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Tiedote tutkimuksesta työnhakijoille ja työnantajille:
Alueenne TE-toimisto tai kuntakokeilu osallistuu
hankkeeseen, jossa tutkitaan TE-palveluita osaaikaisen ja tilapäisen työn kannalta

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkeessa
“Palvelujärjestelmän toiminta: Osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät
kokoaikatyöhön”
tilapäisten

tutkitaan

töiden

TE-palveluprosesseja

ja

työnhaun

osa-aikaisten

yhdistämisen

ja

sekä

työnantajaorganisaatioiden kannalta. Hankeyhteistyötä tekevät Lapin
TE-toimisto ja Rovaniemen kuntakokeilualue, Etelä-Savon TEtoimisto ja Savonlinnan ja Mikkelin kuntakokeilualueet, sekä
Pirkanmaan TE-toimisto ja Pirkanmaan kuntakokeilun osalta
Tampereen kaupunki.
Lähetämme kesällä 2021 kutsuja osallistua tutkimukseen näiden
alueiden:
-

työnhakijoille,

jotka

ovat

tehneet

osa-aikatyötä,

saaneet

työtarjouksen osa-aikatyöhön tai ilmoittaneet kiinnostuksesta ottaa
vastaan tilapäistyötä työnhaun aikana, ja jotka ovat olleet työnhakijaasiakkaina vähintään kerran 1.1.2020–31.5.2021 välillä
- työnantajille, joilla on ollut työpaikkailmoitus osa-aikatyöhön TEpalvelut.fi-sivuilla 1.1.2020–31.5.2021 välillä.
Tutkimme kyselyillä:
- työnhakijoiden arvioita työnhaun ja osa-aikaisten tai tilapäisten
töiden yhdistämisestä sekä siirtymistä näistä töistä kokoaikaisiin /
vakituisiin töihin. Tutkimuksen kohteena ovat myös osa-aikaisia ja
tilapäisiä töitä koskeva työnvälitys ja työtarjoukset
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- miten työnantajaorganisaatiot ovat hyödyntäneet osa-aikaisen ja
tilapäisen työvoiman rekrytoinnissa työvoimapalveluita, sekä miten
työsopimuslaissa

määritelty

lisätyön

tarjoamisvelvollisuus

vaikuttaa organisaatioiden rekrytointikäytäntöihin.
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Lähetämme tutkimuskutsut kesällä 2021 sähköpostiosoitteisiin, jotka on
poimittu

TE-hallinnon

URA-tietokannasta

KEHA-keskuksen

tutkimusluvan KEHA/2838/2021 perusteella. Käsittelemme kyselyn
vastauksia täysin anonyymisti ja luottamuksellisesti, emmekä yhdistä
sähköpostitietoja kyselyvastauksiin mitenkään.
Hanketta

ohjaa

työ-

ja

elinkeinoministeriön

terveysministeriön

asiantuntijoista

puheenjohtaja

Päivi

Tampereen

on

yliopiston,

koostuva

Haavisto-Vuori.
Valtion

ja

sosiaali-

ohjausryhmä,

Tutkimusryhmä

taloudellisen

ja

jonka
koostuu

tutkimuslaitoksen

ja

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijoista.
Kyselyn vastauksia hyödynnetään TE-palveluprosessin arviointiin ja
kehittämiseen

osa-aika-

ja

tilapäistyön

tekemisen

kannalta.

Hankkeessa julkistetaan tutkimustulokset ja niitä koskeva raportti ja policy
brief tammikuun 2022 lopulla avoimessa seminaarissa.

Kiitos yhteistyöstä!
Terveisin
Yliopistonlehtori Satu Ojala, 050 318 6176
Tutkija Niklas Mäkinen
Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto, etunimi.sukunimi at
tuni.fi
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