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Kuntaliiton infotilaisuus

TE-palvelut 2024 –uudistus:
Digiasiat

Keskiviikko 29.3.2023 klo 9-10



TE2024 – Näkökulmia digitalisaatioon, 
tietoon ja tietojärjestelmiin
• Lainsäädäntö ja sen asettamat reunaehdot

• Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, erityisesti luvut 13 ja 14
• Olennainen yleislainsäädäntö (esim. tietosuojalainsäädäntö, tiedonhallintalaki)

• Perusasetelma tietojärjestelmäpalveluista:
• Kansallinen keskitetty tietovaranto, tietojärjestelmäkokonaisuus ja palvelualusta, joihin 

työvoimaviranomaisella on käyttövelvollisuus

• Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuri
• Tavoite kuvata kokonaisuuden rakennuspalikat ja niiden suhde toisiinsa

• Tieto: tiedon laatu ja elinkaari, yhteentoimivuus, saatavuus, tiedon liikkuminen, 
tietosuoja, tietoturva, tiedon ja tiedolla johtaminen

• Digitaaliset palvelut ja tietojärjestelmät (ekosysteemissä), niiden kehittäminen ja 
asiakas-/ihmiskeskeisyys
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TE2024 
Lainsäädäntö ja 
valtakunnalliset 
tietojärjestelmä-
palvelut



Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä

Luku 13: Asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut

• Asiakastietojen käyttötarkoitukset

• Käsiteltävät tiedot

• Tiedonsaantioikeudet

• Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut

• Valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettavat tiedot

• (Yhteis)Rekisterinpitäjyys

• Käyttöoikeudet

Luku 14: Palvelualusta

• Tarkoitus

• Työnhakuprofiili, sen tiedot ja niiden käyttö

• Rekisterinpitäjyys, alustan ylläpito ja valvonta
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Asiakastietojen käsittely
Asiakastietojen käyttötarkoitukset

• Laissa säädettyjen palvelujen ja tehtävien järjestämiseen ja tuottamiseen, sekä niitä 
koskevaan valvontaan, kehittämiseen, seurantaan, arviointiin, tilastointiin, ennakointiin ja 
ohjaukseen.

Käsiteltävät tiedot

• Henkilöasiakkaan tiedot

• Työnantaja-asiakkaan tiedot

• Työvoimapalvelujen tuottajan tiedot

Tiedonsaantioikeudet

• Työvoimaviranomaisten ja muiden viranomaisten tiedonsaantioikeudet

• Palveluntuottajien tiedonsaantioikeudet

• Työvoimakoulutuksen opiskelijavalintaan liittyvät tiedonsaantioikeudet

• Työnantajan tiedonsaantioikeudet (vain työnhakijan suostumuksella)
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Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut
• Valtakunnallinen keskitetty tietovaranto

• Työvoimaviranomaisilla velvollisuus käyttää
• KEHA-keskus vastaa ja ylläpitää (yhteistyössä kuntien kanssa)
• KEHA-keskus ja kunnat (työvoimaviranomaiset) ovat tietovarannon 

yhteisrekisterinpitäjiä

• Valtakunnallinen asiakastietojärjestelmäkokonaisuus
• Työvoimaviranomaisilla velvollisuus käyttää
• KEHA-keskus vastaa ja ylläpitää (yhteistyössä kuntien kanssa)
• Kokonaisuuteen sisältyy asiakkuudenhallintajärjestelmä, yleinen avustusjärjestelmä 

sekä sähköiset asiointipalvelut.
• Kunnat voivat tarvittaessa täydentää omilla ”lisäosillaan”

• Palvelualusta (=Työmarkkinatori)
• Työvoimaviranomaisilla velvollisuus käyttää
• KEHA-keskus on työnhakuprofiilien tietovarannon rekisterinpitäjä

• Ovat osa TE-Digi –hanketta ja tulevat asteittain käyttöön ennen 1.1.2025.
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Työvoimapalveluiden 
viitearkkitehtuuri



Mikä on viitearkkitehtuuri?

• Samoin kuin talojen rakentamisessa, myös suunniteltaessa palveluja, prosesseja, 
tiedon kulkua, käsittelyä, hallintaa sekä tietojärjestelmiä tarvitaan arkkitehtuuria eli 
hyvät suunnitelmat.

• Työvoimapalvelujen viitearkkitehtuuri on ylätason kuvaus työvoimapalvelujen 
tavoitetilasta vuonna 2025.

• Kuvauksessa kootaan yhteen työvoimapalveluihin vaikuttava lainsäädäntö, keskeiset 
toimijat, prosessit ja palvelut sekä olennaiset tietovarannot ja järjestelmäpalvelut 
(pohjana julkisen hallinnon JHKA-viitearkkitehtuurimalli ja JHS 179 -suositus).

• Viitearkkitehtuuri on tarkoitettu TE-palvelut -uudistuksen tueksi sekä erityisesti 
kuntien ja KEHA-keskuksen jatkovalmistelun yhteiseksi lähtökohdaksi.

• Sen avulla luodaan yhteinen käsitys uudesta työvoimapalveluiden toiminta-
ympäristöstä, tuetaan toiminnan ja palveluiden kehittämistä sekä rakennetaan perusta 
digitalisaation hyödyntämiselle ja tietojärjestelmien yhteensovittamiselle.
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Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuri –
ensimmäinen versio
• Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton yhdessä koordinoima projekti, 

toteuttaja Gofore, projektipäällikkö Helsingin kaupungilta

• Projektiryhmä: TEM, Kuntaliitto, KEHA-keskus, Turku, Espoo, Kotka

• Laajempi sparrausryhmä: Tampere, Kuopio, Lahti, Helsinki, TE-toimistot, 
tarvittaessa myös muita sidosryhmiä

• Aikataulu: elo-joulukuu 2022 aktiivista työskentelyä, täydennyksiä ja ensimmäisen 
version luonnoksen julkaisu tammikuussa 2023.

• Julkaisu löytyy TEM:n sivuilta:

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuri - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu 
(tem.fi)
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https://tem.fi/tyovoimapalveluiden-viitearkkitehtuuri
https://tem.fi/tyovoimapalveluiden-viitearkkitehtuuri


TE2024 Viitearkkitehtuuri – esimerkkejä sisällöstä



Periaatetason arkkitehtuuri

Ohjaava lainsäädäntö

Kuvaa tulevaisuuden 

työvoimapalveluita ohjaavaa 

substanssilainsäädäntöä ja 

muuta huomioitavaa 

lainsäädäntöä

Periaatteet

Sidosarkkitehtuurit 

ja -hankkeet

Kuvaa muita vaikuttavia

sidosarkkitehtuureja 

ja -hankkeita, jotka joko 

ohjaavat tai ovat huomioitavia 

työvoimapalveluiden kontekstissa

Strategiset tavoitteet

Kuvaa työvoimapalveluiden 

uudistukseen liittyviä 

tavoitteista – hyötyjä, joita 

uudistuksesta odotetaan 

asiakkaille, kunnille ja 

yhteiskunnalle

Arkkitehtuuriperiaatteet

Kuvaa työvoimapalveluiden 

viitearkkitehtuurin suunnittelua 

ja toimeenpanoa ohjaavia 

arkkitehtuuriperiaatteita – yleisiä 

sekä toimintaan, tietoon ja 

tietojärjestelmiin liittyviä



Toiminta-arkkitehtuuri 1/4

Toimijat

Kuvaa keskeiset 

työvoimapalveluihin liittyvät toimijat

• Vastuuviranomaiset

• Asiakkaat

• Keskeiset sidostoimijat

• Muut viranomaiset, 

palveluntarjoajat ja 

yhteistyökumppanit

Toimijat ja roolit

Roolit

Kuvaa keskeiset 

työvoimapalveluihin liittyvät roolit

• Asiakasroolit

• Työnantajaroolit

• Palvelunantajaroolit



Toiminta-arkkitehtuuri 2/4

Palvelukartta

Kuvaa keskeiset 

työvoimapalvelualueet ja niiden 

sisältämät palvelut*

• Työn löytyminen

• Osaamisen kehittäminen

• Kotoutuminen

• Työkyvyn tukeminen

• Tieto, neuvonta ja ohjaus

• Yhteiset tukipalvelut

• Valtakunnallisesti 

keskitetyt palvelut

Palvelut ja prosessit

*) Henkilö- ja yritysasiakkaille tarjottavat lakisääteiset 

palvelut (ydinpalvelut), varaukset kuntien vapaaehtoisuuteen 

perustuville palveluille (lisäpalvelut) sekä näiden 

toteuttamista tukevat palvelut (tukipalvelut)

Prosessikartta

Kuvaa keskeiset työvoimapalveluiden 

toteuttamiseksi tarvittavat 

toimintaprosessit (noudattelee 

palvelukartan palvelualueiden 

mukaista jäsennystä)



Toiminta-arkkitehtuuri 3/4

Toimijoiden ekosysteemi

Kuvaa työvoimapalveluiden 

suhdetta kuntien 

työllisyydenhoidon ekosysteemin 

muihin palveluihin ja niihin 

liittyviin toimijoihin

Toimijoiden taktisen tason 

vuorovaikutus

Kuvaa työvoimapalveluiden 

toimijoiden taktisen tason 

vuorovaikutusta*

• Ohjauksen, rahoituksen ja  

valvonnan toimijat

• Järjestämisen ja tuen toimijat

• Palvelutuotannon toimijat

• Asiakastoimijat

Toimijoiden 
vuorovaikutus

*) Toimijoiden väliset palvelu-, tieto- ja rahavirrat

Toimijoiden operatiivisen 

tason vuorovaikutus

Kuvaa työvoimapalveluiden 

toimijoiden operatiivisen tason 

vuorovaikutusta*, erityisesti 

palvelutuotannon 

vuorovaikutusten näkökulmasta



Toiminta-arkkitehtuuri 4/4

Prosessien ylätason 

vuorovaikutus

Kuvaa työvoimapalveluiden 

prosessien ylätason 

vuorovaikutusta*

• Asiakkaiden prosessit

• Ydinprosessit

• Tukiprosessit

• Ohjausprosessit

• Muiden toimijoiden prosessit

Prosessien 
vuorovaikutus

* Prosessien väliset tietovirrat ja 

keskeiset prosesseista vastaavat toimijat

Prosessien operatiivinen 

vuorovaikutus

Kuvaa työvoimapalveluiden 

prosessien välistä 

vuorovaikutusta* 

operatiivisemmalla tasolla, 

erityisesti palvelutuotannon 

vuorovaikutusten näkökulmasta

• Työnhakija-asiakkaan 

prosessit

• Työntarjoaja-asiakkaan 

prosessit



Tietoarkkitehtuuri
Käsitteet ja käsitemallit

Kuvaa keskeisimpiä

työvoimapalveluiden kontekstissa 

käytettäviä käsitteitä ja 

niiden välisiä suhteita

Tietovarannot

Kuvaa työvoimapalveluiden 

keskeisiä loogisia tietovarantoja

• Työvoimapalveluiden 

keskitetyt tietovarannot

• Yleiset kansalliset 

tietovarannot

• Muiden toimialojen 

kansalliset tietovarannot

• Työvoimaviranomaisten tai 

kuntien paikalliset 

tietovarannot

Tieto

Tietoryhmät ja tiedot

Kuvaa työvoimapalveluiden 

keskeisiä päätietoryhmiä ja 

niiden sisältämiä tietoja

• Henkilöasiakkaan tiedot

• Organisaatioasiakkaan tiedot

• Työn ja tekijöiden 

kohtaannon tiedot

• Palveluiden tiedot

• Tukitoimintojen tiedot

• Tausta- ja seurantatiedot



Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Tietojärjestelmäpalvelut

Kuvaa keskeisiä työvoimapalveluita 

tukevia tietojärjestelmäpalveluita

• Työvoimapalveluiden keskitetyt 

tietojärjestelmäpalvelut 

(asiakkaan, asiantuntijan ja 

tukitoimintojen palvelut)

• Työvoimapalveluiden paikalliset 

tietojärjestelmäpalvelut

Tietojärjestelmät

Kuvaa keskeisiä työvoimapalveluiden 

tietojärjestelmäpalveluita toteuttavia 

tietojärjestelmiä

• Työvoimapalveluiden keskitetyt, 

työvoimaviranomaisille tarjottavat

• Työvoimapalveluiden paikalliset, 

työvoimaviranomaisen 

vastuulla olevat

• Keskitettyjen tietojärjestelmien 

hyödyntämät sidostietojärjestelmät

Tietojärjestelmien 

vuorovaikutus

Kuvaa keskeisten 

työvoimapalveluiden 

tietojärjestelmien keskinäisiä 

vuorovaikutuksia*
Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmien 

käyttö prosesseissa

Kuvaa keskeisten 

työvoimapalveluiden 

tietojärjestelmien käyttöä osana 

palvelutuotannon 

toimintaprosesseja

* Tietojärjestelmien väliset tietovirrat



Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuri –
työ jatkuu
• Alkuvuodesta 2023 on käynnistynyt viitearkkitehtuurityön jatkoprojekti

• Kytketty TEM-vetoiseen TE2024 valmisteluun, Palvelut ja digitalisaatio –ryhmän 
alaprojektiksi

• Projektipäällikkö Helsingin kaupungilta, toteutus Gofore

• Projektiryhmää laajennettu: nimeämiset Kuntaliiton kuntatyyppiverkostoilta, ns. 
kuutoskaupungeilta, Kuntaliitosta, KEHA-keskuksesta, ELY-keskuksesta, eri 
ministeriöiltä (TEM, OKM, STM)

• Lisäksi laajempi sidosryhmien joukko mukana kommentoimassa välituotoksia.

• Aikataulu: maalis-joulukuu 2023 (pääpaino maalis-kesäkuu)
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Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuri –
mitä asioita tarkennetaan 2.0-versiossa

• Viitearkkitehtuurin hallintamallin määrittely

• Työllisyydenhoidon ekosysteemikuvausten tarkentaminen

• Työvoimapalveluiden integroituminen kunnan johtamiseen

• Tiedolla johtamisen arkkitehtuurin tarkempi kuvaaminen

• Tietojärjestelmäarkkitehtuurin selvitettävät asiat ja tarkennukset

• Palvelu- ja prosessikartan jatkotyöstö

• Kansainvälisen rekrytoinnin kokonaisuuden tarkentaminen

• Toimeenpanon suunnittelun ja toimeenpanon tuki
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Työpakettien aikataulutus
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Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

PROJEKTI-

TAUKO LOMA

Julkaistava 

välituotos

Julkaisun 

valmistelu
Suunnittelu

Julkaisun 

valmistelu

Julkaisun 

valmistelu

Julkaisun 

valmistelu

Julkaistava 

välituotos
Julkaistava 

välituotos

Julkaistava 

välituotos

Toimeenpanon tuki

Viitearkkitehtuurin 1.0-version jälkityöt

A. Viitearkkitehtuurin hallintamallin määrittely

Valmistelu

Valmistelu

Valmistelu

Valmistelu

Tarkennukset

B. Työllisyydenhoidon ekosysteemikuvausten tarkentaminen

Ekosysteemin kartoitus Toimijoiden ja prosessien rajapintojen tarkentaminen

Tarkennukset

C. Työvoimapalveluiden integroituminen kunnan johtamiseen

Ohjaus- ja tukiprosessien kuvaaminen 

tarvittavalla tarkkuustasolla

Viitearkkitehtuurin soveltaminen 

eri organisaatioskenaarioihin

Tarkennukset

Tarkennukset

Valmistelu

Valmistelu

Loppu-

yhteenveto

Tarkennukset

Tarkennukset

F. Palvelu- ja prosessikartan jatkotyöstö

G. Kansainvälisen rekrytoinnin 

kuvausten tarkentaminen
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*) Työpakettien tehtävät ovat osin riippuvaisia toisistaan, jolloin niiden valmistelua ja työstöä tulee edistää paikoin myös rinnakkain; 

aikataulutukseen merkitty tummempi väri indikoi ”intensiivityöskentelyvaihetta”, jolloin kunkin työpaketin työstöön on tarkoitus keskittyä pääsääntöisesti

E. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin 

selvitettävät asiat

… … … ……

D. Tiedolla johtamisen 

arkkitehtuurin tarkentaminen



Mitä seuraavaksi?



Sähköinen alusta

TE24: Valtakunnallinen 
toimeenpanon tuki- ja 
ohjausrakenne

29.3.202

3
25 |

Alueellinen 

valmistelu, 

ELY:jen ja TE-

toimistojen 

tuki

Toimitilat ja 

omaisuus 

pj. Miikka 

Halonen 

KEHA

KEHA

2024-

ohjausryhmä

Hankinnat 

–työryhmä

pj. Raisa 

Erma  

UUD ELY

Toimeenpanon koordinaatioryhmä
Pj. Tanja Ståhlberg

Henkilöstöverkosto
Pj. Anne Kiiski, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT 

Yhteinen viestintä-, 

vuorovaikutus ja 

yhteistyöalusta

Verkostoja ja yhdyspintoja: mm. PPP, koulutuksenjärjestäjät, yrityspalveluyhteistyö

Muutosval-

mennus

pj. Taina 

Vuorinen

KEHA

Viestintäverkosto, pj. Annemaria Ojanperä, TEM

TE-digi ja KOTO-digi 

ohjausryhmät

Ohjaus ja tiedolla 

johtaminen

Pj.

Outi Ryyppö TEM 

(1.2.-31.7.23), 

Lari Anttonen 

TEM (1.8.23 

alkaen)

KOTO

2024
Kuntajaosto

Sote-

yhdyspinnat

pj. Jenni 

Wessman, 

TEM

Neuvottelukunta vol1

Osaami-

sen tuki

Palvelut ja 

digitalisaatio

Pj.

Outi Viljamaa

Kotolain 

mukainen 

kotoutumis-

ohjelma

Viitearkki-

tehtuuri

Tiina 

Ortela, pj



Kuntaliitolta tukea uudistuksen 
valmisteluun
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Strateginen kokonaiskuva digitaalisista palveluista ja tietojärjestelmistä TE-palvelut 2024 -uudistuksessa | Kuntaliitto.fi

https://www.kuntaliitto.fi/talous-ja-elinvoima/tyollisyys/te-palvelut-2024-uudistus/strateginen-kokonaiskuva-digitaalisista-palveluista-ja-tietojarjestelmista
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www.kuntaliitto.fi/digiviikko

TE24/KOTO24 –uudistusten digiasiat 
mukana myös Digiviikolla

• Haku on nyt auki –
ehdota sisältöä 
digiviikolle ja tule 
mukaan!

http://www.kuntaliitto.fi/digiviikko


www.kuntaliitto.fi

Ilona Koto
ilona.koto@kuntaliitto.fi

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/




KEHA-keskus 3/2023

Työmarkkinatori
Nyt ja tulevaisuudessa



• Hankkeella tuetaan hallituksen työllisyystavoitteiden 
toteutumista edistämällä kohtaantoa valtakunnallisesti. 
Hankkeen avulla pyritään helpottamaan työvoiman 
saatavuuteen liittyviä ongelmia ja lyhentämään avoinna 
olevien tehtävien kestoa. 

• Hanke tuottaa digitaalisen kokonaisratkaisun, joka sisältää asiakkaan 
yhden luukun Työmarkkinatorin ja 
työvoimapalveluita tuottavan asiantuntijan järjestelmäpalvelun 
(asiakastietojärjestelmä)

• Mahdollistaa URA-järjestelmän alasajon vaiheittain TE2024 aikataulussa

• Mahdollistaa tilastointi- ja tiedolla johtamisen tarpeet

Digitaaliset TE-palvelut hankkeen 

tavoitteet



Työmarkkinatori

HE 225/2021 vp 

•Tuotepäällikkö Jarno Salovuori
•Päätavoite: Työelämätoimijat
yhteen kokoavan ja kohtaantoa 
edistävän palvelualustan kehitys

•Aikataulu: 1.vaihe 5/22. Muut 
vaiheet 12/24 mennessä.

TE-asiantuntijan tietojärjestelmä
(TEA)

HE 225/2021 vp

•Hankepäällikkö Matias Vainio
•Päätavoite: Asiantuntijan 
tietojärjestelmän kehitys. 
Viranomaisasioinnin 
sujuvoittaminen ja kohtaannon
edistäminen

•Aikataulu: 1.vaihe 12/22. Muut 
vaiheet 6/24 mennessä

Työperäinen maahanmuutto 
Kansainvälinen rekrytointi / Work in 

Finland

•Hankepäällikkö Lasse Jekunen
•Päätavoite: Työperäisen 

maahanmuuton ja kansainvälisen
rekrytoinnin edistäminen sekä 
Work in Finland (WiF)  yhteistyö.

•Aikataulu: 1.vaihe 12/22. Muut 
vaiheet 12/23 mennessä

Työvoimapalveluiden tiedolla 
johtaminen

•Hankepäällikkö: Santtu Sundvall
•Päätavoite: TE-palveluiden 
tiedolla johtamisen 
mahdollistaminen ja 
työvälineiden kehittäminen

•Hankkeistaminen valmisteilla. 

•Aikataulu: 12/23 mennessä

Kehitysjohtaja Jaakko Westerlund

Digitaalisten TE-palveluiden 
hankesalkku 2022 – 2024



TE-Digi-hanke loppukäyttäjien 

näkökulmasta

Asiakkuudenhallinta
• Asiakkaan sähköiset 

palvelut ja prosessit

Työmarkkinatori
• Työn ja osaamisen kokonaisuus  

Tilanne-
lähtöiset 

tietosisällöt 
ja palvelut

Sähköinen 
asiointi

Verkostot ja 
kumppa-
nuudet

Asiantuntijan 
oma 

työpöytä ja 
asiankäsittely

Asiakas-
tiedot

Työmarkkinatori.fi
Asiantuntijan 

Työmarkkinatori

Älykäs 
työn ja 

tekijöiden 
kohtaanto



Työmarkkinatori tällä hetkellä

• Työmarkkinatori siirtyi kokeiluversiosta tuotantokäyttöön toukokuussa 
2022. Palveluun tuodaan vielä uusia ominaisuuksia.

• Julkaistuja työnhakuprofiileja sivustolla on yli 25 000 kpl

• Julkaisemattomia  työnhakuprofiileja sivustolla on yli 142 000 kpl

• Tällä hetkellä Työmarkkinatorilta on pääsy TE-palveluiden Omaan 
asiointiin. Tulevaisuudessa Omasta asioinnista tulee osa Työmarkkinatoria, 
ja vanhentunut TE-palveluiden asiakkuudenhallintajärjestelmä ja 
asiointipalvelu korvataan uudella. 



Työmarkkinatorin työnhakuprofiili 

kartoittamassa osaamista

• Työnhakuprofiili on käytettävissä 
kolmella kielellä (fi/sv/en)

• Työnhakuprofiiliin voi lisätä 
seuraavat tiedot:

• oma esittelyteksti,

• osaaminen ja koulutus,

• työkokemus ja kiinnostuksen 
kohteet ja

• toiveet ja tavoitteet.



Työmarkkinatorin työnhakuprofiili 

kartoittamassa osaamista

• Käyttäjä kuvaa omaa osaamistaan 
ja kokemustaan 
työnhakuprofiililleen

• ”Osaamissuosittelijan” avulla 
helpotetaan osaamisen 
sanoittamista ja tunnistamista

• Työnhakuprofiilin avulla käyttäjä 
ymmärtää paremmin omaa 
osaamistaan

• Työnhakuprofiilin pohjalta 
käyttäjälle ehdotetaan sopivia 
työmahdollisuuksia



Asiantuntijan Työmarkkinatori

• Korvaa nykyisin työvoimaviranomaisten käytössä olevan URA-
asiakastietojärjestelmän vuoden 2024 aikana. 

• Integraatio Yleiseen Avustusjärjestelmään (YA)
• Starttiraha

• Palkkatuki

• Määrärahojen ja sopimusten hallinta

• Vuoden 2023 – 2024 aikana julkaistava järjestelmäversio on mvp (minimum viable
product) versio, jonka kehittäminen jatkuu vuodesta 2025 eteenpäin. 







TE-palveluiden uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä ja 

asiointipalvelu käyttöön palanen kerrallaan

ENSIMMÄINEN 
KÄYTTÖÖNOTTO

TOINEN KÄYTTÖÖNOTTO KOLMAS KÄYTTÖÖNOTTO

JOULUKUU 2023KESÄKUU 2023MAALISKUU 2023

Asiakkaalle 
laadittavat 

suunnitelmat

Työttömyysturva Työantajapalvelut



TE-palveluiden uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä ja 

asiointipalvelu käyttöön palanen kerrallaan

NELJÄS KÄYTTÖÖNOTTO VIIDES KÄYTTÖÖNOTTO JATKOKEHITYS

KESÄ 2024 AIKANATOUKOKUU 
2024

MAALISKUU 2024

• TYPPI järjestelmän
korvaaminen

• Asiantuntijan
tietojärjestelmän
jatkokehitys

• Muutostyöt TEPA25 
varten

Koulutusten ja 
palveluiden hallinta

• Työnhakija-
asiakkaiden
asiakkuuden hallinta

• Työnvälitys
• Yhteydenotot
• Tehtävien hallinta



Työmarkkinatorille tulossa

• Työterveyslaitoksen laatima työkyvyn itsearviointi työkalu – Kykyviisari

• Työpaikkailmoitusten rajapinnat

• Tuonti- ja hakurajapinnat

• Työpaikkavahti

• Saavutettavuus parannus: koneääni tietosisältöjen yhteyteen

• Aluesivu uudistus

• Heikon tunnistautumisen mahdollistaminen kv-työnhakijoille

• Sinuna

• Kielitaitovaatimusten tunnistaminen työpaikkailmoitustekstistä

• Työnhakuprofiilin rajapintojen kehitys 

• Yksityisten palveluntuottajien palvelut esille työmarkkinatorilla



Kysy lisää

Tutustu
tyomarkkinatori.fi

Kysy lisää verkkopalvelusta ja sen käytöstä
tyomarkkinatori.keha@ely-keskus.fi

tyomarkkinatori.fi
mailto:tyomarkkinatori.keha@ely-keskus.fi
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Kiitos!


