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1.

JOHDANTO

1.1

Selvityksen tavoitteet ja toteutus

1.1.1 Tavoitteet ja selvityskysymykset
Draivia rekryyn –hanke on Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden hallinnoima ESRosarahoitteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on vastata toimintaympäristön ja muuttuvan
taloustilanteen luomiin haasteisiin. Hankkeella tuetaan rakennemuutoksen myötä vapaana olevan
osaamisen suuntaamista paremmin yritysten ja eri toimialojen tarpeita vastaavaksi, parannetaan
erityisesti nuorten koulutettujen sekä kokeneiden osaajien työllistymistä ja selvitetään vapaana
olevan työvoiman valmiuksia ja mahdollisuuksia liikkuvuuteen Pohjois-Norjaan, - Ruotsiin ja Suomeen.
Tämän Draivia rekryyn –hankkeen tilaaman selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa analyyttinen
katsaus työvoiman pohjoisen liikkuvuuden edistämisen tueksi. Selvityksen sisältö ja tavoitteet
ovat kohdistuneet kolmeen toisiaan tukevaan sisältöalueeseen. Selvityksen keskeiset tavoitteet
ovat olleet:
1. Kartoittaa Oulun kaupungin alueen liikkuvuuteen valmiin työvoiman määrä sekä selvittää
työvoiman liikkuvuutta kannustavia ja estäviä tekijöitä.
2. Kuvata prosessimuotoisesti Norjan ja Ruotsin lupa- ja sopimuskäytänteitä, sekä keskeistä
lainsäädäntöä ulkomaisen työntekijän työn tekemiseen, muuttamiseen sekä asumiseen
liittyen.
3. Kartoittaa Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin kohdemaakuntien1 työvoimapulaa kohtaavia
toimialoja sekä tarkastella näiden työvoimatarpeisiin liittyviä työvoima- ja osaamistarpeita yksityiskohtaisemmin.
Nyt käsillä oleva selvitysraportti pitää sisällään kuvauksen selvityksen tavoitteista yksi ja kolme.
Norjan ja Ruotsin lupa- ja sopimuskäytänteitä kuvaava selvitystyö on raportoitu erillisenä liitteenä tämän raportin ohessa. Lupa- ja sopimuskäytänteitä kuvaavan työosuuden tavoitteena on ollut tuottaa sellaista konkreettista aineistoa, jota Draivia rekryyn –hanke sekä muut työvoiman
liikkuvuutta edistävät toimijat voivat käyttää viestintä- ja neuvontatyössään.
1.1.2 Aineistot ja näkökulmat
Tämän selvityksen keskeisin aineisto perustuu Draivia rekryyn –hankkeen keskeisille kohderyhmille suunnattuihin kysely- ja haastatteluaineistoihin. Työllisyyden edistämisen ja työvoiman liikkuvuuden kannalta keskeisenä kohderyhmänä ovat toimineet Oulun kaupungin alueen työttömät
työnhakijat. Työttömille työnhakijoille suunnattiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston avustuksella
sähköinen kysely. Kysely toteutettiin niin, että TE-toimiston rekistereistä poimittiin satunnaisotannalla yhteensä 2000 työttömän työnhakijan yhteystiedot. Yhteystietojen perusteella kohderyhmälle lähetettiin sähköinen kysely, jolla pyrittiin kartoittamaan halukkuutta työn hakemiseen ja tekemiseen yllä mainituilta kohdealueilta sekä työvoiman liikkuvuutta kannustavia ja estäviä tekijöitä. Määräaikaan mennessä vastauksia saatiin yhteensä 455 kappaletta. Vastausmäärää voidaan pitää erinomaisena sillä suhteutettuna perusjoukon kokoon (Oulun kaupungin alueen
työttömien työnhakijoiden määrä2), vastausmäärä antaa alle +/- 5 % keskimääräisen virhemarginaalin.
Työttömien työnhakijoiden lisäksi selvityksen yhteydessä toteutettiin myös sähköinen kysely alueen keskeisten oppilaitosten opiskelijoille. Kysely kohdennettiin Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun sekä Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oppilaitoskohtaisten vastaajien
jakauma on nähtävissä alla olevasta kuviosta.

1

Selvitystyön kohdealueita ovat olleet Norjassa Nordlandin, Tromssan ja Finnmarkin läänit, Ruotsissa Norrbottenin ja Västerbottenin

läänit sekä Suomessa Lapin lääni.
2

Oulun kaupungin työttömien työnhakijoiden määrä oli huhtikuussa 2014 yhteensä 14126 henkilöä ja työttömyysaste 15,3 prosenttia

(Lähde: Työllisyyskatsaus 04/2014, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, julkaistu 20.5.2014)
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Kuvio 1: Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden määrä oppilaitoksittain

Kuten yllä olevasta kuviosta käy ilmi kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden kokonaismäärä oli
305, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena ja antavan riittävän tarkkuustason ja virhemarginaalin,
jos perusjoukoksi määritellään opiskelijoiden kokonaismäärä. Valitettavaa vastausten jakaumassa kuitenkin oli se, että oppilaitoskohtaiset vastaukset eivät kuitenkaan olleet riittävän tarkassa
suhteessa oppilaitoskohtaisiin opiskelijamääriin. Näin ollen oppilaitoskohtaisten vertailujen tekeminen ei tässä suhteessa ole hedelmällistä. Tässä selvityksessä pääpaino onkin ollut tuoda esiin
opiskelijoiden vastaukset kokonaisryhmänä ja esittää oppilaitoskohtaisia tietoja erikseen vain tietyin osin.
Työttömien työnhakijoiden ja opiskelijoiden lisäksi selvityksessä tarkasteltiin myös työssä olevan
työvoiman näkemyksiä liikkuvuushalukkuuteen. Työssä olevan väestön osalta tiedonkeruu toteutettiin henkilökohtaisina puhelinhaastatteluina ja selvityksessä haastateltiin yhteensä 80 henkilöä. Haastattelut toteutti Ramboll Management Consulting Oy:n ohjauksella Taloustutkimus Oy
toukokuussa 2014. Työssä olevien henkilöiden haastatteluissa kysymyksenasettelu oli sähköisiä
kyselyjä suppeampi, sillä työssä olevan työvoiman ei nähty edustavan tilaajan keskeistä kohderyhmää.
Aluekohtaiset työvoimatarveselvitykset toteutettiin pitkälti dokumenttianalyysinä. Työvoimatarveselvitysten laadinnassa hyödynnettiin Ramboll Management Consulting Oy:n paikallisia asiantuntijoita Norjassa ja Ruotsissa. Toimeksiannon keskeisenä tavoitteena oli kuvata kohdealueiden
keskeisiä työvoimatarpeita, työvoimapulasta kärsiviä toimialoja sekä avoimiin työpaikkoihin liittyviä osaamistarpeita. Dokumenttianalyysin lisäksi työvoimatarveselvityksissä hyödynnettiin myös
kansainvälisten EURES-työnvälitysneuvojien näkemyksiä ja kokemuksia.3
Selvityksen kolmannen työvaiheen ja tavoitteen eli maakohtaisten lupa- ja lainsäädäntökartoitusten osalta aineisto perustui myös pitkälti dokumenttianalyysiin. Ruotsiin ja Norjaan töihin hakeutuvia ulkomaalaisia varten on olemassa jo erittäin hyviä kansallisia neuvontapalveluja, joita on
hyödynnetty näiden prosessikuvausten laadinnassa.4 Dokumenttianalyysin lisäksi prosessikuvausten laadinnassa ja kommentoinnissa on käytetty apuna EURES-neuvojia sekä Rajaneuvonnan
asiantuntijoita. Erityiskiitos neuvonnasta ja arvokkaista kommenteista kuuluu erityisesti Marja
Ketolalle (EURES, Tornedalen Crossborder) sekä Päivä Koivupalolle (Rajaneuvonta, Haaparanta).

3

Ramboll Management Consulting Oy toteutti syksyllä 2013 kansallisen EURES-toiminnan arvioinnin, jonka yhteydessä kartoitettiin

laajasti työvoiman liikkuvuutta koskevaa monitorointitietoa ja näkemyksiä työvoiman liikkuvuuden mahdollisuuksista. Tätä Euroopan
komission edellyttämää raporttia ja sen sisältämää aineistoa on hyödynnetty myös tämän selvityksen yhteydessä. Raportin tilaaja oli
työ- ja elinkeinoministeriö.
4

Esimerkiksi Norja (NAV, https://www.nav.no/workinnorway/) ja Ruotsi (http://work.sweden.se/) sekä Pohjoismaiden yhteistyönä

tuotetut Rajaneuvonnan palvelut (http://www.rajaneuvonta.net/fi/)
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2.

SELVITYKSEN HAVAINNOT

2.1

Työttömien työnhakijoiden liikkuvuuspotentiaali

2.1.1 Vastaajien taustatiedot
Työttömille työnhakijoille suunnatun sähköisen kyselyn taustatietoina kerättiin sukupuoleen,
ikään, työttömyyden kestoon sekä työkokemukseen liittyviä tietoja. Sukupuolen osalta on alla
olevassa kuviossa esitetty kyselyyn vastanneiden jakauma. Kuten kuviosta käy ilmi, niin naisten
osuus vastaajajoukosta on hieman miehiä suurempi. Ero ei kuitenkaan ole niin suuri kuin esimerkiksi myöhemmin esiteltävien opiskelijakyselyiden osuudessa.

Kuvio 2: TE-kyselyyn vastanneiden henkilöiden jakauma sukupuolen mukaan

Vastaajien ikäprofiilin tarkastelu osoittaa, että valtaosa vastaajista kuului 30-44 -vuotiaiden ikäryhmään. Toiseksi suurimman ikäryhmän muodostivat 45-54 -vuotiaat 21 prosentin osuudella.
Nuorten työttömien työnhakijoiden osuus vastaajajoukosta oli noin 16 prosenttia.

Kuvio 3: TE-kyselyyn vastanneiden henkilöiden jakauma iän mukaan

Koulutustaustaltaan suurin osa vastaajista oli keskiasteen tutkinnon suorittaneita. Oulun kaupungin alueen elinkeinoelämän muutokset näkyvät selkeästi myös korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuudessa. Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus vastaajajoukosta oli yhteensä noin 39 prosenttia.

4
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Kuvio 4: TE-kyselyyn vastanneiden henkilöiden koulutustausta

Työttömyyden kesto on tärkeä taustamuuttuja, jonka avulla voidaan tässä yhteydessä tarkastella
työttömyysajan vaikutusta liikkuvuushalukkuuteen selvityksen kohdealueilla. Kuviossa viisi on
esitetty vastaajajoukon työttömyyden keston jakauma. Kuten kuviosta käy ilmi, niin suurin yksittäinen vastaajaryhmä ovat pitkäaikaistyöttömät eli henkilöt, joiden työttömyysjakso on kestänyt
yhtäjaksoisesti yli vuoden. Muiden vastauskategorioiden osalta vastausmäärät ovat varsin tasaisesti jakautuneet.

Kuvio 5: TE-kyselyyn vastanneiden henkilöiden työttömyyden kesto

Ikäryhmittäin tarkasteltuna voidaan sen sijaan tehdä hieman tarkempaa analyysiä vastaajajoukosta. Alla olevassa kuviossa (kuvio kuusi) on esitetty työttömyyden kesto ristiintaulukoituna
vastaajien ikäryhmien mukaan. Kuten kuviosta käy ilmi, niin pitkäaikaistyöttömien suhteellinen
osuus on selkeästi suurin 45-54 -vuotiaiden sekä yli 55-vuotiaiden keskuudessa.

Kuvio 6: TE-kyselyyn vastanneiden henkilöiden työttömyyden kesto suhteessa ikään

5
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Sähköisessä kyselyssä vastaajia pyydettiin myös vastaamaan millä toimialoilla he olivat työskennelleet ennen työttömyyden alkua. Toimialaluokituksena käytettiin yleisesti käytettyä TOLluokitusta ja vastausten jakauma on nähtävissä alla olevasta kuviosta. Vastaajien työttömyyttä
edeltäviä keskeisiä toimialoja olivat muu palvelutoiminta (27 %), teollisuuden toimialat (17 %),
terveys- ja sosiaalipalvelut (16 %), koulutusala (14 %), tukku- ja vähittäiskaupan alat (12 %)
sekä informaatio ja viestintäala (12 %).

Kuvio 7: TE-kyselyyn vastanneiden henkilöiden työttömyyttä edeltävien työpaikkojen toimialat

2.1.2 Aiempi kokemus maakunnan rajojen ulkopuolella työskentelystä
Kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan ovatko he olleet työuransa aikana töissä oman maakuntansa rajojen ulkopuolella. Hieman yllättäen maakunnan rajojen ulkopuolella olleiden osuus
vastaajajoukosta oli pienempi, noin 35 prosenttia ja koko työuransa Pohjois-Pohjanmaan alueella
tehneiden osuus 65 prosenttia. Jos tätä jakaumaa verrataan myöhemmin käsiteltäviin opiskelijakyselyiden tuloksiin, niin varsinkin korkeakoulututkintoa suorittavien vastausjakaumiin suhteutettuna maakunnan rajojen ulkopuolella työkokemusta hankkineiden määrä on noin 7-8 prosenttiyksikköä pienempi.

Kuvio 8: TE-kyselyyn vastanneiden henkilöiden aiempi työkokemus maakunnan rajojen ulkopuolelta

Kyselyyn osallistuneilta tiedusteltiin myös, että ovatko he työuransa aikana työskennelleet selvityksen keskeisillä kohdealueilla eli Pohjois-Ruotsissa, Pohjois-Norjassa tai Lapin maakunnan alueella. Tältä osin vastausjakauma on nähtävissä alla olevassa kuviossa yhdeksän.
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Kuvio 9: TE-kyselyyn vastanneiden henkilöiden aiempi työkokemus selvityksen kohdealueilla

2.1.3 Työttömien työnhakijoiden työskentelyhalukkuus kohdealueilla
Kuten edellisen luvun kuvioista kävi ilmi, aiempi työkokemus maakunnan rajojen ulkopuolella on
melko vähäistä Oulun kaupungin alueen työttömien työnhakijoiden joukossa. Vastaajia pyydettiin
kyselyssä kuitenkin kertomaan, että ovatko he jossain vaiheessa työuraansa harkinneet työskentelyä selvityksen keskeisillä kohdealueilla. Vastauksista käy ilmi, että Pohjois-Norjassa, PohjoisRuotsissa tai Lapin maakunnan alueella työskentelyä harkinneiden määrä on melko suuri. Pohjois-Norjaa työalueena harkinneiden osuus on 18 prosenttia. Vastaavasti Lapin maakunnan alueella työskentelyä harkinneiden määrä on kaikkein suurin eli 23 prosenttia vastaajista.

Kuvio 10: TE-kyselyyn vastannaiden henkilöiden selvityksen kohdealueilla työskentelyä harkinneiden osuudet

Harkintaa kuvaavat vastaukset eivät kuitenkaan anna oikeaa kuvaa kohderyhmän nykytilanteesta, vaan saattavat heijastaa näkemyksiä henkilöiden aiemmilta elämänvaiheilta. Vastaajia pyydettiinkin ottamaan myös kantaa siihen, että olisivatko he nyt valmiita työskentelemään selvityksen keskeisillä kohdealueilla.
Kuviosta 11 käy ilmi, että kyllä- ja ehkä- vastauksen antaneiden osuus on 54 prosenttia vastaajien kokonaismäärästä, kun taas kieltävästi vastanneiden osuus on 46 prosenttia. Tässä yhteydessä voidaan havaita ero siinä, miten vastaukset eroavat kysymysasettelun mukaan. Vastaajista 66
prosenttia ilmoitti siis, että he eivät ole aiemmin harkinneet työskentelemistä selvityksen kohdealueilla, mutta kun kysymysasettelu asetettiin heijastamaan nykytilaa ja tulevaisuutta, niin ainoastaan 46 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei olisi valmis työskentelemään selvityksen kohdealueilla.
7
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Mistä tämä 20 prosenttiyksikön ero sitten johtuu? Yksi keskeinen hypoteesi on se, että työttömäksi jääminen ja työttömyyden kesto vaikuttaa halukkuuteen hakea töitä myös oman maakunnan tai oman maan rajojen ulkopuolelta.

Kuvio 11: TE-kyselyyn vastanneiden halukkuus työskennellä selvityksen kohdealueilla

Edellä esitettyä hypoteesia varten on selvitettävä ristiintaulukoimalla esitetyt vastausjakaumat
työttömyyden keston mukaan. Kuten kuviosta 12 käy ilmi, niin työttömyyden kestolla ei näytä
kuitenkaan olevan selkeää vaikutusta siihen haluaisiko henkilö työskennellä selvityksen kohdealueilla vai ei.
Pitkäaikaistyöttömistä ja 7-12 kuukautta työttöminä olleista 18 prosenttia olisi valmis työskentelemään selvityksen kohdealueilla, kun taas vähemmän aikaa työttömänä olleiden vastaavat prosenttijakaumat ovat 25-27 prosenttia. Sen sijaan ehkä –vastauksen antaneiden joukossa pitkäaikaistyöttömien osuus on suurin. Kielteisesti lähtöhalukkuuteen suhtautuvat kuitenkin 7-12 kuukautta työttömänä olleet sekä 0-3 kuukautta työttömänä olleet. Työttömyyden keston tarkastelu
ei siis anna selkeää selittävää tekijää lähtöhalukkuudelle, vaan vastauksia on etsittävä muualta.

Kuvio 12: TE-kyselyyn vastanneiden yleinen halukkuus työskennellä selvityksen kohdealueilla työttömyyden keston mukaan

Kuten kyselyn taustamuuttujia käsittelevässä luvussa tuotiin esiin, pitkäaikaistyöttömien osuus
oli suhteellisesti suurinta vanhemmissa ikäluokissa. Näin ollen voidaan olettaa, että vastaajien
iällä on vaikutusta halukkuuteen työskennellä selvityksen kohdealueilla. Kuten alla olevasta kuviosta (kuvio 13) käy ilmi, tämä päätelmä pitää jossain määrin paikkaansa. Yli 45-vuotiaat vastaajat ovat selkeästi nuorempia ikäluokkia haluttomampia hakeutumaan töihin selvityksen kohdealueille, kun taas vastaavasti nuorempien ikäluokkien kyllä-vastausmääräät ovat jonkin verran
korkeampia.
8
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Kuvio 13: TE-kyselyyn vastanneiden yleinen halukkuus työskennellä selvityksen kohdealueilla iän mukaan

Myös sukupuolen vaikutusta lähtöhalukkuuteen selvitettiin. Alla olevassa kuviossa on ristiintaulukoitu vastaajien yleinen halukkuus työskennellä selvityksen kohdealueilla sukupuolen mukaan.
Kuviosta nousee esiin havainto, että naiset ovat selkeästi miehiä haluttomampia hakeutumaan
töihin selvityksen kohdealueille.

Kuvio 14: TE-kyselyyn vastanneiden yleinen halukkuus työskennellä selvityksen kohdealueilla sukupuolen mukaan

Sähköiseen kyselyyn vastanneita pyydettiin ottamaan myös tarkemmin kantaa siihen, että millä
mainituilla selvityksen kohdealueilla he olisivat erityisesti kiinnostuneita työskentelemään. Kysymyksen kohdalla vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi kuin yksi kohdealue. Kuviossa 15 esitetty jakauma osoittaa, että työskentelyhalukkuus Lapin maakunnan alueella on kohdealueista
selvästi suurinta. Vastaavasti Pohjois-Norja osoittautuu tässä suhteessa Pohjois-Ruotsia kiinnostavammaksi kohdealueeksi, kuten aiemmin oli jo havaittu.

Kuvio 15: TE-kyselyyn vastanneiden halukkuus työskennellä selvityksen kohdealueilla

9
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2.1.4 Työvoiman liikkuvuuden esteet
Toiminnan kehittämisen kannalta mielenkiintoinen näkökulma liittyy työvoiman liikkuvuuden esteisiin eli käytännössä niihin tekijöihin, jotka heikentävät työttömien työnhakijoiden halukkuutta
hakea töitä selvityksen kohdealueilta. Sähköisessä kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan
esitäytetystä vaihtoehtolistasta kolme keskeisintä tekijää, joiden he kokevat erityisesti heikentävän heidän halukkuuttaan hakea töitä selvityksen kohdealueilta.
Kuten alla olevasta kuviosta on nähtävissä, keskeisimmät esteet liittyvät erityisesti paikallisen
kielen osaamisen puutteeseen (56 %, Ruotsi, Norja) sekä perhesiteisiin (53 %). Muita merkittäviä tekijöitä ovat muihin sosiaalisiin suhteisiin liittyvät tekijät sekä omiin lapsiin liittyvät tekijät.
Myös omaan asumiseen liittyvät tekijät (esimerkiksi omistusasunto) ovat merkittäviä.

Kuvio 16: TE-kyselyyn vastanneiden näkemyksiä työvoiman liikkuvuuden esteistä

Alla oleviin taulukoihin on koottu sähköiseen kyselyyn vastanneiden henkilöiden nimeämiä keskeisiä työvoiman liikkuvuuden esteitä ikäryhmittäin sekä sukupuolen mukaan. Kunkin kategorian
osalta on esitetty viisi eniten esiin nostettua (TOP5) työvoiman liikkuvuuden henkilökohtaista estettä.
Ikäryhmittäin tehtävästä tarkastelusta voidaan huomata, että profiilit eivät juuri toisistaan eroa.
Ruotsin ja Norjan kielen osaamisen puute, tai pelko siitä, korostuu selkeästi esiin kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi perhesiteet ovat toinen merkittävä tekijä ja kielen osaamisen puutteeseen yhdistettynä nämä kaksi tekijää muodostavat selkeän TOP2 –kokonaisuuden ikäryhmästä riippumatta.
Ikäryhmittäin tehdystä analyysistä löytyy myös jonkin verran poikkeamia. Esimerkiksi omaan nykyiseen asumiseen liittyvät tekijät nousevat selkeämmin esiin mitä vanhemmasta ikäryhmästä on
kysymys. Esimerkiksi 30-44 –vuotiaiden joukossa omaan asumiseen liittyvät tekijät sijoittuvat
taulukossa viidenneksi, mutta siitä vanhemmissa ikäluokissa jo kolmanneksi. Toinen poikkeama
on se, että nuorten ikäluokkien osalta nousee esiin TOP5-listalle se, että henkilöillä ei ole tietoa
siitä mistä lähteä liikkeelle työnhaun suhteen ja mistä saisi siihen liittyvää tietoa.
Tämä on toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä havainto, sillä se luo alla olevassa taulukossa käytännössä ainoan kategorian, johon esimerkiksi viranomaistoiminnalla voidaan vaikuttaa. Viestinnässä tulee kiinnittää erityistä huomiota 15-29 –vuotiaisiin työttömiin työnhakijoihin,
joiden ikäryhmässä myös halukkuus työnhakuun selvityksen kohdealueilla on korkeinta.
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Taulukko 1: TE-kyselyyn vastanneiden TOP5 esteet ikäryhmittäin

15-24

25-29

30-44

45-54

55+

Paikallisen kielen
osaamisen puute
(Ruotsi, Norja)
Perhesiteet (parisuhde ja puolison työllistyminen)
Muut sosiaaliset suhteet (ystävä- ja kaveripiiri)

Paikallisen kielen
osaamisen puute
(Ruotsi, Norja)
Perhesiteet (parisuhde ja puolison työllistyminen)
Muut sosiaaliset suhteet (ystävä- ja kaveripiiri)

Perhesiteet (parisuhde ja puolison työllistyminen)
Paikallisen kielen
osaamisen puute
(Ruotsi, Norja)

Paikallisen kielen
osaamisen puute
(Ruotsi, Norja)
Perhesiteet (parisuhde ja puolison työllistyminen)
Omaan nykyiseen
asumiseen liittyvät
tekijät

Perhesiteet (parisuhde ja puolison työllistyminen)
Paikallisen kielen
osaamisen puute
(Ruotsi, Norja)
Omaan nykyiseen
asumiseen liittyvät
tekijät

4

Lapset (lasten päivähoito ja koulutus)

Lapset (lasten päivähoito ja koulutus)

Lapset (lasten päivähoito ja koulutus)

Muu kielitaidon puute
(Englanti)

5

En tiedä mistä lähteä
liikkeelle ja mistä
saada tietoa

En tiedä mistä lähteä
liikkeelle ja mistä
saada tietoa

Muut sosiaaliset suhteet (ystävä- ja kaveripiiri)

Kohdepaikan asumiseen liittyvät tekijät

1
2
3

Lapset (lasten päivähoito ja koulutus)
Muut sosiaaliset suhteet (ystävä- ja kaveripiiri)
Omaan nykyiseen
asumiseen liittyvät
tekijät

Myös sukupuolen mukaan tehty taulukointi nostaa perhesiteet ja ruotsin/norjan kielen osaamisen
puutteet TOP2-esteiksi.
Taulukko 2: TE-kyselyyn vastanneiden TOP5 esteet sukupuolen mukaan

1
2
3
4
5

Miehet

Naiset

Paikallisen kielen
osaamisen puute
(Ruotsi, Norja)
Perhesiteet (parisuhde ja puolison työllistyminen)
Muut sosiaaliset suhteet (ystävä- ja kaveripiiri)
Omaan nykyiseen
asumiseen liittyvät
tekijät

Perhesiteet (parisuhde ja puolison työllistyminen)
Paikallisen kielen
osaamisen puute
(Ruotsi, Norja)

Kohdepaikan asumiseen liittyvät tekijät

Lapset (lasten päivähoito ja koulutus)
Muut sosiaaliset suhteet (ystävä- ja kaveripiiri)
Omaan nykyiseen
asumiseen liittyvät
tekijät

2.1.5 Kannustimet ja palkkataso-odotukset
Sähköisessä kyselyssä vastaajia pyydettiin nimeämään niitä tekijöitä, jotka kannustaisivat heitä
hakemaan töitä selvityksen kohdealueilta. Vaikka avovastausten joukossa oli hyvinkin erilaisia
asioita, jotka ihmisiä kannustaisivat selvityksen kohdealueilta työtä hakemaan, oli palkkaus kuitenkin selkeästi merkittävin tekijä. Palkkaukseen liittyen kyselyyn vastanneita pyydettiinkin arvioimaan, että millä palkkatasolla henkilöt olisivat valmiita työskentelemään selvityksen kohdealueilla heille soveltuvissa tehtävissä.

Kuvio 17: TE-kyselyyn vastanneiden palkkaodotusten mediaani ja keskiarvo
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Kuten kuviosta 17 käy ilmi työttömien työnhakijoiden palkkaodotukset eivät keskiarvoltaan ja
mediaaniltaan juurikaan eroa toisistaan. Palkkaodotusten keskiarvo on 3025 euroa kuukaudessa
ja vastaavasti palkkaodotusten mediaani 3000 euroa kuukaudessa.
2.1.6 Tiedon etsiminen ja tiedontarpeet
Kyselyssä vastaajia pyydettiin vapaasti nimeämään niitä lähteitä, josta he lähtisivät etsimään tietoa ja neuvoja, jos olisivat hakeutumassa kohdealueille töihin. Kuten työvoiman liikkuvuuden esteitä käsittelevässä luvussa todettiin, tiedon ja neuvojen saanti nostettiin yhdeksi merkittäväksi
esteeksi erityisesti nuorten työttömien työnhakijoiden keskuudessa.
Alla olevassa taulukossa on koottuna luokiteltuina eri avainryhmiin henkilöiden antamia vastauksia. Tiedon haku painottuu hyvin selkeästi TE-toimiston palveluihin. Kaikista vastauksista peräti
57 prosenttia nosti TE-toimiston palvelut ensisijaiseksi tiedonhakulähteeksi. Internetistä tehtävä
omaehtoinen tiedonhaku oli toinen selvästi merkittävin tiedonlähde, jonka 103 merkitsi ensisijaiseksi tiedonhaun lähtökohdakseen. Muiden tietolähteiden osuus on hyvin pieni.

Kuvio 18: TE-kyselyyn vastanneiden tiedon ja neuvojen haun lähteet

Vastaajia pyydettiin myös nimeämään mitä tukea, neuvoja tai apua he tarvitsisivat jos olisivat
hakemassa työtä selvityksen kohdealueilta. Alla olevassa kuviossa (kuvio 19) on listattu luokiteltuina annettuja vastauksia.
Selkeimmin tunnistettavissa olevia yksittäisiä ryhmiä avovastauksissa olivat avoimiin työpaikkoihin liittyvän tiedon saaminen, asumiseen liittyvä tieto ja neuvonta sekä kielivaatimuksiin ja tulkkaukseen liittyvät asiat. Muut käytännön asiat -kategoria piti sisällään hyvin kirjavia vastauksia,
mutta näistä oli selkeästi kuitenkin havaittavissa, että tämän selvityksen yhtenä tuotoksena syntyneelle käytännön ohjeistukselle rajan yli työskentelyyn Pohjois-Norjassa ja –Ruotsissa on käyttöä, ja että kokonaisvaltaiselle ja käytännönläheiselle opastusjärjestelmälle on tarvetta.

12

SELVITYS OULUN KAUPUNGIN TYÖVOIMAN LIIKKUVUUSPOTENTIAALISTA

Kuvio 19: TE-kyselyyn vastanneiden tiedon ja neuvojen tarpeet

2.2

Opiskelijoiden liikkuvuuspotentiaali
Oulun kaupungin alueella opiskelevien henkilöiden liikkuvuuspotentiaalia selvitettiin kolmen oppilaitoksen opiskelijoille suunnatulla sähköisellä kyselyllä. Kyselyihin vastasi yhteensä 305 opiskelijaa. Oppilaitoskohtaisesti vastaajien jakauma sen sijaan vaihteli paljon, minkä vuoksi oppilaitoskohtaisten vastausten välinen vertailu on hankalaa ja näin ollen opiskelijoita on syytä tarkastella
ajatuksellisesti yksittäisinä vastaajajoukkoina.

2.2.1 Vastaajien taustatiedot
Opiskelijakyselyn vastaajien taustatietoina kerättiin erityisesti sukupuoleen, ikään, kotimaakuntaan sekä opiskeluaikaan liittyviä tekijöitä. Sukupuolen osalta on alla olevassa kuviossa esitetty
kyselyyn vastanneiden jakauma oppilaitoksittain. Kuten kuviosta käy ilmi, niin valtaosa vastaajista oli naisia, vaikkakin Oulun seudun ammattiopiston vastauksissa miesten osuus oli suhteellisesti
hieman korkeampi kuin ammattikorkeakoulun ja yliopiston vastaajajoukoissa.

Kuvio 20: Opiskelijakyselyyn vastanneiden henkilöiden jakauma sukupuolen mukaan

Vastaajien ikäprofiilin tarkastelu noudattaa oppilaitosten tyypillistä opiskelijajakaumaa. Valtaosa
(92 prosenttia) Oulun seudun ammattiopiston vastaajista edusti luonnollisesti nuorinta ikäluokkaan, kun taas ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoissa vastaava osuus oli noin puolet
kokonaisvastaajamäärästä. Ammattikorkeakoulun vastaajajoukossa näkyy selkeästi myös vanhempien ikäluokkien edustus opiskelijoiden kokonaisjoukosta. Tämä selittynee pitkälti täydennyskoulutusopiskelijoiden lukumäärällä.
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Kuvio 21: Opiskelijakyselyyn vastanneiden henkilöiden jakauma iän mukaan

Opintojen keston suhteen eniten 0-2 vuotta opiskelleita oli ammattikorkeakoulun vastaajajoukossa. Ammattiopiston kohdalla sen sijaan suurin ryhmä opiskeluajan suhteen olivat 3-5 vuotta
opiskelleet. Yliopisto-opiskelijoiden osalta jakauma opiskeluajan suhteen oli selkeästi lavein ja yli
kuusi vuotta opiskelleidenkin osuus vastaajajoukosta oli noin 24 prosenttia.

Kuvio 22: Opiskelijakyselyyn vastanneiden henkilöiden jakauma opiskeluajan mukaan

Opiskelijakyselyä suunniteltaessa päätettiin myös kysyä opiskelijoilta heidän kotimaakuntaansa.
Koska tiedossa ei ollut, kuinka moni opiskelijoista on kotoisin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan
ulkopuolelta, arveltiin tämän olevan tärkeä tieto tarkasteltaessa työvoiman potentiaalista liikkuvuutta. Tutkimuskysymyksenä tämän taustamuuttujan suhteen olisi voinut olla esimerkiksi se,
että miten paljon tulevaisuuden työvoiman liikkuvuushalukkuuteen vaikuttaa se, että opiskelija
on kotoisin opiskelupaikan maakunnan rajojen ulkopuolelta. Hypoteesina olisi voinut olla se, että
siirtyminen opiskelemaan oman kotimaakunnan rajojen ulkopuolelle vahvistaa halukkuutta työskennellä myös esimerkiksi Pohjois-Norjassa, Pohjois-Ruotsissa tai Lapin maakunnan alueella.
Tämän taustamuuttujan suhteen ei kuitenkaan mitään merkitseviä luokkia syntynyt vastaajamääriltään suurimpien eli ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston suhteen. Ammattiopiston vastaajista 86 prosenttia oli kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta ja vastaava luku ammattikorkeakoulun
opiskelijoiden osalta oli 77 prosenttia. Yliopisto-opiskelijoiden osalta sen sijaan vain 50 prosenttia
vastaajista oli kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta. Muita kotialueita olivat Lappi (19 %), Pohjois-Savo
(7 %) sekä Keski-Pohjanmaa ja Pirkanmaa (molemmat 5 %).
Opiskelijakyselyssä vastaajia pyydettiin myös nimeämään, millä tutkintolinjalla vastaaja opiskelee ja mitä tutkintoa hän on suorittamassa. Vastausvaihtoehtoja ei tässä kysymyksessä ollut etukäteen määritelty, vaan vastaajat saivat kirjata vastauksensa avovastauksen muotoon. Vastausten kategorisoinnissa on käytetty Tilastokeskuksen Koulutusluokitus 2013 –luokittelua, jota pidetään kansallisena suosituksena koulutusaloja jaoteltaessa.5 Alla olevassa kuviossa on koottu yhteen oppilaitoksittain sekä kokonaisuutena opiskelijakyselyyn vastanneiden jakauma tämän koulutusluokituksen mukaan.

5

http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/koulutus/versio.html
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Kuvio 23: Opiskelijakyselyyn vastanneiden jakauma koulutusluokittain

2.2.2 Aiempi kokemus maakunnan rajojen ulkopuolella työskentelystä
Kyselyssä opiskelijoita pyydettiin ilmoittamaan, että ovatko he ehtineet työuransa aikana olemaan esimerkiksi kesätöissä tai muussa työsuhteessa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ulkopuolella. Ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskelevat ovat selkeästi enemmän työskennelleet
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rajojen ulkopuolella kuin ammattiopiston opiskelijat. Käytännössä tämä selittyy sillä, että korkeakouluopiskelijoista suurempi osa on kotoisin maakunnan rajojen
ulkopuolelta ja he ovat iältään vanhempia, jolloin työkokemusmahdollisuuksia on ollut enemmän.

Kuvio 24: Opiskelijakyselyyn vastanneiden henkilöiden aiempi työkokemus maakunnan rajojen ulkopuolelta

Opiskelijoilta kysyttiin myös tarkemmin, että ovatko he olleet mahdollisesti töissä (esimerkiksi
kesätöissä) selvityksen kohdealueilla eli Pohjois-Norjassa, Pohjois-Ruotsissa tai Lapin maakunnan
alueella. Kuten alla olevasta kuviosta käy ilmi, niin hyvin marginaalinen osa opiskelijoista on ollut
töissä joko Pohjois-Norjassa tai Pohjois-Ruotsissa. Sen sijaan Lapin maakunnan alueella työskennelleiden osuus on selkeästi suurempi, mikä kuitenkin pitkälti selittyy sillä, että erityisesti ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden joukossa oli melko paljon Lapin alueelta kotoisin
olevia henkilöitä.
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Jos verrataan niiden opiskelijoiden osuutta, jotka ilmoittivat olleensa töissä maakunnan rajojen
ulkopuolella suhteessa alla olevaan kohdealueiden jakaumaan herää kysymys, että millä alueilla
opiskelijat ovat töissä sitten olleet?
Osittain vastaus löytyy kotipaikkatarkastelusta eli varsinkin yliopisto-opiskelijoiden sekä osittain
myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden joukossa on henkilöitä, jotka olivat kotoisin muualta kuin
Pohjois-Pohjanmaalta tai Lapin maakunnan alueelta. Näin ollen näiden voidaan olettaa hankkineen työkokemusta omasta kotimaakunnastaan (esimerkiksi Kainuu, Pirkanmaa).
Toinen selittävä tekijä löytyy opiskelijoiden avovastauksia analysoimalla. Melko suuri osa vastaajista on työskennellyt esimerkiksi kesätöissä joko pääkaupunkiseudulla tai ulkomailla. Avovastausten perusteella voidaan havaita, että työskentely (esimerkiksi kesätyöt) muualla ulkomailla on
suositumpaa opiskelijoiden keskuudessa kuin esimerkiksi kesätyön hakeminen/tekeminen Pohjois-Norjassa tai Pohjois-Ruotsissa.

Kuvio 25: Opiskelijakyselyyn vastanneiden henkilöiden aiempi työkokemus selvityksen kohdealueilla

Jos verrataan selvityksen kohdealueilla työskennelleiden opiskelijoiden vastausjakaumaa TEkyselyn vastaavaan, niin voidaan todeta, että Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa työskennelleiden osuus on käytännössä sama molemmissa. Sen sijaan Lapin maakunnan alueella työkokemusta saaneiden osuus opiskelijakyselyssä on selkeästi suurempi kuin TE-kyselyssä. Todennäköisesti ero johtuu siitä, että nykyisiä opiskelijoita (erityisesti ammattikorkeakoulu ja korkeakouluopiskelijoita) tulee yhä enemmän Lapin maakunnan alueelta Pohjois-Pohjanmaalle kuin aiemmin.

2.2.3 Opiskelijoiden työskentelyhalukkuus kohdealueilla
Selvityksen kohdealueiden osalta opiskelijoita pyydettiin arvioimaan, että olisivatko he valmiita
työskentelemään Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin tai Lapin maakunnan alueella valmistumisensa
jälkeen. Alla olevasta kuviosta käy ilmi se, että halukkuus työskennellä mainituilla kohdealueilla
valmistumisen jälkeen on suurinta sekä ammattikorkeakoulun että ammattiopiston osallistujien
joukossa. Sen sijaan yliopisto-opiskelijoiden osalta kyllä-vastanneiden määrä on noin 10 prosenttiyksikköä pienempi, mutta toisaalta ehkä-vastanneiden osuus selkeästi suurempi sekä eivastanneiden määrä joukon pienin.
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Kuvio 26: Opiskelijakyselyyn vastanneiden valmius työskennellä tulevaisuudessa selvityksen kohdealueilla valmistumisen jälkeen

Valmistumisen jälkeistä halukkuutta työskennellä selvityksen kohdealueilla on alla olevassa kuviossa tarkasteltu suhteessa opiskelijoiden koulutusaloihin. Kuviossa on yhdistetty kaikkien oppilaitosten vastaukset yhtenäisiin koulutusluokkiin. Kovin pitkälle meneviä tilastollisia johtopäätöksiä
koulutusluokittain ei voida tämän analyysin perusteella tehdä, sillä kaikkien koulutusluokkien
vastausmäärät vaihtelevat melko paljon. Mikään yksittäinen koulutusala ei myöskään nouse jakaumasta esiin niin, että sen perusteella voisi olettaa koulutusalan vaikuttavan merkittävästi
opiskelijoiden liikkumisvalmiuteen.
Kokonaisuutena tarkasteltuna koulutusluokkien sisältämien potentiaalisten liikkuvuushalukkaiden
vastaajien määrä (kyllä- ja ehkä vastanneiden yhteenlaskettu osuus) ei vaihtele kovin paljon.
Koulutusohjelmittainen vaihteluväli on 71-88 %, mikä osaltaan kertoo siitä, että jokaisella koulutusalalla on paljon henkilöitä, jotka voivat hakea työllistymismahdollisuuksia myös maakunnan
rajojen ulkopuolelta.
Jakaumasta nousee kuitenkin esiin se havainto, että suurimmista koulutusluokista 6 tekniikan koulutusalojen opiskelijat näyttävät suhtautuvan myönteisemmin oman maakunnan rajojen ulkopuolella työskentelyyn. Terveys- ja sosiaalialan koulutusalan osalta vastausjakauma näyttää sen sijaan olevan melko kaksijakoinen. Maakunnan rajojen ulkopuolella halukkaiden osuus (kyllävastanneiden määrä) on suurista koulutusluokista toiseksi isoin, mutta toisaalta kielteisesti suhtautuvien osuus on myös suurin.

Kuvio 27: Opiskelijakyselyyn vastanneiden valmius työskennellä selvityksen kohdealueilla valmistumisen jälkeen koulutusluokittain

6

Suurimmilla koulutusluokilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä luokkia, joissa vastausmäärät ovat > 20.
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Seuraavassa kysymyksessä opiskelijoita pyydettiin spesifioimaan tarkemmin, millä alueella työskentelystä he erityisesti olisivat kiinnostuneet valmistumisensa jälkeen. Aluespesifimmän tarkastelun lisäksi kysymyksenasettelu on pidemmän ajan päätöksentekoa heijasteleva, sillä siinä haluttiin nimenomaan kartoittaa pidemmän aikavälin kiinnostusta. Edellisessä valmiutta koskevassa
kysymyksessä kysymyksenasettelu sen sijaan ohjasi vastaajia arvioimaan heti valmistumisen jälkeen tapahtuvaa ajanjaksoa.
Alla oleva jakauma antaa hyvän kuvan pidemmän aikavälin työskentelyhalukkuudesta. PohjoisRuotsin osalta oppilaitosten opiskelijoiden vastausjakaumassa ei juuri ole eroa, mutta tärkeää on
havaita se, että Pohjois-Norja työpaikkana kiinnostaa hieman enemmän ammattikorkeakoulun
opiskelijoita. Lapin maakunnan alueen osalta ammattiopiston opiskelijoiden kiinnostus on jonkin
verran korkeampaa kuin ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastaava, vaikkakin ammattikorkeakouluopiskelijoista selvästi enemmän on kotoisin Lapin maakunnan alueelta. Yliopistoopiskelijoiden suurta kiinnostusta Lapin maakuntaa kohtaan voi selittää se, että vastaajajoukostahan peräti 19 prosenttia oli kotoisin maakunnan alueelta.

Kuvio 28: Opiskelijakyselyyn vastanneiden kiinnostus työskennellä tulevaisuudessa selvityksen kohdealueilla valmistumisen jälkeen

Jos tarkastellaan eri oppilaitosten opiskelijoiden kiinnostusta työskennellä eri kohdealueilla sukupuolen mukaan jaoteltuna, niin havaitaan myös selkeitä eroavaisuuksia. Esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoista miehistä peräti 74 prosenttia olisi kiinnostunut työskentelemään
Pohjois-Norjassa, kun taas vastaava luku naisopiskelijoiden osalta on 40 prosenttia. Vastaava ero
on nähtävissä myös muiden oppilaitosten osalta – joskaan ei niin suurena.
Pohjois-Ruotsin osalta tarkasteltuna poikkeaman tekee Oulun yliopisto. Kun ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston opiskelijoista kohdealueella kiinnostuneiden miesten osuus on jonkin verran suurempi, on taas yliopisto-opiskelijoiden osalta suhde toisinpäin. Yliopisto-opiskelijoista naiset näyttävät olevan hieman kiinnostuneimpia työskentelemään Pohjois-Ruotsissa kuin miesopiskelijat.
Lapin maakunnan osalta sen sijaan tilanne on hieman erilainen sukupuolen mukaan tarkasteltuna. Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden vastauksissa ei sukupuolen mukaan jaoteltuna eroa käytännössä ole, mutta sen sijaan ammattiopiston vastaajien sekä yliopisto-opiskelijoiden osalta naiset ovat selvästi halukkaampia työskentelemään Lapissa kuin miehet. Yliopiston tuloksia selittänee pitkälti se, että opiskelijoista suurin osa on naisia ja merkittävä osa opiskelijoista on kotoisin
Lapin maakunnan alueelta, jolloin ero näissä tuloksissa vaikuttaa loogiselta.
Tärkeää on myös havaita se, että selkeästi kielteisemmin työskentelyyn selvityksen kohdealueilla
suhtautuvat ammattikorkeakoulussa sekä ammattiopistossa opiskelevat naiset.
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Kuvio 29: Opiskelijakyselyyn vastanneiden kiinnostus työskennellä eri kohdealueilla sukupuolen mukaan jaoteltuna

2.2.4 Työvoiman liikkuvuuden esteet
Selvityksen tilaajan toiminnan ja kehittämistyön kannalta on syytä tarkastella niitä tekijöitä, joita
eri opiskelijat kokevat työvoiman liikkuvuuden esteiksi. Sähköisessä kyselyssä vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa esitettyihin esitunnistettuihin työvoiman liikkuvuuden esteisiin sekä poimimaan niistä kolme merkittävintä henkilökohtaiseen valintaan vaikuttavaa asiaa. Esivalittujen
vaihtoehtojen lisäksi vastaajilla oli myös mahdollisuus kommentoida vapaasti muita mahdollisia
listauksen ulkopuolelle jääviä asioita.
Alla olevassa kuviossa on koottu yhteen eri oppilaitosten vastausten kokonaismäärät ja jakaumat. Yhteistä kaikille opiskelijoille on se, että he nimesivät Ruotsin ja Norjan kielen puutteen
merkittävimmäksi esteeksi. Erityisen suuren osuuden kielikysymys sai ammattiopiston opiskelijoiden vastauksissa, sillä 83 % vastaajista valitse sen yhdeksi keskeisimmistä esteistä. Muiden
oppilaitosten osalta valintojen suhteellinen määrä oli pienempi, mutta kuitenkin suurin yksittäinen tekijä.
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Kuvio 30: Opiskelijakyselyyn vastanneiden näkemyksiä työvoiman liikkuvuuden esteistä

Alla olevassa taulukossa on koottu yhteen oppilaitoksittain viisi eniten (TOP5) esteeksi koettua
tekijää.
Taulukko 3: Opiskelijakyselyyn vastanneiden TOP5 esteet oppilaitoksittain

1
2
3
4
5

OAMK

OSAO

OY

Paikallisen kielen osaamisen puute (Ruotsi, Norja)
Perhesiteet (parisuhde ja puolison
työllistyminen)
En tiedä mistä lähteä liikkeelle ja
mistä saada tietoa
Muut sosiaaliset suhteet (ystäväja kaveripiiri)
Lapset (lasten päivähoito ja koulutus)

Paikallisen kielen osaamisen puute (Ruotsi, Norja)
Muut sosiaaliset suhteet (ystäväja kaveripiiri)
Perhesiteet (parisuhde ja puolison
työllistyminen)
En tiedä mistä lähteä liikkeelle ja
mistä saada tietoa
Tiedon puute kohdealueen vapaana olevista työpaikoista

Paikallisen kielen osaamisen puute (Ruotsi, Norja)
Perhesiteet (parisuhde ja puolison
työllistyminen)
Muut sosiaaliset suhteet (ystäväja kaveripiiri)
En tiedä mistä lähteä liikkeelle ja
mistä saada tietoa
Tiedon puute kohdealueen vapaana olevista työpaikoista

Yllä olevasta taulukosta voidaan huomata se, että tiedon puute ja epätietoisuus siitä, mistä lähteä liikkeelle nousee selkeästi esiin yhtenä keskeisenä esteenä, johon voidaan varsin helposti
vaikuttaa. Lisäksi ammattiopiston ja yliopisto-opiskelijoiden näkemyksissä esiin nousee myös tiedon puute kohdealueen vapaana olevista työpaikoista. Nämä havainnot on nostettava esiin siitä
syystä, että niihin voidaan kuitenkin vaikuttaa erilaisilla toimenpiteillä suhteellisen lyhyelläkin aikavälillä. Kieliosaaminen on myös tietysti sellainen, joka on selkeästi merkittävin ja johon voidaan vaikuttaa, mutta vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin melko rajalliset ja pitkäkestoiset.
Seuraavassa kuviossa on koottu yhteen työvoiman liikkuvuuden esteitä koskettavan kysymyksen
tulokset ristiintaulukoituna sukupuolen mukaan. Jos näiden tulosten analyysi keskitetään nimenomaan niihin tekijöihin, joihin neuvonta- ja viestintätoiminnoilla voidaan helpoimmin vaikuttaa,
saadaan hieman yllättäviä tuloksia suhteessa vastaavaan työttömille työnhakijoille suunnattuun
kyselyyn.
Opiskelijakyselyn aineistosta nimittäin nousee esiin se havainto, että kaikkien opiskelijaryhmien
osalta naiset ovat nimenneet kohdan ”en tiedä mistä lähteä liikkeelle ja mistä saada tietoa” –
kohdan kolmen tärkeimmän esteen joukkoon. Noin kolmasosa (29-35 %) kaikkien oppilaitosten
naisopiskelijoista on nostanut tämän tekijän yhdeksi merkittävimmistä esteistä. Miesten vastaavat osuudet vaihtelevat 16-24 prosentin välillä.
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70%
61%
84%
82%

Pai kal l i sen ki el en osaami sen puute ( Ruotsi , Nor ja)
67%
62%
2%
10%
22%
18%

Muun ki el i tai don puute ( esi mer ki ksi Engl anti )
8%
3%

46%
65%
16%

Per hesi teet ( par i suhde, puol i son työl l i stymi nen)

38%
58%
55%
9%
23%

Lapset (lasten päivähoito, koulutus)

8%
2%
8%
0%
28%
24%

Muut sosi aal i set suhteet ( esi mer ki ksi ystävä - ja
kaveripiiri)

41%
28%
42%
48%
9%
17%
16%

Kohdepai kan asumi seen l i i ttyvät teki jät ( asunnon
saami nen kohdepai kasta)

32%
17%
17%
6%

Omaan nykyi seen asumi seen l i i ttyvät teki jät
( esi mer ki ksi omi stusasumi nen)

15%
3%
2%
0%
14%

Kohdepaikan työehtoihin liittyvät tekijät (palkkataso,
ur anäkymät, etenemi nen)

4%
4%
5%
6%
17%
7%
13%

Kohdepaikan elinkustannuksiin liittyvät tekijät
( kor keammat el i nkustannukset)

6%
0%
14%
17%
0%

Oman ammati l l i sen pätevyyden ja tutki ntojen
hyväksymi seen l i i ttyvät asi at

6%
3%
0%
2%
8%
10%
11%
6%
11%
8%
8%
7%

Pelko työnhakuun liittyvät byrokratiasta

22%
10%

Tiedon puute kohdealueen vapaana olevista
työpaikoista

30%
18%
8%
24%
0%
3%
11%
6%
8%

Tiedon puute kohdealueen verotukseen liittyen
0%

Tiedon puute kohdealueen sosiaalietuuksiin liittyen

2%
2%
0%
2%
0%
0%
24%
29%

En ti edä mi stä l ähteä l i i kkeel l e ja mi stä saada ti etoa
( ul komai l ta työnhakemi sen vai val l oi suus)

16%
30%
17%
35%

Joki n muu, mi kä

7%
5%
8%
4%
0%
7%

0%

20%

40%

60%

OAMK - Mies

OAMK - Nainen

OSAO - Mies

OSAO - Nainen

OY - Mies

OY - Nainen

80%

100%

Kuvio 31: Opiskelijakyselyyn vastanneiden näkemyksiä työvoiman liikkuvuuden esteistä sukupuolen mukaan jaoteltuna
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2.2.5 Kannustimet ja palkkataso-odotukset
Sähköisessä kyselyssä opiskelijoita pyydettiin nimeämään niitä tekijöitä, jotka kannustaisivat heitä hakemaan töitä selvityksen kohdealueilta. Vastausten skaala oli varsin laaja ja yksittäisistä
vastauksista nousi esiin toiveita seikkailuun, kokemuksen hakuun, puolison löytämiseen, parempiin työolosuhteisiin ja mielenkiintoisempiin työtehtäviin liittyen. Ylivoimainen kannustin on kuitenkin palkkataso, joka nimettiin yli 80 % avokysymykseen annetuissa vastauksissa. Palkkataso
oli selkein kannustin kaikissa ikäryhmissä ja oppilaitoksissa sekä miehillä että naisilla. Tästä syystä on tärkeää tarkastella sitä, että minkälaisia palkkaodotuksia opiskelijoilla olisi ja joiden voitaisiin katsoa kannustavan heitä työnhakuun selvityksen kohdealueilla.
Kyselyssä vastaajia pyydettiinkin nimeämään, että millä kuukausipalkkatasolla olisit valmis työskentelemään mainituilla kohdealueilla soveltuvissa tehtävissä. Alla olevassa kuviossa on esitetty
tämän kysymyksen tulokset oppilaitoskohtaisesti sekä opiskelijoiden kokonaisryhmänä. Taulukossa on esitetty toivotun palkkatason mediaani sekä keskiarvo.

Kuvio 32: Opiskelijakyselyyn vastanneiden palkkaodotusten mediaani ja keskiarvo

Kuten yllä olevasta kuviosta on havaittavissa, tiettyjä oppilaitoskohtaisia eroja palkkaodotuksissa
löytyy. Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoiden toivepalkan mediaani on täsmälleen sama eli 3000 euroa kuukaudessa. Yliopisto-opiskelijoiden toiveiden keskiarvo sen sijaan on hieman
korkeampi. Ammattiopiston opiskelijoiden palkkatoiveet sen sijaan ovat selkeästi matalammat.
Ammattikorkeakoulun vastaajien mediaani on 2300 euroa kuukaudessa ja keskiarvo noin 200 euroa korkeampi.
2.2.6 Tiedon etsiminen ja tiedontarpeet
Kyselyssä vastaajia pyydettiin vapaasti nimeämään niitä lähteitä, josta he lähtisivät etsimään tietoa ja neuvoja, jos olisivat hakeutumassa kohdealueille töihin. Kuten työvoiman liikkuvuuden esteitä käsittelevässä luvussa todettiin, tiedon ja neuvojen saanti nostettiin yhdeksi keskeiseksi esteeksi opiskelijoiden näkemyksissä.
Alla olevassa taulukossa on koottuna luokiteltuina eri avainryhmiin opiskelijoiden antamia vastauksia. Kuten kuviosta käy ilmi, valtaosa opiskelijoista tukeutuisi tiedon ja neuvojen hakemisessa
internetiin. Toinen keskeinen tiedonkanava on TE-toimiston palvelut, joiden osalta mainintoja oli
yhteensä 80 kappaletta. Muiden tiedonlähteiden osuus on varsin vähäinen.
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Kuvio 33: Opiskelijakyselyyn vastanneiden tiedon ja neuvojen haun lähteet

Vastaajia pyydettiin myös nimeämään mitä tukea, neuvoja tai apua he tarvitsisivat jos olisivat
hakemassa työtä selvityksen kohdealueilta. Alla olevassa kuviossa on listattu luokiteltuina annettuja vastauksia. Kuten kuviosta käy ilmi, on tiedon sisällön suhteen melko erilaisia tarpeita. Pääsääntöisesti keskeiset kategoriat vastaavat kuitenkin nimenomaan työvoiman liikkuvuuden esteissä koettuihin haasteisiin. Keskeisiä tarpeita ovat nimenomaan kielitaitoon liittyvä asiat, joissa
toiveet vaihtelevat aina kielen preppauskursseista tarkkaan tietoon siitä, minkä tasoisella kieliosaamisella työskentely eri ammateissa ylipäätänsä on mahdollista. Asumiseen liittyvät asiat
ovat kuitenkin suurin ryhmä eli merkittävä osa tiedontarpeesta keskittyy nimenomaan asumisen
hankintaan ja hintatasoon liittyen. Kolmas merkittävä kategoria liittyy suoraan tietoon avoimista
työpaikoista kohdealueilla. Vastausten perusteella on nähtävissä se, että opiskelijoilla ei tunnu
olevan selkeää tietoa siitä, mistä avoimia työpaikkoja kohdealueilla voisi etsiä.

Kuvio 34: Opiskelijakyselyyn vastanneiden tiedon ja neuvojen tarpeet
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2.3

Työssä käyvien henkilöiden liikkuvuuspotentiaali
Oulun kaupungin alueen työssä käyvien henkilöiden liikkuvuuspotentiaalia selvitettiin erillisillä
henkilökohtaisilla haastatteluilla. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina ja niiden toteuttamisesta vastasi Ramboll Management Consulting Oy:n ohjauksessa Taloustutkimus Oy. Kaiken
kaikkiaan haastatteluihin osallistui yhteensä 80 henkilöä.
Haastateltavien määrä oli kiintiöity sukupuolen mukaan tasan eli vastaajista 50 % oli miehiä ja
50 % naisia. Ikäryhmittäin vastaajien jakauma muodostui myös melko tasaiseksi, kuten alla olevasta kuviosta käy ilmi.

Kuvio 35: Haastatteluun osallistuneiden työssä käyvien oululaisten ikäjakauma

Vastanneista henkilöistä 42 (52,5 %) ilmoitti työskennelleensä uransa aikana PohjoisPohjanmaan rajojen ulkopuolella. Miesten osuus maakunnan rajojen ulkopuolella työskennelleistä
oli selkeästi suurempi, sillä miehistä 63 prosenttia oli ollut töissä maakunnan ulkopuolella, kun
taas vastaava osuus naisista oli vain 43 prosenttia. Ikäryhmittäin tarkasteluna työskentely maakunnan rajojen ulkopuolella oli yleisintä 45-54 -vuotiaiden joukossa (72 %) sekä 25-29 vuotiaiden joukossa (62 %). Vastaavasti 15-24 -vuotiaat olivat olleet töissä vähiten maakunnan
rajojen ulkopuolella (64 % ei ollut työskennellyt maakunnan rajojen ulkopuolella).
Selvityksen kohdealueitten osalta maakunnan rajojen ulkopuolella työskennelleistä vastaajista
neljä ilmoitti työskennelleensä uransa aikana Pohjois-Norjassa, kaksi Pohjois-Ruotsissa ja vastaavasti 17 Lapin maakunnan alueella. Työkokemus Lapin maakunnan alueella oli siis varsin
yleistä (21 prosenttia kokonaisjoukosta).
Liikkuvuushalukkuuden osalta vastaajilta tiedusteltiin, että olisivatko he valmiita työskentelemään Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan tai Lapin maakunnan alueella. Alla olevasta kuviosta käy
ilmi vastaajien työskentelyhalukkuus kohdealueittain.
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Kuvio 36: Työssä käyvän työvoiman halukkuus työskennelle selvityksen kohdealueilla

Yllä olevasta kuviosta on havaittavissa se, että työssä käyvän väestön osalta kiinnostus työskennellä kohdealueilla on varsin suurta. Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin osalta vastausjakauma on
täsmälleen sama eli 44 prosenttia vastaajista olisi valmis työskentelemään kyseisellä alueella
uransa aikana. Vastaavasti Lapin maakunnan osalta vastausten jakauma on hieman myönteisempi ja Lapin maakunnan alueella vastaajista voisi työskennellä 54 prosenttia.
Taustamuuttujien avulla tarkasteltuna on hyvä huomata se, että Pohjois-Norjassa ja PohjoisRuotsissa työskentelyn halukkuus on selkeästi korkeinta 15-25 -vuotiaiden joukossa. Ikäryhmän
vastaajista peräti 71 prosenttia olisi valmis työskentelemään kyseisillä alueilla. Kielteisimmän
näillä kohdealueilla työskentelyyn sen sijaan suhtaudutaan yli 55-vuotiaiden keskuudessa. Lapin
maakunnan osalta sen sijaan kiinnostunein ikäryhmä löytyy 25-29 -vuotiaiden joukosta, josta 69
prosenttia vastaajista olisi halukas työskentelemään kyseisellä kohdealueella.
Sukupuolen mukaan tarkasteltuna voidaan havaita, että Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin osalta
kiinnostus jakautuu lähestulkoon samalla jakaumalla. Molemmilla kohdealueilla työskentelystä
kiinnostuneiden miesten osuus oli 45 prosenttia ja vastaavasti naisten 43 prosenttia. Sen sijaan
Lapin maakunnan osalta tulokset eroavat sukupuolen mukaan tarkasteltuna. Lapissa työskentelyhalukkaiden miesten osuus on peräti 63 prosenttia, kun taas naisten vastaava osuus on 45 prosenttia.
Haastatteluiden yhteydessä vastaajia pyydettiin vapaasti nimeämään niitä tekijöitä, jotka heikentävät heidän halukkuutta hakea töitä Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin tai Lapin maakunnan alueelta. Keskeisimmiksi esteiksi haastatteluissa nousivat ikään liittyvät tekijät sekä perhesuhteisiin
liittyvät asiat. Ikään liittyvät tekijät olivat ensisijaisia perusteluja erityisesti yli 45-vuotiaiden vastaajien keskuudessa, kun taas nuoremmat vastaajat perustelivat liikkuvuuden esteitä lähinnä
perhe- ja sosiaalisilla suhteilla. Ensisijaisena spontaanina vastauksena nostettiin esiin kieliasiat
vain neljässä vastauksessa. Työssä käyvän väestön osalta myös jo olemassa oleva työpaikka oli
luonnollisesti yksi merkittävä este halukkuudelle.
Työvoiman liikkuvuuden neuvonnan näkökulmasta vastaajia pyydettiin myös nimeämään niitä
lähteitä, joista he lähtisivät etsimään tietoa ja neuvoja mahdolliseen työnhakuun, jos olisivat aikeissa niin tehdä. Selkeimmin tiedonhaun lähteet kohdistuisivat ensisijassa joko TE-toimiston
palveluneuvontaan tai sitten omaehtoiseen tiedonhakuun internetistä. Myös Business Oulu mainittiin spontaanisti tiedonlähteenä viidessä vastauksessa. Muita yksittäisiä tiedonlähteitä olivat
nykyinen työnantaja, omat kaverit ja lähipiiri sekä Ruotsin ja Norjan työvoimaviranomaiset.
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3.

TYÖVOIMAN TARPEET JA OSAAMINEN

3.1

Pohjois-Norja
Selvityksen kohdealueena olevan Pohjois-Norjan maakunnissa (Nordland, Tromssa, Finnmark)
tulevaisuuden työvoimatarpeet tulevat keskittymään erityisesti julkisen sektorin eri toimintoihin.
Tällä hetkellä julkinen sektori työllistää näissä maakunnissa enemmän ihmisiä, kuin muualla Norjassa. Norjan tilastokeskuksen mukaan julkisella sektorilla työskentelevän työvoiman osuus näissä maakunnissa on keskimäärin 40 % kokonaistyövoimasta. 7 Alla olevassa kuviossa on koottu
yhteen Norjan eri maakuntien tietoja siitä, kuinka suuri osuus työvoimasta on tällä hetkellä töissä
julkisen sektorin (kunta, maakunta, valtio) työnantajilla. Kuten kuviosta käy ilmi, kohdemaakunnissa julkisen sektorin osuus on suurin.
Kuvio 37: Julkisella sektorilla työskentelevien
osuus maakunnittain

Terveydenhuollon työvoimatarve kasvaa
Keskimääräisen eliniän kasvusta ja syntyvyyden vähenemisestä johtuen, Norja, kuten muutkin pohjoismaat ovat haasteiden
edessä erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulutuksen järjestämisen suhteen. Norjan Tilastokeskuksen mukaan,
erityisesti terveydenhoitoaloilla henkilöstötarpeen kysynnän
kasvu tulee kasvamaan merkittävästi vuoden 2020 jälkeen.
Norjan tilastokeskus arvioikin, että vuoteen 2050 mennessä
henkilöstöntarve näillä aloilla on lähes kaksinkertaistunut. 8
Norjan terveysministeriön mukaan työvoimatarve tulee terveydenhoidonalalla olemaan suurinta erityisesti seuraavilla
aloilla ja ammattiryhmissä:










Kotihoidon palvelut
Laitoshoitajat ja muut laitospalveluhenkilöt
Psykiatriset hoitopalvelut (sekä lapset että aikuiset)
Lastenhuollon palvelut
Kuntoutuspalvelut
Kunnalliset lääkintäpalvelut
Kouluterveydenhuolto
Fysioterapia
Hammashuolto

Norjan tilastokeskuksen toimittamassa raportissa on tarkasteltu arvioitua työvoiman kasvua myös työtuntien määränä. Edellä esitettyihin kasvuarvioihin perustuen pelkästään terveyspalvelujen nettotyövuosien osuus kasvaisi vuoden 2010 11 prosentista noin 17 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Näissä
arvioissa eivät ole mukana sosiaalipalvelujen käytön kasvu.

Ikääntyvä väestö luo siis omalta osaltaan kysynnän jatkuvaa kasvua erityisesti terveydenhoitoalalla. Ikääntyvän väestön luoma työvoiman tarpeen kasvu näkyy esimerkiksi siten, että henkilöintensiivisempien terveyspalvelujen määrä kasvaa jatkuvasti. Esitettyjen arvioiden mukaan yhden prosentin kasvu työpanoksessa / hoidettava henkilö johtaa kolmen prosentin työvoiman tarpeen kasvuun tällä alalla. 9

7

Lähde: Statistics Norway [National Bureau of Statistics] (SSB): Aukrust og Gystad 2003, https://www.ssb.no/arbeid-og-

lonn/artikler-og-publikasjoner/andelen-offentlig-sysselsatte-hoyest-i-nord-norge
8

Lähde: Erling Holmøy, Julie Kjelvik og Birger Strøm (2014) “The need for labor in the health and care sector in the future”.

Statistisk Sentralbyrå URL: http://ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/170663?_ts=1452121e668
9
http://ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/behov-for-mange-flere-hender-i-eldreomsorg
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Koulutusjärjestelmä ei tuota riittävästi työvoimaa
Norjassa koulunsa oppivelvollisuuden aikana keskeyttäneiden määrä on poikkeuksellisen suuri,
mikä koetaan maassa suureksi haasteeksi. Koulutetun työvoiman määrä vähenee jatkuvasti ja
koulunsa lopettaneista valtaosa ei työllisty missään vaiheessa täysin normaaleille työmarkkinoille.
Osaavan työvoiman saatavuudesta on tulossa kansallinen ja alueellinen ongelma. Esimerkiksi
Nordlandin alueella ongelma on jo nyt merkittävä. 10 Nordlandin alueen työntekijäjärjestön (NHO,
The Confederation of Norwegiean Enterprise) toimitusjohtaja Ivar Kristiansen toteaakin kirjoituksessaan, että: ” Nuoren työvoiman puute on tällä hetkellä iso haaste Nordlandin maakunnalle.
Vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttia nykyisestä työvoimasta on jäänyt eläkkeelle ja haaste liittyy siihen, mistä näille työntekijöille löytyy korvaavia tekijöitä. Erityisen kova työvoimatarve Nordlandin alueella on edessä maataloudessa, kalastuksessa sekä poronhoitosektorilla, missä iso osa
aktiivisesta työvoimasta on eläköitymässä. Näiden lisäksi vastaava ongelma on edessä myös terveydenhoitoalalla. Vuoden 2013 aikana 22.000 työntekijää jää eläkkeelle Nordlandin alueella ja
vastaavasti 11.000 koulutussektorin toimista. Luvut osoittavat, että Nordland on ja tulee olemaan vahvasti riippuvainen muualta tulevasta työvoimasta, jotta kuilu avointen työpaikkojen ja
hakijoiden välillä saadaan kurottua umpeen.” 11
Norjan työvoimahallinnon Nordlandin aluejohtajan Kjell Hugvikin mukaan jos oikeanlaista työvoimaa olisi ollut saatavilla, niin Nordlandin alueen yritykset olisivat voineet työllistää noin 2500
ihmistä lisää vuoden 2012 aikana. Norjan työvoimahallinnon raportin mukaan vuonna 2013 työvoimapulaa esiintyi erityisesti seuraavilla aloilla:




Ammatit, jotka edellyttävät joko ylempiä tai alempia korkeakoulututkintoja - erityisesti: sairaanhoitajat, lääkärit, insinöörit, diplomi-insinöörit sekä opettajat.
Riittävän kielitaidon omaavat työpaikat suorittavan työn aloilla - erityisesti: puusepät, putkimiehet, kokit, tarjoilijat, metsänhoitajat, raskaan liikenteen kuljettajat, muut kuljetus- ja logistiikka-alan palvelut.
Riittävän kielitaidon omaavat työpaikat perusteollisuuden työntekijät – erityisesti: hitsaajat,
metalliteollisuuden pintakäsittelyn ammattilaiset, rakennusteollisuuden työntekijät.

Kaivos- ja perusteollisuus tarvitsee lisää työvoimaa
Osaavan työvoiman saatavuutta erityisesti kaivannais- ja perusteollisuuden aloilla on pyritty korjaamaan etsimällä osaavaa työvoimaa Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä. Norjan työvoimahallinnon edustaja Kjell Lung toteaa kuitenkin, että erityisesti Pohjois-Ruotsin nouseva kaivosteollisuus
vie osaavaa työvoimaa Norrbottenin alueen öljy- ja kaivosteollisuudelta. Erityisesti teknisen alan
huippuosaajista kuten teknikoista, insinööreistä ja geologeista on tällä hetkellä suuri pula ja työvoiman kysyntä kasvaa tulevaisuudessa entisestään.
Myös Finnmarkin alueen työvoimahallinnon edustaja Morten Vikeby on samoilla linjoilla. Hänen
mukaansa alueella on tällä hetkellä suuri pula teknisen alan osaavasta työvoimasta, jotka myös
osaavat sopeutua alueen haastavaan ilmastoon. Myös Finnmarkin alueen öljy- ja kaivannaisteollisuus kärsii tällä hetkellä työvoimapulasta ja toisaalta kasvava liiketoiminta heijastuu työvoimapulana myös muille aloille – kuten jo edellä käsiteltyyn terveydenhoitoalalle. Vikebyn mukaan Pohjoiskalotin alueen maiden tulisikin tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä työmarkkinoiden toimivuuden eteen, jotta alueen kehitystä voitaisiin ylläpitää.
Tromsön maakunnan työvoimahallinto on myös huolissaan oman alueensa kasvavasta työvoimatarpeesta. 12 Paikallisen työvoimahallinnon edustajan Beater Mortensenin mukaan erityisesti teknisillä aloilla on työvoimapulaa esimerkiksi liikennesuunnittelijoista, projektijohtajista ja –
päälliköistä, insinööreistä, arkkitehdeista sekä aluesuunnittelijoista. Erityisesti teknisen ja terveydenhoitoalan johtavissa asemissa olevia työpaikkoja on hyvin vaikea täyttää osaavalla työvoimalla tällä hetkellä. Myös koulutuspuolella esiintyy maakunnassa työvoimatarvetta. Esimerkiksi koulut ja päiväkodit tarvitsevat yhä enenevässä määrin esimerkiksi päteviä esikouluopettajia ja myös
10

http://www.nrk.no/nordland/mangel-pa-arbeidskraft-i-nord-1.11669592

11

http://www.nrk.no/nordland/mangel-pa-arbeidskraft-i-nord-1.11669592

12

http://www.tromso.kommune.no/vil-rekruttere-hoeykompetent-arbeidskraft.4576778-121055.html
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opettajien avoimiin työpaikkoihin tulevien hakemusten määrä on ollut huolestuttavassa laskussa.
Mortsenin mukaan ongelma on tällä hetkellä koulutusalalla harvinaisen kaksijakoinen – eläkkeellä jäävien opettajien määrä kasvaa koko ajan, mutta osaavaa työvoimaa ei yksinkertaisesti ole
saatavilla.
Osaava työvoima muuttaa pois maaseutualueilta
Yksi keskeinen osa Norjan pohjoisten maakuntien ongelmaa on maaseudun autioituminen. Vaikka
Pohjois-Norjan alueen kaivannais- ja öljyteollisuus sekä muutamat muut toimialat kasvavat merkittävästi ja luovat samalla työpaikkatarpeita muille toimialoille, ei kotimaista osaavaa työvoimaa
ole saatavilla. Myös Pohjois-Norjassa kärsitään samoista ongelmista kuin Ruotsissa ja Suomessa
eli siitä, että alueen kouluttautuneet nuoret muuttavat yhä enemmän etelän suuriin kaupunkeihin
ja kasvukeskuksiin. Kasvava työvoimatarve ja kansallisen, osaavan työvoiman muuttoliike muodostavat Pohjois-Norjan maakunnille siis ison haasteen. Finnmarkin alueen työvoimahallinnon
analyysin mukaan työvoiman rekrytointiin ja alueelle houkutteleminen onkin itse asiassa pienempi haaste kuin se, että oma osaava työvoima saataisiin pidettyä alueella. 13
Avoimet työpaikat Pohjois-Norjassa
Yllä oleva tiivis katsaus kuvaa hyvin Pohjois-Norjan alueen työvoimatarpeen ongelmia ja työvoimatarpeen kasvua. Kuten edellä on todettu, niin erityisesti öljy- ja kaivannaisteollisuus, koulutussektori, terveydenhuolto sekä tekniset alat kamppailevat tällä hetkellä työntekijäpulasta. Norjan suurimman online-rekrytointipalvelun sivujen mukaan Nordlandin, Tromssan ja Finnmarkin
alueella oli huhtikuussa 2014 eniten avoimia työpaikkoja seuraavilla toimialoilla ja ammattiryhmissä:







3.2

Kaupan ja vähittäiskaupan myynnilliset työpaikat
Rakennus- ja kiinteistöalan eri työpaikat
Sosiaali- ja terveysalan työpaikat (sairaanhoitajat, hoitajat, lääkärit)
Koulutus- ja opetusala sekä tutkimustyö (erityisesti opettajat, lastentarhanopettajat, esikouluopetus)
Liikenne-, logistiikka-, ja huolinta-alan työpaikat (kuljettajat, varastotyöntekijät)
Julkisen sektorin asiantuntija-ala (hallinnon työpaikat)

Pohjois-Ruotsi
Kehitystrendit Västerbottenissa ja Norrbottenissa
Västerbottenin maakunnan väestö on pitkälti keskittynyt maakunnan rannikkoseudun isoihin
kaupunkeihin. Maakunnan keskeisiä teollisuuden toimialoja ovat kaivannaisteollisuus, uudistuvan
energiatuotannon toimialat (erityisesti tuulivoimaenergian tuotanto) sekä muut energiatuotannon
toimialat. Työvoiman tarpeen kehittymisen kannalta keskeisiä muutosvoimia ovat työvoiman
ikääntyminen ja eläköityminen, maakunnan infrastruktuurin heikko kuntotaso ja siihen liittyvät
investointitarpeet sekä maakunnan pitkien etäisyyksien tuomat haasteet suhteessa julkisen sektorin palveluverkon kehittämiseen.
Työelämän muutos vaatii yhä koulutetumpaa työvoimaa ja alueen työnantajien osaamisvaatimukset ovat tässä suhteessa viime aikoina selkeästi kasvaneet. Yleisesti ottaen työvoiman koulutuksen minimitasovaatimuksena pidetään lukiotason koulutusta14, jota suuri osa työttömistä
työnhakijoista ei täytä. Vuoden 2013 lopulla Västerbottenin maakunnan alueella oli eniten työvoimapulaa terveydenhoitoalalla (erityisesti sairaanhoitajat), opetusalalla (erityisesti esikoulu- ja
päivähoito-opetus) sekä IT-alalla. Myös kaivannaisteollisuuden osaajista, kokeista sekä julkisen
sektorin virkamiehistä on tällä hetkellä puutetta. 15
Västerbottenin alueen julkisen sektorin työvoimatarpeet keskittyvät erityisesti terveydenhoitoalalle. Erityisen vaikeaa on tällä hetkellä saada osaavaa työvoimaa (erityisesti lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa) maakunnan läntisiin ja keskisiin osiin eli käytännössä haja-asutusalueille. Näiden
alueiden osalta kehityksen on nähty johtavan väistämättä siihen, että osaavaa hoitohenkilökun13

https://www.nav.no/Lokalt/Finnmark/%C3%98kende+behov+for+arbeidskraft..220653.cms

14

”Gymnasiekompetens” ruotsiksi.

15

Arbetsförmedlingen, 1, 2013 (Swedish National Employment Agency, NEA).
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taa on haettava maan rajojen ulkopuolelta. 16 Maakunnan hallintoviranomaisten (Landstinget i
Västerbotten) mukaan rekrytointitarpeet tulevat tulevaisuudessa terveydenhoitoalalla keskittymään erityisesti sairaanhoitajiin, erikoissairaanhoitajiin, hoiva-alan henkilöstöön, laboratoriopalveluihin sekä hallintohenkilöstöön. 17
Norrbottenin alueen työmarkkinoiden kehitys oli melko vakaata vuonna 2013 eikä merkittäviä
muutoksia odoteta tapahtuvan myöskään vuoden 2014 aikana. Keskeinen poikkeus tähän yleiseen trendiin on kuitenkin teollisuuden toimialat, joilla tuotantomäärien kasvu on ollut odotettua
hitaampaa. Ruotsin työvoimaviranomaisten mukaan työmarkkinoiden hitaasta kasvusta huolimatta työvoiman tarpeen voidaan kuitenkin olettaa kasvava lähitulevaisuudessa. Talouden hitaasta
kehityksestä huolimatta väestön ikääntyminen ja työvoiman eläköityminen tulevat heijastumaan
väistämättä alueen työvoimamarkkinoihin lähivuosina.
Suhteellisen vakaasta kehityksestä huolimatta alueella on kuitenkin tiettyjä toimialoja ja ammattiryhmiä, joilla osaavan työvoiman tarve on tällä hetkellä varsin akuuttia. Työvoimaviranomaisten
ennusteiden mukaan osaavan työvoiman saatavuus näillä aloilla tulee myös jatkumaan tulevaisuudessa. Keskeisiä työvoimatarpeita esiintyy erityisesti seuraavissa ammattiryhmissä:














Lääkärit
Sairaanhoitajat (psykiatria, kirurgia, päivystys) 18
Laboratoriohenkilöstö
Hammaslääkärit ja hammashoitajat
Psykologit
Kätilöt
Kokit
Lukion opettajat (matematiikka, luonnontieteet, kieliopetus)
Insinöörit (erityisesti rakennusala, kaivosala ja metalliteollisuus) 19
Yliopisto-opettajat
Kuorma-auton kuljettajat20
Metsäkoneiden kuljettajat21
Muurarit ja betonityöntekijät22

IT-sektori
IT-alan kehitys on yksi keskeinen strateginen painopiste Västerbottenin alueen elinkeinoelämän
kehityksessä. EU:n tavoitteleman digitaalisen markkinoiden kehitys (Digital Agenda for Europe)
on otettu Västerbottenin alueella vakavasti ja merkittäviä investointeja on jo tehty ja suunnitteilla erityisesti IT-infrastruktuurin kehittämiseen sekä laaja-alaiseen paikkatietojärjestelmien hyödyntämiseen sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. 23
Digitaalisen markkinoiden murros ja IT-sektorin kehitys kulkevat alueella siis käsi kädessä. Paikallisia IT-sektorin kehitystä seuraavan InfoTech –toimijan raportin mukaan Västerbottenin alueella on tällä hetkellä työvoimapulaa IT-sektorilla erityisesti osaavista laadunvarmistajista, projektipäälliköitä, Sharepoint-kehittäjistä sekä IT-teknikoista. InfoTechin mukaan IT-sektorin työvoiman tarve tulee tulevaisuudessa kasvamaan koko maakunnan alueella. Erityisen voimakasta
kasvu on kuitenkin Uumajan ja Skellefteån kaupungeissa. InfoTechin omien työnvälityssivujen
mukaan alueella asetettiin hakuun yksistään huhtikuussa 21 uutta avointa IT-sektorin työpaikkaa, mikä omalta osaltaan kertoo IT-alan voimakkaasta alueellisesta kasvusta. 24
Ruotsin elinkeinoelämän keskusjärjestön25 tammikuussa 2014 tekemän selvityksen mukaan erityisesti Uumajan kaupungin alueella IT-sektorin kasvu tulee jatkumaan voimakkaana ja työvoi-

16
17

Arbetsförmedlingen 1, 2013
www.vll.se

18

Ibid 2, 2013 p 17-22.

19

Ibid, p 18

20

Within transports, the competence paradox is apparent, there is a high demand on workforce here but it is very difficult for newly

examined to get the chance to attain the experience that is demanded.
21
22
23
24
25

Arbetsförmedlingen 2, 2013, p 17
Ibid, p 19-20
Regionförbundet i Västerbottens län, 2014.
www.infotechumea.se
The Confederation of Swedish Enterprise (Svenskt Näringsliv)
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matarpeen kasvu tulee lisääntymään. 26 Toimialan kasvuun liittyvien positiivisten ennustusten
varjopuolena ovat kuitenkin rinnakkaiset ennusteet, joiden mukaan kilpailu osaavasta työvoimasta tulee merkittävästi lisääntymään lähivuosina. 27
Norrbottenin alueen IT-sektorilla on myös hyvä kansainvälinen maine, mutta sektorin kehitys ei
ole kuitenkaan ollut samaa luokkaa kuin esimerkiksi Västerbottenin maakunnassa. Tästä huolimatta työvoimatarvetta esiintyy kuitenkin jonkin verran IT-aloilla ja erityisesti IT-teknikoista sekä muista asiantuntijoista on kroonisesti pulaa.
Perusteollisuus ja palvelualat
Västerbottenin alueen muun yksityisen sektorin (pl. IT-sektori) työllisyyskehitys on myös ollut
suotuisaa ja arvioiden mukaan positiivinen kehitys tulee jatkumaan vuoden 2014 aikana. Erityisesti hotelli- ja ravintola-alojen sekä turismiin liittyvien alojen odotetaan lähivuosina kasvavan
merkittävästi. Uumajan kaupunki toimii Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2014 ja tämän
uskotaan lisäävän alueen työvoimatarvetta mainituilla toimialoilla.
Västerbottenin alueen valmistava teollisuus kärsii tällä hetkellä myös työvoimapulasta ja kehityksen odotetaan myös jatkuvan tulevaisuudessa. Työvoimapulaa on erityisesti korkean koulutusasteen omaavia tuotantohenkilöistä sekä insinööreistä. Toisaalta tietyillä valmistavan teollisuuden
toimialoilla tuotantomäärät ovat kääntyneet laskuun, mikä omalta osaltaan voi heijastua näiden
teollisuudenalojen irtisanomisina. Tuotantomäärien osalta laskuun kääntyneitä valmistavan teollisuuden toimialoja ovat erityisesti puuteollisuus sekä kumi- ja muoviteollisuuden toimialat.
Norrbottenin työllisyyden kehityksen kannalta mielenkiintoinen kehitys on ollut autoteollisuuden
kiinnostus aluetta kohtaan. Varsinaisesta valmistavasta teollisuudesta ei kuitenkaan ole kysymys,
vaan keskieurooppalaiset ja aasialaiset autovalmistajat ovat hyödyntäneet varsin mittavasti
Norrbottenin alueen luonnonoloja autoteollisuuden testauspaikkana. Autoteollisuuden merkitys
alueen työvoimakehitykselle on itse asiassa ollut varsin merkittävää. Autovalmistajat esimerkiksi
käyttävät yhä enenevässä määrin Arjeplogin ja Arvidsjaurin testialueita testatakseen uusien automerkkien ja mallien talviajo-ominaisuuksia ja testialueiden kävijämääriksi on arvioitu vuosittain
noin 3000-4500 asiantuntijaa. Alueen infrastruktuuria onkin kehitetty voimakkaasti tämän palvelun tukemiseksi ja esimerkiksi uudelle Arvidsjaurin lentokentälle lennetään suoria lentoja useilta
Saksan keskeisiltä lentokentiltä.
Kaivosteollisuus
Kaivosteollisuuden kehitys koskettaa molempia tarkastelun kohteena olevia maakuntia. Kaivosteollisuuden kehityksen ennustetaan luovan alueelle uutta työllisyyttä ja työvoimatarpeita lähitulevaisuudessa. Toimialan positiivinen kehitys yhdistettynä osaavan työvoiman ikääntymiseen tulevat näkemysten mukaan avaamaan hyviä työllistymismahdollisuuksia erityisesti teknisen alan
koulutetulle työvoimalle. Ruotsin työvoimaviranomaisten tekemän erityisselvityksen mukaan,
puolet haastatelluista kaivosalan yrityksistä ja toimijoista näkivät, että osaavan työvoiman puute
on ollut havaittavissa jo vuoden 2013 lopulla. 28 Alueen koulutusorganisaatiot ovat kuitenkin vastanneet kaivannaisteollisuuden kehitykseen ja erityisesti naisten kiinnostusta toimialaa kohtaan
on pyritty lisäämään erilaisin toimenpitein. Teollisuuden teknologinen kehitys avaa näkemysten
mukaan naisille hyviä työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi johto- ja asiantuntijatehtävissä.
Yhteenveto
Västerbottenin ja Norrbottenin maakunnilla on nähtävissä selkeitä yhtäläisyyksiä työvoiman tarpeen kehityksen trendeissä, joiden nähdään luovan merkittäviä haasteita alueen yhteiskunnalle
ja elinkeinoelämälle. Merkittävimmät haasteet liittyvät työvoiman voimakkaaseen eläköitymiseen
sekä niin kutsuttuun kompetenssiparadoksiin. Kompetenssiparadoksilla tarkoitetaan tilannetta
työmarkkinoilla, jossa työttömän työvoiman määrä on kohtuullisen suuri, mutta samanaikaisesti
tietyt toimialat kokevat vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Molemmissa maakunnissa on havaittavissa ongelmana se, että työttömien työnhakijoiden koulutustaso on liian alhainen – erityisen haastava tilanne on terveydenhuollon alalla.
Norrbottenin maakunnan osalta keskeinen haaste on myös varmistaa tulevaisuudessa osaavan
työvoiman saatavuus maakunnan elinkeinoelämän kehityksen kannalta strategisille toimialoille.
26
27
28

www.svensktnaringsliv.se

www.arbetsformedlingen.se (NEA)

Arbetsförmedlingen Gruvnäring (NEA, The Mining Unit) 2013, p 6
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Keskeisiä toimialoja maakunnassa ovat IT-sektori, valmistavan teollisuuden toimialat sekä kaivannaisteollisuus. Vastaavasti Västerbottenin maakunnassa IT-sektorin voimakas kasvu on luonut tilanteen, jossa pidemmän koulutustaustan ja työkokemuksen omaavista IT-teknikoista on
huutava pula. Kaivannaisteollisuuden osalta Västerbottenin maakunnassa tilanteen arvioidaan
pysyvän suhteellisen vakaana. Lähivuosien eläköitymisbuumi edellyttää kuitenkin erityisesti teknisen alan osaajia (mekaanikkoja, sähkömiehiä) sekä geologian osaajia.

3.3

Työmahdollisuuksien analyysi
Yllä esitetyissä aluekohtaisissa kuvauksissa on tuotu esiin Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin maakuntien työvoimatarpeen yleistä ja toimialakohtaista kehitystä ja kehitystrendejä. Tässä luvussa
kuvattuja työvoimatarpeita on tarkasteltu suhteessa Oulun kaupungin alueen työttömien työnhakijoiden työkokemukseen. Tarkastelun kohteeksi on työttömien työnhakijoiden osalta otettu nimenomaan ne henkilöt, jotka selvityksen yhteydessä toteutetussa kyselyssä olivat ilmoittaneet
olevansa halukkaita työskentelemään joko Pohjois-Norjan tai Pohjois-Ruotsin alueilla.
Pohjois-Norja
Alla olevassa taulukossa on esitetty työttömyyttä edeltävää työkokemusta niiden henkilöiden
osalta, jotka olisivat valmiita työskentelemään Pohjois-Norjan alueella. Toimialakohtainen jakauma noudattaa pitkälti työttömien työnhakijoiden kyselyn kokonaistulosta. Eniten työkokemusta työttömillä työnhakijoilla on palvelusektorilta, teollisuuden toimialoilta sekä rakentamisen toimialalta.
Samassa taulukossa on tuotu esiin myös työttömänä olevan Oulun kaupungin alueen työvoiman
työkokemuksen vastaavuus suhteessa Pohjois-Norjan alueen työvoimaa etsiviin toimialoihin. Kuten taulukosta käy ilmi, niin vastaavuus on tällä hetkellä varsin hyvä.
Taulukko 4: Työttömänä olevan työvoiman vastaavuus suhteessa Pohjois-Norjan työvoimaa etsiviin toimialoihin

Työttömien työnhakijoiden työko-

Kauppa ja

Rakennus- ja

Sosiaali- ja

Koulutus-

Liikenne,

Julkinen

Kaivos-

kemus / Pohjois-Norjan alueen

vähittäis-

kiinteistöala

terveysala

ja opetus-

logistiikka ja

sektori

teollisuus

työvoimaa etsivät toimialat

kauppa

ala

huolinta-ala

Muu palvelutoiminta (27,1 %)
Teollisuus (22,9 %)
Rakentaminen (14,4 %)
Kuljetus ja varastointi (14,4 %)
Koulutus (13,6 %)
Terveys- ja sosiaalipalvelut (13,6 %)
Majoitus- ja ravitsemustoiminta (12,7 %)
Tukku- ja vähittäiskauppa (11,9 %)
Informaatio- ja viestintäala (11,9%)

Pohjois-Ruotsi
Oulun kaupungin alueen työttömien työnhakijoiden kiinnostus työskennellä Pohjois-Ruotsissa oli
alhaisempaa kuin työskentely selvityksen muilla kohdealueilla. Alla olevassa taulukossa on esitetty työttömyyttä edeltävää työkokemusta niiden henkilöiden osalta, jotka olisivat valmiita työskentelemään Pohjois-Ruotsin alueella. Toimialakohtaisen jakauman kärki on työttömien osalta
sama kuin Pohjois-Norjan osalta.
Työttömänä olevan työvoiman vastaavuus suhteessa Pohjois-Ruotsin alueen työvoimatarpeeseen
poikkeaa kuitenkin siinä mielessä, että erityisesti IT-alan osaajille näyttäisi olevan hyviä työllistymismahdollisuuksia alueella. Lisäksi koulutussektori vaikuttaa vastaavuudeltaan melko potentiaaliselta alueelta.
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Taulukko 5: Työttömänä olevan työvoiman vastaavuus suhteessa Pohjois-Ruotsin työvoimaa etsiviin toimialoihin
Työttömien työnhakijoiden työkokemus / Pohjois-Ruotsin alueen
työvoimaa etsivät toimialat

IT-sektori

Perusteolli-

Kaivos-

Sosiaali- ja

Koulutus-

Liikenne,

suus

teollisuus

terveysala

ja opetus-

logistiikka ja

ala

huolinta-ala

Muu palvelutoiminta (24,2 %)
Teollisuus (21,2 %)
Kuljetus ja varastointi (15,2 %)
Informaatio- ja viestintäala (14,1 %)
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
(14,1 %)
Koulutus (14,1 %)
Majoitus- ja ravitsemustoiminta (12,1 %)
Tukku- ja vähittäiskauppa (12,1 %)

4.

YHTEENVETO
Tämän selvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa Oulun kaupungin alueen liikkuvuuteen valmiin
työvoiman määrää sekä liikkuvuuteen kannustavia ja sitä estäviä tekijöitä. Selvityksessä on tarkasteltu näiden kohderyhmien halukkuutta hakeutua töihin Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin tai
Lapin maakunnan alueelle. Tässä selvityksessä on tarkasteltu katsauksenomaisesti myös työllisyyden kehitystä ja työvoimatarpeita Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan alueilla.
Selvityksen keskeisimpinä tuloksina voidaan nostaa esiin seuraavat havainnot:


Oulun kaupungin alueen työttömien työnhakijoiden halukkuutta työskennellä PohjoisNorjan, Pohjois-Ruotsin tai Lapin maakunnan alueella voidaan pitää kohtuullisena. Selvitysten tulosten perusteella Lapin maakunta olisi suosituin vaihtoehto ja toiseksi suosituin
olisi Pohjois-Norja.



Työttömyyden kestolla ei näytä tämän selvityksen perusteella olevan vaikutusta halukkuuteen työskennellä oman maakunnan rajojen ulkopuolella sijaitsevilla selvityksen kohdealueilla. Ristiintaulukointi halukkuuden ja työttömyyden keston suhteen ei paljasta tässä suhteessa positiivista korrelaatiota.



Ikä ja sukupuoli sen sijaan näyttävät tämän selvityksen pohjalta vaikuttavan halukkuuteen työskennellä selvityksen kohdealueilla. Yli 45-vuotiaat työttömät työnhakijat suhtautuvat selvästi muita ikäryhmiä kielteisemmin. Vastaavasti naisten halukkuus työskennellä
maakunnan rajojen ulkopuolella on miehiä vähäisempää.



Paikallisen kielen osaamisen puute, perhesiteet ja muut sosiaaliset suhteet ovat merkittävimpiä työvoiman liikkuvuuden hidasteita.



Työttömien työnhakijoiden osalta nuoremmat ikäryhmät kokevat yhdeksi merkittäväksi
esteeksi myös olemassa olevan tiedon puutteen. Viestinnässä tulisikin kiinnittää erityistä
huomiota 15-29 –vuotiaisiin työttömiin työnhakijoihin, joiden ikäryhmässä myös halukkuus työnhakuun selvityksen kohdealueilla on korkeinta.



Oulun alueen oppilaitosten opiskelijoiden halukkuus työskennellä Pohjois-Norjan, PohjoisRuotsin tai Lapin maakunnan alueella on melko korkea.



Koulutusluokittain tarkasteltuna ei voida havaita mitään merkittäviä eroja liikkuvuushalukkuuden suhteen. Jokaisella koulutusalalla näyttää olevan melko paljon opiskelijoita,
jotka ovat mahdollisesti valmiita työskentelemään oman maakuntansa rajojen ulkopuolella.



Opiskelijoiden osalta miehet ovat naisia halukkaampia työskentelemään maan rajojen ulkopuolella, kun taas vastaavasti naisten kiinnostus työskennellä Lapin maakunnan alueella on suurempaa.
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5.



Työvoiman liikkuvuuden esteitä tarkasteltaessa olemassa olevan tiedon puute nousee
selkeämmin esiin opiskelijoiden vastauksista. Näin ollen opiskelijoille suunnattuun viestintään tulisikin kiinnittää erityistä huomiota.



Sekä opiskelijoiden että työttömien työnhakijoiden palkkaodotukset (riittävä insentiivi
hakeutua töihin selvityksen kohdealueille) ovat hyvin samanlaiset. Molempien kohderyhmien palkkaodotusten mediaani on 3000 euroa / kk.



Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan alueen työvoimatarpeiden kohtaanto suhteessa Oulun
kaupungin alueen työttömien työnhakijoiden työkokemukseen on varsin hyvin. PohjoisRuotsissa ja Pohjois-Norjassa näyttäisi selvityksen perusteella olevan työvoimakysyntää
niillä aloilla, joissa Oulun kaupungin alueella on koulutettua työtöntä työvoimaa.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Selvityksen aineisto on ollut hyvin laaja ja aineiston analyysissä on väistämättä jouduttu tekemään tiettyjä rajauksia. Samat rajaukset kohdistuvat myös selvitysten johtopäätösten asettelussa. Koska tilaajan intressissä on erityisesti tarkastella ja mahdollisesti kehittää niitä palveluja,
joilla työvoiman liikkuvuuspotentiaalia voitaisiin edistää, on tässä suhteessa myös johtopäätösten
lähtökohdaksi valikoitunut vastaava näkökulma.
Neuvontapalvelujen kohderyhmät


Neuvontapalveluista viestimistä tulisi jatkossa kehittää niin, että viestintää pyrittäisiin fokusoimaan erityisesti nuoriin miehiin ja naisiin. Sekä työttömien työnhakijoiden että opiskelijoiden vastausprofiileista käy selkeästi ilmi, että ikä on yksi merkittävin tekijä liikkuvuudessa. Yksinkertaistettuna alle 30-vuotiaat ovat selkeästi halukkaampia hakeutumaan
töihin oman maakuntansa rajojen ulkopuolelle. Miesten osuus halukkaista on kuitenkin
selvästi naisia suurempi.



Vaikka naisten osuus potentiaalisesta kohderyhmästä on havaintojen perusteella pienempi, on erityisesti nuorten opiskelijanaisten merkitys neuvontapalveluviestinnän kohderyhmänä merkittävä siitä syystä, että erityisesti he kokevat yhtenä merkittävänä liikkuvuuden esteenä tiedon ja neuvonnan puutteen.



Työttömien työnhakijoiden tulosten analyysi osoittaa, että työttömyyden kestolla ei ole
selkeää korrelaatiota työvoiman liikkuvuushalukkuuden kanssa. Näin ollen ohjaavan viestinnän fokusointi esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille ei näytä kustannustehokkaalta vaihtoehdolta.

Neuvontakanavat ja neuvonnan sisältö


Jos neuvonnan ja viestinnän kohderyhmäksi valitaan nuoret miehet ja naiset, tulisi neuvonnan palveluita keskittää ennen kaikkea sähköiseen muotoon. Internetistä tapahtuva
omaehtoinen tiedonetsintä on selkeästi suurinta nuorten ikäluokkien keskuudessa.



Neuvonnan ja viestinnän sisältöjä rakentaessa tulisi keskittyä erityisesti kokemusperäiseen käytännön asioiden kuvaamiseen. Aineiston perustella voidaan todeta, että tietoa
kaivataan erityisesti käytännön sähköisten ABC-oppaiden muodossa, joiden avulla voidaan kuvata selkeästi ja yksinkertaisesti esimerkiksi ulkomaille muuttamisen keskeiset
vaiheet ja asiat, joita siinä tulisi ottaa huomioon. Toinen merkittävä asia liittyy kokemusperäisen tiedon jakamiseen. Sekä nuoret (mutta myös vanhemmat ikäryhmät) toivovat
erityisesti saavansa tietoa sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat esimerkiksi jo olleet töissä
Suomen rajojen ulkopuolella. Kokemusperäistä tietoa tunnutaan arvostavan enemmän
kuin perinteistä ohjaavaa viranomaistahon tietoa.



Toinen merkittävä tiedontarve näyttää liittyvän tietoon avoimista työpaikoista. Vaikka
sähköisten rekrytointipaikkojen määrä on nykyään valtava, on selkeästi nähtävissä ongelmana se, että ihmiset kaipaavat keskitetympää ja toisaalta yksityiskohtaisempaa tie33
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toa selvityksen kohdealueina toimineiden alueiden avoimista työpaikoista. Selvityksen tekijöiden näkemyksen mukaan Draivia rekryyn –hankkeen toteuttamat toimenpiteet, joissa kohdennetusti pyritään saattamaan työntekijät ja työnantajat samaan fyysiseen tilaan
(esimerkiksi rekrytointitapahtumat, yritysvierailut), vaikuttaa hyvältä toimintatavalta. Aineistosta on jossain määrin tulkittavissa se, että erityisesti Pohjois-Norjan ja PohjoisRuotsin osalta avoimista työpaikoista tuntuu olevan vaikea löytää tietoa.
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