Sama tarkastelu sisältyy tavallaan edelliseenkin indikaattoriin, 
mutta nyt käsitellään vain viivepaikkoja eli viiveen vakavuutta silloin, kun niitä 
esiintyy. Ammattien väliset erot ovat jälleen tilastollisesti merkitseviä. Vaikka 
viiveiden esiintyminen vaihtelee ammattien välillä, on niiden vakavuudessa 
huomattavia eroja. Farmaseuteilla täyttöviiveet ovat viivetapauksissa merkittävä 
osa rekrytointiaikaa, myös puutarhatyöntekijöillä, siivoojilla, yleislääkäreillä ja 
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rakennussiivoojilla tilanne on samanlainen. Sen sijaan lastenhoitajilla, opettajilla, 
psykologeilla ja marjanpoimijoilla viiveiden vakavuus on keskimäärin vähäinen. 

Rekrytointiongelmien esiintymistä on seuraavaksi tarkasteltu logit-mallilla, jossa 
käytetään samoja riippumattomia muuttujia sekä työvoimatoimistojen raportoi-
mien että työnantajahaastatteluun perustuvien ongelma-ammattien selittämisessä. 
Riippumattomat muuttujat ovat täyttöviive, työpaikkojen lukumäärä, työhönosoi-
tuksen tekeminen, työaika, työn kesto, työpaikan tyyppi, koulutusvaatimus sekä 
TE-keskus, päätoimiala, pääammattiryhmä ja henkilökunnan koko (mallit on ra-
portoitu yksityiskohtaisesti liitteenä).  

Työvoimatoimistojen rekrytointiongelma-ammattien esiintymisen riskisuhde on 
työnantajahaastattelun ongelma-ammatteihin nähden todennäköisempää, jos työ-
paikka on muu kuin palkkatyösuhde ja paikkoja on useampia. Henkilökunnan 
koon referenssiryhmänä on malleissa korkeintaan neljän hengen työnantaja. Työ-
voimatoimistoja koskevassa mallissa korkein riskisuhde on luokissa, joissa työn-
antajalla on 50–199 työntekijää, työnantajahaastattelun rekrytointiongelmat pai-
nottuvat eniten vähintään 500 hengen työnantajille. TE-keskuksista Uusimaa on 
malleissa referenssiryhmänä. Työvoimatoimistojen raportoimissa ongelma-
ammateissa Työlinja saa muista poikkeavan, korkeimman riskisuhteen. Työnan-
tajahaastattelua koskevassa mallissa Kainuu ja Työlinja saavat korkeimmat arvot. 
Ammattiryhmistä tekninen, luonnontieteellinen ym. työ toimii referenssiryhmä-
nä. Kummassakin mallissa riskisuhteet ovat erittäin korkeita. Työvoimatoimisto-
jen ongelma-ammatteja selitettäessä palvelutyö saa korkeimman kerroinsuhteen 
(=34 202), myös terveydenhuolto- ja sosiaalialan työ (=17 913) sekä maa- ja 
metsätaloustyö (=16 568) ja myös kaupallinen työ (=8 188) saavat hyvin korkeita 
riskisuhteita. Työnantajahaastattelua koskevassa mallissa kaupallinen työ 
(=9 035), terveydenhuolto- ja sosiaalialan työ (=5 317) sekä teollinen työ 
(=4 556) saavat korkeat arvot. Toimialoista alkutuotannon toimiessa referenssi-
ryhmänä, työvoimatoimistojen ongelma-ammatteja koskevassa mallissa ainoas-
taan liike-elämän palvelut saa yli ykkösen kerroinsuhteen. Sen sijaan työnantaja-
haastattelua koskevassa mallissa koulutus, terveyden- ja sosiaalihuolto sekä jul-
kinen hallinto ja maanpuolustus saavat korkeimmat kerroinsuhteet.  
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6 Johtopäätöksiä 

Tutkimuksessa on pääasiassa kuvailevan analyysin avulla eritelty työvoiman 
hankintaa sellaisena kuin se näyttäytyy julkisen työnvälityksen näkökulmasta. 
Rekrytoivien työnantajien ja työpaikkojen piirteitä sekä rekrytointiprosessia on 
analysoitu tarkemmin ja yksityiskohtaisempia tarkasteluja on laadittu epätyypilli-
sistä työsuhteista, suurkaupunkien työnvälitysmarkkinoista, työpaikan täytöstä ja 
rekrytointiprosessista sekä rekrytointiongelmien ja kestotekijöiden yhteyksistä. 

Tutkimus on ensimmäinen työnvälitystä käsittelevä suomalainen tutkimus, jossa 
on hyödynnetty työhallinnon avointen työpaikkojen mikroaineistoa, mikä on 
hämmästyttävää, kun otetaan huomioon, että aineisto on täysin julkinen. Tämän 
tutkimuksen aineisto sisältää tiedot kaikkiaan yli 327 000 avoimesta työpaikasta 
vuodelta 2002.  

Tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että keskeisten työnväli-
tysprosessiin ja avointen työpaikkojen täyttöön liittyvien tekijöiden välisiä suh-
teita on voitu jäsentää niin käsite-, kuvailevan kuin tilastollisen analyysinkin kei-
noin. Rekrytointiin on pyritty myös jäsentämään rekrytoivan työnantajan näkö-
kulmaa, eikä vain työpaikan avoinnaoloon liittyviä tarkasteluja. Rekrytointiaika 
onkin aineistoon sisältyvistä ongelmista huolimatta keskeinen tekijä, jonka tar-
kasteluun tulisi kiinnittää lisää huomiota. Pelkkä työpaikan avoinnaolon kesto ei 
merkittävyydestään huolimatta ehkä sittenkään ole yhtä tärkeä kuin koko rekry-
tointiprosessia kuvaava kestomuuttuja. Aineistossa rekrytointiaikaa koskevat tie-
dot kuitenkin puuttuvat avoinnaolon kestoa useammin. 

Työnvälityksen tutkimus on ollut työvoimapolitiikan analyyseissa vähäistä. Osin 
tämä on johtunut käytettävissä olevista aineistoista, joista työnvälitystä koskevat 
"pehmeämmät" työvoimapolitiikan toimenpiteet ovat puuttuneet. Samanlainen 
ongelma näyttää koskevan myös tämän tutkimuksen avointen työpaikkojen rekis-
teriä: työvoimatoimiston toiminnasta on aineistossa tietoa niukasti, osin välilli-
sesti prosessin lopputuloksen kautta ja pehmeämmät, viime vuosina keskeiseen 
asemaan nousseet tiedottavan työnvälityksen menetelmät puuttuvat aineistosta. 
Toisaalta tulokset osoittavat työhönosoitusten kiistattoman tehon ja vaikutuksen. 
Voidaan arvioida, että tiedottavalla työnvälityksellä on samansuuntainen, positii-
vinen, mutta lievempi vaikutus. Toisaalta sen käyttö on laajaa, joten kokonais-
vaikutus voi olla hyvinkin merkittävä. Muut yhteensovitukseen vaikuttavat sei-
kat, kuten työnhaussa auttaminen esimerkiksi työnhakuvalmennuksen avulla, 
eivät nekään näy tästä aineistosta. 

Työhönosoituksissa on kyse kuitenkin muun työnvälitystoiminnan tavoin kysyn-
nästä, tarjonnasta ja niiden yhteensopivuudesta. Työhönosoitusten onnistuminen 
ja hyvä vaikuttavuus ei ole vain työvoimatoimiston toimista kiinni, vaan se, ky-
syykö työnantaja tällaista palvelua, on lähtökohta sen tarjoamiselle. 
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Julkisen työnvälityksen avoimista työpaikoista lähes puolet on tavanomaisia päi-
vätyönä tehtäviä vähintään kolmen kuukauden kestoisia palkkatyösuhteita, sa-
moin vajaa puolet korkeintaan yhden tekijän suhteen epätyypillisiä ja voimak-
kaammin epätyypillisiä töitä on enää alle 10 %. Rekrytointi on vilkkainta yritys-
sektorilla ja kaupungeissa. Palvelu-, kaupallinen, teollinen sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuoltotyö ovat keskeiset ammattiryhmät.  

Rekrytointiprosessin analysoinnissa havaittiin, että rekrytointiaikaa koskeva 
muuttuja ei toimi oikein tapauksissa, joihin sisältyy täyttöviivettä eli työpaikan 
täyttö tapahtuu aikaisintaan työn aiottuna alkamispäivänä. Viiveen lisääminen 
rekrytointiaikaan korjasi ongelman. Samanlainen korjaus voitaisiin tehdä työhal-
linnon tilastojärjestelmään, vaikka sen kokonaistasolla sisältämä virhe onkin 
melko pieni.  

Prosessi on yleensä hyvin tehokas, jos se päättyy työvoimatoimiston hakijalla 
täyttöön. Tämä viittaa siihen, että jos paikkaan löytyy työvoimatoimiston haki-
joista sopiva ehdokas, tämä tapahtuu varsin ripeästi. Koska työnhakijoiden varan-
to vaihtuu huomattavan paljon hitaammin kuin avoimet työpaikat, ei työnantajan 
yleensä ole kannattavaa tai mahdollista pitkään odotella paikkaan "seuraavia 
työnhakijoita", mutta työnhakijoiden kannattaa kyllä katsoa melko nopeasti vaih-
tuvat työpaikat. 

Lyhyttä työpaikan avoinnaolon kestoa selittävät parhaiten alle kolmen kuukau-
den työn kesto ja työhönosoituksen tekeminen. Keskimääräistä lyhyempää rekry-
tointiaikaa selittävät voimakkaimmin täyttöviive, työhönosoitus ja alle kolmen 
kuukauden työn kesto. Työvoimatoimiston hakijalla täytön todennäköisyyttä li-
säävät eniten työhönosoitus, muu kuin palkkatyösuhde ja alle kolmen kuukauden 
työn kesto. Tulosten perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, että työvoimatoimisto on 
ottanut aktiivisen roolin työmarkkinoiden toimivuuden edistämisessä siellä missä 
pitääkin eli muutoin kenties hitaammin ja hankalammin täytettävissä työpaikois-
sa. TE-keskusalueista Kaakkois-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa 
työvoimatoimiston hakijalla täyttö on muita alueita todennäköisempää.  

Täyttöviiveestä saatu käsitys näyttää lähinnä siltä, että se liittyy usein hyvin te-
hokkaisiin rekrytointiprosesseihin, eikä tehottomiin, niin kuin voisi olettaa. Tämä 
johtuu ilmeisesti siitä, että viivettä syntyy tyypillisesti silloin, kun aiottu työn 
alkamispäivä on puristettu liian tiukaksi. Viive on myös hälytys työvoimatoimis-
tolle, joten toimiston hakijat menestyvät hyvin viivepaikkojen täytössä. Viive-
paikkojen rekrytointiaika on kaikkia paikkoja 15 päivää lyhyempi ja hakupaikat 
pois lukien 9 päivää lyhyempi. 
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Kuvio 24.  Rekrytointiajat ja avointen työpaikkojen keskeiset virrat vuonna 
200250

 

                                                           
50 Työministeriön julkaisemat tilastotiedot antavat jossain määrin erilaiset luvut kuin tämän tutkimuksen 
perusteella. Erot selittyvät todennäköisesti kokonaan tutkimuksessa tehdyillä rajauksilla. Työpaikkavaran-
to 21 600 on Työpoliittisessa aikakauskirjassa (4/2003, taulu 18) julkaistu tieto. Todellisella paikkojen 
tulovirralla ja kestolla estimoituna määrä jäisi alle 20 000:n, mutta osa paikoista on "vanhaa varantoa" ja 
osa täyttämättä jäävistä kasvattaa paikkavarantoa. Täytettyjen paikkojen kokonaismäärä 303 700 on TM 
tilastotiedote 2003:2:n luku ja osavirrat ovat tutkimuksen aineistosta laskettuja. Tämän vuoksi kaikki 
summat eivät täsmää keskenään. Joka tapauksessa sekä uusia että "ratkaistuja" paikkoja oli kumpiakin 
noin 315 000 kpl. 
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työpaikkojen 
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Oheinen asetelma tiivistää rekrytointiin liittyviä keskeisiä virtoja ja kestotekijöitä 
samaan kuvioon. Avoinna olleita paikkoja oli kaikkiaan noin 327 500 (tämä on 
kuviossa piirretty kuvaamaan "uusia" avoimia paikkoja, mutta niitä oli todelli-
suudessa vähemmän, n. 315 000, koska osa vuonna 2002 avoinna olleista pai-
koista oli ilmoitettu avoimeksi ennen vuonna 2002 alkua51). Paikkoja oli keski-
määrin joka päivä avoinna 21 600 kappaletta. Täytettyjä paikkoja oli lähes 
304 000. Täyttötavat on hajotettu keskeisiin osiinsa. Kuvion yläosaan on piirretty 
neljä erilaista rekrytointiajan janaa, mikä hahmottaa visuaalisesti viivepaikkojen 
erikoisen rekrytointiajan ja hakupaikkojen vaikutuksen. Alaosassa on piirretty 
avoinnaolon keston janat. 

Rekrytointiongelmien luonne 

Rekrytointiongelmat osoittautuivat tutkimuksessa enemmän yksittäisiksi ongel-
mapaikoiksi kuin varsinaisiksi ongelma-ammateiksi, vaikka tarkasteluun otettiin 
eniten rekrytointiongelmista kärsineitä erillisammatteja. Esimerkiksi viiveet eivät 
olleet ongelma-ammateissa pitempiä kuin muissakaan työpaikoissa ja työnanta-
jahaastattelun ongelma-ammateissa viiveet olivat jopa lyhyempiä muissa työpai-
koissa. Tämäkin vahvistaa viiveen luonteesta esitettyä päättelyä. Yksittäisten 
paikkojen luonteeseen liittyvää piirrettä rekrytointiongelmissa ilmentää sekin, 
että erilaiset rekrytointiongelmaindikaattorit toimivat odotetulla tavoin vain muu-
tamien ammattien osalta.  

Rekrytointiongelmista eniten kärsivät ammatit ryhmittyivät neljään avoinnaolon 
keston ja rekrytointiajan erottamaan luokkaan: suorittavan tason ammatit, yrittä-
jä- ja provisiopalkkaiset ja epätyypillisen työajan ammatit, alemman korkea-
asteen (ja kausiluontoisen rekrytoinnin) ammatit sekä akateemiset ammatit. Tar-
kastellut 24 ammattia ryhmittyvät ilmeisesti myös koko työmarkkinoiden kannal-
ta kiintoisalla tavoin: akateemisiin ylempiin toimihenkilöihin panostetaan jo rek-
rytointivaiheessa toisella tavoin kuin suorittavan tason henkilön rekrytointiin (vrt. 
Harkman 2003, 23 pysyvistä ja muista töistä). Kuitenkin työnantajan toiminnassa 
on paljon vaihtelua eri ammattien kohdalla. Esimerkiksi volyymiltaan suuren 
opettajien ryhmän rekrytointikäytäntö ainakin vuonna 2002 näytti erinomaisen 
tehottomalta työnantajan toiminnalta, koska itse avoinnaolon kesto oli kuitenkin 
kohtuullisen lyhyt. 

Työvoimatoimistojen raportoimien rekrytointiongelmien esiintyminen on yleistä 
palvelutyössä, terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä, maa- ja metsätaloustyössä 
sekä kaupallisessa työssä.  

                                                           
51 Työpaikkailmoituksista oli avoinnaolon alkamispäivä ennen vuoden 2002 alkua 6 738 kappaleessa ja 
180 096 kappaleessa se oli vuoden 2002 aikana.  
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Rekrytoinnin tehostamisen vaikutus 

Vuoden 2002 avointen työpaikkojen virralla (26 000 kuukaudessa) ja rekrytoin-
nin kestolla (32 päivää eli noin 1,05 kuukautta) oli työnantajilla julkisessa työn-
välityksessä jatkuvasti meneillään noin 27 350 rekrytointiprosessia. Tosin työn-
antaja käytti vuonna 2002 keskimäärin kahta hakukanavaa paikkaa kohden, joten 
prosessit eivät ole mitenkään julkisen työnvälityksen yksinoikeuksia, vaan se on 
jatkuvassa kilpailutilanteessa. Työnhakijoiden haettavana oli keskimääräisellä 20 
päivän avoinnaolon kestolla jatkuvasti keskimäärin noin 17 100 avointa työpaik-
kaa. (Työministeriön julkaisema paikkavaranto oli 21 600. Ero selittynee koko-
naan tässä tutkimuksessa tehdyillä rajauksilla, jolloin tutkimuksen paikkavaranto 
kuvaa enemmän reaalista paikkavarantoa ja erilaiset "rekisteriominaisuudet" on 
puhdistettu siitä pois.).  

Kun täytettyjä työpaikkoja oli julkisessa työnvälityksessä vuoden 2002 aikana 
keskimäärin 25 200 kuukaudessa, merkitsisi yhden päivän keston lyhennys rekry-
tointiajassa tällöin noin 830 työllistä lisää kullakin hetkellä. Kun työvoimatoi-
miston hakijalla täytettiin paikoista 12 100 kuukaudessa, merkitsisi yhden päivän 
keston lyhennys noin 400 työvoimatoimiston työnhakijan työllisyyttä lisää toteu-
tuneella työvoiman kysynnän tasolla. Näin voidaan todeta, että rekrytointiajan 
pienetkin tehostumiset esimerkiksi tehokkaamman työnvälitysteknologian seura-
uksena aiheuttavat suuria taloudellisia hyötyjä. Tämä perustuu nimenomaan suu-
reen transaktioiden määrään ja niiden suhteellisen lyhyeen kestoon. Tehokkaam-
pi rekrytointiprosessi merkitsee yrityksille avoimina työpaikkoina olevan poten-
tiaalisen tuotannon osittaista käyttöön ottoa, jolloin rekrytointikustannukset las-
kevat ja yritys voi palkata lisää työvoimaa.  

Työvoimapoliittisia päätelmiä ja arvioita 

OECD:n piirissä saatu kokemus aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuudesta 
korostaa työnvälitykseen liittyviä toimintoja: syvälliseen neuvontaan, työllisty-
misinsentiiveihin ja työnhakuohjelmiin tulisi luottaa mahdollisimman paljon52. 
Näillä toimilla parannetaan yhteensovituksen laatua ja tehokkuutta, ne voivat 
lisätä tehokasta työvoiman tarjontaa ja näin auttaa työmarkkinoiden toimivuuden 
parantamisessa. Työnvälitystä ja siihen liittyviä palveluja niin työnantajille kuin 
työnhakijoille tulisi tutkia huomattavasti nykyistä enemmän. 

Työnvälityksen kehittämisessä kannattaa tutkia mahdollisuuksia yhteensovitus-
teknologian parantamiseen niin, että laadukkaat ja nopeat rekrytointiprosessit 
yleistyvät myös niissä ammateissa, joissa rekrytointiajat ovat nyt pitkiä tai suh-
teettoman pitkiä avoinnaolon kestoon nähden.  

                                                           
52 Martin (2000) 203. 
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Työministeriön talousarvioesitys (ks. sivulta www.mol.fi) vuodelle 2004 nostaa 
työnvälityksen toimintaan välittömästi liittyvistä asioista esille strategisena ta-
voitteena rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuuden. Alustava ta-
voite vuodelle 2004 on, että näitä toimipaikkoja olisi (enintään) 27 %. Volyymi-
tietojen arvioissa esitetään, että työnvälityksessä olisi työnhakija-asiakkaita 
(vuoden aikana) 800 000 sekä koulutus- ja ammattitietoneuvonnan neuvontata-
pahtumiin osallistuisi 410 000 henkeä. Avoimille työmarkkinoille sijoittumiseen 
päättyviä työnhakuja arvioidaan olevan 620 000. Työnvälitykseen arvioidaan 
ilmoitettavan vuonna 2004 kaikkiaan 340 000 avointa työpaikkaa ja täytettävien 
paikkojen määräksi arvioidaan 310 000. Työvoimatoimiston työnantajakäyntejä 
tehtäisiin 23 000. Työnhakusuunnitelmia arvioidaan laadittavan yhdessä työnha-
kijoiden kanssa 130 000 kpl, työnhakukoulutuksen ja -valmennuksen aloittaisi 
70 000 henkilöä. Nämä tavoitteet ja arvioidut volyymitiedot kuvaavat työnväli-
tyksen moninaista ja valtavasta transaktioiden määrästä koostuvaa toimintaym-
päristöä. Tavoitteenasettelun painottaminen rekrytointiongelmien esiintymiseen 
vaikuttaa strategisesti oikein valitulta, koska se kuvaa toiminnan vaikutuksia rek-
rytoiviin työnantajiin ja työmarkkinoiden toimivuuteen. Tällainen rekrytointion-
gelmia koskeva tavoite on selkeydestään huolimatta varsin pelkistetty tavoite, 
eikä työvoimatoimiston toimia voi helposti erottaa markkinatilanteen vaikutuk-
sesta. Mutta tarvitseeko sitä tässä tapauksessa erottaakaan, ei ole ehkä itsestään 
selvää. Työnantajia ei ehkä kovinkaan paljon kiinnosta, johtuvatko rekrytoin-
tiongelmat joistain markkinatekijöistä vai työvoimatoimiston toimista, vaan itse 
tulos on ratkaisevaa. Tässä tutkimuksessa rekrytointiongelmista ilmeni, että ne 
ovat luonteeltaan enemmän yksittäisiä paikkoja kuin edes keskeisiä ongelma-
ammatteja. Niihin vaikuttaminenkin vaatii siten hyvin räätälöityä otetta.  

Rekrytointiongelmia onkin tutkittava edelleen lisää. Rekrytointiongelmia koske-
vien indikaattorien kehittäminen osoittautui hankalaksi ja paljasti samalla jotain 
ongelmien luonteesta yksittäisiin paikkoihin jäsentyvänä kysymyksenä. Kuiten-
kin myös indikaattoreita on edelleen yritettävä kehittää, koska tässä tutkimukses-
sa kehitetyt indikaattorit eivät ole vielä riittäviä. 

Työministeriö on luopunut ainakin talousarviotasolla aiemmista työpaikkojen 
täytön tehokkuustavoitteista, joissa tavoite määriteltiin paikkojen täyttämisenä 
työnantajan aikomaan työn alkamispäivään mennessä. Nämä tavoitteet pystyttiin 
toteuttamaan jopa yli 95-prosenttisesti. Vaikka vuoden 2004 talousarviossa näistä 
tavoitteista onkin luovuttu, voidaan julkisen työnvälityksen rekrytointimarkkinoi-
den tehokasta ja laadukasta toimintaa pitää keskeisen tärkeänä tavoitteena koko 
työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoimapolitiikan muiden toimenpiteiden tu-
loksellisuutta ajatellen. Valikoiva työnvälitysprosessien (erityisesti rekrytoin-
tiaikojen) tehostaminen voisi todennäköisesti lisätä ainakin muutamilla sadoilla 
henkilöillä työllisten määrää ja toisi julkiseen työnvälitykseen lisää avoimia työ-
paikkoja. Tehokkaissa rekrytointiprosesseissa työvoimatoimiston työnhakijat 
näyttävät menestyvän varsin hyvin työpaikkojen täytössä.  

 

http://www.mol.fi/
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Työnvälityksen volyymit ovat niin suuria, että jo pienilläkin kestotekijöiden muu-
toksilla esimerkiksi työnvälitysteknologiassa voidaan potentiaalisesti saada suu-
ria vaikutuksia aikaan (vaikka esimerkiksi yksittäisen työvoimavirkailijan näkö-
kulmasta voi tuntua melko yhdentekevältä, täytetäänkö työpaikka tänään vai 
huomenna). Työhallinto onkin panostanut voimakkaasti työnantajien palvelun 
kehittämiseen, työpaikkoja voi muun muassa ilmoittaa avoimeksi 24 tuntia vuo-
rokaudessa (ilman verkkosopimusta) tai sopimusasiakkaat laajemmilla oikeuksil-
la klo 7–19 välisenä aikana. Nämä uudistukset ovat lähes poistaneet työpaikkojen 
rekisteröintiviiveen, mitä voidaan pitää merkittävänä saavutuksena. Esimerkiksi 
painettuun mediaan nähden tästä syntyy merkittävää kilpailuetua julkiselle työ-
voimapalvelulle. Työnantaja voi myös ilmoittaa työpaikan eurooppalaiseen 
EURES-työnvälitysjärjestelmään. Nämä viime vuosien kehitystyön tulokset (ks. 
esim. Työnvälityksen työnantajapalvelujen kehittäminen -projektin loppuraportti 
2001) ovat strategisesti keskeisiä ja lisäävät työmarkkinoiden toimivuutta. Julki-
sen työnvälityksen kilpailukykyyn ja kyvykkyyteen yhteensovitusten toteuttajana 
on kuitenkin aiheellista panostaa jatkuvasti.  

Julkisen työnvälityksen yksityiskohtaisia analyyseja tarvitaan jatkossakin toi-
minnan strategisen ja operatiivisen kehittämisen tueksi. Tässä keskeisiä kohteita 
ovat suurkaupunkien työmarkkinoiden tarkempi tutkiminen sekä rekrytointipro-
sessin ja työpaikkojen täytön erilaisten selittävien tekijöiden yksityiskohtaisempi 
analyysi.  

Hallituksen työllisyysohjelmassa vuosina 2003–2007 toteutetaan laaja julkisen 
työvoimapalvelun rakenneuudistus. Työllisyysohjelman tavoitteiden toteutumi-
sen kannalta on tärkeää, että työnvälityksen toimivuus, laatu ja tehokkuus ovat 
uudistuksen valmistelussa riittävästi mukana.   
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Liitteet 

Luku 4. 

Liitekuvio 1.  Työpaikkojen määrä suurkaupunkien työvoimatoimistojen 
työnvälitysmarkkinoilla vuonna 2002, kpl 

suurkaupungit

Kuopio
Vaasa

Jyväskylä
Päijät-Häme

Oulun seutu
Vantaa

Espoo
Turku

Tampere
Helsinki

ty
öp

ai
kk

oj
en

 m
ää

rä 60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

 
Luku 5. 

Liitekuvio 2.  Rekrytointiaika ja avoinnaolon kesto työpaikkamäärän (vasen) 
ja tehtyjen työhönosoitusten (oikea) mukaan, vrk  
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Liitetaulukko 1. Klusterianalyysin läheisyysmatriisi (Pearson-korrelaatiot)  

Läheisyysmatriisi 
Muuttujat työn kesto 

henkilökunnan ko-
ko 

täyttöviive, vrk ha-
ku-paikat pl. 

avoinnaolon kesto, 
vrk hakupaikat pl. 

tehdyt työhönosoi-
tukset, m

äärä 

luokiteltu paikka-
m

äärä 

viivekorjattu rek-
rytointiaika, ha-
kup.pl. 

Työn kesto 0,000 0,036 0,077 0,282 0,050 0,008 0,282

Henkilökunnan 
koko 

0,036 0,000 0,026 0,100 0,034 0,079 0,100

Täyttöviive, vrk 
hakupaikat pl. 

0,077 0,026 0,000 0,594 0,070 0,017 0,594

Avoinnaolon kesto, 
vrk hakupaikat pl. 

0,282 0,100 0,594 0,000 0,031 0,079 1,000

Tehdyt työhönosoi-
tukset, määrä 

0,050 0,034 0,070 0,031 0,000 0,082 0,031

Luokiteltu paikka-
määrä 

0,008 0,079 0,017 0,079 0,082 0,000 0,079

Viivekorjattu rek-
rytointiaika, ha-
kup.pl. 

0,282 0,100 0,594 1,000 0,031 0,079 0,000

 

Liitetaulukko 2.  Rekrytointiajan estimointi avoinnaolon keston avulla, line-
aarinen regressio (hakupaikat pl.) pääammattiryhmittäin 

Pääammattiryhmä r2 Lineaarinen malli Merkitsevyys N
Tekninen, luonnontieteellinen ym. 
työ 

0,64 11,7+0,99X *** 1630

Terveydenhuolto ja sosiaalialan työ 0,56 10,5+1,09X *** 19195
Hallinto- ja toimistotyö 0,52 12,5+1,03X *** 7883
Kaupallinen työ 0,33 16,5+1,07X *** 13885
Maa- ja metsätaloustyö 0,50 10,7+1.08X *** 5435
Kuljetus- ja liikennetyö 0,60 7,0+1,07X *** 4438
Rakennustyö 0,61 6,8+0,99X *** 7098
Teollinen työ 0,59 8,8+1,03X *** 13540
Palvelutyö 0,61 7,5+1,07X *** 20445
Muualla luokittelematon työ 0,02 32,2+0,49X *** 267
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Liitetaulukko 3.  Rekrytointiajan estimointi avoinnaolon keston avulla, 
lineaarinen regressio (hakupaikat pl.) TE-keskuksittain 

TE-keskus (tai vast.) r2 Lineaarinen malli Merkitsevyys N 
Uusimaa 0,48 9,9+1,07X *** 23993 
Varsinais-Suomi 0,61 7,5+1,07X *** 7522 
Satakunta 0,57 14,8+0,96X *** 4233 
Häme 0,44 16,1+1,0X *** 7189 
Pirkanmaa 0,53 10,9+1,04X *** 8257 
Kaakkois-Suomi 0,48 11,9+1,07X *** 4072 
Etelä-Savo 0,46 14,3+1,0X *** 1970 
Pohjois-Savo 0,44 12,1+1,06X *** 4223 
Pohjois-Karjala 0,48 10,5+1,0X *** 1879 
Keski-Suomi 0,61 9,9+1,0X *** 3882 
Etelä-Pohjanmaa 0,62 6,4+1,1X *** 5506 
Pohjanmaa 0,46 14,8+1,07X *** 5326 
Pohjois-Pohjanmaa 0,36 7,0+1,06X *** 9474 
Kainuu 0,48 7,2+1,05X *** 2088 
Lappi 0,60 5,9+1,08X *** 3374 
Ahvenanmaa 0,61 8,4+1,26X *** 742 
Työlinja 0,66 40,7+0,82X *** 78 
 

Liitetaulukko 4.   Rekrytointiajan estimointi avoinnaolon keston avulla, line-
aarinen regressio keskeisissä rekrytointiongelmista kärsi-
neissä ammateissa 

Ammatti r2 lineaarinen malli merkitsevyys N 
Siivooja 0,50 7,6+1,04X *** 6538 
Myyntiedustaja 0,81 9,0+0,98X *** 1176 
Puhelinmyyjä 0,82 9,8+0,96X *** 655 
Myyntineuvottelija 0,66 8,4+1,07X *** 648 
Sairaanhoitaja 0,59 10,8+1,06X *** 2444 
Hitsaaja 0,74 7,2+1,08X *** 589 
Kokki 0,62 11,9+1,03X *** 1488 
Farmaseutti 0,72 19,6+0,93X *** 173 
Yleislääkäri 0,39 33,3+0,76X *** 314 
Rakennussiivooja 0,71 5,4+1,01X *** 178 
Perus/lähihoitaja 0,51 8,6+1,14X *** 3155 
Parturi-kampaaja 0,80 11,6+0,99X *** 592 
Tarjoilija 0,63 9,9+1,04X *** 1284 
Kodinhoitaja 0,81 10,5+0,89X *** 25 
Marjanpoimija 0,48 23,7+0,93X *** 772 
Puutarhatyöntekijä 0,44 13,4+1,07X *** 910 
Vartija 0,41 12,7+0,92X *** 228 
Autonasentaja 0,59 11,3+0,95X *** 365 
Atk-suunnittelija 0,37 14,0+0,96X *** 232 
Hammaslääkäri 0,49 22,9+1,02X *** 177 
Lastentarhanopettaja 0,24 25,7+1,09X *** 1407 
Lastenhoitaja 0,32 8,5+1,32X ** 20 
Psykologit 0,31 24,7+1,02X *** 400 
Opettajat 0,22 40,0+1,81X *** 6922 
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Liitekuvio 3a.  Avoinnaolon kesto ja viivekorjattu rekrytointiaika keskimäärin 
TE-keskuksittain, vrk (hakupaikat pois lukien) 

TE-keskus

Työlinja

Ahvenanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Häme
Satakunta

Lappi
Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Keski-Suomi

Pohjanmaa

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

Pirkanmaa

Varsinais-Suomi

Uusimaa

ke
st

o,
 v

rk 80

60

40

20

0

avoinnaolon kesto,

vrk hakupaikat pl.

viivekorj. rekryt.

aika, hakupaikat pl.

 

Liitekuvio 3b. Avoinnaolon keston osuus viivekorjatusta rekrytointiajasta TE-
keskuksittain, % (hakupaikat pois lukien) 
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Liitetaulukko 5.   Avoinnaolon keston logit-estimointi, hakupaikat pois lukien 
(avoinnaolon kesto 1–17 tai vähintään 18 vrk) 

Muuttuja (suluissa binaarimuuttujan 
luokan 1 arvo) Kerroin B Keskivirhe Merkitsevyys 

Suhteellinen 
riski Exp(B)

Täyttöviive (on) -0,129 0,017 *** 0,879
Paikkojen määrä (min. 2) 0,489 0,018 *** 1,631
Työhönosoitus (on) -0,820 0,017 *** 0,440
Työaika (ei päivätyö) -0,023 0,015  0,977
Työn kesto (alle 3 kk) -1,172 0,016 *** 0,310
Työpaikan tyyppi (ei palkkatyö) -0,330 0,022 *** 0,719
Suurkaupunki (10 suurta kaupunkia) -0,149 0,013 *** 0,861
Rekrytointiongelma-ammatti TM 
(on) 

0,436 0,016 *** 1,546

Rekrytointiongelma-ammatti haast. 
(on) 

0,005 0,022  1,005

Koulutusvaade (on) 0,166 0,031 *** 1,181
Vakio -0,295 0,012 *** 0,744
N 127 015  
Oikein luokiteltuja havaintoja, % 69  
Cox & Snell r2, % 
Nagelkerke r2, % 

10 
14

 

log likelihood 144507,8  
*** = tilastollisesti merkitsevä riskitasolla p<0,001 
 

Liitetaulukko 6.  Työvoimatoimiston hakijalla täytön logit-estimointi  
(työpaikan täytössä muu tilanne - täytetty työvoimatoimis-
ton hakijalla) 

 
Kerroin B Keskivirhe Merkitsevyys 

Riskisuhde 
Exp(B) 

Täyttöviive (on) -0,008 0,022 0,724 0,992 
Paikkamäärä (min. 2) -0,095 0,027 0,000 0,909 
Työhönosoitus (on) 1,398 0,027 0,000 4,047 
Työaika (ei päivätyö) 0,074 0,022 0,001 1,076 
Työn kesto (alle 3 kk) 0,142 0,021 0,000 1,153 
Työpaikan tyyppi (ei palkkatyö) 0,916 0,040 0,000 2,498 
Rekrytointiongelmia TM (on) 0,039 0,029 0,181 1,040 
Rekrytointiongelmia haast. (on) -0,109 0,039 0,006 0,897 
Suurkaupunki (on) 0,924 0,023 0,000 2,518 
Rekrytointiaika (26- pvää) -0,546 0,025 0,000 0,579 
Avoinnaolon kesto (18- pvää) -0,209 0,025 0,000 0,811 
Koulutusvaatimus (on) -0,513 0,039 0,000 0,599 
TE-keskus (referenssiryhmä Uusimaa)   0,000  

Varsinais-Suomi -0,398 0,040 0,000 0,672 
Pirkanmaa -0,628 0,038 0,000 0,534 
Kaakkois-Suomi 0,250 0,053 0,000 1,284 
Etelä-Savo -0,530 0,061 0,000 0,589 
Pohjanmaa -1,295 0,037 0,000 0,274 

 
Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla. 
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Kerroin B Keskivirhe Merkitsevyys 

Riskisuhde 
Exp(B) 

Keski-Suomi -0,714 0,049 0,000 0,490 
Pohjois-Savo -0,923 0,047 0,000 0,397 
Pohjois-Karjala -0,911 0,062 0,000 0,402 
Kainuu -0,663 0,060 0,000 0,515 
Pohjois-Pohjanmaa -0,053 0,040 0,187 0,948 
Lappi -0,478 0,055 0,000 0,620 
Satakunta 0,058 0,048 0,227 1,060 
Häme -0,355 0,037 0,000 0,701 
Etelä-Pohjanmaa 0,241 0,048 0,000 1,272 
Ahvenanmaa -0,497 0,088 0,000 0,608 
Työlinja 0,156 0,250 0,532 1,169 

Ammattiryhmä (referenssiryhmä tekn., 
luonnontiet., yht. kunn. ym. työ) 

  0,000  

Terv. ja sos. alan työ 0,232 0,074 0,002 1,261 
Hall. ja tstotyö 0,029 0,073 0,694 1,029 
Kaupallinen työ -0,008 0,072 0,906 0,992 
Maa- ja metsät. työ 0,067 0,085 0,428 1,070 
Kuljetus ja liikennetyö -0,113 0,081 0,164 0,893 
Rakennustyö -0,096 0,073 0,191 0,909 
Teollinen työ 0,088 0,070 0,210 1,091 
Palvelutyö 0,170 0,072 0,018 1,186 
Luokittelematon 0,021 0,165 0,900 1,021 

Päätoimiala (referenssiryhmä alkutuo-
tanto) 

  0,000  

Teollisuus -0,062 0,066 0,345 0,940 
Rakentaminen -0,127 0,070 0,070 0,881 
Kauppa 0,003 0,067 0,966 1,003 
Majoitus ja ravitsemus -0,196 0,073 0,007 0,822 
Kulj., var., tietoliik. -0,171 0,074 0,022 0,843 
Rahoitus, vakuutus 0,017 0,134 0,897 1,017 
Liike-elämän palv. 0,124 0,064 0,054 1,131 
Julk.hall., maanp. 0,306 0,063 0,000 1,358 
Koulutus 0,082 0,074 0,271 1,085 
Terv. ja sos.huolto 0,174 0,068 0,011 1,190 
Muut palvelut 0,050 0,066 0,452 1,051 
Ta-kotitaloudet -0,395 0,077 0,000 0,674 
Kv.järj. ja ulkom edust. -0,574 0,490 0,242 0,563 
Muut -0,487 0,176 0,006 0,614 

Vakio 1,263 0,092 0,000 3,537 
Cox & Snell r2=13 %; Nagelkerke r2=21 %; oikein luokiteltuja havaintoja 82 %; log likelihood 75 890,2; 
N=93 826. 
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Liitetaulukko 7.  Työpaikan erilaisten täyttötapojen logit-estimointi 

Parametriestimaatit 
Työpaikan 
täyttö 

 Kerroin 
B 

Keski-
virhe 

Merkitse-
vyys 

Riskisuhde 
Exp(B) 

        
Täytetty 
työhönos. Intercept 21,573 1,804 ,000  
  täyttöviive (ei) 0,416 0,509 0,413 1,516 
  paikkamäärä (1 paikka) 1,815 0,538 0,001 6,139 
  työhönosoitus (ei) -18,131 0,585 0,000 1,335E-08 
  työaika (päivätyö) 0,696 0,492 0,157 2,006 
  työn kesto (3 kk-) -0,218 0,506 0,666 0,804 
  työpaikan tyyppi (palkkatyö) -1,544 0,814 0,058 0,214 
  rekrytointiongelmia TM (ei) 0,826 0,537 0,124 2,285 
  rekrytointiongelmia haast. (ei) -0,918 1,063 0,388 0,399 
  suurkaupunki (ei) 2,606 0,540 0,000 13,550 
  koulutusvaatimus (ei) -0,018 1,045 0,986 0,982 
  avoinnaolon kesto (1–20 pv) 0,183 0,704 0,795 1,200 
  rekrytointiaika (1–32 pv) 0,999 0,662 0,131 2,716 
Täyt. muuten 
tston hakijalla Intercept 19,860 1,804 0,000  
  täyttöviive (ei) 0,691 0,509 0,174 1,996 
  paikkamäärä (1 paikka) 0,237 0,537 0,659 1,268 
  työhönosoitus (ei) -15,308 0,585 0,000 2,248E-07 
  työaika (päivätyö) 0,648 0,492 0,188 1,911 
  työn kesto (3 kk-) 0,861 0,506 0,089 2,366 
  työpaikan tyyppi (palkkatyö) 1,340 0,814 0,100 3,820 
  rekrytointiongelmia TM (ei) 0,469 0,536 0,381 1,599 
  rekrytointiongelmia haast. (ei) -0,681 1,063 0,522 0,506 
  suurkaupunki (ei) 0,539 0,540 0,318 1,714 
  koulutusvaatimus (ei) 0,504 1,045 0,630 1,655 
  avoinnaolon kesto (1–20 pv) -0,611 0,704 0,386 0,543 
  rekrytointiaika (1–32 pv) 0,389 0,661 0,556 1,475 
Täyt. muuten Intercept 18,963 1,805 0,000  
  täyttöviive (ei) 0,627 0,509 0,218 1,872 
  paikkamäärä (1 paikka) 0,493 0,538 0,359 1,637 
  työhönosoitus (ei) -15,508 0,586 0,000 1,840E-07 
  työaika (päivätyö) 0,719 0,492 0,144 2,052 
  työn kesto (3 kk-) 0,500 0,506 0,323 1,649 
  työpaikan tyyppi (palkkatyö) 1,099 0,816 0,178 3,001 
  rekrytointiongelmia TM (ei) 0,707 0,537 0,187 2,029 
  rekrytointiongelmia haast. (ei) -0,777 1,063 0,465 0,460 
  suurkaupunki (ei) 1,850 0,540 0,001 6,362 
  koulutusvaatimus (ei) -0,198 1,045 0,850 0,820 
  avoinnaolon kesto (1–20 pv) -0,814 0,704 0,248 0,443 
  rekrytointiaika (1–32 pv) 0,174 0,662 0,793 1,190 
 
Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla.  
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Työpaikan 
täyttö 

 Kerroin 
B 

Keski-
virhe 

Merkitse-
vyys 

Riskisuhde 
Exp(B) 

Peruutettu Intercept 18,441 1,808 0,000  
  täyttöviive (ei) 0,435 0,510 0,394 1,545
  paikkamäärä (1 paikka) 0,892 0,540 0,099 2,439
  työhönosoitus (ei) -15,937 0,587 0,000 1,199E-07
  työaika (päivätyö) 0,833 0,493 0,091 2,300
  työn kesto (3 kk-) 0,775 0,507 0,126 2,170
  työpaikan tyyppi (palkkatyö) 0,180 0,816 0,826 1,197
  rekrytointiongelmia TM (ei) 0,658 0,538 0,221 1,931
  rekrytointiongelmia haast. (ei) -0,548 1,064 0,607 0,578
  suurkaupunki (ei) 2,017 0,541 0,000 7,513
  koulutusvaatimus (ei) -0,126 1,047 0,904 0,882
  avoinnaolon kesto (1–20 pvää) -0,632 0,705 0,370 0,531
  rekrytointiaika (1–32 pv) 0,035 0,662 0,957 1,036
Ehdokkaita 
riittävästi Intercept 16,430 1,810 0,000  
  täyttöviive (ei) 0,898 0,510 0,079 2,454
  paikkamäärä (1 paikka) 0,295 0,539 0,584 1,343
  työhönosoitus (ei) -15,479 0,587 0,000 1,894E-07
  työaika (päivätyö) 0,667 0,493 0,176 1,948
  työn kesto (3 kk-) 0,799 0,507 0,115 2,224
  työpaikan tyyppi (palkkatyö) 1,196 0,820 0,145 3,307
  rekrytointiongelmia TM (ei) 0,663 0,538 0,218 1,940
  rekrytointiongelmia haast. (ei) -0,471 1,065 0,658 0,625
  suurkaupunki (ei) 2,309 0,541 0,000 10,068
  koulutusvaatimus (ei) 0,220 1,047 0,834 1,246
  avoinnaolon kesto (1–20 pvää) -0,430 0,705 0,542 0,650
  rekrytointiaika (1–32 pv) 0,230 0,662 0,728 1,259
Hakuaika  
päättynyt Intercept 18,825 1,804 0,000  
  täyttöviive (ei) 1,239 0,509 0,015 3,451
  paikkamäärä (1 paikka) 0,167 0,538 0,756 1,182
  työhönosoitus (ei) -14,845 0,586 0,000 3,572E-07
  työaika (päivätyö) 1,013 0,492 0,040 2,753
  työn kesto (3 kk-) 1,982 0,506 0,000 7,259
  työpaikan tyyppi (palkkatyö) 0,945 0,815 0,246 2,573
  rekrytointiongelmia TM (ei) 0,992 0,536 0,064 2,697
  rekrytointiongelmia haast. (ei) -1,600 1,063 0,132 0,202
  suurkaupunki (ei) 1,240 0,540 0,022 3,457
  koulutusvaatimus (ei) -0,090 1,045 0,931 0,914
  avoinnaolon kesto (1–20 pv) -0,668 0,704 0,342 0,513
  rekrytointiaika (1–32 pv) -0,636 0,661 0,336 0,529
Täytetty verkon 
kautta Intercept 10,385 2,150 0,000  
  täyttöviive (ei) 0,320 0,544 0,556 1,378
  paikkamäärä (1 paikka) 0,232 0,576 0,687 1,262
  työhönosoitus (ei) -13,706 0,000 , 1,116E-06
  työaika (päivätyö) 0,475 0,525 0,366 1,608
  työn kesto (3 kk-) 1,195 0,556 0,032 3,302
  työpaikan tyyppi (palkkatyö) 3,002 1,087 0,006 20,132
  rekrytointiongelmia TM (ei) -0,730 0,567 0,198 0,482
  rekrytointiongelmia haast. (ei) 0,204 1,134 0,858 1,226
  suurkaupunki (ei) -0,701 0,595 0,239 0,496
  koulutusvaatimus (ei) 1,735 1,450 0,231 5,671
  avoinnaolon kesto (1–20 pvää) -0,853 0,737 0,247 0,426
  rekrytointiaika (1–32 pv) 0,385 0,701 0,582 1,470 
Cox & Snell r2=55 %; Nagelkerke r2=58 %; McFadden r2=27 %; oikein luokiteltuja havaintoja 60 %;  
log likelihood 27 472,3; N=117 378. 
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Liitetaulukko 8.  Työvoimatoimistojen raportoimien rekrytointiongelma-
ammattien logit-estimointi (muu ammatti tai työvoimatoi-
mistojen raportoima rekrytointiongelma-ammatti) 

 kerroin B keskivirhe merkitse-
vyys 

riskisuhde 
Exp(B) 

Täyttöviive (on) -0,109 0,026 0,000 0,896 
Paikkamäärä (2-) 0,543 0,024 0,000 1,722 
Työhönosoitus (on) -0,335 0,025 0,000 0,715 
Työaika (ei päivätyö) 0,282 0,021 0,000 1,325 
Työn kesto ( alle 3 kk) -0,037 0,022 0,101 0,964 
Työpaikan tyyppi (ei palkkatyö) 1,311 0,029 0,000 3,711 
Koulutusvaatimus (on) 0,494 0,038 0,000 1,639 
Henkilöstön koko (referenssiryhmä 0–4)   0,000  

5–9 hlöä -0,039 0,031 0,208 0,962 
10–19 hlöä 0,184 0,033 0,000 1,203 
20–49 hlöä 0,111 0,032 0,001 1,117 
50–99 hlöä 0,307 0,038 0,000 1,359 
100–199 hlöä 0,274 0,040 0,000 1,315 
200–499 hlöä 0,033 0,039 0,405 1,033 
500–999 hlöä 0,142 0,052 0,006 1,153 
1000 tai yli hlöä -0,209 0,047 0,000 0,811 

TE-keskus (referenssiryhmä Uusimaa)   0,000  
Varsinais-Suomi -0,095 0,038 0,011 0,909 
Pirkanmaa 0,144 0,035 0,000 1,155 
Kaakkois-Suomi 0,137 0,042 0,001 1,147 
Etelä-Savo 0,027 0,052 0,607 1,027 
Pohjanmaa 0,078 0,044 0,076 1,081 
Keski-Suomi 0,078 0,050 0,118 1,081 
Pohjois-Savo 0,123 0,044 0,006 1,131 
Pohjois-Karjala -0,144 0,056 0,011 0,866 
Kainuu 0,026 0,077 0,741 1,026 
Pohjois-Pohjanmaa 0,043 0,042 0,311 1,043 
Lappi 0,050 0,050 0,322 1,051 
Satakunta 0,085 0,045 0,058 1,089 
Häme -0,020 0,040 0,613 0,980 
Etelä-Pohjanmaa 0,181 0,048 0,000 1,198 
Ahvenanmaa 0,023 0,205 0,913 1,023 
Työlinja 1,833 0,378 0,000 6,253 

Pääammattiryhmä (referenssiryhmä tekni-
nen, luonnontiet. ym. työ) 

  0,000  

Terv. ja sos. alan työ 9,793 2,695 0,000 17913,055 
Hall., tstotyö 0,109 3,116 0,972 1,116 
Kaupallinen työ 9,010 2,695 0,001 8187,895 
Maa- ja metsät.työ 9,715 2,696 0,000 16567,891 
Kulj. ja liik.työ 0,591 3,625 0,871 1,805 
Rakennustyö 0,061 3,299 0,985 1,063 
Teollinen työ 7,008 2,695 0,009 1105,881 
Palvelutyö 10,440 2,695 0,000 34201,651 
Luokittelematon 0,480 11,164 0,966 1,616 

 
Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla. 
 
 
 
 
 

 



 73

 
 
 
 
 
 kerroin B keskivirhe merkitse-

vyys 
riskisuhde 

Exp(B) 
Päätoimiala (referenssiryhmä alkutuotanto)   0,000  

Teollisuus -0,303 0,071 0,000 0,739 
Rakentaminen -0,184 0,097 0,058 0,832 
Kauppa -0,549 0,067 0,000 0,577 
Majoitus- ja rav.toim. -0,905 0,069 0,000 0,404 
Kulj.,var.,tietoliik. -1,760 0,131 0,000 0,172 
Rahoitus, vak. -0,528 0,183 0,004 0,590 
Liike-el.palv. 0,136 0,064 0,034 1,145 
Julk.hall.,maanp. -1,364 0,069 0,000 0,256 
Koulutus -2,630 0,105 0,000 0,072 
Terv. ja sos. huolto -0,754 0,068 0,000 0,470 
Muut palvelut -0,967 0,065 0,000 0,380 
Ta-kotitaloudet -2,472 0,179 0,000 0,084 
Kv. järj. ja ulkom. edust. -9,993 26,248 0,703 0,000 
Muut -1,749 0,555 0,002 0,174 

Vakio -10,257 2,696 0,000 0,000 
Cox & Snell r2=27 %; Nagelkerke r2=42 %; oikein luokiteltuja havaintoja 82 %;  
log likelihood = 71932,9; N=103 073. 
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Liitetaulukko 9.  Työnantajahaastattelun rekrytointiongelma-ammattien  
logit-estimointi (muu ammatti tai työnantajahaastattelussa 
raportoitu rekrytointiongelma-ammatti) 

  kerroin B keskivirhe merkitse-
vyys 

riskisuhde 
Exp(B) 

Täyttöviive (on) 0,065 0,040 0,104 1,067 
Paikkamäärä (2-) 0,034 0,040 0,397 1,035 
Työhönosoitus (on) 0,080 0,038 0,033 1,083 
Työaika (ei päivätyö) 0,277 0,032 0,000 1,319 
Työn kesto ( alle 3 kk) -0,152 0,034 0,000 0,859 
Työpaikan tyyppi (ei palkkatyö) -0,278 0,043 0,000 0,757 
Koulutusvaatimus (on) 0,840 0,044 0,000 2,316 
Henkilöstön koko (referenssiryhmä 0–4)   0,000  

5–9 hlöä 0,173 0,056 0,002 1,189 
10–19 hlöä 0,316 0,056 0,000 1,371 
20–49 hlöä 0,289 0,054 0,000 1,335 
50–99 hlöä 0,453 0,056 0,000 1,573 
100–199 hlöä 0,544 0,056 0,000 1,724 
200–499 hlöä 0,493 0,054 0,000 1,636 
500–999 hlöä 0,609 0,066 0,000 1,838 
1000 tai yli hlöä 0,640 0,059 0,000 1,896 

TE-keskus (referenssiryhmä Uusimaa)   0,000  
Varsinais-Suomi 0,135 0,060 0,024 1,145 
Pirkanmaa 0,062 0,054 0,253 1,064 
Kaakkois-Suomi 0,024 0,061 0,689 1,025 
Etelä-Savo 0,010 0,072 0,893 1,010 
Pohjanmaa -0,136 0,059 0,021 0,873 
Keski-Suomi -0,196 0,066 0,003 0,822 
Pohjois-Savo 0,037 0,062 0,549 1,038 
Pohjois-Karjala 0,046 0,070 0,506 1,047 
Kainuu 0,543 0,119 0,000 1,721 
Pohjois-Pohjanmaa 0,115 0,057 0,042 1,122 
Lappi 0,040 0,073 0,581 1,041 
Satakunta 0,110 0,061 0,070 1,117 
Häme 0,058 0,055 0,292 1,059 
Etelä-Pohjanmaa 0,088 0,068 0,200 1,092 
Ahvenanmaa -1,152 1,061 0,278 0,316 
Työlinja 0,405 0,476 0,395 1,499 

 
Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla. 
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 kerroin B keskivirhe merkitse-

vyys 
riskisuhde 

Exp(B) 
Pääammattiryhmä (referenssiryhmä tekni-
nen, luonnontiet. Ym. työ) 

  0,000  

Terv. ja sos. alan työ 8,579 4,048 0,034 5316,647 
Hall., tstotyö 6,671 4,048 0,099 789,407 
Kaupallinen työ 9,109 4,047 0,024 9035,104 
Maa- ja metsät.työ -0,046 5,286 0,993 0,955 
Kulj. ja liik.työ -0,037 5,630 0,995 0,963 
Rakennustyö 1,248 4,947 0,801 3,484 
Teollinen työ 8,424 4,048 0,037 4556,520 
Palvelutyö -0,557 4,437 0,900 0,573 
Luokittelematon -0,740 16,895 0,965 0,477 
Päätoimiala (referenssiryhmä alkutuotanto)   0,000  
Teollisuus 0,935 1,007 0,353 2,546 
Rakentaminen 0,014 1,156 0,990 1,015 
Kauppa 2,975 1,002 0,003 19,598 
Majoitus- ja rav.toim. 2,226 1,043 0,033 9,267 
Kulj.,var.,tietoliik. 3,045 1,015 0,003 21,006 
Rahoitus, vak. 2,426 1,064 0,023 11,317 
Liike-el.palv. 3,564 1,002 0,000 35,293 
Julk.hall.,maanp. 5,342 1,002 0,000 208,874 
Koulutus 5,950 1,002 0,000 383,722 
Terv. ja sos. huolto 5,412 1,002 0,000 224,190 
Muut palvelut 3,445 1,003 0,001 31,000 
Ta-kotitaloudet 2,380 1,064 0,025 10,805 
Kv. järj. ja ulkom. edust. -5,078 46,104 0,912 0,006 
Muut 2,383 1,424 0,094 10,841 

Vakio -15,037 4,170 0,000 0,000 
Cox & Snell r2=24 %, Nagelkerke r2=51 %, oikein luokiteltuja havaintoja 92 %, log likelihood = 
37 194,6, N=103 073 
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