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Vuonna 2017 ja 2018 päättyneet 
työllistämisjaksot

Lähetettiin kaikille vapaaehtoisen työllistämisen piiriin 

kuuluneille (pl. työllistämisvelvoitteet)

Kyselyjä lähetettiin vuonna 2017: 28 kpl, vastauksia 12 kpl 

eli vastausprosentti 43 %

Kyselyjä lähetettiin vuonna 2018: 26 kpl, vastauksia 7 kpl 

eli vastausprosentti 25 %



Miten sinut otettiin vastaan ja opastettiin 
työsuhteen alkaessa

V. 2017, 12 vastausta

11: Otettiin vastaan 

hyvin

1: Ei juuri opastettu

V. 2018, 7 vastausta

7: Otettiin hyvin 

vastaan
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Mitkä asiat sujuivat hyvin, missä asioissa 
odotukset täyttyivät

v. 2017, 12 vastausta

11: Kaikki sujui 

hyvin

1: Palkka tuli 

ajallaan 

v. 2018, 7 vastausta

7: Kaikki sujui hyvin
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Onko asioita, joihin työllistämisessä olet 
pettynyt, onko työstä huonoja kokemuksia?

v. 2017, 10 vastausta
7: Ei ole

1: En saanut ohjausta kunnolla

1: Huonoja kokemuksia 

KuntaPron hidas toiminta

1: Työtehtäviä olisi voinut olla 

enemmän. Kysellessä tuntui, 

että ihmisillä on niin kiire, 

etteivät he ehdi niitä antamaan.

v. 2018, 7 vastausta

6: Ei ole

1: Vaikka tein hyvin työni, 

minua ei palkattu jatkoon
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Onko sinulla ehdotuksia, miten voisimme 
parantaa toimintaamme?

v. 2017, 7 vastausta
4: Ei 

1: Ehkä jos työntekijät tulisivat 

töihin tietyn projektin aikaan 

jolloin ei tarvitsisi kysellä 

töiden perään

1: Pomot ovat ylimielisiä ja 

tunneäly puuttuu

1: IT-tuen kannalta on parempi 

hoitaa asiat omassa IT-tuessa 

kuin ulkoistamalla

v. 2018, 6 vastausta
3: Ei parannettavaa

1: En osaa sanoa

1: Koulutuksia voisi olla 

enemmän tarjolla, jollei ole 

paikkaan täysin ammattilainen

1: Käytätte palkkarahat meihin 

vähäisiin vielä terveisiin, 

tunnollisiin, luotettaviin 

työntekijöihin
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Oletko nyt työssä vai työnhakijana? Auttoiko 
työllistämisjakso sinua löytämään työtä 
jatkossa?

v. 2017, 12 vastausta
5: Työnhakijana

2: Auttoi selkeästi

2: Olen työssä

1: Olen hakenut koulutukseen

1: Opiskelen

1: Ei auttanut

v. 2018, 7 vastausta 

4: Työnhakijana

2: Työssä

1: Työelämän 

ulkopuolella 

terveydentilan vuoksi
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Kysymys vain v. 2018: Koetko, että olisimme voineet auttaa 
enemmän jatkotyöllistymisen suhteen? Jos kyllä, niin kerro 
meille miten, millaista tukea olisit kaivannut?

4 vastausta:

Olisin saanut lisää hommia, jos olisin pysynyt työkykyisenä

Olisin halunnut jatkaa samassa työpaikassa

Olen täysin tyytyväinen saamaani apuun

Yritän päästä takaisin samaan paikkaan, pomolle soitin, ei 

ollut palkkarahoja
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