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klo 10:00  Työmarkkinatori - töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka

Kehittämisasiantuntija Sointu Kouki KEHA-keskus//Työmarkkinatori

Tuotepäällikkö Henriikka Kokkola KEHA-keskus/Työmarkkinatori

klo 10:30  Selvitys osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallista

Erityisasiantuntija Patrik Tötterman, Työ- ja elinkeinoministeriö

klo 11:00  Kokeilukatsaus

Kuntakokeilun päällikkö Jenni Ketonen, Porin kaupunki

Johtaja Juhani Sundell, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto

Projektikoordinaattori Jari Lindström, Kuntaliitto

klo 11.30  VIP-vieraana johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kela

- haastattelemassa Erja Lindberg ja Reijo Vuorento

klo 12:00  Lähetys päättyy

Ohjelma



15.3.2021

Työmarkkinatori

Töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka

Henriikka Kokkola ja Sointu Kouki

KEHA-keskus



Tulevaisuuden
työelämäpalvelut 

=
oikeita palveluja, 

oikeille asiakkaille,
oikeaan aikaan

ja
oikean toimijan kautta



Työmarkkinatori 
auttaa työelämässä 
eteenpäin

• Yhdistää työnhakijat ja työnantajat sekä 
työelämän ja osaamisen kehittämisen 
palveluntarjoajat

• Työpaikat ja työntekijät kohtaavat

• Tietoa koulutustarjonnasta ja 
osaamisen kehittämisestä, työmarkkinoista, 
ammateista ja tulevaisuuden työelämästä

• Palvelu on henkilökohtainen ja taipuu 
käyttäjän tilanteeseen

• Työmarkkinatoria kehittävät ja ylläpitävät työ-
ja elinkeinoministeriö sekä KEHA-keskus



Avoin alusta 
kaikille toimijoille

• Työmarkkinatori on 
organisaatioriippumaton palvelu, jolla
ovat tasaveroisesti esillä eri toimijoiden 
työelämän ja osaamisen kehittämisen 
palvelut.

• Tarkoituksena on, että käyttäjät löytävät 
yhdestä paikasta tilanteeseensa sopivat 
palvelut, tietosisällöt ja työpaikat.

• Keskeisenä tavoitteena on edistää 
osaamisen kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamista työmarkkinoilla.

• Työmarkkinatorilla hyödynnetään 
tekoälyratkaisuja töiden, tekijöiden ja 
palveluiden yhdistämiseen.



Hyötyä kaikille toimijoille

Kiinnostavat työt 
ja palvelut uusia 
haasteita etsiville

Näkyvyyttä palveluille 
oikean kohderyhmän 
keskuudessa

Yritykselle parhaiten 
sopivat osaajat

Osaamista kehittämällä 
uusi suunta uralle

Luo lisäarvoa 
yksityisille toimijoille

Käyttö on maksutonta

SUUNTA 1

HUOM!

TÄNNE



Henkilöasiakas

• Voi tarkastella avoimia työpaikkoja.

• Voi luoda oman työnhakuprofiilini, jossa kuvataan 
työhistoriaa ja osaamista. Työmarkkinatori tukee 
osaamisen tunnistamisessa.

• Saa profiilin luomisen jälkeen sopivia 
työpaikkaehdotuksia. 

• Voi julkaista profiilini työnantajien nähtäväksi.

• Voi julkaista ns. kotitalouden työpaikkailmoituksen 
työllistäessään yksityishenkilönä. 

Työnantaja- ja yritysasiakas

• Voi julkaista osaamistarvetta kuvaavan 
työpaikkailmoituksen suoraan Työmarkkinatorille tai 
muokata TE-palvelut.fi-palvelusta automaattisesti 
siirtynyttä ilmoitusta, hyödyntäen ESCO-osaamis- ja 
ammattisanoja.

• Saa ehdotuksia avoimeen työpaikkaani parhaiten 
sopivista osaajista ja voi ottaa heihin suoraan 
yhteyttä.

• Voi tarkastella julkaistuja työnhakuprofiileja 
hakusanan tai sijainnin perusteella.

Työmarkkinatori tällä hetkellä 

Työmarkkinatorilta löytyy tilanteeseen sopivia työelämäpalvelut sekä henkilö- että 
työnantaja-asiakkaalle. Palvelut löytyvät tilannelähtöisinä tietopaketteina tai hakusanojen 
avulla. Työmarkkinatorilla voi tarkastella ajankohtaista tietoa ammateista, työelämästä ja 
hankkeen edistymisestä. 



Työmarkkinatorin 
aluesivut



Näyteikkuna alueen 
työelämään

Työmarkkinatorin aluesivu 
kokoaa yhteen

• Alueella avoinna olevat 
työpaikat

• Alueella tarjolla olevat palvelut

• Paikalliset työelämäuutiset ja 
muut ajankohtaisaiheet 

• Alueen työelämän 
erityisteemat 



Aluesivuilta löytyy alueen työpaikat ja palvelut

• Aluesivulla on helposti selattava kooste alueella avoinna olevista 
työpaikoista.

• Työpaikat sisältävät sekä te-palvelut.fihin tehdyt työpaikkailmoitukset 
että suoraan Työmarkkinatorilla julkaistut työpaikkailmoitukset.

• Aluesivulla näytetään juuri kyseisellä alueella tarjolla olevia työelämään 
liittyviä palveluja, kuten esimerkiksi koulutus- ja valmennuspalveluja tai 
rekrytointipalveluja. 

• Palvelut voivat olla sekä henkilöasiakkaille että työnantajille ja 
yrityksille suunnattuja.  



• Paikalliset työelämäuutiset ja muut ajankohtaissisällöt tekevät 
aluesivusta elävän ja kiinnostavan sekä vastaavat Työmarkkinatorin 
käyttäjien tietotarpeisiin.

• Ne voivat olla alueellisten työelämä- ja elinkeinotoimijoiden 
ajankohtaisuutisia, tapahtumia tai esim. blogikirjoituksia.

• Alueellisen teemasivuston avulla nostetaan esille alueelle 
merkittäviä teemoja, kuten toimialakokonaisuuksia, erityisiä 
työllisyys- tai koulutushankkeita, yhteistyöverkostojen 
palvelukokonaisuuksia ym.

• Teemasivusto on kiinni ajassa, mutta elää kuitenkin uutisaiheita 
pidempään.

Aluesivu kokoaa yhteen alueen 
ajankohtaiset asiat ja teemat



Aluesivu on yhteistyötä

Aluesivu on käyttäjälle aidosti hyödyllinen kokonaisuus, kun alueen 
toimijat suunnittelevat ja rakentavat sisällöt yhdessä.

Ohjaa 
asiakkaat 

alueen 
palveluihin. 

Kokoaa 
paikalliset 

ajankohtais-
aiheet.

Nostaa esiin 
alueen 

työllisyys-
teemoja. 

Yhdistää 
työnhakijat ja 
työnantajat 
alueellisesti. 



”
Yhdessä tekemällä ja 

yhdessä kehittämällä

Työmarkkinatorista
muodostuu
työelämäpalveluiden
kokonaisuus



@tyomarkkinatori15.3.2021

Kiitos!

Henriikka Kokkola ja Sointu Kouki

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

https://twitter.com/tyomarkkinatori
https://www.linkedin.com/showcase/tyomarkkinatori


klo 10:30  Selvitys osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallista

Erityisasiantuntija Patrik Tötterman, Työ- ja elinkeinoministeriö

Ohjelma jatkuu…
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Osatyökykyisten työllistämisen
Suomen malli

Selvityshenkilön keskeisimmät ehdotukset



Miksi?

• Osatyökykyisten työllistymisen 

edistämisessä on kyse ihmisoikeuksista, 

tasa-arvosta ja yhteisvastuusta

Ja siksi on perusteltua harkita uuden toimijan 

perustamista



Ketkä?

• Selvityshenkilö ehdottaa, että tämä uusi toimija 

keskittyisi vaikeimmassa asemassa oleviin 

osatyökykyisiin

• Tarvitsevat vahvempaa tukea työllistyäkseen

• nykyiset tuet ja palvelut ovat paremmin muiden 

osatyökykyisten tarpeisiin sopivia

• syrjäytysvaikutukset työmarkkinoilla ovat ehkä pienempiä kuin 

muilla



Mitä?

• Uusi toimija, jolla olisi kolme tehtäväaluetta:

1. osatyökykyisten saamien palveluiden varmistaminen ja 
tarvittava täydentäminen (julkisella rahoituksella)

2. osatyökykyisten työllistäminen (mm.  tuotteiden ja suoritusten 
myynti valtion korvatessa työkyvyn aleneman aiheuttaman 
tuottavuushaitan)

3. korkean työllistymiskynnyksen omaavien ryhmien muualle 
työllistymisen järjestäminen (ilman tähän tehtävään liittyvää 
erityistä taloudellista tukea)



Ehdotetussa konsernissa olisi kaksi puolta

Palvelutoiminto

• Uuden toimijan palvelutoimintoon 
siirryttäisiin TE-toimiston osoittamana

• perehtyy osatyökykyisen tilanteeseen ja 
varmistaa julkisten palveluiden 
saamisen ja toimivuuden

• pyrkisi täydentämään palveluita 
tarvittaessa yhteydenotoin, ostopalveluin 
tai omalla tuotannolla

• toimisi osatyökykyisen yksilöllisenä 
managerina ja valmentajana

• jatkaisi osatyökykyisen tukemista myös 
liiketoimintavaiheessa

Liiketoiminta 

• saa rekrytoida työntekijän koska tahansa 
palvelutoiminnossa olevien joukosta 
mutta ei muualta 

• Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, 
palkka ja työehdot TES:n mukaisesti

• vastaa osatyökykyisten työsuoritusten 
myynnistä

• Asiakkaana yritykset ja julkishallinnolliset 
toimijat

• toimisi eri toimialoilla mm. työntekijöiden 
ja ulkoisten olosuhteiden mukaan

15.3.2021Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 21



Taloudelliset vaikutukset ja kilpailuvaikutukset

• Kysymyksessä olisivat yleishyödylliset palvelut (SGEI-palvelu), jotka 
määrättäisiin uuden toimijan tehtäväksi 10 vuodeksi. Korvauksen 
enimmäismäärän laskentaperusteista säädettäisiin lailla

• Selvityshenkilö arvioi määrärahatarpeeksi saattaisi noin 25 milj. euroa / 1000 
osatyökykyistä riippuen myynnin määrästä

• Työllisyyden nettovaikutus = työllistettävien määrä, jos kohderyhmänä ovat 
kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat

• Julkisen talouden kannalta nettomääräisesti kustannusneutraalia tai jonkin 
verran alijäämää aiheuttavaa

• Kilpailun kannalta hinnoittelu kriittinen tekijä: neuvoa-antava 
asiantuntijalautakunta ja markkinaosuuden pitäminen alle 10 prosentissa 
kaikilla toimialoilla



Selvityshenkilön ehdotusten arvioinnissa esiin nostetut 
kriittiset kohdat:

1. Kohderyhmä: onko laajempi ryhmä ainakaan tässä vaiheessa järkevä? 

2. Palvelutoiminnan sisältö ja suhde nykyiseen palvelujärjestelmään? 

3. Asiakasvolyymi, alueellisuus?

4. Organisaatiomuoto

5. Rahoitus ja sen vaikutukset koko työvoimapolitiikkaan

6. Markkinoiden luominen kiireellistä. Kilpailunäkökohdat huomioon.
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klo 11:00 Kokeilukatsaus

Kuntakokeilun päällikkö Jenni Ketonen, Porin kaupunki
Johtaja Juhani Sundell, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto
Projektikoordinaattori Jari Lindström, Kuntaliitto

Ohjelma jatkuu…
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Porin seudun työllisyyden 

kuntakokeilu

15.3.2021  Jenni Ketonen, kuntakokeilun päällikkö

Juhani Sundell, Te-toimiston johtaja

Leena Voutivuori, asiantuntija



Porin seudun kuntakokeilu lukuina

kunta asukasmäärä
työttömät 
työnhakijat

työttömyys-
prosentti

kokeilun 
asiakasmäärä

TE-toimistosta 
siirtynyt 
henkilöstö (htv)

kunnan henkilöstö, 
kokoaikaiset (htv)

Pori 83934 5536 14,4 4502 22,4 24,5

Ulvila 13021 634 10,8 434 2,1 3

Kokemäki 7226 349 11,3 333 1,7 2,5

www.pori.fi/kuntakokeilu

http://www.pori.fi/kuntakokeilu


PORIN SEUDUN KUNTAKOKEILUN PALVELUMALLI

Työnhakijan palvelulinjat

Alkupalvelut
- Työnhakijaksi ilmoittautuminen, ohjaus 
omavirkailijalle, työttömyysturvan selvittely

Työnvälityspalvelut
- työnvälitys, koulutuspalvelut, työllisyyttä 
edistävät palvelut, työhönvalmennus, omo, 
palkkatuen valmistelut, jne.

Ammatinvalinta- ja uraohjaus

Koulutusohjaus (1 htv Sataedu + Winnova)

Työnantajapalvelut
- Palkkatuen päätöstyö (yritykset ja 3. sektori) 
sekä työnantajien neuvonta, muu kunnan tuki 
mm. kuntalisä, kesätyötuki, Porin 
palkkatukityöpaikkojen koordinointi

Rerytoiva Satakunta -hanke

Prizztech, kunnan elinvoima + TE-toimiston 
yrityspalvelut

TYP
- Työllistymistä edistävät ja tukevat palvelut

Työkyvyn tuen palvelut
- työ- ja toimintakykyä edistävät, kuntouttavat ja 
osallisuutta lisäävät palvelut. Esim. petu:n
työttömien terveyspalvelut, kuntouttava 
työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus

Maahanmuuttajien monialaiset palvelut
- Kotoutumisvaiheen palvelut työnhakijoille 
(kunnan ja TE-toimiston vastuut + palvelut)
- Konsultaatiotuki muille virkailijoille (koko alue!)

Työpajat

Hankkeet (ohjaus, rahoitus)

TE-Toimisto
Asiakasvastuu mm. 
ansiosidonnaisella olevista 
työnhakijoista.
-työvoimapoliittiset lausunnot
-palkkatuki kuntiin
- valinta työvoimakoulutukseen
- työluvat
- Eures-neuvonta
-valtakunnalliset sähköiset ja 
puhelinpalvelut
-TYPO-hankkeiden rahoitus 
ELY-keskus
- työvoimakoulutusten ja 
valmennus- ja arviointipalveluiden 
hankinta 

Ohjaamo
-nuorten ohjaus ja neuvonta
-tapahtumajärjestäjä nuorten 
palveluissa
-laajempi nuorten palvelu kuin 
vain työllisyyspalvelut

Työnhaku- ja koulutuspalvelut Monialaiset palvelut



- Yhteiset valmistelu-työryhmät

- Taustalla kokemus aiemmista kokeiluista sekä 

esim. TYP- ja Ohjaamo –yhteistyöstä

-tuttuus, luottamus, arvostus

- Tiedotus ja avoimuus

- Johdon tuki kaikilla tasoilla

- Rohkea, kokeilunhaluinen ja osaava henkilöstö

- Perehdytyspajat, ryhmäytymispajat, yhteinen 

TEAMS-alusta

Miten uutta joukkuetta on kasattu?



”Kevättä odottava 
puutarha; 
monimuotoinen, eri 
aikaan kasvava, 
toisiaan tukeva.”



Kommenttipuheenvuorot

Asiantuntija Leena Voutivuori
- ” Mitä hyvää se tuo mukanaan, että yhdistetään TE-toimiston ja 
kunnan palveluita. Mitä lisäarvoa se antaa työntekijän työhön? ”

Te-toimiston johtaja Juhani Sundell
- Yhteistyö Te-toimiston näkökulmasta



klo 11:30  VIP-vieraana johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kela

- haastattelemassa Erja Lindberg ja Reijo Vuorento

Ohjelma jatkuu…
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13.4.2021 klo 13:00-15:00 webinaari:

Työllisyyden kuntakokeilu osana seutukaupungin ekosysteemiä
https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/ty%C3%B6llistymisen-tukeminen/13-4-2021-ty%C3%B6llisyyden-kuntakokeilu-webinaari

28.4.2021 klo 9:00-12:40 webinaari:

Kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyö työllisyyden kuntakokeilussa 

Työllisyystiistait: 

11.5. 15.6. 21.9. 2.11. 14.12.

Tulossa

https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/ty%C3%B6llistymisen-tukeminen/13-4-2021-ty%C3%B6llisyyden-kuntakokeilu-webinaari


www.kuntaliitto.fi

Kiitos!
erja.lindberg@kuntaliitto.fi
@ErjaLindberg
#työllisyystiistai

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

