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1.  Johdanto 

1.1. Tausta ja tavoite 

1.1.1. TE-palvelut 2024 -uudistus 

TE-palvelut 2024 -uudistuksen taustaa ja tavoitteita on tarkasteltu laajasti  

Työ- ja elinkeinoministeriön hankesivustolla: 

https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus  

”Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä 

TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työl-

lisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. 

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdolli-

sella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopal-

velujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. 

TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työlli-

syyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman jär-

jestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Kun-

nilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten 

työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja. 

Siirron yhteydessä kunnille luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehit-

tämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavute-

taan 7 000–10 000 lisätyöllistä. 

Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Myös kie-

lellisten oikeuksien toteutuminen ja heikommassa työmarkkina-asemassa ole-

vien palvelut turvataan. 

TE-palvelujen siirron valmistelun rinnalla hallitus valmistelee useita muita 

työnhakijoiden palveluja parantavia ja työllisyyttä edistäviä uudistuksia. Posi-

tiivinen työllisyysvaikutus syntyy näiden uudistusten yhteisvaikutuksesta. 

TE-palvelujen siirtoa on valmisteltu yhteistyössä ministeriöiden, TE-palvelu-

jen, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä on tehnyt linjauksia valmistelun 

edetessä. 

TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 

6.10.2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi 1.1.2025.” 

1.1.2. Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuri 

TE2024-uudistus on kokonaisuus, jossa työnhakijoiden ja työnantajien nykyi-

sin valtion vastuulla olevat TE-palvelut, joihin valmisteilla olevassa lainsää-

dännössä viitataan jatkossa työvoimapalveluina, siirtyvät kuntien järjestämis-

vastuulle vuoden 2025 alusta lähtien. Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin 

suunnittelun tavoitteena on muodostaa TE2024-uudistusta tukeva yhteinen kä-

sitys työvoimapalveluita koskevasta tavoitetilasta eri arkkitehtuurinäkökul-

mista käsin – periaatteellisella, toiminnan, tietojen ja tietojärjestelmien tasolla. 

https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus
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Viitearkkitehtuurityön tavoitteena on luoda lainsäädännön vaatimukset täyt-

tävä ja loppuasiakkaiden tarpeet huomioiva arkkitehtuurikehys, jonka ohjaa-

mana viranomaiset voivat järjestää ja tuottaa työvoimapalvelut sekä niitä tuke-

van tiedolla johtamisen. Kuvauksen on ensisijaisesti tarkoitus palvella tulevai-

suuden työvoimaviranomaisia ja KEHA-keskusta, jotka tulevat vastaamaan 

työvoimapalveluiden paikallisten ja kansallisen tason arkkitehtuurien kehittä-

misestä, toimivuudesta ja yhteensovittamisesta. 

1.2. Kohderyhmät ja hyödyt 

Viitearkkitehtuuri on tarkoitettu ennen kaikkea työvoimaviranomaisille tuke-

maan lakisääteisten työvoimapalveluiden toteuttamista. Viitearkkitehtuurin 

olennaisia kohderyhmiä ovat näin ollen: 

• Kunnat ja kuntien yhteistoiminta-alueet (työvoimaviranomaiset) 

työvoimapalveluiden järjestämisvastuullisina tahoina 

• Työvoimaviranomaisten palveluntuotantoyksiköt  

työvoimapalveluiden tuotannosta vastaavina tahoina 

• KEHA-keskus työvoimapalveluiden järjestämistä ja tuottamista  

kansallisella tasolla koordinoivana tahona 

Viitearkkitehtuurin on tarkoitus tukea erityisesti henkilöitä, jotka toimivat eri-

laisissa työvoimapalveluiden johtamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen liit-

tyvissä tehtävissä. Siitä voi kuitenkin olla yhtä lailla hyötyä myös muille työ-

voimapalveluiden kanssa tekemisissä oleville tai niistä kiinnostuneille tahoille. 

Viitearkkitehtuurilta odotettuja hyötyjä on kartoitettu työn suunnitteluvai-

heessa projektiryhmän toimesta. Viitearkkitehtuurin avulla pyritään mahdollis-

tamaan esimerkiksi seuraavia hyötyjä: 

Kansallisella tasolla  

tavoiteltavat hyödyt 

Yhteisesti  

tavoiteltavat hyödyt 

Paikallisella tasolla  

tavoiteltavat hyödyt 

• Palveluiden  

riittävän 

yhtenäisyyden  

varmistaminen  

kansallisella tasolla 

• Kansallisten  

linjausten  

noudattamisen  

varmistaminen 

• Riittävän tietopohjan  

turvaaminen  

kansallisen tason  

tiedolla johtamisen  

tarpeisiin 

• Toimijoiden  

välisen yhteistyön  

tukeminen  

kansallisella tasolla 

• Uudistuksen poliittisten  

tavoitteiden tukeminen 

• Lainsäädännön  

vaatimusten täyttäminen 

• Palveluiden laadun  

ja vaikuttavuuden  

varmistaminen 

• Hallintolähtöisen 

lähestymistavan muutos  

asiakaslähtöiseksi 

• Yhteentoimivuuden  

ja yhteistyön  

mahdollistaminen  

aluerajojen yli 

• Kokonaisuuden  

selkeyttäminen, yhteisen 

käsityksen muodostaminen 

ja viestittävyys 

• Tarvittavan tuen  

varmistaminen  

palveluiden  

järjestämiseen ja  

tuottamiseen 

• Johtamisen apuväline  

palveluiden  

toteuttamiseen 

• Riittävän tietopohjan  

turvaaminen  

paikallisen ja alueelli-

sen tason tiedolla  

johtamisen tarpeisiin 

• Paikallisten  

erityispiirteiden  

ja -tarpeiden  

huomioiminen 
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1.3. Rajaukset ja painotukset 

Viitearkkitehtuurin sisällöllinen laajuus sekä tähän liittyvät rajaukset ja paino-

tukset on määritelty viitearkkitehtuurityön käynnistysvaiheessa. Viitearkkiteh-

tuuri on luonteeltaan työvoimapalveluiden toteuttamista ohjaava ja tukeva 

asiakirja, jonka tarkoituksena on auttaa muodostamaan iso kuva keskeisim-

mistä työvoimapalveluihin liittyvistä arkkitehtuurikomponenteista ja niiden 

välisistä suhteista. Viitearkkitehtuuri on tämän vuoksi laajuudeltaan rajattu ta-

voitteensa kannalta olennaisimpiin arkkitehtuurinäkökulmiin. 

Kaikkia arkkitehtuurinäkökulmia ei ole kuvattu, eikä kuvauksissa tarkastella 

syvällisellä tasolla eri näkökulmien toteutusten yksityiskohtia. Kuvaukset tu-

kevat tarvittavan yhtenäisyyden saavuttamista kansallisella tasolla, mutta jättä-

vät tarkoituksella soveltajilleen vapauksia valita käytännön tasolla erilaisiin 

paikallisiin konteksteihin tarkoituksenmukaisimmat toteutustavat. 

Seuraava taulukko kuvaa viitearkkitehtuurin rajauksia: 

Viitearkkitehtuurin  

keskiössä on 

Viitearkkitehtuuri 

huomioi 

Viitearkkitehtuurin  

fokuksessa ei ole 

• Työvoimapalveluiden  

tavoitetilan  

kuvaaminen  

lainsäädännön  

astuessa  

voimaan 1.1.2025 

• TE2024-uudistuksessa  

tarkasteltavien  

lakisääteisten  

työvoimapalveluiden  

toteuttaminen  

(ent. TE-toimistojen  

vastuulla ollut  

palvelukokonaisuus) 

• Käsitteellisen ja  

loogisen tason  

tarkastelu, jossa ei  

mennä toteutuksen  

yksityiskohtiin 

• Linkitykset  

muihin kuntasektorin  

sidosarkkitehtuureihin  

(esim. kunnan  

johtamisen  

viitearkkitehtuuri) 

• Lakisääteisten  

työvoimapalveluiden  

järjestämisvastuun  

siirtoa laajempi  

työllisyydenhoidon 

konteksti kunnissa 

(”työllisyydenhoidon 

ekosysteemi”) 

• Kuntien  

työllisyydenhoidon 

ekosysteemin  

tarkempi kuvaaminen 

• Tulevaisuuden  

työvoimaviranomaisten 

organisaatiorakenteet 

• Työvoimapalveluiden 

tietojärjestelmien  

toteutusten  

yksityiskohtaiset  

vaatimukset  

(esim. TE-Digin  

arkkitehtuuri) 

• Teknologiset  

kysymykset 

Seuraava taulukko kuvaa eri arkkitehtuurin tasojen painotuksia tuloksena ole-

vassa viitearkkitehtuuridokumentissa: 

Arkkitehtuurin taso Viitearkkitehtuurin painotukset 

Periaatetason  

arkkitehtuuri 

Periaatetason arkkitehtuuri kuvaa työvoimapalveluita  

ohjaavan lainsäädännön, TE2024-uudistuksen strategiset 

tavoitteet, keskeiset sidosarkkitehtuurit ja -hankkeet sekä 

viitearkkitehtuurin suunnittelua ja toimeenpanoa ohjaavat 

arkkitehtuuriperiaatteet 

Toiminta- 

arkkitehtuuri 

Toiminta-arkkitehtuuri kuvaa työvoimapalveluihin liittyvät 

toimijat ja roolit, palvelukartan palvelukuvauksineen,  

prosessikartan prosessikuvauksineen sekä toimijoiden ja 

prosessien välisen vuorovaikutuksen ylätasolla 
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Tietoarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri kuvaa työvoimapalveluihin liittyvän  

keskeisen käsitteistön ja käsitemallit, keskeiset tietoryhmät 

ja niiden sisältämät tiedot sekä keskeiset tietojen  

käsittelyssä käytettävät tietovarannot 

Tietojärjestelmä- 

arkkitehtuuri 

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvaa työvoimapalveluihin 

liittyvät tietojärjestelmäpalvelut ja niitä toteuttavat  

tietojärjestelmät, tietojärjestelmien välisen  

vuorovaikutuksen ylätasolla sekä tietojärjestelmien  

hyödyntämisen prosesseissa 

Teknologia- 

arkkitehtuuri 

Teknologia-arkkitehtuurin kuvaukset eivät ole  

viitearkkitehtuurin fokuksessa 

1.4. Työstömenetelmät 

Viitearkkitehtuurin työstössä on hyödynnetty kokonaisarkkitehtuurimenetel-

mää arkkitehtuurityön sisällön jäsentämisessä. Pohjana on käytetty julkishal-

linnon JHKA-viitearkkitehtuurimallia, joka perustuu sen luomisen aikaan voi-

massa olleeseen JHS 179 -suositukseen ja siinä kuvattuun kokonaisarkkiteh-

tuurimenetelmään. Mallia ja menetelmää on kuitenkin pyritty soveltamaan 

vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla käsillä olevan viitearkkitehtuuri-

työn tavoitteita. Viitearkkitehtuurin sisältökuvauksissa arkkitehtuurin visuali-

sointiin on käytetty ArchiMate-standardin mukaista mallinnustapaa sekä visu-

alisointeja tukevia tekstikuvauksia ja taulukoita. 

Viitearkkitehtuuria on työstetty tätä varten asetetussa projektiryhmässä inkre-

mentaalisesti ja iteratiivisesti yhteiskehittelyä hyödyntäen. Työssä on käytetty 

erilaisia tiedonkeruu-, työpaja- ja dokumentointimenetelmiä. Työ on edennyt 

loppuvuoden 2022 aikana kolmessa päävaiheessa: 

• Vaihe 1, elo-syyskuu 2022. Suunnittelun kohteen ja tavoitteiden kirkasta-

minen, taustamateriaaleihin perehtyminen ja tiedonkeruu, työpakettien ja 

työstöiteraatioiden tarkempi suunnittelu, sidosryhmien osallistamisen 

suunnittelu sekä työsuunnitelman tarkentaminen ja hyväksyntä. 

• Vaihe 2, syys-marraskuu 2022. Työstöiteraatiot tarvittavien periaatetason 

sekä toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin sisältökuvausten 

tuottamiseksi, palaute- ja tarkentamiskierrokset sidosryhmien kanssa, jat-

kokehitystarpeiden kerääminen sekä dokumentaation koostaminen ja vii-

meistely. 

• Vaihe 3, marras-joulukuu 2022. Viitearkkitehtuurin dokumentaation kat-

selmoitavan luonnoksen valmistelu ja kokoaminen, palaute- ja tarkenta-

miskierros sidosryhmien kanssa sekä työn yhteenveto, jatkokehitystarpei-

den yhteenveto ja seuraavien askeleiden sopiminen. 

• Viitearkkitehtuurin 1.0-version dokumentaation katselmointi, tarkennukset 

ja hyväksyntä linkitetään alkuvuodesta 2023 käynnistyvään TE palvelut 

2024 -uudistuksen toimeenpanohankkeeseen. Viitearkkitehtuurin hallinta-

malli, jatkokehittäminen ja toimeenpano ovat osa tätä kokonaisuutta. 
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Huomioitavaa on, että vuoden 2022 aikana viitearkkitehtuurista on syntynyt 

luonnos ensimmäiseksi 1.0-versioksi. Ensimmäinen versio on paitsi laajuudel-

taan rajattu, myös sisältää epävarmuuksia kirjoitushetkellä vasta valmistelussa 

olevan lainsäädännön sekä kehitysvaiheessa olevien kansallisten tietojärjestel-

märatkaisujen osalta. Viitearkkitehtuurityön aikana on kerätty jatkokehitystar-

peita (ks. liite) kuvausten tarkentamiseksi ja laajentamiseksi. Viitearkkitehtuu-

ria tulee edelleen ylläpitää muutoksen valmistelun edetessä ja seuraavia versi-

oita tulee jatkossa kehittää määriteltävän hallintamallin mukaisesti. 

Viitearkkitehtuurityöhön on osallistettu kohdealueen kannalta keskeisiä sidos-

ryhmiä, jotka ovat olleet mukana niin arkkitehtuurikuvausten työstöissä sub-

stanssiasiantuntijoiden roolissa kuin referenssiryhmänä katselmoimassa ja an-

tamassa palautetta työn tuotoksista. Työhön on osallistunut seuraavia tahoja: 

Organisaatio Edustajat 

Työ- ja  

elinkeinoministeriö 

Päivi Blinnikka, johtava asiantuntija 

Mikko Kuoppala, neuvotteleva virkamies 

Lisäksi työssä on hyödynnetty muita ministeriön  

lainsäädännön, viestinnän ja substanssin asiantuntijoita sekä 

tarvittaessa muiden hallinnonalojen asiantuntijoita 

Kuntaliitto Ilona Koto, erityisasiantuntija 

Jari Ylikoski, erityisasiantuntija 

Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö 

Kuntien edustajat Jaakko Ståhlberg, kehittämispäällikkö (Turun kaupunki) 

Hannu Ketola, pääsuunnittelija (Turun kaupunki) 

Tony Sandström, erityissuunnittelija (Espoon kaupunki) 

Eija Grönholm, digipalvelupäällikkö (Kotkan kaupunki) 

Työn referenssiryhmässä on lisäksi ollut mukana myös  

laajempi kuntakentän edustus mm. Tampereen,  

Kuopion, Lahden ja Helsingin kaupungeista 

KEHA-keskus Päivi Pietarila, pääarkkitehti 

Juha Mattila, IT-arkkitehti (TE-Digi) 

Rita Alarinta, hankekoordinaattori (Koto-Digi) 

Toimittajat Vladislav Ivanov, vastuuarkkitehti (Gofore Oyj) 

Peik Hindersson, arkkitehti (Gofore Oyj) 

Tiina Ortela, projektipäällikkö (Helsingin kaupunki) 

Muut sidosryhmät Työn referenssiryhmässä on lisäksi ollut mukana  

TE-toimistojen ja ELY-keskusten substanssiasiantuntijoita 

sekä KEHA2024-uudistuksen sihteeristö 

1.5. Hallintamalli 

Viitearkkitehtuurin sisällön omistaa ja sen ylläpidosta, jatkokehittämisestä ja 

toimeenpanosta vastaa jatkossa Työ- ja elinkeinoministeriö erikseen määritel-

tävän viitearkkitehtuurin hallintamallin mukaisesti. Hallintamallin määrittely 

on kirjoitushetkellä vasta suunnitteilla ja sen odotetaan tarkentuvan vuoden 

2023 alkupuolella osana TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanohanketta. 
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1.6. Kokonaiskuva ja asemointi 

Viitearkkitehtuuri kuvaa työvoimapalveluita osana kuntien työllisyydenhoidon 

ekosysteemiä ja yleisemmin osana kuntien laajempaa palvelukokonaisuutta. 

Viitearkkitehtuurin sisällöissä huomion keskipisteenä ovat ennen kaikkea laki-

sääteiset työvoimapalvelut, joita voivat lisäksi täydentää kuntien vapaaehtoi-

suuteen perustuen järjestämät työvoimapalvelut. On huomioitava, että työn ja 

työn tekijöiden kohtaantoa tukee varsinaisten työvoimapalveluiden lisäksi 

myös joukko muita kunnan muiden toimialojen, hyvinvointialueiden ja kansal-

lisen tason palveluita, joita kaikkia ei kuitenkaan kuvata tässä yksityiskohtai-

sesti. Työvoimapalveluiden suhdetta kuntien työllisyydenhoidon ekosysteemin 

laajempaan palvelukokonaisuuteen on kuvattu seuraavassa: 
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Viitearkkitehtuuri keskittyy ennen kaikkea työvoimapalveluiden järjestämisen 

ja toteuttamisen kannalta spesifisen arkkitehtuurin kuvaamiseen. Työvoima-

palveluiden järjestäminen tulee kuitenkin pystyä asemoimaan osaksi kuntien 

yleisiä, toimialat ylittäviä johtamismalleja. Työvoimapalveluiden toteuttami-

sessa tullaan todennäköisesti hyödyntämään myös kuntien yhteisiä, muiden 

toimialojen kanssa jaettuja tukitoiminteita. Näitä näkökulmia on kuvattu katta-

vasti erillisessä kunnan johtamisen viitearkkitehtuurissa, eikä niitä ole siksi 

tarkasteltu tässä yksityiskohtaisesti. Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin 

suhdetta kunnan johtamisen viitearkkitehtuuriin on kuvattu seuraavassa: 

 

Viitearkkitehtuurin keskeiset komponentit on esitelty ylätasolla seuraavassa: 
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1.7. Rakenne 

Dokumentti noudattelee tämän johdantoluvun jälkeen seuraavaa rakennetta: 

 

Luku 2 käsittelee periaatetason arkkitehtuuria. Luvussa tarkastellaan ohjaavaa 

lainsäädäntöä, strategisia tavoitteita, sidosarkkitehtuureja ja -hankkeita sekä 

arkkitehtuuriperiaatteita.  

Luku 3 käsittelee toiminta-arkkitehtuuria. Luvussa tarkastellaan toimijoita ja 

rooleja, palveluita, prosesseja sekä toimijoiden ja prosessien välistä vuorovai-

kutusta.  

Luku 4 käsittelee tietoarkkitehtuuria. Luvussa tarkastellaan käsitteistöä ja käsi-

temalleja, tietoryhmiä ja tietoja sekä tietovarantoja. 

Luku 5 käsittelee tietojärjestelmäarkkitehtuuria. Luvussa tarkastellaan tietojär-

jestelmäpalveluita ja tietojärjestelmiä, tietojärjestelmien käyttöä prosesseissa 

sekä tietojärjestelmien välistä vuorovaikutusta.  

Luku 6 käsittelee teknologia-arkkitehtuuria. 

Luku 7 sisältää viittaukset dokumentin liitteisiin. 
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2.  Periaatetason arkkitehtuuri 

2.1. Ohjaava lainsäädäntö 

Työvoimapalveluihin liittyvää lainsäädäntöä on kuvattu alla. Osa lainsäädän-

nöstä liittyy työvoimapalveluiden substanssikysymyksiin ja osa on yleistä jul-

kishallintoa ohjaavaa lainsäädäntöä. Lainsäädäntö ja siinä määritellyt lakisää-

teiset tehtävät ja velvoitteet muodostavat olennaisen pohjan viitearkkitehtuurin 

sisällölle. Lainsäädännön sisältöä on kuvattu ylätasolla, menemättä kuitenkaan 

syvälle lakien yksityiskohtiin tai tulkintaohjeisiin. Ajantasaisen lainsäädännön 

ja siihen tulevaisuudessa mahdollisesti kohdistuvien muutosten seuraaminen 

on myös viitearkkitehtuurin käyttäjien vastuulla. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava. Täysikokoinen kaavio löytyy liit-

teistä ja kaavion sisältöä on avattu tarkemmin seuraavissa aliosioissa. 

 

  

Kaavio 1 – Ohjaava lainsäädäntö 

  



 

Työvoimapalveluiden  
viitearkkitehtuuri 
 

  

20.1.2023 
 

13 (132) 
 

 

Versio: 0.9.3  Tila: Luonnos 

Keskeistä substanssilainsäädäntöä 

 

 

Työvoimapalveluita ohjaavaa keskeistä substanssilainsäädäntöä ovat erityisesti 

seuraavat säädökset: 

Lainsäädäntö Kuvaus 

Laki  

työvoimapalveluiden  

järjestämisestä  

(valmistelussa) 

Laissa säädetään työvoimapalvelujen järjestämi-

sestä ja tarjoamisesta. Laki sisältää säännökset 

kuntien järjestämisvastuusta, julkisten työvoima-

palvelujen ohjauksesta ja valvonnasta, työnhakijan 

palveluprosessista, työnvälityksestä ja työnhaku-

velvollisuudesta, julkisena työvoimapalveluna tar-

jottavista palveluista, muutosturvakoulutuksesta, 

työttömyysetuudella tuetusta työnhakijan omaeh-

toisesta opiskelusta, työnantajalle myönnettävistä 

tuista (palkkatuki, 55 vuotta täyttäneiden työllistä-

mistuki ja työolosuhteiden järjestelytuki), henkilö-

asiakkaalle myönnettävistä tuista (starttiraha) ja 

korvauksista sekä tukien ja korvausten maksami-

sesta ja takaisinperinnästä, työllistämisvelvoit-

teesta, asiakastietojen käsittelystä (ml. tiedonsaan-

tioikeudet ja tietojen luovuttaminen) sekä työvoi-

mapalvelujen valtakunnallisista tietojärjestelmä-

palveluista. Laki määrittelee työvoimaviranomai-

sen tehtäväksi myös kansainvälisen työnvälityksen 

Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen, sisäl-

täen esimerkiksi tietojen ja neuvonnan antamisen 

kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksista ja 

palveluista sekä avoimista työpaikoista; tässä työ-

voimaviranomainen tekee yhteistyötä Work in Fin-

land -toiminnon kanssa. 
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Laki työllistymisen  

monialaisesta  

edistämisestä  

(valmistelussa) 

Laissa säädetään työllistymistä edistävästä monia-

laisen tuen yhteistoimintamallista, nuorten työllis-

tymistä edistävästä monialaisen tuen yhteistoimin-

tamallista sekä nuorten hyvinvoinnin ja elämänhal-

linnan valmennuksesta. Laki sisältää säännökset 

muun muassa ohjauksesta monialaiseen palvelutar-

peen arviointiin, monialaisesta työllistymissuunni-

telmasta sekä asiakastietojen käsittelystä (ml. tie-

donsaanti) monialaisen tuen yhteistoimintamal-

lissa. 

Laki kotoutumisen  

edistämisestä  

(valmistelussa) 

Laissa säädetään kotoutumista edistävistä palve-

luista ja niiden järjestämisestä. Laki sisältää sään-

nökset kunnan kotoutumisohjelmasta, lain sovelta-

misesta työnhakijaan, kotoutumiskoulutuksen jär-

jestämisestä sekä kotoutuja-asiakkaan omaehtois-

ten opintojen tukemisesta. Lisäksi laissa säädetään 

alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten ja 

nuorten palveluista sekä pakolaisten vastaanotosta 

ja kuntaan ohjaamisesta. Laissa säädetään myös 

kotoutumisen edistämisen suunnittelusta, kehittä-

misestä ja seurannasta paikallisella, alueellisella ja 

valtakunnallisella tasolla sekä eri viranomaisten 

tehtävistä kotoutumisen edistämisessä. Lisäksi 

laissa säädetään kotoutumisen edistämisen valtion 

korvauksista kunnille, hyvinvointialueille ja Kan-

saneläkelaitokselle sekä asiakastietojen käsittelystä 

(ml. tiedonsaantioikeudet) ja kotoutumisen valta-

kunnallisista tietojärjestelmäpalveluista. 

Laki ammatillisesta  

koulutuksesta  

(531/2017) 

Laissa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnonalaan kuuluvista ammatillisista tutkin-

noista, ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tar-

vittavasta koulutuksesta sekä ammatillisen osaami-

sen osoittamisesta ja todentamisesta. 

Laki kuntouttavasta  

työtoiminnasta  

(189/2001) 

Laissa säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan 

pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työ-

markkinatukea tai toimeentulotukea saavan henki-

lön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkki-

noilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan 

osallistua koulutukseen ja työvoimaviranomaisen 

tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Laissa 

säädetään myös toimenpiteisiin osallistuvan henki-

lön oikeuksista ja velvollisuuksista. Laki sisältää 

säännökset kuntouttavan työtoiminnan järjestämi-

sestä sekä aktivointisuunnitelmasta ja sen laatimi-

sesta. 
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Laki Työkanava Oy  

-nimisestä  

osakeyhtiöstä  

(242/2022) 

Laissa säädetään Työkanava Oy:stä, jonka tehtä-

vänä on edistää osatyökykyisten henkilöiden työl-

listymistä ja tukea osatyökykyisten siirtymistä 

edelleen avoimille työmarkkinoille. Työkanava Oy 

työllistää vain työvoimaviranomaisen sille palve-

lukseen osoittamia työnhakijoita. Laissa säädetään 

edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta työnhakija 

voidaan osoittaa Työkanava Oy:n palvelukseen. 

Työttömyysturvalaki  

(1290/2002) 

Laissa säädetään työttömyysetuuden saamisen työ-

voimapoliittisista edellytyksistä. Näitä ovat muun 

muassa henkilön voimassaolevan palvelussuhteen, 

yritystoiminnan, opintojen ja työvoimapoliittisesti 

arvioituna moitittavana pidettävän menettelyn vai-

kutus etuusoikeuteen. Lisäksi laissa säädetään 

niistä etuuden saamisen edellytyksistä, jotka työt-

tömyyskassa tai Kela ratkaisee. Laissa säädetään 

myös työvoimaviranomaisen tekemän työttömyys-

turvaratkaisun sisältävän työvoimapoliittisen lau-

sunnon antamisesta sekä etuuden hakemisesta, 

etuushakemuksen käsittelystä sekä etuutta koske-

vasta päätöksestä ja muutoksenhausta. 

Vuorotteluvapaalaki  

(1305/2002) 

Laissa säädetään vuorotteluvapaan ja vuorottelu-

korvauksen niin sanotuista työvoimapoliittisista 

edellytyksistä. Näitä ovat muun muassa henkilön 

palvelussuhteen kestoon ja sijaisen palkkaamiseen 

liittyvät edellytykset. Lisäksi laissa säädetään 

niistä vuorottelukorvauksen saamisen edellytyk-

sistä, jotka työttömyyskassa tai Kela ratkaisee. 

Laissa säädetään myös työvoimaviranomaisen te-

kemän vuorottelukorvausta koskevan ratkaisun si-

sältävän työvoimapoliittisen lausunnon antami-

sesta sekä vuorottelukorvauksen hakemisesta, ha-

kemuksen käsittelystä sekä korvausta koskevasta 

päätöksestä ja muutoksenhausta. 

Laki  

tulotietojärjestelmästä  

(53/2018) 

Laissa säädetään työnantajia ja muita suorituksen 

maksajia sekä tiedon käyttäjiä palvelevasta valta-

kunnallisesta tietojärjestelmästä (tulotietojärjes-

telmä) sekä velvollisuudesta käyttää sitä lakisäätei-

sen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden piiriin 

kuuluvien tulotietojen ja muiden niihin liittyvien 

tietojen antamiseen. Tulorekisteri on sähköinen tie-

tokanta, jonne työnantajat ja muut suorituksen 

maksajat ilmoittavat tiedot maksetuista palkoista, 

eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisterin tietoja voi-

vat käyttää ainoastaan tulorekisterilaissa säädetyt 

tahot ja nämä tahot saavat tulorekisteristä käyt-

töönsä vain ne tiedot, joihin niillä on oikeus. 
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Laki elinkeino-,  

liikenne- ja  

ympäristökeskuksesta  

(903/2009) 

Laissa säädetään ELY-keskusten toimialasta ja 

tehtävistä yleisellä tasolla. ELY-keskusten tehtä-

vistä voidaan säätää myös erikseen. Lisäksi laissa 

säädetään KEHA-keskuksen tehtävistä. Lain mu-

kaan KEHA-keskuksen tehtävinä on mm. vastata 

työvoimapalveluiden valtakunnallisista tietojärjes-

telmäpalveluista, seurata ja arvioida työvoimapal-

velujen tuloksellisuutta, hoitaa valtakunnallisia 

palveluja, joilla edistetään osaajien maahanmuut-

toa ja työvoiman liikkuvuutta (kansainvälisen rek-

rytoinnin palvelut), hoitaa palkkaturvan toimeen-

panoon liittyvät tehtävät sekä työttömyysturva-

laissa sille säädetyt tehtävät, hoitaa julkisiin työ-

voimapalveluihin sekä yritystoiminnan aloittami-

seen ja kehittämiseen liittyviä valtakunnallisia 

tieto- ja neuvontapalveluja, tukea työvoimaviran-

omaisia työvoimapalvelujärjestelmän kehittämi-

sessä sekä antaa työvoimaviranomaisille oikeudel-

lista neuvontaa sekä hoitaa muita erikseen säädet-

tyjä tai työ- ja elinkeinoministeriön määräämiä teh-

täviä. Kansainvälisen rekrytoinnin palveluiden 

osalta KEHA-keskuksen tehtäviin kuuluisi osaa-

jien maahanmuuton edistäminen ja se tarjoaisi val-

takunnallisesti palveluja, joilla edistetään osaajien 

maahanmuuttoa ja työvoiman kansainvälistä liik-

kuvuutta. KEHA-keskuksen kansainvälisen rekry-

toinnin palvelut olisivat osa Work in Finland -toi-

mintoa, jota KEHA-keskus hoitaa yhdessä Busi-

ness Finland Oy:n kanssa ja jota koskevat KEHA-

keskuksen tehtävät sovitettaisiin yhteen Business 

Finlandin kansainväliseen rekrytointiin liittyvien 

tehtävien sekä Maahanmuuttoviraston työvoiman 

maahanmuuton tehtävien kanssa. KEHA-keskuk-

sen tehtäviin kuuluisi myös operatiivinen Eures-

koordinaatio sekä luonnontuotteiden keruun koor-

dinaatio. 

Laki Innovaatio- 

rahoituskeskus  

Business Finlandista  

ja Business  

Finland -nimisestä 

osakeyhtiöstä  

(1146/2017) 

Laissa säädetään Business Finlandista. Elinkeino- 

ja innovaatiopolitiikkaa toteuttava Innovaatiora-

hoituskeskus Business Finland kuuluu työ- ja elin-

keinoministeriön hallinnonalaan ja hallinnoi val-

tion kokonaan omistamaa Business Finland -ni-

mistä osakeyhtiötä. HE 267/2022:ssa Business Fin-

land -osakeyhtiön tehtäväksi säädettäisiin osaajien 

maahanmuuton edistäminen, jota yhtiö tosiasialli-

sesti jo hoitaa osana yritysten kansainvälistymisen 

edistämistä. Jatkossa Business Finland ja KEHA-

keskus muodostavat yhdessä valtion Work in Fin-

land -toiminnon, joka toteuttaa valtion tehtävää 
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osaajien maahanmuuton edistämisessä ja kansain-

välisessä rekrytoinnissa. Business Finlandin ja 

KEHA-keskuksen Work in Finland -tehtävät yh-

teensovitetaan asiakaslähtöiseksi kokonaisuu-

deksi. Business Finlandin tehtävät sisältäisivät eri-

tyisesti kansainvälisen rekrytoinnin palveluihin 

liittyvää viestintää, markkinointia ja maakuvan ke-

hitystä, digitaalisten palvelujen kehitystä, pitkäjän-

teisten kumppanuuksien luomista, palvelujen yh-

teensovittamista Talent Boost -verkoston kanssa 

sekä Talent Hub -yhteistyön koordinointia. 

Ulkomaalaislaki  

(301/2004) 

Lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää 

hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa. Lain 

tarkoituksena on lisäksi edistää hallittua maahan-

muuttoa ottaen huomioon Suomea velvoittavat 

kansainväliset sopimukset. Laissa säädetään esi-

merkiksi työntekijöiden maahanmuutosta ja työn-

tekijän oleskelulupa-asioista. Työnvälityksestä 

Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen sekä 

kansainvälisestä harjoittelusta säädetään lisäksi 

valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen mukaan 

kansainvälisiä työnvälityspalveluja tarjotaan työn-

hakijalle, joka hakeutuu työhön Suomeen valtiosta, 

jonka kansalaisilla on Suomea velvoittavien työ-

voiman vapaata liikkuvuutta koskevien sopimusten 

perusteella oikeus saapua Suomeen hakemaan 

työtä ja ottaa sitä vastaan ilman työvoimapoliittista 

harkintaa (sopimusvaltio). Vastaavasti työnvälitys-

palveluja tarjotaan työnhakijalle, joka hakeutuu 

Suomesta työhön sopimusvaltioon tai työnanta-

jalle, joka etsii työntekijää sopimusvaltiosta työhön 

Suomeen tai Suomesta työhön sopimusvaltioon. 

Laki luonnontuotteita  

keräävien  

ulkomaalaisten  

oikeudellisesta  

asemasta  

(42/2021) 

Laki vahvistaa luonnontuotteiden kerääjien oikeu-

dellista asemaa ja määrittelee yritysten velvollisuu-

det nykyistä tarkemmin ja velvoittavammin. Laissa 

säädetään kehittämis- ja hallintokeskuksen tehtä-

viksi luonnontuotekeruualan toimijoiden luotetta-

vuuden arviointi sekä lausuntojen antaminen edus-

tustolle tai työ-suojeluviranomaisille. Lisäksi ke-

hittämis- ja hallintokeskus antaa yhdessä työsuoje-

luviranomaisten kanssa neuvontaa kerääjän oi-

keuksiin, luonnontuotekeruualan toimijan luotetta-

vuuteen ja velvollisuuksiin sekä ansioiden maksa-

miseen ja kulujen veloittamista koskeviin kieltoi-

hin liittyen. Laki sisältää lisäksi säännökset kehit-

tämis- ja hallintokeskuksen tiedonsaantioikeuksista 

laissa säädettyihin tehtäviin liittyen. 
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Eures-asetus 

(EU 2016/589) 

Asetuksessa perustetaan yhtenäiset puitteet, joilla 

edistetään työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. 

Asetus sisältää periaatteet ja säännöt: Eures-ver-

koston organisoimisesta European Labour Authori-

tyn, komission ja jäsenmaiden välillä; yhteistyöstä 

ja tiedon vaihtamisesta ELA:n, komission ja jäsen-

maiden välillä (työpaikkailmoitukset, työhakemuk-

set ja ansioluettelot); Eures-verkoston toiminnasta, 

yhteistyöstä ja eri toimijoiden osallistumisesta ver-

kostoon; vapaan liikkuvuuden tukipalveluista, joita 

työnhakijat ja työnantajat voivat hyödyntää. 

Muuta substanssilainsäädäntöä 

 

 

Työvoimapalveluihin vaikuttavaa muuta substanssilainsäädäntöä ovat esimer-

kiksi seuraavat säädökset: 

Lainsäädäntö Kuvaus 

Työsopimuslaki  

(55/2001) ja  

Merityösopimuslaki  

(756/2011) 

Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla 

työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitou-

tuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnanta-

jan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena 

palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. 

Palkkaturvalaki  

(866/1998) ja  

Merimiesten  

palkkaturvalaki 

(1108/2000) 

Lain tarkoituksena on turvata työntekijän työsuh-

teesta johtuvien saatavien maksaminen työnantajan 

maksukyvyttömyyden varalta. 

Laki  

valtionavustuksesta  

yritystoiminnan  

kehittämiseksi  

vuosina 2021 – 2028  

(758/2021) 

Laissa säädetään yritystoiminnan kehittämiseksi 

myönnettävistä valtionavustuksista, joita ovat yri-

tyksen kehittämisavustus, toimintaympäristön ke-

hittämisavustus ja avustus yritysten kehittämispal-

veluihin. Laissa tarkoitettuja avustuksia myöntävät 

ELY-keskukset. 
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Yleislainsäädäntöä 

 

 

Työvoimapalveluissa huomioitavaa yleislainsäädäntöä ovat esimerkiksi seu-

raavat säädökset: 

Lainsäädäntö Kuvaus 

Hallinnon yleislait Julkishallintoa koskevia sovellettavia yleislakeja 

ovat esimerkiksi seuraavat: 

• Hallintolaki (434/2003) 

• Laki oikeudenkäynnistä  

hallintoasioissa (808/2019) 

• Laki viranomaisten toiminnan  

julkisuudesta (621/1999) 

• Kuntalaki (410/2015) 

• Arkistolaki (831/1994) 

Laki julkisen hallinnon  

tiedonhallinnasta  

(906/2019) 

Laki edistää tietosuojaa, tietoturvallisuutta ja tieto-

aineistojen vastuullista hyödyntämistä, julkisuus-

periaatteen toteutumista sekä tietojärjestelmien ja 

tietovarantojen yhteentoimivuutta. Velvoittaa tie-

donhallinnan järjestämisen osana kuvaamaan vi-

raston prosessit, tietovarastot, tietoaineistot sekä 

edellä mainittujen väliset suhteet ja tietojen luovu-

tukset. 

Tietosuoja-asetus  

(EU 2016/679) 

Tietosuojalaki  

(1050/2018) 

Asetuksessa asetetaan yrityksille ja organisaatioille 

henkilötietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnoin-

tia koskevat tarkat vaatimukset. Vaatimuksia so-

velletaan sekä eurooppalaisiin organisaatioihin, 

jotka käsittelevät ihmisten henkilötietoja EU:ssa, 

että EU:n ulkopuolisiin organisaatioihin, joiden 

suorittama tietojen käsittely kohdistuu EU:n alu-

eella asuviin ihmisiin. 

Laki täsmentää ja täydentää asetusta ja ohjaa sen 

kansallista soveltamista. 
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Laki sähköisestä  

asioinnista  

viranomaistoiminnassa  

(13/2003) 

Lain tarkoituksena on lisätä asioinnin sujuvuutta ja 

joutuisuutta samoin kuin tietoturvallisuutta hallin-

nossa, tuomioistuimissa ja muissa lainkäyttöeli-

missä sekä ulosotossa edistämällä sähköisten tie-

donsiirtomenetelmien käyttöä. 

Laki digitaalisten  

palvelujen  

tarjoamisesta  

(306/2019) 

Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelu-

jen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä si-

sällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen 

mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaali-

sia palveluja. 

Laki hallinnon  

yhteisistä  

sähköisen asioinnin  

tukipalveluista  

(571/2016) 

Laki velvoittaa käyttämään seuraavia yhteisiä tuki-

palveluja: tiedonvälityskanava, palvelutietova-

ranto, palvelunäkymä, tunnistus, viestinvälitys 

sekä verkkomaksaminen. 

Asetus digitaalisesta  

palveluväylästä  

(EU 2018/1724) 

Asetuksen tavoitteena on tarjota EU-alueen kansa-

laisille ja yrityksille helppo pääsy tietoihin, menet-

telyihin sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalve-

luihin, joita nämä tarvitsevat käyttääkseen oikeuk-

siaan sisämarkkinoilla. Asetus koskee A) verkko-

palveluista löytyviä tietoja, B) hallinnollisia me-

nettelyjä eli sähköistä asiointia sekä C) neuvonta- 

ja ongelmanratkaisupalveluja. Asetuksessa sääde-

tään myös näihin liittyvistä D) laatuvaatimuksista, 

laadunseurannasta, kävijäseurannasta sekä näiden 

raportoinnista. 

Valtioneuvoston  

asetus valtion  

yhteisten tieto- ja  

viestintäteknisten  

palvelujen  

järjestämisestä  

(132/2014) 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 

valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palve-

lujen järjestämisestä: yhteiset perustietotekniikka-

palvelut, yhteiset tietojärjestelmäpalvelut, yhteiset 

sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut, val-

tion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja 

tuottava palvelukeskus ja sen tehtävät. 
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2.2. Strategiset tavoitteet 

Työvoimapalveluiden kohdealueeseen liittyviä TE-palvelut 2024 -uudistuksen 

taustalla olevia strategisia tavoitteita voidaan tarkastella useammasta näkökul-

masta käsin – niin asiakkaiden, kuntien, yhteiskunnan, kuin työvoimapalvelui-

den henkilöstön kannalta. Näitä tavoitteita on kuvattu alla. 

 

Esitys – TE-palvelut 2024 -uudistuksen tavoitteet 

 

 

Kaavio 2 – Strategiset tavoitteet 
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Uudistuksen keskeisiä poliittisia tavoitteita ovat (lähde TE2024-uudistus – 

Miksi TE-palvelut uudistetaan?, Työ- ja elinkeinoministeriö, viitattu 10/2022): 

Näkökulma Keskeiset tavoitteet 

Miten asiakkaat  

hyötyvät? 

Palvelut tulevat lähelle 

• TE-palvelujen siirto kuntiin tuo palvelut lä-

hemmäksi henkilö- ja yritysasiakkaita. 

• Oma kunta tuntee asukkaansa ja paikallisen 

elinkeinoelämän parhaiten, joten sekä työ-

hakija- että yritysasiakkaat saavat yksilölli-

sesti räätälöityjä, paikallisiin tarpeisiin so-

pivia palveluita. 

• Työllistyminen tehostuu, kun työllisyyspal-

velut, kunnan koulutuspalvelut sekä elin-

keinopalvelut ovat saman järjestäjän vas-

tuulla. 

• Kohtaanto-ongelman ratkaisu on uudistuk-

sen keskiössä yritysten kasvun turvaa-

miseksi. Kuntien paikallistuntemuksen an-

siosta työn ja tekijöiden kohtaaminen te-

hostuu. 

• Uudistuksen yhteydessä varmistetaan, että 

kaikki saavat palveluja yhdenvertaisesti. 

Esimerkiksi kielellisten oikeuksien toteutu-

minen ja heikommassa työmarkkina-ase-

massa olevien palvelut turvataan. 

Miten kunnat  

hyötyvät? 

Kuntien elinvoima lisääntyy 

• Kunnat voivat kehittää palveluja omien 

kuntalaistensa ja paikallisten yrittäjien tar-

peisiin sopiviksi, mikä lisää kuntien elin-

voimaa ja kilpailukykyä. 

• Uudistuksen keskiössä on nk. kannustava 

rahoitusmalli. Se tarkoittaa, että kunnilla 

on jatkossa suurempi vastuu työllisyyden-

hoidon kustannuksista. Vastaavasti työttö-

myysjaksoja lyhentävä kunta hyötyy talou-

dellisesti, kun kuntalainen työllistyy. 

• Kannustimet toimivat myös kuntien välillä, 

joten ne edistävät työvoiman liikkuvuutta. 

• Jos kunta tarvitsee lisää resursseja palvelui-

den tuottamiseen, se voi tietyin edellytyk-

sin muodostaa yhteistoiminta-alueen mui-

den kuntien kanssa. 

https://tem.fi/documents/1410877/92212702/TEPA24+-+p%C3%A4%C3%A4viestit+ja+kuvitus.pdf/5e899b3f-2311-be7a-8178-a19ab2ddeed2/TEPA24+-+p%C3%A4%C3%A4viestit+ja+kuvitus.pdf
https://tem.fi/documents/1410877/92212702/TEPA24+-+p%C3%A4%C3%A4viestit+ja+kuvitus.pdf/5e899b3f-2311-be7a-8178-a19ab2ddeed2/TEPA24+-+p%C3%A4%C3%A4viestit+ja+kuvitus.pdf
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Miten yhteiskunta  

hyötyy? 

Yhteiskunnan kokonaishyöty keskiössä 

• TE-palveluiden uudistus on osa hallituksen 

työllisyystoimien kokonaisuutta. Tavoit-

teena on, että työnhakijat löytävät työtä ja 

työnantajat tarvitsemiaan osaajia. Näin 

vahvistetaan kestävällä tavalla kasvua ja 

hyvinvointia Suomessa. 

TE-palvelujen uudistuksella on laskettu saavutetta-

van 7 000 - 10 000 lisätyöllistä. 

Mitä uudistus  

merkitsee  

TE-palveluiden  

henkilöstölle? 

Henkilöstön osaaminen on korvaamatonta 

• Uudistuksessa EI ole kyse siitä,  

että TE-toimistot olisivat epäonnistuneet 

tehtävässään. 

• Uudistuksen onnistuminen edellyttää osaa-

vaa henkilöstöä. Henkilöstöstä huolehtimi-

nen on avainasemassa. 

• TE-toimistojen henkilöstö siirtyy kuntiin 

liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työnte-

kijöinä. 

• Uudistuksen yhteydessä toteutetaan muu-

tosohjelma, jonka avulla tuetaan henkilös-

töä muutokseen valmistautumisessa ja uu-

distuksen toimeenpanossa. 

• Uudistuksella ei tavoitella  

henkilöstövähennyksiä. 

Uudistuksen siirtymävaiheen toteutuksen kannalta keskeisiä tavoitteita ovat 

edellä mainittujen lisäksi seuraavat: 

1) työvoimapalvelut siirtyvät hallitusti kuntien järjestämisvastuulle ja 

2) työvoimapalveluiden jatkuvuus muutoksessa on turvattu. 

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin avulla pyritään omalta osaltaan tuke-

maan niin työvoimapalveluiden uudistuksen poliittisten tavoitteiden kuin siir-

tymävaiheen sujuvaan toteutukseen liittyvien tavoitteiden toteutumista. 
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2.3. Sidosarkkitehtuurit ja -hankkeet 

Työvoimapalveluihin liittyen tunnistettuja sidosarkkitehtuureja ja -hankkeita 

sekä niiden kytköksiä työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuriin on kuvattu 

alla. Sidosarkkitehtuurit ovat viitearkkitehtuuriin jollakin tavalla linkittyviä 

arkkitehtuureja. Niiden rooli viitearkkitehtuurin kehityksen ja toimeenpanon 

kannalta voi olla joko ohjaava tai huomioitava. Sidoshankkeet ovat muita ajan-

kohtaisia, menossa tai suunnitteilla olevia hankkeita, joilla voi olla vaikutuksia 

viitearkkitehtuurin kehitykseen ja toimeenpanoon, tai joihin viitearkkitehtuurin 

kehityksellä ja toimeenpanolla voi olla vaikutuksia. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava. Täysikokoinen kaavio löytyy liit-

teistä ja kaavion sisältöä on avattu tarkemmin seuraavissa aliosioissa. 

 

  

Kaavio 3 – Sidosarkkitehtuurit ja -hankkeet 
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2.3.1. Sidosarkkitehtuurit 

Ohjaavat sidosarkkitehtuurit 

 

 

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin kannalta olennaisia ohjaavia si-

dosarkkitehtuureja ovat: 

Sidosarkkitehtuuri Kuvaus 

TEM-hallinnonalan 

työvoima- ja  

yrityspalvelujen  

kokonaisarkkitehtuuri 

Työvoima- ja yrityspalvelujen kokonaisarkkiteh-

tuurista vastaa TEM ja se korvaa vuoden 2018 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin. 

Kunnan johtamisen  

viitearkkitehtuuri 

Kuntien yleiskäyttöinen johtamisen viitearkkiteh-

tuuri. Kyseessä on johtamisen asiakkuusperustai-

nen toiminta- ja tietopainotteinen viitearkkiteh-

tuuri, jonka avulla kunnat voivat kokonaisvaltai-

sesti parantaa ja kehittää johtamistaan ja toimin-

taansa. Kunnille suositellaan, että ne soveltavat 

tätä viitearkkitehtuuria johtamis- ja toimintamal-

lien sekä johtamis- ja laatujärjestelmien sekä näitä 

tukevien tietojärjestelmien kehittämissä. 

DigiPAVe 2.0 –  

Palveluverkkosuunnit-

telun toimintamalli – 

tavoitetilan  

viitearkkitehtuuri 

Palveluverkkosuunnittelun viitearkkitehtuurin tar-

koituksena on tukea ja ohjata palveluverkkosuun-

nittelun toiminnan järjestämistä kunnissa, jotta 

prosesseissa syntyvä tieto saadaan palvelemaan 

laajalti ihmislähtöisen palveluverkkosuunnittelun 

eri toimintoja. 

Valtioneuvoston  

kokonaisarkkitehtuurin  

toiminta-arkkitehtuuri 

Valtioneuvoston kokonaisarkkitehtuurin toiminta-

arkkitehtuuri kuvaa valtioneuvoston ekosysteemin 

yhteiset toiminnalliset rakenteet. Lisäksi se kuvaa 

myös valtioneuvoston kokonaisarkkituurityön hal-

lintamallin. 

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kunnan%20johtamisen%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kunnan%20johtamisen%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.digipave.fi/hankeraportit-ja-videot
https://www.digipave.fi/hankeraportit-ja-videot
https://www.digipave.fi/hankeraportit-ja-videot
https://www.digipave.fi/hankeraportit-ja-videot
https://www.digipave.fi/hankeraportit-ja-videot
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160427
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160427
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160427
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Kuntasektorin  

asianhallinnan  

viitearkkitehtuuri 

 

Kuntien asianhallinnan viitearkkitehtuurissa kuva-

taan yleisellä ja yhtenäisellä tavalla keskeisimmät 

asian käsittelyvaiheet, prosessit, käsitteet ja meta-

tiedot, jotka muodostavat asianhallinnan kokonai-

suuden. Kuvauksen tavoitteena on mahdollistaa se, 

ettei jokaisen kunnan tarvitse kuvata samoja perus-

asioita uudelleen asianhallinnan toteutuksen poh-

jaksi. 

Kuntasektorin  

taloushallinnon  

viitearkkitehtuuri 

Kuntien taloushallinnon viitearkkitehtuuri on tar-

koitettu käytettäväksi ohjeena kunnan taloushallin-

non toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. 

Sen tavoitteena on taloushallinnon prosessien ja 

käsitteiden yhdenmukaisuus ja toteutusratkaisujen 

yhteentoimivuus, tehokkuuden lisääminen sekä ra-

portoinnin ja tilastoinnin kehittämisen helpottami-

nen. Viitearkkitehtuurissa on kuvattu, miten ta-

loushallinnon yleistetyt toimintaprosessit, sidos-

ryhmät, roolit, päätiedot ja tietojärjestelmäpalvelut 

toimivat kokonaisuutena. 

Kuntasektorin  

henkilöstöhallinnon  

viitearkkitehtuuri 

Kuntien henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri tar-

koitettu käytettäväksi ohjeena kunnan taloushallin-

non toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. 

Sen tavoitteena on taloushallinnon prosessien ja 

käsitteiden yhdenmukaisuus ja toteutusratkaisujen 

yhteentoimivuus, tehokkuuden lisääminen sekä ra-

portoinnin ja tilastoinnin kehittämisen helpottami-

nen. Viitearkkitehtuurissa on kuvattu, miten ta-

loushallinnon yleistetyt toimintaprosessit, sidos-

ryhmät, roolit, päätiedot ja tietojärjestelmäpalvelut 

toimivat kokonaisuutena. 

Kuntasektorin  

käyttövaltuushallinnan  

viitearkkitehtuuri 

Kuntien käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri 

on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena ratkaisua ku-

vattaessa ja toteutettaessa. Tavoitteena on käyttö-

valtuushallinnan prosessien ja käsitteiden yhden-

mukaisuus ja toteutusratkaisujen yhteentoimivuus. 

Viitearkkitehtuurin avulla yksittäisen kunnan on 

helppo ottaa käyttöön kuntien tai kunnan yhteinen 

tai yhteensopiva käyttövaltuuksien hallinta. 

Kuntasektorin  

MDM- 

viitearkkitehtuuri 

 

Kuntien MDM-viitearkkitehtuuri on tarkoitettu 

käytettäväksi ohjeena kunnan master datan hallin-

nointia toteutettaessa. Tavoitteena on master datan 

hallinnoinnin toimivuus ja yhdenmukaisuus läpi 

kunnan. Viitearkkitehtuurin avulla yksittäisen kun-

nan on helppo alkaa pystyttää kyvykkyyttään mas-

ter datan hallinnointiin. 

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20asianhallinnan%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20asianhallinnan%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20asianhallinnan%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20taloushallinnon%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20taloushallinnon%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20taloushallinnon%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20henkilöstöhallinnon%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20henkilöstöhallinnon%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20henkilöstöhallinnon%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20käyttövaltuushallinnan%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20käyttövaltuushallinnan%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20käyttövaltuushallinnan%20viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20MDM-viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20MDM-viitearkkitehtuuri.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntasektorin%20MDM-viitearkkitehtuuri.pdf
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Tiedonhallinta- 

lautakunnan  

suositukset 

Tiedonhallintalautakunnan asettamat jaostot laati-

vat ja ylläpitävät tiedonhallintalaissa säädettyjen 

vaatimusten toteuttamista koskevia suosituksia. 

Tiedonhallintalautakunnan suositukset eivät ole 

velvoittavia tai sitovia, vaan niissä ohjataan tiedon-

hallintayksikköjä ja viranomaisia toteuttamaan hy-

viin käytäntöihin pohjautuen tiedonhallintalaissa 

säädetyt vaatimukset.  

Digitalisoinnin  

periaatteet 

Periaatteilla linjataan muun muassa tiedon jaka-

mista ja rajapintoja, toimintamalleja, nopeaa palve-

lukehitystä ja varautumista. 

Digitaalisten  

palvelujen  

asiakaslähtöinen  

suunnittelu -ohje 

Digitaalisten palvelujen asiakaslähtöinen suunnit-

telu -ohjeeseen on kuvattu asiakaslähtöisen digi-

taalisen palvelun kehittämisen keskeisiä periaat-

teita julkisessa hallinnossa. Suunnitteluohje sisäl-

tää viitearkkitehtuurin lisäksi menetelmiä ja ohjeita 

digitaalisten palvelujen ratkaisujen suunnitteluun, 

hankintaan, toteuttamiseen ja palvelutuotantoon. 

Sähköisen asioinnin ja 

asianhallinnan  

tavoitearkkitehtuuri 

Aluehallintovirastojen, ELY-keskusten, maistraat-

tien, Valviran sekä KEHA-keskuksen yhteistyössä 

laatima sähköisen asioinnin ja asianhallinnan ta-

voitearkkitehtuuri. 

PerustA -  

Perustietovarantojen  

viitearkkitehtuuri 

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri kuvaa loo-

gisen tason ratkaisumallin sille, miten julkisen hal-

linnon perustietovarannoissa sijaitsevia tietoja hyö-

dynnetään julkisen hallinnon organisaatioiden pro-

sesseissa ja tietojärjestelmissä. Viitearkkitehtuuri 

sisältää myös kuvauksen tarjolla olevista perustie-

tovarannoista. 

Kansallisen  

palveluväylän  

viitearkkitehtuuri 

Viitearkkitehtuuri ohjaa kansallisesti tietojen ja 

palvelujen yhdistämisen ratkaisukokonaisuuksia ja 

tiedonvälityksen välineiden kehittämistä. Kansalli-

nen palveluväylä tarkoittaa julkisen palveluväylän 

(erityisesti julkisen internetin yli tapahtuva suo-

jattu tiedonvaihto) ja vyöhykkeiden (rajatussa ym-

päristössä tapahtuva tiedonvaihto) muodostamaa 

tiedonvälitykseen tarkoitettua palvelukokonai-

suutta. Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuu-

rin tarkoituksena on kuvata osaltaan kansallisen 

palveluarkkitehtuuria keskittyen julkisen palvelu-

väylän rooliin tietojärjestelmien välisessä integraa-

tiossa. Julkisia palveluväyliä rakennetaan kansalli-

sesti vain yksi, joten tältä osin viitearkkitehtuuri ei 

ole vain toteutusriippumaton kuvaus, vaan tältä 

osin jo käytettävä ratkaisu. 

https://vm.fi/tiedonhallintalautakunta
https://vm.fi/tiedonhallintalautakunta
https://vm.fi/tiedonhallintalautakunta
https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet
https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/tyokalut/digitaalisten-palvelujen-asiakaslahtoinen-suunnittelu-ohje
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/tyokalut/digitaalisten-palvelujen-asiakaslahtoinen-suunnittelu-ohje
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/tyokalut/digitaalisten-palvelujen-asiakaslahtoinen-suunnittelu-ohje
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/tyokalut/digitaalisten-palvelujen-asiakaslahtoinen-suunnittelu-ohje
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/spa-vision-lyhennelma
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/spa-vision-lyhennelma
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/spa-vision-lyhennelma
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/perusta-perustietovarantojen-viitearkkitehtuuri-1-0
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/perusta-perustietovarantojen-viitearkkitehtuuri-1-0
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/perusta-perustietovarantojen-viitearkkitehtuuri-1-0
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kansallisen-palveluvaylan-viitearkkitehtuuri
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kansallisen-palveluvaylan-viitearkkitehtuuri
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kansallisen-palveluvaylan-viitearkkitehtuuri
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Julkisen hallinnon  

API-periaatteet 

Julkisen hallinnon API-periaatteet muodostavat 

yhteiset toimintaohjeet ja suositukset API-kehityk-

selle ja digitalisaation edistämiselle. API-periaat-

teet on kehitetty osana valtiovarainministeriön Tie-

don hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, joka to-

teuttaa pääministeri Marinin hallitusohjelman tie-

topolitikkaan, tiedon hyödyntämiseen ja avaami-

seen liittyviä tavoitteita. 

SÄHKE2-määräys  

2009 

Arkistolaitoksen määräys vaatimuksista ja ominai-

suuksista, jotka ovat edellytyksenä eri tietojärjes-

telmiin sisältyvien asiakirjallisten tietojen pysy-

välle säilyttämiselle sähköisessä muodossa, sekä 

tietojärjestelmistä tuotettavan siirtokokonaisuuden 

muodostamisesta. Määräyksen voimassaolo Kan-

sallisarkiston määräyksenä päättyy vuoden 2022 

aikana, mutta sisältö on edelleen sovellettavissa. 

Julkisen hallinnon  

yhteinen sanasto 

Julkishallinnon keskeisten ilmiöiden määritelmät. 

Julkisen hallinnon  

tietoarkkitehtuuri 

Arkkitehtuuri kuvaa sen, miten ja mistä osista jul-

kisen hallinnon tietoarkkitehtuuri tavoitetilassaan 

muodostuu. Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurin 

rakenne ja kehittämistoimenpiteet antavat yhteiset 

lähtökohdat, jotka tulee ottaa huomioon tarkem-

massa ja konkreettisempiin yksityiskohtiin mene-

vässä kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyössä. 

Huomioitavat sidosarkkitehtuurit 

 

 

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin kannalta olennaisia huomioitavia si-

dosarkkitehtuureja ovat: 

Sidosarkkitehtuuri Kuvaus 

Kuntien ja kuntien  

yhteistoiminta- 

alueiden omat 

kokonaisarkkitehtuurit 

Kunnat ja kuntien yhteistoiminta-alueet ovat vas-

tuussa työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin to-

teuttamisesta paikallisesti. Näin ollen työvoimapal-

veluiden viitearkkitehtuurin kannalta olennaista on 

työvoimaviranomaisen kokonaisarkkitehtuurin  

yhteensopivuuden varmistaminen kuntien ja kun-

tien yhteenliittymien omien kokonaisarkkitehtuu-

rien kanssa. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163864
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163864
https://arkisto.fi/index.php/saehke2-maeaeraeys?page=fi/saehke2-maeaeraeys
https://arkisto.fi/index.php/saehke2-maeaeraeys?page=fi/saehke2-maeaeraeys
http://uri.suomi.fi/terminology/jhs/terminological-vocabulary-1
http://uri.suomi.fi/terminology/jhs/terminological-vocabulary-1
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/julkisen-hallinnon-tietoarkkitehtuuri
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/julkisen-hallinnon-tietoarkkitehtuuri
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TE-Digin  

ratkaisuarkkitehtuuri 

TE-Digi-hankkeessa kehitettävällä tietojärjestel-

mäkokonaisuudella (Työmarkkinatori ja työvoima-

palveluiden asiakastietojärjestelmä) ja sen ratkai-

suilla on olennainen rooli työvoimapalveluiden vii-

tearkkitehtuurin toteuttamisessa käytännön tasolla. 

KEHA-keskuksen 

kokonaisarkkitehtuuri 

KEHA-keskuksen kokonaisarkkitehtuuri on toimi-

nut työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin olen-

naisena sisällöllisenä pohjana palveluiden siirty-

essä kunnille ELY-keskusten vastuulta. Jatkossa 

KEHA-keskuksen kokonaisarkkitehtuurin piiriin 

jäävät edelleen mm. KEHA-keskuksen tarjoamat 

keskitetyt palvelut. 

Hyvinvointialueiden 

viitearkkitehtuuri 

Kuvaa sote- ja pela-uudistuksen toimeenpanossa 

suunniteltavan hyvinvointialueiden yhteisen vii-

tearkkitehtuurin. Viitearkkitehtuuri kuvaa tilan-

netta hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä 

kesällä 2021 hyväksytyn lainsäädännön pohjalta. 

Viitearkkitehtuuri on luonteeltaan ohjaava. Vii-

tearkkitehtuurin tarkoitus on jäsentää ja määrittää 

ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat 

ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi hyvinvointi-

alueen organisaatiorakenteeseen tai muihin suun-

nittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin. 

Koulutussektorin  

viitearkkitehtuurit 

Koulutussektorin viitearkkitehtuurit pitävät sisäl-

lään eri koulutusasteiden viitearkkitehtuureja 

(esim. perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, 

lukiokoulutuksen, korkeakoulujen ja vapaan sivis-

tystyön viitearkkitehtuurit) sekä hallinnonalat ylit-

täviä arkkitehtuureja (esim. jatkuvan oppimisen di-

gitalisaation arkkitehtuuri). 

  

https://soteuudistus.fi/hyvinvointialueiden-viitearkkitehtuuri
https://soteuudistus.fi/hyvinvointialueiden-viitearkkitehtuuri
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2.3.2. Sidoshankkeet 

 

 

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin kehittämiseen liittyviä sidoshank-

keita ovat: 

Sidoshanke Kuvaus 

TE-palvelut 2024  

-uudistus 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 

2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta 

paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman 

työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvis-

tamiseen työllisyyspalveluissa. Tavoitteena on 

edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöi-

den nopeaa työllistymistä sekä lisätä työ- ja elin-

keinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikutta-

vuutta ja monipuolisuutta. Uudistus koostuu seu-

raavista teemoista: kuntien järjestämisvastuu, kan-

nustavan rahoituksen elementit, siirtyvät palvelut, 

valtion tehtävät ja ohjaus, tietojärjestelmät sekä 

henkilöstö ja muutosjohtaminen. 

TE-palvelujen siirtoa on valmisteltu yhteistyössä 

ministeriöiden, TE-palvelujen, ELY-keskusten, 

KEHA-keskuksen, kuntien ja muiden sidosryh-

mien kanssa. Työllisyyden edistämisen ministeri-

työryhmä on tehnyt linjauksia valmistelun ede-

tessä. TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen 

esitys on annettu eduskunnalle syksyllä 2022. 

Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi 

1.1.2025. 

TE-palvelut 2024-uudistuksen toimeenpanohank-

keen on tarkoituksena organisoitua TEM:issä vuo-

den 2023 alkupuolella. Sitä tukemaan tullaan pe-

rustamaan myös TE2024-uudistuksen yhteinen 

työskentelyalusta sidosryhmien käyttöön. 
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KEHA2024-uudistus TE-palvelut 2024 -uudistukseen liittyvä uudistus, 

jonka myötä KEHA-keskuksen tehtävät tarkastel-

laan kokonaisuutena uudelleen. 

KEHA24:n tiedolla  

johtaminen -hanke 

KEHA24:n tiedolla johtamisen hankeryhmän kes-

keiset tavoitteet liittyvät seuraaviin KEHA24-uu-

distuksen sisältöihin: työvoimapalvelujen toteutta-

mista tukevat kansalliset sähköiset palvelut ja alus-

tat sekä työvoimapalvelujen tiedolla johtamisen 

valtakunnallisesti keskitetyn toimintokokonaisuu-

den rakentaminen sekä tiedon tuottaminen valtion, 

työllisyydenhoitoalueiden ja kuntien tietotarpei-

siin. Hanke ei suoraan ota kantaa tietojärjestelmien 

sisältöihin tai niiden kehittämiseen. KEHA24, ku-

ten sen alla toimiva tiedolla johtamisen hanke toi-

mivat kiinteänä osana laajempaa TEPA24-koko-

naisuutta. 

TE-Digi-hanke Työ- ja elinkeinopalvelujen digitalisaatio -hanke 

eli TE-Digi on hanke, jossa uudistetaan valtion 

työ- ja elinkeinopalveluita. TE-Digin tarkoitus on 

parantaa työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaa-

mista, digitalisoida työvoimapalveluita sekä muo-

dostaa palvelu, joka perustuu eri toimijoiden 

kumppanuuteen, tiiviiseen vuorovaikutukseen ja 

tiedon hyödyntämiseen. Työ- ja elinkeinoministe-

riö vastaa TE-Digin strategisesta ohjauksesta ja 

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja 

hallintokeskus (KEHA-keskus) vastaa hankkeen 

toteuttamisesta. 

Kotoutumislain  

kokonaisuudistus 2024 
Hallituksen esitys kotoutumislain kokonaisuudis-

tukseksi pyrkii vahvistamaan maahan muuttanei-

den osallisuutta yhteiskunnassa ja tehostamaan ko-

toutumisen edistämistä. Tavoitteena on myös tasa-

arvon ja hyvinvoinnin lisääminen sekä hyvien vä-

estösuhteiden edistäminen. Uudistuksen tarkoitus 

on sujuvoittaa polkuja työelämään ja parantaa 

maahanmuuttajanaisten ja muiden työvoiman ulko-

puolella olevien maahanmuuttajien tavoittamista 

palveluihin. Esitys lisäisi kunnan vastuuta kotoutu-

misen edistämisestä. Kotoutumista edistävät palve-

lut järjestettäisiin lakiesityksen mukaan osana 

uutta kunnan kotoutumisohjelmaa sekä muina pal-

veluina, joilla tarkoitettaisiin kunnan, hyvinvointi-

alueen ja Kelan palveluita sekä järjestöjen, yhdis-

tysten tai yhteisöjen toimintaa. Kotoutumislaki 

kytkeytyy hallituksen muihin isoihin uudistuksiin 

kuten työvoimapalvelu-uudistukseen (TE2024). 

Palveluiden yhteensovittaminen ja tarjoaminen 
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helpottuisi, kun kunnan käytössä olisi kotoutumi-

sen edistämisen, osaamisen kehittämisen sekä työl-

listymisen edistämisen palveluita. 

Koto-Digi-hanke Hallitus antaa eduskunnalle esityksen uudeksi ko-

toutumislaiksi, jonka tavoitteena on nopeuttaa 

maahanmuuttajien kotoutumista ja vahvistaa kun-

tien vastuuta kotoutumisen edistämisestä. Uudessa 

kotoutumislaissa säädettäisiin kotoutumisen valta-

kunnallisista tietojärjestelmäpalveluista, joihin 

kuuluu: 1) Kotoutumisen asiakastietojärjestelmä, 

joka tukee kotoutumispalveluja kunnissa operatii-

visella tasolla ja 2) Kotoutumisen tietovaranto, 

joka mahdollistaa kotoutumista koskevan tiedon 

keräämisen, liikkumisen ja hyödyntämisen kun-

nissa, alueilla ja valtakunnallisesti. Kotoutumisen 

tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan yhteentoimi-

viksi työvoimapalvelujen järjestelmien kanssa. Li-

säksi pyritään sujuvoittamaan tiedonvaihtoa myös 

muiden kotoutumisen viranomaisten ja toimijoiden 

kanssa (hyvinvointialueet, palveluntuottajat, kou-

lutuksenjärjestäjät, …). Tietojärjestelmäpalvelujen 

kehittämisestä vastaa KEHA-keskus, joka tekee tii-

vistä yhteistyötä kuntien ja muiden sidosryhmien 

kanssa. Kehittämishanke (Koto-Digi) käynnistyy 

pian KEHA-keskuksessa. Kotoutumisen tietojär-

jestelmäpalvelut otetaan käyttöön uuden kotoutu-

mislain voimaantuloon eli 1.1.2025 mennessä. Uu-

dessa kotoutumislaissa kunnille esitetään velvoi-

tetta käyttää keskitettyjä tietojärjestelmäpalveluja 

kotoutumisen edistämisessä. 

Work in Finland  

-toiminnon  

valmistelu 

Business Finland ja KEHA-keskus muodostavat 

yhdessä valtion Work in Finland -toiminnon, joka 

toteuttaa valtion tehtävää osaajien maahanmuuton 

edistämisessä ja kansainvälisessä rekrytoinnissa. 

Business Finlandin ja KEHA-keskuksen Work in 

Finland -tehtävät yhteensovitettaisiin asiakasläh-

töiseksi kokonaisuudeksi. Business Finlandin 

ohella myös KEHA-keskuksen tehtäviin kuuluisi 

osaajien maahanmuuton edistäminen osana Work 

in Finland -toimintoa. KEHA-keskus tarjoaisi val-

takunnallisesti kansainvälisen rekrytoinnin palve-

luja, joilla edistetään osaajien maahanmuuttoa ja 

työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta. 

Kv-TE-Digi-hanke Kv-TE-Digi-hanke liittyy TE-palveluiden digitali-

saatioon ollen yksi osa TE-Digin kokonaisuutta. 

Kv-TE-Digi-hankkeessa kehitetään kansainvälisen 

rekrytoinnin tueksi uusia digitaalisia ratkaisuja, 
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joilla tuetaan Talent Boost -toimenpideohjelman 

tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on parantaa 

merkittävästi ulkomaisen työvoiman ja kotimaisten 

työpaikkojen kohtaantoa, parantaa englanninkieli-

sen asioinnin palveluita ja parantaa kansainväli-

seen rekrytointiin liittyvää tiedolla johtamisen tu-

kea. Hankkeen lopputuotteet tukevat Work in Fin-

land -konseptin, Työmarkkinatorin ja työvoimapal-

veluiden asiakastietojärjestelmän kehitystyötä, 

jotka ovat kv-TE-digi-hankkeen keskeisiä sidon-

naisuuksia. 

Sote- ja  

pelastustoimen  

uudistus 

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja ter-

veydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä 

siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointi-

alueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, 

jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-

lastustoimen järjestämisvastuu. Hyvinvointialueilla 

toimintarakenteita ja -tapoja luodaan ihmislähtöis-

ten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Ta-

voitteena on perus- ja erityistason palvelujen en-

tistä parempi yhteentoimivuus, samoin kuin sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoi-

men palvelujen saumattomuus. Hyvinvointialueen 

järjestämiä julkisia palveluja ovat esimerkiksi pe-

rusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaali-

huolto, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepal-

velut, vammaispalvelut ja ikääntyneiden asumis-

palvelut. Uudistus edellyttää muutoksia kuntien ta-

lous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin, joilla 

myös työvoimapalvelujen resursseja ohjataan ja 

hallitaan. Lisäksi kuntien työvoimapalveluihin liit-

tyviä tietoja ylläpidetään tällä hetkellä osin myös 

sote-järjestelmiin luettavissa tietojärjestelmissä, 

jotka ovat siirtymässä hyvinvointialueille. 

Työllistymistä  

edistävän  

monialaisen  

yhteispalvelun (TYP) 

muutokset 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 

(TYP) on ollut TE-toimiston, kunnan ja Kelan yh-

teinen toimintamalli, jossa yhdessä asiakkaan 

kanssa arvioidaan, suunnitellaan ja vastataan pro-

sessivastuullisesti asiakkaan työllistymisprosessin 

etenemisestä. Sote-palvelujen järjestämisvastuu 

siirtyy 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueille. TYP-

palvelussa mukana olevat viranomaiset ovat käyt-

täneet TYPPI-asiakastietojärjestelmää, jonka käy-

töstä tullaan luopumaan. Järjestelmä tulee korvau-

tumaan TE-Digi-hankkeessa kehitettävällä uudella 

keskitetyllä asiakastietojärjestelmällä. 
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Jatkuvan  

oppimisen  

digitalisointi 

 

Ohjelman tavoitteena on, että uusien palvelujen 

avulla ihmiset voivat helpommin kartoittaa tilan-

teensa sekä saada tietoa koulutus- ja työmahdolli-

suuksista ja ohjausta päätösten tueksi. Digitaaliset 

palvelut tukevat myös ennakointia ja tiedon hyö-

dyntämistä. Jatkuvan oppimisen digitaalinen pal-

velukokonaisuus muodostuu: 1. toisiinsa kytkeyty-

vistä älykkäistä sähköisistä palveluista, kuten osaa-

misen kartoitus- ja tunnistamispalveluista, työväli-

neistä ohjauksen tueksi sekä koulutuksen haku- ja 

tarjontapalveluista ja 2. tietovarannoista, kuten 

osaamisen tietovarannoista, koulutustarjonnan tie-

tovarannoista, työpaikkatietovarannoista ja työ-

markkinatietovarannoista. Palvelut tukevat osaa-

van työvoiman saatavuutta, kohtaantoa ja työmark-

kinoiden toimivuutta. Kertyvää dataa voidaan hyö-

dyntää mm. työllisyystoimien kohdentamisessa ja 

opiskelemaan tai töihin hakevien palvelemisessa. 

Esimerkiksi työpaikkailmoitusten vaatimusten ja 

oman osaamisen pohjalta ihmisiä voitaisiin ohjata 

heille hyödyllisten ja sopivien opiskelumahdolli-

suuksien äärelle. Palvelukokonaisuus tukee myös 

monialaisten palveluiden kehittymistä, koulutuk-

sen saatavuutta, kansalaisille ja työnantajille suun-

nattujen ohjauspalvelujen kehittämistä, koulutus- 

ja työllisyyspalvelujen verkostoja alueilla sekä uu-

sien palvelurakenteiden toimintaa. 

KARKKI Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) KARKKI-

hankkeessa luodaan ja määritetään tarvittavat ko-

konaisarkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatilli-

sen koulutuksenjärjestäjien käyttöön. Syntyvien 

kuvausten avulla on tarkoitus tukea ammatillisen 

koulutuksen digitalisaatiota, edistää koulutuksen 

järjestäjien kykyä vastata toimintaympäristön muu-

toksiin sekä varmistaa yhteisten toimintamallien 

toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti. 

Korkeakoulujen  

digivisio 

 

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yh-

teinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tie-

tovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Pit-

käjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppi-

mista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan 

kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. 

Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu 

oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää myös laa-

jasti niin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin 

työelämääkin. 
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2.4. Arkkitehtuuriperiaatteet 

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin kehitystä ja toimeenpanoa ohjaa-

maan on muotoiltu joukko tavoitetilan arkkitehtuuriperiaatteita. Ylätasolla lin-

jatut arkkitehtuuriperiaatteet tukevat yhtenäisten ja työn tavoitteita tukevien 

arkkitehtuuriratkaisujen suunnittelua ja toteutusta. Arkkitehtuuriperiaatteet on 

muodostettu työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin projektiryhmän toimesta 

ja niitä pyritään toteuttamaan käytännön mahdollisuuksien puitteissa. On huo-

mioitava, että periaatteet ilmentävät pidemmän tähtäimen tavoitetilaa ja niiden 

täysimittainen toteutuminen voi vaatia useamman kehitysvaiheen. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava. Täysikokoinen kaavio löytyy liit-

teistä ja kaavion sisältöä on avattu tarkemmin seuraavissa aliosioissa. 

 

 

Kaavio 4 – Arkkitehtuuriperiaatteet 
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Yleiset arkkitehtuuriperiaatteet 

Yleisiä arkkitehtuuriperiaatteita ovat seuraavat: 

Periaate Kuvaus 

Arkkitehtuuri 

suunnitellaan 

mahdollisimman  

yksinkertaiseksi ja  

ymmärrettäväksi 

Arkkitehtuurin arvo muodostuu vasta sen toteutuk-

sen kautta. Yksinkertaisuus ja ymmärrettävyys tu-

kevat toisaalta arkkitehtuurikuvausten käyttökel-

poisuutta ja ylläpidettävyyttä ja toisaalta niiden 

pohjalta kehitettävien arkkitehtuuriratkaisujen laa-

tua kokonaisvaltaisesti. 

Arkkitehtuuri  

suunnitellaan  

tukemaan toiminnan  

tavoitteita 

Arkkitehtuuria ei tehdä sen itsensä vuoksi, vaan 

sen lähtökohtana on aina toiminnan mahdollistami-

nen. Arkkitehtuurin suunnittelua ja toteutusta oh-

jaavat ennen kaikkea toiminnasta nousevat tavoit-

teet. 

Arkkitehtuurissa  

käytetään  

yhteiskäyttöisiä  

ratkaisuja aina kun 

mahdollista 

Arkkitehtuurin hallittavuutta heikentävät päällek-

käiset ratkaisut ja ratkaisuvariantit. Arkkitehtuu-

rissa pyritään hyödyntämään yhteiskäyttöisiä rat-

kaisuja aina kun se on mahdollista ja tarkoituksen-

mukaista, huomioiden kuitenkin myös perustellut 

paikallisten ratkaisujen tarpeet. 

Arkkitehtuuria  

kehitetään  

asiakaslähtöisesti  

kansalaisen ja  

yhteiskunnan  

kokonaisetu  

maksimoiden 

Arkkitehtuurin tavoitteena on maksimaalisen ko-

konaishyödyn tarjoaminen sidosryhmille. Asiakas-

lähtöisellä kehittämisellä pyritään sekä kansalais-

ten tarpeisiin vastaavien tarpeiden tarjoamiseen 

kuin palveluiden yhteiskunnalliseen vaikuttavuu-

teen.  

Arkkitehtuuri tuottaa 

mitattavaa arvoa  

toteutettaville  

palveluille 

Arkkitehtuurin tulee tukea palveluiden toteutta-

mista. Arkkitehtuurin avulla pyritään vaikuttamaan 

toteutettavien palveluiden suorituskykyyn konk-

reettisella ja mitattavalla tavalla. 

Arkkitehtuuri  

edistää  

toiminnan  

kehittämistä 

Arkkitehtuurin tulee tukea toiminnan kehittämistä. 

Arkkitehtuuri mahdollistaa toiminnallisten ja yh-

teen toimivien elementtien ja rakenteiden kuvaa-

misen sekä olemassa olevien ja uusien palveluiden 

kehittämisen. 

Arkkitehtuuri huomioi 

elinkaaren  

Arkkitehtuurin tulee tukea ratkaisujen elinkaaren 

hallintaa. Arkkitehtuuri edistää ratkaisujen kehittä-

mistä, skaalautumista, sujuvaa toimintaa sekä kus-

tannustehokkuutta läpi niiden elinkaaren. 
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Toimintaan liittyvät arkkitehtuuriperiaatteet 

Toimintaan liittyviä arkkitehtuuriperiaatteita ovat seuraavat: 

Periaate Periaatteen tarkennus 

Toiminta-arkkitehtuuri  

varmistaa sujuvat ja  

yhteentoimivat  

prosessit 

Toiminta-arkkitehtuurin tavoitteena on sujuvien ja 

yhteen toimivien prosessien varmistaminen. Suju-

vuus ja yhteistoimivuus tarkoittaa paitsi yksittäis-

ten prosessien laatua ja tehokkuutta, myös niiden 

muodostamia yhtenäisiä palvelupolkuja ja sauma-

tonta yhteistyötä prosessien rajapinnoissa, siirryttä-

essä prosessirajojen yli. 

Toiminta- 

arkkitehtuurilla 

pyritään prosessien 

laatuun ja  

tehokkuuteen  

Toiminta-arkkitehtuurin tavoitteena on prosessien 

laatu ja tehokkuus. Tämä toteutuu esimerkiksi yk-

sinkertaistamalla toimintamalleja, poistamalla pro-

sesseista mahdollisimman paljon lisäarvoa tuotta-

mattomia työvaiheita ja ennaltaehkäisemällä tur-

han asioinnin syntymistä. 

Toiminta-arkkitehtuuri 

pyrkii yhdenmukaisiin 

ja yhteentoimiviin  

toimintamalleihin  

organisaatiorajojen yli 

Toiminta-arkkitehtuurin tavoitteena on toiminta-

mallien yhdenmukaisuus ja yhteentoimivuus myös 

organisaatiorajojen yli. Useamman toimijan toi-

mintaympäristössä olennaista on palveluiden tasa-

laatuisuuden varmistaminen sekä palvelupolkujen 

jatkuvuus niin saman toimialan kuin muiden toi-

mialojen toimijoihin nähden. 

Toiminta- 

arkkitehtuurissa  

hyödynnetään jo  

olemassa olevaa tietoa 

Toiminta-arkkitehtuurissa pyritään hyödyntämään 

mahdollisimman pitkälle eri hallinnonalojen tieto-

varannoissa jo olemassa olevaa tietoa. Toimijalta 

pyritään pyytämään tiettyä häntä koskevaa tietoa 

vain yhden kerran, minkä jälkeen tiedon tulisi olla 

käytettävissä eri palveluissa ja prosesseissa, tukien 

kokonaiskuvan muodostamista toimijan asioinnista 

sekä asioinnin sujuvuutta. 
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Tietoon liittyvät arkkitehtuuriperiaatteet 

Tietoon liittyviä arkkitehtuuriperiaatteita ovat seuraavat: 

Periaate Kuvaus 

Tietoarkkitehtuuri  

lähestyy tietoa 

yhteiskäyttöisenä  

pääomana 

Tietoarkkitehtuurissa tietoon suhtaudutaan yhteis-

käyttöisenä pääomana. Tietoa pyritään kysymään 

ja tallentamaan vain kerran, minkä jälkeen se on 

eri tietojärjestelmien käytettävissä tietovarantojen 

kautta. Päällekkäistä tiedon tuotantoa ja keruuta 

vältetään ja tiedon monistaminen mahdollistetaan 

vain perustellusta syystä. 

Tietoarkkitehtuurissa 

hyödynnetään  

kansallisia termejä,  

käsitteitä,  

tietomalleja ja  

tietovarantoja 

Tietoarkkitehtuurissa hyödynnetään kansallisella 

tasolla määriteltyjä tietoarkkitehtuurikomponent-

teja, kuten termejä, käsitteitä, tietomalleja ja tieto-

varantoja. Tämä mahdollistaa tiedon eheyden ja 

yhteentoimivuuden kansallisella tasolla, tukien toi-

mijoiden välistä yhteistyötä sekä vähentämällä 

päällekkäistä tiedonkeruuta. 

Tietoarkkitehtuuri  

pyrkii siihen, että  

toimijalta pyydetään 

häntä koskevaa tietoa 

vain kerran 

Tietoarkkitehtuuri pyrkii mahdollistamaan päällek-

käisen tiedonkeruun vähentämisen tai poistamisen. 

Toimijalta pyritään pyytämään tiettyä häntä koske-

vaa tietoa vain yhden kerran, minkä jälkeen tiedon 

tulisi olla käytettävissä eri tietojärjestelmissä yh-

teisten tietovarantojen kautta. 

Tietoarkkitehtuuri  

huomioi  

tietoturvan ja -suojan 

koko tiedon  

elinkaaren ajan 

Tietoarkkitehtuurin keskeinen vaatimus on tieto-

turvallisuuden ja tietosuojan huomioiminen koko 

tiedon elinkaaren ajan. Tiedon elinkaari kattaa 

kaikki vaiheet tiedon syntymisestä sen säilyttämi-

seen, käsittelyyn, hävittämiseen ja arkistointiin. 

Tietojen yhteiskäytössä on otettava huomioon tie-

toturva- ja tietosuojavaatimukset. 
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Tietojärjestelmiin liittyvät arkkitehtuuriperiaatteet 

Tietojärjestelmiin liittyviä arkkitehtuuriperiaatteita ovat seuraavat: 

Periaate Kuvaus 

Tietojärjestelmä- 

arkkitehtuuria  

pyritään kehittämiään  

ja hankkimaan  

toimintalähtöisesti 

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisen tai sii-

hen liittyvien hankintojen taustalla tulee olla toi-

minnalliset perustelut. Tietojärjestelmiä ei toteu-

teta itseisarvoisesti, vaan aina tukemaan parhaalla 

mahdollisella tavalla toiminnan ja toiminnan pro-

sessien tarpeita. 

Tietojärjestelmä- 

arkkitehtuurissa  

pyritään hyödyntä-

mään ja tuottamaan  

yhteiskäyttöisiä  

komponentteja 

Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa pyritään mahdolli-

suuksien mukaan hyödyntämään ja tuottamaan yh-

teiskäyttöisiä komponentteja useiden päällekkäis-

ten ratkaisujen sijaan. Tietojärjestelmien päällek-

käinen kehittäminen on kustannustehotonta ja vai-

keuttaa toiminnan ja tiedon yhteentoimivuutta. 

Tietojärjestelmä- 

arkkitehtuurissa  

minimoidaan  

toimittajariippuvuus 

Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa pyritään minimoi-

maan toimittajariippuvuus. Tietojärjestelmien tulee 

olla lähtökohtaisesti sellaisia, että toimittajan vaih-

taminen onnistuu tarvittaessa tietojärjestelmää 

vaihtamatta ja suuria lisäkustannuksia välttäen. 

Tietojärjestelmäkehittämisen tuotosten omistusoi-

keuksien on hyvä säilyä tilaajalla. 

Tietojärjestelmä- 

arkkitehtuurissa  

arvioidaan ja  

huomioidaan 

avoimen lähdekoodin 

käytön mahdollisuudet 

Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa pyritään arvioi-

maan ja huomioimaan mahdollisuudet avoimen 

lähdekoodin ratkaisujen käyttöön. Avoimeen läh-

dekoodiin perustuvat tietojärjestelmät edistävät toi-

mittaja- ja teknologiariippumattomuutta ja kustan-

nustehokkuutta sekä parantavat kehitystyön tulos-

ten jaettavuutta ja yhteistyömahdollisuuksia. 

Tietojärjestelmä- 

arkkitehtuuri huomioi 

ratkaisujen  

saavutettavuuden 

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin tulee huomioida rat-

kaisujen saavutettavuuteen liittyvät vaatimukset. 

Mahdollisimman monen ihmisen tulee voida käyt-

tää verkkopalveluja mahdollisimman helposti, 

vaikka hänellä olisi fyysisiä, toiminnallisia tai ais-

tillisia rajoitteita. 
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3.  Toiminta-arkkitehtuuri 

3.1. Toimijat ja roolit 

Työvoimapalveluihin liittyviä toimijoita ja rooleja on kuvattu seuraavassa. 

3.1.1. Toimijat 

Työvoimapalveluihin liittyviä toimijoita ovat työvoimapalveluiden järjestämi-

sestä vastaavat vastuuviranomaiset, asiakkaat, keskeiset sidostoimijat sekä 

muut viranomaiset, palveluntarjoajat ja yhteistyökumppanit. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava. Täysikokoinen kaavio löytyy liit-

teistä ja kaavion sisältöä on avattu tarkemmin seuraavissa aliosioissa. 

 

 

Kaavio 5 – Toimijat 
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Vastuuviranomaiset 

Työvoimapalveluiden vastuuviranomaisia ovat: 

Vastuuviranomainen Kuvaus 

Työ- ja  

elinkeinoministeriö 

Työvoimapalveluiden järjestämisen ohjaus on 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vastuulla. 

KEHA-keskus Kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa työvoimapal-

veluiden kansallisen tason palvelu- ja yleishallinto-

tehtäviä sekä tarjoaa työvoimaviranomaisille eräitä 

keskitettyjä tukipalveluita. 

TE- 

asiakaspalvelukeskus 

TE-asiakaspalvelukeskus tuottaa keskitetysti työ-

voimapalveluiden kansallisen tason tieto-, neu-

vonta- ja ohjauspalveluita. Kansallinen asiakaspal-

velukeskus toimii KEHA-keskuksen alaisuudessa 

tarjoten palvelua keskitetysti kaikille alueille. 

Työvoima- 

viranomainen  

(kunta tai kuntien  

yhteistoiminta-alue) 

TE-palvelut 2024 -uudistuksen myötä työvoima-

palveluiden järjestämisvastuu siirtyy ELY-keskus-

ten alaisilta TE-toimistoilta kunnille ja kuntien yh-

teistoiminta-alueille. Palveluiden järjestäjä voi olla 

kunta tai useammasta kunnasta muodostuva yhteis-

toiminta-alue, jonka työvoimapohjan on oltava vä-

hintään 20 000 henkilöä. Jos kunta ei täytä yksin 

palvelujen järjestämisen kriteerejä, sen olisi muo-

dostettava yhteistoiminta-alue toisen tai toisten 

kuntien kanssa. Yhteistoiminta-alueiden tulisi olla 

työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimi-

via alueita, jonka kuntien tulisi olla maantieteelli-

sessä yhteydessä toisiinsa. Yhteistoimintaan vel-

voitetut kunnat voisivat itse päättää yhteistoimin-

nan muodosta kuntalaissa säädetyn mukaisesti. 

Työvoima- 

viranomaisen  

palveluntuotannosta  

vastaava yksikkö 

Työvoimapalveluiden tuottamisesta loppuasiak-

kaille vastaavat työvoimaviranomaisten toimin-

tayksiköt. Työvoimaviranomaiset päättävät itse 

palveluita tuottavien yksiköiden perustamisesta ja 

organisoimisesta. 

Kunta Asukkaiden itsehallintoon perustuva paikallista-

solla toimiva julkisyhteisö, jolla on oma rajattu 

alueensa ja väestönsä sekä verotusoikeus. Työvoi-

mapalveluiden järjestäminen on kuntien tai useam-

man kunnan muodostamien yhteistoiminta-aluei-

den vastuulla (ks. työvoimaviranomainen). 
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Asiakkaat 

Työvoimapalveluiden asiakkaita voivat olla: 

Asiakas Kuvaus 

Henkilö  

(luonnollinen) 

Luonnollinen henkilö on oikeussubjekti,  

joka on ihminen. 

Yritys Elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö tai yksityi-

nen elinkeinonharjoittaja. 

Yhteisö Julkisen tehtävän, taloudellisten tai aatteellisten 

päämäärien tai elämänmuodon perusteella koko-

naisuuden muodostava yhteenliittymä. 

Viranomainen Henkilö tai julkisyhteisön toimielin, jolle on sää-

döksillä tai normipäätöksillä annettu toimivalta ja 

velvollisuus tiettyjen tehtävien hoitamiseen. 

Keskeiset sidostoimijat 

Työvoimapalveluiden keskeisiä sidostoimijoita ovat: 

Sidostoimija Kuvaus 

Kela Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elä-

mäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suo-

men sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt. Kelan asi-

akkaita ovat myös työnantajaorganisaatiot, jotka 

hoitavat joitakin työntekijöittensä Kela-asioita. 

Työttömyyskassa Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perus-

teella toimiva yhteisö, jonka jäseninä on joko palk-

katyöntekijöitä (palkansaajakassa) tai yrittäjiä 

(yrittäjäkassa). Työttömyyskassan tarkoituksena on 

ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten 

järjestäminen jäsenilleen. 

Koulutusorganisaatio Organisaatio tai hallinnollinen yksikkö, jossa anne-

taan opetusta ja jolla on johtaja. Työvoimapalve-

luiden näkökulmasta keskeisiä koulutusorganisaa-

tioita ovat ammatillinen oppilaitos, ammattikor-

keakoulu, yliopisto ja vapaan sivistystyön oppilai-

tos. 

Jatkuvan oppimisen  

ja työllisyyden  

palvelukeskus 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus 

tukee ja sovittaa yhteen oppimisen ja työllisyyden 

palveluja. Keskus tuo jatkuvuutta palvelujen kehit-

tämiseen ja tiedon hyödyntämiseen sekä tukee 

osaamis- ja työllisyyspalvelujen tuottajia ja ver-

kostoja. Keskus toimii Opetushallituksen erillisyk-

sikkönä. 
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Hyvinvointialue Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen 

julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan it-

sehallinto. Hyvinvointialue tytäryhteisöineen muo-

dostaa hyvinvointialuekonsernin. Hyvinvointialu-

een toiminta käsittää hyvinvointialueen ja hyvin-

vointialuekonsernin toiminnan lisäksi muun omis-

tukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan 

toiminnan. Hyvinvointialue järjestää sille lailla 

säädetyt tehtävät. Hyvinvointialueen lakisääteisiä 

tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja ter-

veydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. 

Hyvinvointialue voi ottaa hoitaakseen alueellaan 

sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä (hyvin-

vointialueen rajattu yleinen toimiala). 

Work in Finland Work in Finland -toiminto kokoaa yhteen työ- ja 

elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottamat kan-

sainvälisen rekrytoinnin ja osaajien houkuttelun 

palvelut. Toimintoon sisältyvät työvoiman maa-

hanmuuton edistämisen yritys-, työnantaja- ja hen-

kilöasiakaspalvelut sekä niihin liittyviä digi-, vies-

tintä- ja kehittämistehtäviä. Work in Finland -toi-

minnolla tähdätään nykyistä asiakaslähtöisempään 

ja merkittävästi suurempiin volyymeihin skaa-

lautuvaan digitaaliseen kansainvälisen rekrytoinnin 

palvelujärjestelmään, joka mahdollistaa nykyistä 

isommille asiakasmäärille nykyistä sujuvammat 

palvelupolut. Work in Finland -toiminto kuuluu tu-

levaisuudessa jaetusti Business Finlandin Work in 

Finland -yksikölle ja KEHA-keskukselle. TEM oh-

jaa Work in Finland -toimintoa KEHA-keskuksen 

ja Business Finlandin tulosohjauksen kautta. Work 

in Finlandin tehtäviä ovat esimerkiksi Kansainväli-

sen rekrytoinnin ja osaajien houkuttelun tietojohta-

minen, maakuvatyö ja houkuttelu, ylialueelliset 

kansainväliset rekrytoinnit ja niihin liittyvä neu-

vonta, Suomen työelämästä, työmarkkinoista ja 

työmahdollisuuksista tiedottaminen, valtakunnalli-

set kansainvälisen rekrytoinnin palvelut ja hankin-

nat (esimerkiksi lähtömaakoulutukset), työmarkki-

noiden laajamittaisiin ja nopeisiin osaamistarpei-

siin vastaaminen kansainvälisellä rekrytoinnilla, 

operatiivinen Eures-koordinaatio Suomeen suun-

tautuvan työvoiman osalta, viestintä ja neuvonta 

Suomen työelämästä, työmarkkinoista ja työmah-

dollisuuksista ja kansainvälisestä harjoittelusta 

Suomessa sekä luonnontuotteiden keruun koordi-

naatio. 
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Business Finland Business Finland on julkinen toimija, joka tarjoaa 

innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalve-

luita, edistää suomalaisyritysten vientiä ja matkai-

luelinkeinoa sekä houkuttelee Suomeen suuntautu-

via investointeja ja pääomasijoituksia. Business 

Finlandissa yhdistyy kaksi kokonaisuutta: Innovaa-

tiorahoituskeskus Business Finland ja Business 

Finland Oy. Business Finland on osa Team Finland 

-verkostoa. KEHA-keskuksen kansainväliseen rek-

rytointiin liittyvät tehtävät muuttuvat TE-palvelut 

2024 -uudistuksen myötä, ja Business Finlandin 

tehtävä yhteensovitetaan KEHA-keskuksen uusien 

tehtävien kanssa. Business Finland vastaa jatkossa 

Work in Finland -toiminteesta yhdessä KEHA-kes-

kuksen kanssa. 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-

keskukset) edistävät alueellista kehittämistä hoita-

malla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämis-

tehtäviä alueilla. Tehtävät jakautuvat kolmeen osa-

alueeseen: elinkeinot, työvoima ja osaaminen; lii-

kenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnon-

varat. ELY-keskukset ovat -vastanneet TE-palve-

luiden järjestämisestä ja TE-toimistoista ennen TE-

palveluiden uudistusta. 

Maahanmuuttovirasto Maahanmuuttovirasto on sisäministeriön alainen 

virasto, joka toteuttaa Suomen maahanmuuttopoli-

tiikkaa sekä tuottaa tietopalveluita tueksi poliitti-

seen päätöksentekoon sekä kansallista ja kansain-

välistä yhteistyötä varten. 

EU/ETA-maan  

tai Sveitsin  

työnvälitys- 

viranomainen 

Työvoimaviranomaiset tekevät yhteistyötä 

EU/ETA-maiden tai Sveitsin työnvälitysviran-

omaisten kanssa tilanteissa, joissa työttömyysetuus 

siirtyy maasta toiseen työnhakijan lähtiessä toiseen 

maahan tai saapuessa toisesta maasta. EU/ETA-

maan tai Sveitsin työnvälitysviranomainen on 

myös keskeinen yhteistyökumppani kansainväli-

sessä rekrytoinnissa EU/ETA-alueelta Suomeen 

sekä Suomesta muihin Euroopan maihin. 
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Muut viranomaiset, palveluntarjoajat ja kumppanit 

Työvoimapalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä muita viranomai-

sia, palveluntarjoajia ja yhteistyökumppaneita ovat: 

Muu toimija Kuvaus 

Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö (VM) on Suomen valtio-

neuvoston osa, jonka tehtävänä on valmistella Suo-

men hallituksen talouspolitiikkaa ja valtion talous-

arvio. Se pyrkii vakauttamaan talouden kehitystä 

sekä toimimaan verojärjestelmän asiantuntijana. 

Ministeriö vastaa myös valtion henkilöstöpolitii-

kasta, valtionhallinnon kehittämisestä, kunta- ja 

aluehallinnosta, julkisen hallinnon digitalisaatiosta 

sekä rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta. 

Opetus- ja  

kulttuuriministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valtio-

neuvostoon kuuluva ministeriö, jonka toimiala kat-

taa sivistys-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kir-

kollisasiat. 

Aluehallintovirasto Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa Suomen lainsää-

dännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. 

Jokaisella aluehallintovirastolla on tietty toimialue, 

joka käsittää yhden tai useamman maakunnan. 

Hankintayhtiö Hankintayhtiöt ovat Suomen valtion ja kuntien yh-

dessä omistamia voittoa tavoittelemattomia osake-

yhtiömuotoisia yhteishankintayhtiöitä, jotka kilpai-

luttavat ja ylläpitävät palveluita ja tuotteita koske-

via. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi Hansel Oy 

ja erilaiset paikalliset hankintayhtiöt. 

Palveluntarjoaja Palveluntarjoajia ovat olla edellä erikseen mainit-

tujen toimijoiden lisäksi myös esimerkiksi erilaisia 

tukipalveluita, kuten talous-, henkilöstö-, ICT- ja 

tilapalveluita tarjoavat toimijat. 

Tilastokeskus Tilastokeskus (TK) on Suomen valtion virasto, 

jonka tarkoitus on toimia tietopalveluna ja tarjota 

tilastoja ja tilastotieteen asiantuntemusta yhteis-

kunnan tarpeisiin. Tilastokeskus on yksi Suomen 

neljästä tilastoviranomaisesta. 

Digi- ja väestötietovi-

rasto (DVV) 

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on Suomen val-

tion virasto, joka toimii valtiovarainministeriön 

hallinnonalalla ja jonka vastuulla on pitää rekiste-

riä Suomen väestöstä ja rakennuksista. Lisäksi se 

tuottaa niihin liittyen henkilö- ja rakennustietopal-

veluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tun-
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nistusratkaisuja. Virasto kehittää ja ylläpitää Kan-

sallisen palveluarkkitehtuurin tuottamia Suomi.fi-

palveluita eli sähköisen asioinnin tukipalveluita. 

Tiedonhallintalauta-

kunta 

Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää 

tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja 

tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhal-

lintalain vaatimusten toteuttamista. Tiedonhallinta-

lautakunta ei ole tiedonhallinnan yleisviranomai-

nen, vaan sen tehtävät liittyvät tiedonhallintalakiin. 

Tiedonhallintalautakunnan toisena tehtävänä on 

valvoa valtion virastojen ja laitosten sekä kuntien 

ja kuntayhtymien tiedonhallintalain noudattamista. 

Muutoksenhaku- 

lautakunnat 

Muutoksenhakulautakunnat ovat sosiaaliturva- 

asioiden muutoksenhakulautakunta,  

tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta  

sekä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta. 

Tuomioistuimet Tuomioistuin on oikeuslaitokseen kuuluva organi-

saatio, joka ratkaisee eri toimijoiden välisiä erimie-

lisyyksiä lainsäädäntöön nojautuen oikeudenkäyn-

nissä tai muulla menettelyllä siten, että ratkaisu on 

osapuolia oikeudellisesti sitova. 
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3.1.2. Roolit 

Työvoimapalveluihin liittyviä keskeisiä toimijoiden rooleja ovat asiakasroolit, 

työnantajaroolit ja palvelunantajaroolit. Edellä kuvatut toimijat voivat toimia 

kontekstista riippuen samaan aikaan myös useammassa eri roolissa. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava. Täysikokoinen kaavio löytyy liit-

teistä ja kaavion sisältöä on avattu tarkemmin seuraavissa aliosioissa. 

 

 

Kaavio 6 – Roolit 
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Asiakasroolit 

 

 

Työvoimapalveluiden asiakasrooleja ovat: 

Rooli Kuvaus 

Työnhakija-asiakas Julkisten työllisyyspalvelujen henkilöasiakas, joka 

on rekisteröity työ- ja elinkeinoviranomaisen asia-

kastietojärjestelmään ja jonka rekisteröity työn-

haku on voimassa. 

Työnhakija-asiakkaan mahdollisia alatyyppejä 

ovat esim. tavallinen asiakas, aktivointiasiakas, 

monialaisten palveluiden asiakas tai kotoutuja-

asiakas. 

Aloittava  

yrittäjä -asiakas 

Yritystoiminnan aloittamista suunnitteleva henkilö. 

Ammatinvalinta- ja 

uraohjausasiakas 

Ammatinvalinta- ja uraohjausasiakkaana oleva 

henkilö, jolla ei ole muuta työvoimapalvelujen asi-

akkuutta (esim. työnhakija-asiakas, aloittava yrit-

täjä). 

Koulutusasiakas Henkilö, joka osallistuu työvoimapoliittiseen kou-

lutukseen ja jolla ei ole muuta työvoimapalvelujen 

asiakkuutta (esim. työnhakija-asiakas, aloittava 

yrittäjä -asiakas). 

Vuorotteluvapaa- 

asiakas 

Vuorotteluvapaalle jäävä henkilö. 

Työntarjoaja-asiakas Julkisten työllisyyspalvelujen asiakas, joka toimii 

työntarjoajana. 
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Työnantajaroolit 

 

 

Työvoimapalveluiden työnantajarooleja ovat: 

Rooli Kuvaus 

Työnantaja Toimija, jolla on palveluksessaan yksi tai useam-

pia työntekijöitä tai jolla on tarve ensimmäiselle 

työntekijälle. 

Työkokeilupaikan tar-

joaja 

Työnantaja, joka tarjoaa työkokeilupaikkaa. 
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Palvelunantajaroolit 

 

 

Työvoimapalveluiden palvelunantajarooleja ovat: 

Rooli Kuvaus 

Palvelunantaja Toimija, joka järjestää, tuottaa tai toteuttaa palve-

luja. 

Palvelunjärjestäjä Palvelunantaja, joka vastaa palvelujen toteutumi-

sesta ja niihin liittyvistä kustannuksista. 

Palveluntuottaja Palvelunantaja, joka saa aikaan palveluja joko toi-

mimalla itse palvelun toteuttajana tai tilaamalla ne 

alihankintana muulta palvelun toteuttajalta. 

Palveluntoteuttaja Palvelunantaja, joka käytännössä antaa sovitut pal-

velut asiakkaalle. 

  

https://sanastot.suomi.fi/concepts/9458edd5-d15f-4b9c-b981-2178c282e0eb/concept/849c5b29-7d8a-3589-9dfd-8e5ee8622964
https://sanastot.suomi.fi/concepts/9458edd5-d15f-4b9c-b981-2178c282e0eb/concept/286057c8-1951-43e1-8ef7-863c7d11af7a
https://sanastot.suomi.fi/concepts/9458edd5-d15f-4b9c-b981-2178c282e0eb/concept/286057c8-1951-43e1-8ef7-863c7d11af7a
https://sanastot.suomi.fi/concepts/9458edd5-d15f-4b9c-b981-2178c282e0eb/concept/0fc6feb2-8423-3b79-8a41-9e8b5c18b9dd
https://sanastot.suomi.fi/concepts/9458edd5-d15f-4b9c-b981-2178c282e0eb/concept/286057c8-1951-43e1-8ef7-863c7d11af7a
https://sanastot.suomi.fi/concepts/9458edd5-d15f-4b9c-b981-2178c282e0eb/concept/0fc6feb2-8423-3b79-8a41-9e8b5c18b9dd
https://sanastot.suomi.fi/concepts/9458edd5-d15f-4b9c-b981-2178c282e0eb/concept/286057c8-1951-43e1-8ef7-863c7d11af7a
https://sanastot.suomi.fi/concepts/9458edd5-d15f-4b9c-b981-2178c282e0eb/concept/5ce847ce-9d24-37c2-966d-efb8cf349c24
https://sanastot.suomi.fi/concepts/9458edd5-d15f-4b9c-b981-2178c282e0eb/concept/0fc6feb2-8423-3b79-8a41-9e8b5c18b9dd
https://sanastot.suomi.fi/concepts/9458edd5-d15f-4b9c-b981-2178c282e0eb/concept/286057c8-1951-43e1-8ef7-863c7d11af7a
https://sanastot.suomi.fi/concepts/9458edd5-d15f-4b9c-b981-2178c282e0eb/concept/286057c8-1951-43e1-8ef7-863c7d11af7a
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3.2. Palvelut 

Työvoimapalveluita ovat: 

▪ työvoimaviranomaisen tarjoamat työvoimapalvelut sekä  

▪ työvoimapalveluiden valtakunnallisen tuen palvelut. 

Osa kuvatuista palveluista on suoraan loppuasiakkaille tarjottavia ydin- tai li-

säpalveluita ja osa näiden palveluiden tuottamisessa tarvittavia tukipalveluita.  

⚠ Tämä viitearkkitehtuuri keskittyy kuvaamaan ennen kaikkea lakisääteisiä 

palveluita (ydinpalveluita), jotka kaikkien työvoimaviranomaisten tulee järjes-

tää. Tämän lisäksi työvoimaviranomaiset voivat laajentaa viitearkkitehtuuria 

tarjoamalla omia, vapaaehtoisuuteen perustuvia palveluita (lisäpalveluita), 

joita ei ole kuvattu tässä viitearkkitehtuurissa tarkemmin. 

⚠ Tämä viitearkkitehtuuri ei sido työvoimaviranomaisia palvelutuotannon or-

ganisoinnissa yksityiskohtaisella tasolla. On tunnistettu, että tarpeet työvoima-

palveluiden integroimiseksi osaksi kuntien paikallisia palveluekosysteemejä 

vaihtelevat tapauskohtaisesti. Kuvatut palvelut ja palvelualueet ovat näin ollen 

ohjeellisia palveluiden toteutuksessa voidaan käyttää myös paikallista harkin-

taa lainsäädännön asettamien raamien puitteissa. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava. Täysikokoinen kaavio löytyy liit-

teistä ja kaavion sisältöä on avattu tarkemmin seuraavissa aliosioissa. 

 

 

 

Kaavio 7 – Palvelukartta 
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3.2.1. Työvoimaviranomaisen tarjoamat työvoimapalvelut 

Työvoimapalveluiden keskeisiä työvoimaviranomaisen vastuulla olevia palve-

lualueita ovat työn löytyminen, osaamisen kehittäminen, kotoutuminen, työky-

vyn tukeminen, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä yhteiset tukipalvelut. 

Työn löytyminen 

 

 

Työn löytymisen palveluilla edistetään työvoiman kysynnän ja tarjonnan koh-

taamista siten, että avoimet työpaikat täyttyvät ja työtä hakevat saavat työtä 

nopeasti. Työn löytymisen palveluita ovat: 

Palvelu Kuvaus 

Työllistymis- 

suunnitelma 

Asiakkaan kanssa yhteistyössä laaditaan työllisty-

missuunnitelma. Suunnitelmassa sovitaan siitä, 

mitä asiakas tekee edistääkseen työllistymistään. 

Työllistymisen  

tukeminen ja  

seuranta 

Työllistymisen tukeminen ja seuranta käsittää työ-

hakijaksi kirjaamisen, työnhakijan haastattelun/t 

sekä työllistymissuunnitelman toteutumisen seu-

rannan. Työllistymisen tukemiseen liittyy aina 

työllistymissuunnitelman laatiminen sekä usein 

myös muita työvoimapalveluita, esim. työvoima-

koulutusta. Työllistymisen tukemiseen liittyen an-

netaan lausuntoja työttömyysetuuden työvoimapo-

liittisista edellytyksistä työttömyysetuuden maksa-

jille. 

Työllistymisen tukeminen ja seuranta voidaan 

nähdä palveluketjuna, joka on yhden tai useamman 

viraston tuottama palvelujen tai käsittelyprosessien 

sarja tai rinnakkainen suoritus, joka tähtää yhden 

asiakastarpeen täyttämiseen, ja joka näkyy asiak-

kaalle yhtenä prosessina. 
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Työvoimapoliittinen  

lausunto 

Työvoimapoliittinen lausunto on työvoimaviran-

omaisen työttömyyskassalle tai Kelalle antama 

lausunto työnhakijan oikeudesta työttömyysetuu-

teen. 

Työnhakuvalmennus Työnhakuvalmennuksen avulla asiakas saa valmiu-

det omatoimiseen työnhakuun. Työnhakuvalmen-

nuksessa asiakas perehtyy työnhakuprosessiin ja 

oppii käyttämään työnhakukanavia ja arvioimaan 

laaja-alaisesti eri työpaikkavaihtoehtoja oman 

työnhakunsa ja osaamisensa näkökulmasta. 

Työnhakuun toisesta  

EU-maasta 

Palvelu mahdollistaa EU/ETA-maasta Suomeen 

tulevan henkilön oikeuden lähtömaansa työttö-

myysetuuteen hänen ollessaan työnhaussa Suo-

messa. 

Työttömyysetuuden  

siirto EU-maahan 

Työvoinaviranomainen antaa asiakkaalle 0F4-lau-

sunnon, jonka perusteella työttömyysetuuden mak-

saja tekee päätöksen asiasta (EU U2-lomake), kun 

asiakas lähtee EU-työnhakuun. Palvelu mahdollis-

taa oikeuden saada edelleen lähtömaan työttö-

myysetuutta, kun asiakas etsii työtä toisesta 

maasta. 

Velvoitetyöllistäminen Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, 

jossa kaupungin on tietyin ehdoin tarjottava työtä 

yli 57-vuotiaille työnhakijoille, joiden työttömyys-

päiväraha-aika on täyttymässä ennen 61-vuoden 

ikää. Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyt-

tävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 

26 viikkoa. Velvoitetyön kestossa huomioidaan ai-

kaisempi työssäoloehdon kertymä, koska se lyhen-

tää velvoitetyön kestoa. Työsuhde voi alkaa vasta 

silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tul-

lut täyteen. 

Työnvälitys Työvoimaviranomainen julkaisee tietoja avoimista 

työpaikoista, työnhakijalle etsitään hänelle sopivia 

työpaikkoja (työtarjous) ja työnantajalle sopivia 

hakijoita (ehdokasasettelu), yritystoiminnan jatka-

jaa/yrittäjäkumppania tai järjestetään rekrytointiti-

laisuuksia. Avoimia työpaikkoja välitetään myös 

Eures-järjestelmään. 

Työvoimapalveluiden kansainvälisen työnvälityk-

sen Eures-asiantuntijat kuuluvat laajaan eurooppa-

laiseen julkisten työhallintojen yhteistyöverkos-

toon (European Employment Services). Eures-ver-

kosto opastaa ja neuvoo työnhakijoita työhausta 
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EU/ETA-alueelle verkkopalveluna sekä henkilö-

kohtaisena palveluna. Mikäli työnantaja ei löydä 

sopivaa työntekijää kotimaasta, hakua voidaan laa-

jentaa Eurooppaan (EU-maat, Norja, Sveitsi ja 

Liechtenstein). Eures-verkosto opastaa ja neuvoo 

työnantajia kansainväliseen rekrytointiin liittyvissä 

asioissa sekä antaa työnantajalle kansainvälisen 

rekrytoinnin palvelua (suunnittelevat rekrytoinnin 

toteutuksen yhdessä työnantajan kanssa, voivat tu-

kea työpaikkailmoituksen laatimisessa ja markki-

noinnissa, ottaa hakemukset vastaan, osallistua ha-

kijoiden valintaan jne. sekä tukea työantajaa pro-

sessin eri vaiheissa). He myös opastavat rekrytoin-

tiin liittyen Suomeen tulevia työntekijöitä. Lisäksi 

Eures-palvelua on itsepalveluna eurooppalainen 

CV-pankki, jossa rekisteröitynyt työnantaja voi se-

lata ansioluetteloja hakijoilta eri puolilta maailmaa. 

Työnantaja voi lähteä myös mukaan EU/ETA-mai-

den välisiin kv-rekrytointitapahtumiin, joita järjes-

tetään sekä virtuaalisesti että livenä toisissa 

maissa. Eures-palvelua ovat myös Targeted Mobi-

lity Scheme -liikkuvuushanke, jonka kautta yrityk-

selle ja työntekijälle voidaan myöntää taloudellista 

tukea kansainvälisen rekrytoinnin kustannuksiin, 

sekä kv-rekrytoinnin virtuaalitapahtumat (EOJD). 

Palkkatuki Työnantajalle työttömän työnhakijan työllistymi-

sen edistämiseksi myönnettävä tuki palkkauskus-

tannuksiin. Tuen määrään ja palkkatuen kestoon 

vaikuttaa työnhakijan työttömyyden kesto. 

Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä 

työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopi-

muksen mukaisesti vapautuu määräajaksi työnte-

osta. Vuorotteluvapaan ajaksi työnantaja sitoutuu 

palkkaamaan työvoimaviranomaisen asiakkaana 

työttömänä työnhakijana olevan henkilön. 

Työvoimaviranomainen tarkistaa vuorotteluva-

paalle jäävän henkilön kelpoisuuden vuorotteluva-

paaseen sekä sijaisen kelpoisuuden toimimaan 

vuorotteluvapaan sijaisena. Työnvälityksen kei-

noin etsitään vuorotteluvapaalle jäävälle henkilölle 

sijaiseksi henkilö, joka on työttömänä, jollei yri-

tyksellä ennestään ole vuorotteluvapaakelpoista si-

jaista tiedossa. 

Starttiraha Aloittaville yrittäjille suunnattu tuki, jonka tarkoi-

tuksena on turvata yrittäjän toimeentulo silloin, 

kun yritystoiminta on vasta alkamassa. 
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Yrityksen  

palvelutarpeen  

kartoitus 

Yritysasiakkaan palvelutarvetta arvioidaan koko-

naisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti, ja yritys ohja-

taan tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Tavoit-

teena on edistää alkavaa yritystoimintaa ja yritys-

toiminnan kehittämistä sekä avustaa osaavien 

työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden löytämi-

sessä. Palveluiden tarjonnassa hyödynnetään sekä 

TEM-konsernin että seudullisten yrityspalvelutoi-

mijoiden palveluvalikoimaa ja asiantuntijaosaa-

mista. 

Yhteishankinta- 

koulutus 

Yrityksen tarpeista lähtevä työvoimakoulutus. Yh-

teishankintakoulutus on työvoimakoulutuksena to-

teutettavaa yritykselle räätälöityä ammatillista ai-

kuiskoulutusta, jonka yritys ja työvoimaviranomai-

nen hankkivat ja rahoittavat yhdessä. Koulutuksen 

toteuttaa kolmas osapuoli, tavallisesti joku koulu-

tusorganisaatio. 

Muutosturva Työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman/toi-

mintaperiaatteiden laatiminen yhdessä työnantajan 

ja irtisanomisuhan alaisen henkilöstön kanssa. 

Muutosturva liittyy tilanteisiin, jossa yrityksellä on 

tarve vähentää henkilöstöään. 

Työvoima- 

viranomaisten  

paikalliset  

lisäpalvelut 

Työvoimaviranomaiset voivat järjestää lakisääteis-

ten ydinpalveluiden lisäksi haluamiaan paikalli-

sesti räätälöityjä lisäpalveluita. Tällaisia palveluita 

ei ole kuvattu tarkemmin tässä viitearkkitehtuu-

rissa. 
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Osaamisen kehittäminen 

 

 

Osaamisen kehittämisen palvelut turvaavat osaavan työvoiman saatavuutta, 

edistävät yritystoiminnan aloittamista ja kansainvälistymistä. Osaamisen kehit-

tämisen palveluita ovat: 

Palvelu Kuvaus 

Työvoimakoulutus  

työnhakijalle 

Työvoimakoulutus on ammatillista valmiuksia 

edistävää koulutusta, joka voi olla tutkintotavoit-

teista tai jatko/täydennyskoulutusta, joka ei tähtää 

tutkintoon. Työvoimakoulutukset ovat tarkoitettu 

ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alai-

sille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvolli-

suutensa. Työvoimakoulutusta järjestetään amma-

tillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yksi-

tyisissä oppilaitoksissa. 

Ammatinvalinta-  

ja uraohjaus 

Ammatinvalinta- ja uraohjaus on työvoimapalvelu-

jen psykologien tarjoamaa ohjausta ammatti-, kou-

lutus- tai työvaihtoehtojen arviointiin ja valintoi-

hin. Henkilöasiakkaan ammatinvalinta- ja uravaih-

toehtojen, osaamisen sekä soveltuvuuden selvittä-

miseksi ammatinvalinta- ja uraohjauksessa voidaan 

asiakkaan suostumuksella tarvittaessa käyttää asi-

anmukaisia psykologisia arviointimenetelmiä. 

Asiantuntija-arviointi Työvoimaviranomainen ohjaa asiakkaan asiantun-

tija-arviointiin henkilöasiakkaan osaamisen, am-

mattitaidon, soveltuvuuden sekä työ-, yritystoi-

minta- ja koulutusvaihtoehtojen selvittämiseksi. 

Palvelut voidaan tuottaa itse tai hankkia markki-

noilta. Yleisimpiä arviointipalveluja ovat osaamis- 

ja ammattitaitokartoitus, työkyvyn arviointi, yrittä-

jävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arvi-

ointi ja maahanmuuttajien alkukartoitus. 
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Omaehtoinen 

opiskelu  

työttömyysetuudella 

Omaehtoinen opiskelu parantaa asiakkaan ammat-

titaitoa ja mahdollisuutta saada työtä tai säilyttää 

työpaikka. Tätä opiskelua varten asiakas voi saada 

työttömyysetuutta. Opiskelun on oltava päätoi-

mista. Opiskelijaksi ottamisesta päättää aina oppi-

laitos tai koulutuspalvelun tuottaja. Työvoimavi-

ranomainen arvioi, täyttyvätkö tuen edellytykset 

kunkin asiakkaan osalta ja antaa asiasta päätöksen. 

Työttömyyskassa tai Kela maksaa opintojen ajalta 

työttömyysetuutta työvoinaviranomaiselta saatavan 

lausunnon perusteella. Työvoinaviranomainen seu-

raa opintojen etenemistä ja voi tilanteen muuttu-

essa muuttaa lausuntoaan. 

Työhönvalmennus Työhönvalmennuksen aikana asiakas saa valmen-

tajan avulla yksilöllistä tukea ja ohjausta työpaikan 

tai oppisopimuspaikan etsimisessä, työhön sijoittu-

misessa sekä työsuhteen vakiinnuttamisessa. Val-

mentaja voi auttaa ennen työsuhteen solmimista tai 

työsuhteen alussa myös työnantajaa, joka esimer-

kiksi hakee tukia tai arvioi työolosuhteiden järjes-

telytuen tarvetta. 

Uravalmennus Uravalmennuksessa asiakas saa tietoa, neuvontaa, 

ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoeh-

toja selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen 

ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Palvelu voi 

olla muodoltaan ryhmä- tai yksilöllistä ohjausta, ja 

siihen voidaan kytkeä muita palveluita asiakkaan 

tarpeiden mukaan. 

Yrittäjyyskoulutus Koulutus on tarkoitettu yrittäjyyteen suuntaaville 

työnhakijoille, jotka tarvitsevat tukea yritystoimin-

tansa käynnistämiseen ja kehittämiseen. Tavoit-

teena on antaa välineitä ja keinoja tehdä ratkaisu 

yritystoiminnan aloittamisen suhteen. 

Työkokeilu Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla yleisesti 

työsuhteessa tehtäviä töitä. Työkokeilun järjestäjä 

vastaa ohjauksesta ja valvonnasta. Työkokeilua 

käytetään sopivan työ- ja koulutusvaihtoehdon löy-

tämiseksi urasuunnittelun tukena tai työmarkki-

noille paluun tukemiseksi. Työkokeilussa ei ole 

kyse työsuhteesta. Sen tarkoituksenmukaisuus asi-

akkaalle arvioidaan ja ratkaistaan työvoimaviran-

omaisen toimesta. Työkokeiluun osallistuva asia-

kas, työvoimaviranomainen ja työkokeilun järjes-

täjä tekevät yhdessä kirjallisen sopimuksen. 
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Koulutuskokeilu Työvoinaviranomaisen asiakas voi osallistua kou-

lutuskokeiluun. Koulutuskokeilussa asiakas voi 

käydä tutustumassa ammatillisiin opintoihin sekä 

selvittää soveltuvuutta, motivaatiota ja opiskelun 

edellytyksiä kyseiselle alalle. Koulutuskokeilu jär-

jestetään oppilaitoksessa ja suunnitellaan yksilölli-

sesti asiakkaan tarpeen mukaan. 

Työvoima- 

viranomaisten  

paikalliset  

lisäpalvelut 

Työvoimaviranomaiset voivat järjestää lakisääteis-

ten ydinpalveluiden lisäksi haluamiaan paikalli-

sesti räätälöityjä lisäpalveluita. Tällaisia palveluita 

ei ole kuvattu tarkemmin tässä viitearkkitehtuu-

rissa. 
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Kotoutuminen 

 

 

Kotoutumisen palveluilla edistetään maahan saapuvan henkilön kotoutumista, 

yhteiskuntavalmiuksien kehittämistä ja sujuvaa siirtymistä osaksi työvoimaa. 

Kotoutumisen palveluita ovat: 

Palvelu Kuvaus 

Kotoutumissuunni-

telma 

Kotoutumissuunnitelman avulla tuetaan maahan-

muuttajan pääsyä yhteiskunnan yhdenvertaiseksi 

jäseneksi erityisesti maahanmuuton alkuvaiheessa. 

Kyseessä on yksilöllinen ja henkilökohtainen ko-

toutumista tukeva suunnitelma, jonka maahan-

muuttaja laatii yhteistyössä paikallisviranomaisten 

(kunta ja/tai työvoimaviranomainen) kanssa. Ko-

toutumissuunnitelmaa edeltää osaamisen ja kotou-

tumisen palvelutarpeen arviointi eli alkukartoitus, 

johon sisältyy kielitaidon lähtötason arviointi. 

Kotoutumiskoulutus ja  

monikielinen  

yhteiskuntaorientaatio 

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on edistää 

opiskelijan suomen tai ruotsin kielen taidon ja 

muiden yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien 

valmiuksien kehittymistä. Tavoitteena on tukea 

opiskelijan työllistymistä tai siirtymistä jatkokou-

lutukseen. Koulutuksella luodaan myös laajemmin 

edellytyksiä opiskelijoiden hyvinvoinnille ja yh-

denvertaiselle asemalle yhteiskunnassa, vahviste-

taan heidän osallisuuttaan sekä tuetaan vastuunot-

toa oman kotoutumisensa edistämisestä. Koulutuk-

sen osa-alueita ovat kieli- ja viestintäosaaminen, 

yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, opiskelijaa tu-

keva ohjaus sekä opiskelun ja oppimisen tuki. 

Koulutuksessa tunnistetaan opiskelijan aiemmin 

hankkimaa osaamista ja tehdään työllistymiseen tai 

opiskeluun johtava jatkosuunnitelma. Kotoutumis-

koulutus järjestetään usein työvoimakoulutuksena. 

Monikielinen yhteiskuntaorientaatio on kotoutumi-

sen alkuvaiheen palvelu, joka järjestetään mahdol-

lisuuksien mukaan asiakkaan äidinkielellä tai muu-

toin hyvin osaamalla kielellä. Yhteiskuntaorientaa-

tiossa käsitellään Suomessa asumista, elämistä ja 

työskentelemistä, suomalaisen yhteiskunnan toi-

mintaa sekä yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia.  
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Kotoutujan  

omaehtoinen  

opiskelu 

Omaehtoinen opiskelu parantaa asiakkaan ammat-

titaitoa ja mahdollisuutta saada työtä tai säilyttää 

työpaikka. Tätä opiskelua varten asiakas voi saada 

työttömyysetuutta. Opiskelijaksi ottamisesta päät-

tää aina oppilaitos tai koulutuspalvelun tuottaja. 

Työvoimaviranomainen arvioi, täyttyvätkö tuen 

edellytykset kunkin asiakkaan osalta ja antaa asi-

asta päätöksen. Työttömyyskassa tai Kela maksaa 

opintojen ajalta työttömyysetuutta työvoimaviran-

omaiselta saatavan lausunnon perusteella. Työvoi-

maviranomainen seuraa opintojen etenemistä ja 

voi tilanteen muuttuessa muuttaa lausuntoaan. 

Työvoima- 

viranomaisten  

paikalliset  

lisäpalvelut 

Työvoimaviranomaiset voivat järjestää lakisääteis-

ten ydinpalveluiden lisäksi haluamiaan paikalli-

sesti räätälöityjä lisäpalveluita. Tällaisia palveluita 

ei ole kuvattu tarkemmin tässä viitearkkitehtuu-

rissa. 
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Työkyvyn tukeminen 

 

 

Työkyvyn tukemisen palvelut auttavat asiakkaan pääsyä työmarkkinoille tai 

muihin palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin edistämällä yksilöllisesti asiak-

kaan työkykyisyyttä ja työllistymistä, tarvittaessa monialaista yhteistyötä hyö-

dyntäen. Työkyvyn tukemisen palveluita ovat: 

Palvelu Kuvaus 

Aktivointisuunnitelma Aktivointisuunnitelma on pitkään työttömänä ol-

leelle henkilölle laadittava suunnitelma, jonka ta-

voitteena on parantaa henkilön työllistymisedelly-

tyksiä ja elämänhallintaa. Aktivointisuunnitelma 

laaditaan yhteistyössä asiakkaan, sosiaalitoimen ja 

työvoimaviranomaisen kanssa. 

Monialainen  

työllistymissuunni-

telma 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 

(TYP) on yhteistoimintamalli, jossa työvoimavi-

ranomainen, hyvinvointialueet ja Kansaneläkelai-

tos yhdessä arvioivat työttömän palvelutarpeen ja 

suunnittelevat hänelle tarkoituksenmukaiset palve-

lukokonaisuudet. Monialainen työryhmä laatii asi-

akkaan kanssa yhteistyössä työllistymissuunnitel-

man siitä, mitä palveluja asiakas tarvitsee työllisty-

misensä edistämiseksi. Suunnitelma voi sisältää 

julkisia työvoimapalveluja (eli tässä palvelukar-

tassa kuvattuja työllisyyspalveluja), sosiaali- ja ter-

veyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja.  

Monialainen työllistymissuunnitelma on "työllisty-

missuunnitelma, jonka tekemiseen osallistuvat 

myös kunta ja tarvittaessa Kela ja jossa sovitaan 

työvoimapalveluiden lisäksi työttömän työnhakijan 

palvelutarpeen mukaisista sosiaali-, terveys- ja 

kuntoutuspalveluista sekä palvelujen toteutumisen 

arvioinnista ja seurannasta". 
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Nuorten  

monialaisen tuen  

palvelut 

Työvoimaviranomainen järjestää toimintaedelly-

tykset nuorten työllistymistä edistävälle monialai-

sen tuen yhteispalvelulle. Nuorten työllistymistä 

edistävällä monialaisen tuen yhteispalvelulla tar-

koitetaan viranomaisten ja muiden toimijoiden alle 

30-vuotiaille nuorille tarjoamaa monialaista neu-

vontaa, ohjausta ja palveluita, joiden tarkoituksena 

on edistää nuorten opiskelumahdollisuuksia, työl-

listymistä, toimintavalmiuksia ja hyvinvointia. 

Toimintaedellytyksiä järjestäessään työvoimavi-

ranomainen laatii arvion alueensa nuorten monia-

laisen tuen yhteispalvelun tarpeesta. Työvoimavi-

ranomainen neuvottelee koulutuspalvelujen järjes-

täjien, hyvinvointialueiden ja muiden alueensa 

nuorten yhteispalvelun järjestämisen kannalta kes-

keisten toimijoiden kanssa palvelupisteiden järjes-

tämiseksi. Palvelun tulee olla nuorten helposti saa-

vutettavissa.  

Kuntouttava  

työtoiminta 

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henki-

löille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asetta-

mien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työ-

voimapalveluihin tai työhön. Kyseessä on toissijai-

nen palvelu työvoimapalveluihin nähden. Kuntout-

tavan työtoiminnan järjestäminen perustuu akti-

vointisuunnitelmaan, jonka työvoimaviranomainen 

ja sosiaalihuollon viranomainen laativat asiakkaan 

kanssa. Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonai-

suus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suun-

nittelussa otetaan huomioon asiakkaan henkilökoh-

tainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita 

asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan.  

Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestettävä niille 

pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat 

työmarkkinatukea tai toimeentulotukea, ja jotka ei-

vät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistu-

maan työvoimaviranomaisen ensisijaisiin palvelui-

hin. Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiak-

kaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäi-

väisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. 

Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se 

parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintaky-

kyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutuk-

seen tai osallistua työllistymistä edistäviin palve-

luihin. 
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Työttömien  

terveystarkastus 

Terveystarkastuksessa arvioidaan ja tuetaan työttö-

mänä olevan henkilön terveyttä ja hyvinvointia 

sekä kartoitetaan hänen työ- ja toimintakykyään ja 

kuntoutustarpeitaan. Terveystarkastukseen osallis-

tuvalle kerrotaan terveystarkastuksen tarkoitus. 

Osallistujalle kerrotaan, mihin ja miten terveystar-

kastuksen tietoja käytetään ja millaisia jatkotoi-

menpiteitä tehdään. Terveystarkastus tehdään 

yleensä hyvinvointi- ja terveyskeskuksissa tai 

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalve-

lun toimipisteessä (TYP), toisinaan myös työter-

veyshuollossa. 

Työkykyyn  

liittyvä todistus  

työnhakijalle 

Todistuksen voi saada, kun esittää työvoimaviran-

omaiselle lääkärinlausunnon tai -todistuksen sai-

raudesta tai vammasta, joka vaikuttaa mahdolli-

suuksiin saada työtä. Työvoimaviranomainen antaa 

todistuksen työllistyvälle työnhakijalle, ja työnha-

kija toimittaa todistuksen työnantajalleen työsuh-

teen alussa. Työnantaja säilyttää saamansa todis-

tuksen ja toimittaa sen tarvittaessa työeläkevakuu-

tusyhtiölle. 

Vuorotteluvapaa ks. kuvaus Työn löytyminen -palvelualueelta 

Työolosuhteiden  

järjestelytuki 

Työvoimaviranomainen voi myöntää tukea harkin-

nan mukaan, jos työhön palkattavan tai työssä jo 

olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia 

työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla 

tai apua työtehtävissä toiselta työntekijältä. 

Työvoima- 

viranomaisten  

paikalliset  

lisäpalvelut 

Työvoimaviranomaiset voivat järjestää lakisääteis-

ten ydinpalveluiden lisäksi haluamiaan paikalli-

sesti räätälöityjä lisäpalveluita. Tällaisia palveluita 

ei ole kuvattu tarkemmin tässä viitearkkitehtuu-

rissa. 
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Tieto, neuvonta ja ohjaus 

 

 

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut edesauttavat asiakkaiden tietoisuutta työ-

voimapalveluista, neuvovat palveluiden käytössä sekä ohjaavat asiakkaan tar-

vittaessa hänen tarpeitaan vastaavan palvelun piiriin. Tieto-, neuvonta ja oh-

jauspalveluita ovat: 

Palvelu Kuvaus 

Työvoimapalveluiden  

palveluneuvonta 

Työttömyysturva- 

neuvonta 

Koulutusneuvonta 

Kotoutujan tieto-, 

neuvonta- ja  

ohjauspalvelut 

Tieto- ja neuvontapal-

velut työnhausta  

Euroopassa 

Asiakas saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta  

• työvoimapalveluihin sekä  

sähköiseen asiointiin, 

• työttömyysturvaan, 

• osaamisen kehittämiseen, 

• kotoutumiseen sekä 

• työnhakuun Euroopassa 

liittyvissä asioissa paikallisella tasolla. 

Työllisyyspalvelujen  

tietopalvelu 

Tietopalvelua annetaan itsepalveluna kaikille Työ-

markkinatorin käyttäjille. Työmarkkinatori tarjoaa 

käyttäjille tietoa mm. työelämään liittyvistä tapah-

tumista, palveluista, työllisyydestä, lainsäädän-

nöstä, työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista, 

työttömyysturvasta jne. 

Yritys- ja  

työnantajaneuvonta 

Asiakas saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta yrityk-

sille ja työnantajille suunnatuissa työvoimapalve-

luissa sekä sähköisen asioinnin tukea. 

Työvoima- 

viranomaisten  

paikalliset  

lisäpalvelut 

Työvoimaviranomaiset voivat järjestää lakisääteis-

ten ydinpalveluiden lisäksi haluamiaan paikalli-

sesti räätälöityjä lisäpalveluita. Tällaisia palveluita 

ei ole kuvattu tarkemmin tässä viitearkkitehtuu-

rissa. 
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Yhteiset tukipalvelut 

 

 

Yhteiset tukipalvelut ovat asiakkaille tuotettavien ydin- ja lisäpalveluiden to-

teuttamiseksi tarvittavia palveluita, joita muut palvelut hyödyntävät. Tällaisia 

palveluita ovat: 

Palvelu Kuvaus 

Koulutusten  

suunnittelu,  

hankinta ja ohjaus 

Työvoimaviranomainen suunnittelee ja hankkii 

palveluiden tuottamiseksi tarvittavia koulutuspal-

veluita. Palvelu sisältää esimerkiksi seuraavat osa-

alueet:  

• työvoimakoulutuksen,  

• työnhaku- ja uravalmennusten, 

• yhteishankintakoulutuksen sekä 

• kotoutumiskoulutusten  

suunnittelu, hankinta ja ohjaus. 

Harkinnanvarainen  

kulukorvaus palveluun  

osallistumisesta 

Työvoimaviranomainen voi maksaa harkinnanva-

raisesti kulukorvausta työtä vailla oleville henkilö-

asiakkaille, jotka osallistuvat tiettyihin työllisty-

mistä edistäviin palveluihin (työvoimakoulutus, 

työkokeilu, koulutuskokeilu, uravalmennus, työn-

hakuvalmennus, kotoutujien omaehtoinen opis-

kelu), jos kulukorvausta ei saa Kelalta tai työttö-

myyskassalta. Kulukorvausta voi saada palveluun 

osallistumispäiviltä. 

Matka- ja  

yöpymiskustannusten  

korvaus 

Työvoimaviranomainen voi myöntää korvausta 

matka- ja yöpymiskustannuksista työttömälle työn-

hakijalle, joka hakee työhön, hakeutuu työvoima-

koulutukseen, valmennukseen tai kokeiluun taikka 

osallistuu asiantuntija-arviointiin. Työnhakumat-

kojen korvausta voidaan myöntää matkoista työ-

haastatteluun Suomessa tai toisessa EU-/ETA-

maassa. Matkakorvausta voidaan myöntää myös, 

jos työtön henkilöasiakas ei voi vamman tai sairau-

tensa vuosi voi käyttää yleisiä kulkuvälineitä tai 

omaa autoa, vaan tarvitsee kuljetuspalveluita voi-

dakseen asioida työvoimaviranomaisella. 
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Muut  

työvoimaviranomaisen 

ja kuntien  

tukipalvelut 

Työviranomainen tarvitsee tehtäviensä hoita-

miseksi myös muita tukipalveluita, kuten talous-

hallinnon, henkilöstöhallinnon, hankintojen, ICT-

hallinnan, tilahallinnan yms. palveluita. Nämä tu-

kipalvelut voivat olla työvoimaviranomaisen orga-

nisoitumisesta riippuen esimerkiksi työvoimavi-

ranomaisen itsensä tai sen taustalla olevien kuntien 

tuottamia. Tämä viitearkkitehtuuri ei kuvaa yleisiä, 

myös muita kuin työvoimapalveluiden toimialaa 

palvelevia tukipalveluita. Tällaisia yleisiä palve-

luita on kuvattu tarkemmin esimerkiksi kunnan 

johtamisen viitearkkitehtuurissa. 
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3.2.2. Työvoimapalveluiden valtakunnallinen tuki 

Työvoimapalveluiden valtakunnallisen tuen palveluihin lukeutuu sekä loppu-

asiakkaille tarjottavia palveluita että viranomaisten tukipalveluita. Valtakun-

nallisesti keskitettyjä palveluita on KEHA-keskuksen sekä KEHA-keskuksen 

ja Business Finlandin yhteisen Work in Finland -toiminteen vastuulla. Keskei-

siä valtakunnallisesti keskitettyjä palvelualueita ovat tieto-, neuvonta- ja oh-

jauspalvelut, palkkaturva sekä kansainvälinen rekrytointi. 

Tieto, neuvonta ja ohjaus 

 

Valtakunnallisesti keskitettyjä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita ovat: 

Palvelu Kuvaus 

Työvoimapalveluiden  

kansallisen  

tason neuvonta 

Asiakas saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta työ- ja 

elinkeinohallinnon palveluihin sekä sähköiseen 

asiointiin liittyvissä asioissa kansallisella tasolla. 

Kansalliselta tasolta asiakas ohjataan tarvittavien 

paikallisen tason palveluiden ja neuvonnan pariin. 

Vaativat  

asiantuntijalausunnot 

Annetaan keskitetysti tiettyjä asiantuntijalausun-

toja, joita ovat esim. työvoimapoliittiset lausunnot 

työnhakijan työttömyysetuuden saamisen edelly-

tyksistä työvoimapoliittista harkintaa vaativissa ti-

lanteissa. 

Viranomaisten  

tietopalvelu  

työvoima-asioissa 

Palvellaan puhelimitse viranomaisia, joilla on la-

kien mukaan tiedonsaantioikeus. Tiedot haetaan 

työhallinnon asiakastietojärjestelmästä. 

Työvoimapalveluiden  

oikeudellinen tuki 

Työvoimaviranomaisten ohjeistaminen ja neuvonta 

mm. työttömyysturva-, vuorotteluvapaa-, maahan-

muutto-, kotouttamis- ja hankinta- ja  

lakiasioissa. 
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Palkkaturva 

 

Palkkaturvan palveluita ovat: 

Palvelu Kuvaus 

Palkkaturvamenettely Palkkaturvan tarkoituksena on turvata työntekijän 

työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työn-

antajan maksukyvyttömyyden varalta, palkkatur-

vana maksettujen saatavien perintä takaisinmaksu-

velvolliselta sekä tähän liittyvien taloustehtävien 

hoitaminen. Palkkaturvan hakijoina voivat työnte-

kijöiden lisäksi olla ammattiliitot ja työnantajan ol-

lessa konkurssissa konkurssipesä (ks. seur. kohta). 

Työnantajaa ja mahdollisia muita maksuvelvollisia 

kuullaan ja näillä on muutoksenhakuoikeus maksu-

päätöksiin. 

Nopeutettu  

palkkaturvamenettely 

Työnantajan ollessa konkurssissa palkkaturva 

maksetaan yhteissummana konkurssipesälle, joka 

tilittää saatavat työntekijöille. Nopeutetussa palk-

katurvamenettelyssä tavoitteena on saatavien mak-

saminen työntekijöiden työsuhteiden päättymiseen 

mennessä eli kahden viikon kuluessa konkurssin 

alkamisesta. 

Kansainvälinen rekrytointi 

 

Kansainvälisen rekrytoinnin palveluita ovat: 

Palvelu Kuvaus 

Kv-rekrytoinnin  

valtakunnallinen  

neuvontapalvelu 

Suomesta kiinnostuneille kansainvälisille osaajille 

ja suomalaisille työantajille tarjotaan keskitetysti 

tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Keskitetty valtakun-

nallinen neuvontapalvelu on integroitu Work in 

Finlandin digitaaliseen palvelukokonaisuuteen ja 
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verkkosivustoon. Keskitetyn kansainvälisen rekry-

toinnin työnantajaneuvontapalvelun kautta työnan-

tajille tarjotaan yhden luukun periaatteella tietoa ja 

ohjausta kansainvälisten osaajien houkuttelusta, 

rekrytoinnista, palkkauksesta, oleskelulupaproses-

sista ja asettautumisesta. Palvelu tuotetaan laajassa 

viranomais- ja verkostoyhteistyössä. Vastaavasti 

henkilöasiakkaille neuvontapalvelun kautta tarjo-

taan tietoa ja neuvontaa Suomen tarjoamista työ- ja 

uramahdollisuuksista, työllistymisestä, maahan-

muutosta ja asettautumisesta. 

Eures-palvelut Työvoimapalveluiden kansainvälisen työnvälityk-

sen Eures-asiantuntijat kuuluvat laajaan eurooppa-

laiseen julkisten työhallintojen yhteistyöverkos-

toon (European Employment Services). Eures-ver-

kosto opastaa ja neuvoo työnhakijoita työhausta 

EU/ETA-alueelle verkkopalveluna sekä henkilö-

kohtaisena palveluna. Mikäli työnantaja ei löydä 

sopivaa työntekijää kotimaasta, hakua voidaan laa-

jentaa Eurooppaan (EU-maat, Norja, Sveitsi ja 

Liechtenstein). Eures-verkosto opastaa ja neuvoo 

työnantajia kansainväliseen rekrytointiin liittyvissä 

asioissa sekä antaa työnantajalle kansainvälisen 

rekrytoinnin palvelua (suunnittelevat rekrytoinnin 

toteutuksen yhdessä työnantajan kanssa, voivat tu-

kea työpaikkailmoituksen laatimisessa ja markki-

noinnissa, ottaa hakemukset vastaan, osallistua ha-

kijoiden valintaan jne. sekä tukea työantajaa pro-

sessin eri vaiheissa). He myös opastavat rekrytoin-

tiin liittyen Suomeen tulevia työntekijöitä. Lisäksi 

Eures-palvelua on itsepalveluna eurooppalainen 

CV-pankki, jossa rekisteröitynyt työnantaja voi se-

lata ansioluetteloja hakijoilta eri puolilta maailmaa. 

Työnantaja voi lähteä myös mukaan EU/ETA-mai-

den välisiin kv-rekrytointitapahtumiin, joita järjes-

tetään sekä virtuaalisesti että livenä toisissa 

maissa. Eures-palvelua ovat myös Targeted Mobi-

lity Scheme -liikkuvuushanke, jonka kautta yrityk-

selle ja työntekijälle voidaan myöntää taloudellista 

tukea kansainvälisen rekrytoinnin kustannuksiin, 

sekä kv-rekrytoinnin virtuaalitapahtumat (EOJD). 

Työnvälityspalvelut 

kansainväliseen  

rekrytointiin 

Työvoimapula-aloille sekä tutkimus-, kehittämis- 

ja innovaatiotoiminnan kannalta kriittisten osaajien 

rekrytointiin tarjotaan kansainvälisen rekrytoinnin 

työnvälityspalveluja EU/ETA-alueelta ja kolman-

sista maista. Työnvälityspalveluja tarjotaan sekä 

pysyväisluonteisina palvelutuotteina (ns. hyllyta-
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vara) että reaktiivisesti akuutteihin erityisosaamis-

tarpeisiin vastaamiseksi. Työnvälityspalvelutuot-

teet sisältävät esimerkiksi lähtömaakoulutusta ja 

ammattitaidon testausta. 

Monimuotoisuus- ja 

kv-rekrytointi- 

valmiuksia  

tukevat palvelut 

Valtakunnallisesti tarjottavat maksuttomat valmen-

nukset on suunnattu Suomessa toimiville yrityk-

sille, jotka haluavat kehittää työnantajakuvaansa, 

rekrytointiosaamistaan ja monimuotoisuutta tuke-

via johtamistaitoja. Valmennukset vahvistavat 

osallistujien osaamista ja ymmärrystä työnanta-

jabrändin, yrityskulttuurin sekä työnantajamieliku-

van kehittämisen merkityksestä liiketoiminnalle 

sekä auttavat yritystä tunnistamaan omat vahvuu-

det ja kehityskohteet työnantajana. Valmennusten 

avulla pyritään osaltaan vahvistamaan työnantajien 

valmiuksia rekrytoida kansainvälisiä osaajia ja joh-

taa monimotoisia tiimejä. 

Työpaikkasuomi ja 

työpaikkaruotsi  

-koulutukset 

Palvelua tarjotaan työnantajille, joilla on työsuh-

teessa työntekijöitä, jotka tarvitsevat kielikoulu-

tusta. Koulutuksen hankintapäätös tehdään aina jo-

kaisessa tapauksessa erikseen. Tavoitteena on edis-

tää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön 

valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen 

tai ruotsin kielellä. Koulutuksessa kielen opetuksen 

sisällössä keskitytään esimerkiksi työtehtävissä tar-

vittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin 

viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin tai 

vaikkapa yrityksen työturvallisuus- tai muuhun 

materiaaliin. Työpaikkasuomi ja ruotsi on osa Ta-

lent Boost -palvelukokonaisuutta, jolla tuetaan yri-

tysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista. 

Talent-rahoitus Business Finlandin myöntämän Talent-rahoituksen 

uudistettu versio otetaan käyttöön kevääseen 2023 

mennessä. Uusi versio laajentaa mahdollisuuksia 

käyttää rahoitusta sisäisen kansainvälistymisen ja 

monimuotoisen työyhteisön johtamisen edistämi-

seen, jotta yritysten valmius palkata kansainvälisiä 

osaajia vahvistuu. 

Muut  

kansainvälisen  

rekrytoinnin  

palvelut 

Muita kansainvälisen rekrytoinnin palveluita, jotka 

voivat myös muuttua ja kehittyä ajan kuluessa, 

ovat esimerkiksi mentorointiohjelmat yrityksille, 

KV-rekrybuusti -koulutus työnantajille, kv. rekry-

tointiosaamisen vahvistamiseksi, rekrytointi-, koh-

taanto- ja houkuttelutapahtumat työnantajille ja 

osaajille sekä Talent Boost FEC -koulutukset. 
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3.3. Prosessit 

Työvoimapalveluihin liittyvät prosessit voidaan ryhmitellä ohjausprosesseihin, 

ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin: 

• Työvoimapalveluiden ohjausprosessit ovat pääasiassa strategisen ja 

taktisen tason prosesseja, jotka luovat yleisellä tasolla raamit ydinpro-

sessien toiminnalle sekä vastaavat niiden johtamisesta ja kehittämi-

sestä. Ohjausprosessit ovat pääasiassa työvoimaviranomaisen, sen taus-

talla olevien kuntien tai KEHA-keskuksen yleisiä prosesseja, eivätkä 

ne siksi ole tämän viitearkkitehtuurin tarkastelun keskiössä. 

• Työvoimapalveluiden ydinprosessit ovat pääasiassa operatiivisia pro-

sesseja, jotka vastaavat palveluiden toteuttamisesta asiakkaille päivit-

täisellä tasolla. Tämän viitearkkitehtuurin sisältö keskittyy ennen 

kaikkea työvoimapalveluiden ydinprosessien tarkasteluun. 

• Työvoimapalveluiden tukiprosessit voivat olla taktisia tai operatiivisia 

prosesseja, jotka osaltaan tukevat ja mahdollistavat ydinprosessien toi-

minnan. Tukiprosessit ovat usein työvoimaviranomaisen, sen taustalla 

olevien kuntien tai KEHA-keskuksen yleisiä prosesseja, eivätkä ne 

siksi ole tämän viitearkkitehtuurin tarkastelun keskiössä. Tämä vii-

tearkkitehtuuri ottaa tukiprosesseihin kantaa lähinnä siltä osin kuin tu-

kiprosessit ovat erityisesti työvoimapalveluille spesifisiä, eivätkä esi-

merkiksi kunnan kaikille toimialoille yhteisiä tukiprosesseja. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava. Täysikokoinen kaavio löytyy liit-

teistä ja kaavion sisältöä on avattu tarkemmin seuraavissa aliosioissa. 

 

 

 

Kaavio 8 – Prosessikartta 
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⚠ Tämä viitearkkitehtuuri keskittyy kuvaamaan ennen lakisääteisiin palvelui-

hin liittyviä prosesseja, jotka kaikkien työvoimaviranomaisten tulee toteuttaa. 

Tämän lisäksi työvoimaviranomaiset voivat laajentaa viitearkkitehtuuria tar-

joamalla omia, vapaaehtoisuuteen perustuvia palveluita, joihin liittyviä proses-

seja ei ole kuvattu tässä viitearkkitehtuurissa tarkemmin. 

⚠ Tämä viitearkkitehtuuri ei sido työvoimaviranomaisia prosessien toteutta-

misessa yksityiskohtaisella tasolla. On tunnistettu, että tarpeet prosessien in-

tegroimiseksi osaksi kuntien paikallisia prosesseja ja toimintamalleja voivat 

vaihdella tapauskohtaisesti. Kuvatut prosessit ja prosessialueet ovat näin ollen 

ohjeellisia ja lainsäädännön vaatimien prosessien toteutuksessa voidaan käyt-

tää myös paikallista harkintaa lainsäädännön asettamien raamien puitteissa. 

3.3.1. Työvoimapalveluiden ohjausprosessit 

Tämä viitearkkitehtuuri keskittyy tarkastelussaan ennen kaikkea työvoimapal-

veluiden operatiivista toimintaa kuvaaviin ydin- ja tukiprosesseihin. Työvoi-

mapalveluille spesifisiä ohjausprosesseja ei ole tunnistettu tai kuvattu tässä vii-

tearkkitehtuurissa. Kunnat ja kuntien yhteistoiminta-alueet sekä niiden muo-

dostamat työvoimaviranomaiset hyödyntävät työvoimapalveluiden järjestäjinä 

omia, esimerkiksi kunnan johtamisen viitearkkitehtuurissa tarkemmin kuvat-

tuja ohjausprosessejaan ja toisaalta KEHA-keskus valtakunnallisesti keskitet-

tyjen palveluiden tarjoajana omia ohjausprosessejaan. 

 

Kuva – Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin ohjausprosessit sinisellä 

3.3.2. Työvoimaviranomaisen hoitamat työvoimapalveluiden  
ydin- ja tukiprosessit 

Työvoimapalveluiden keskeiset työvoimaviranomaisen vastuulla olevat ydin- 

ja tukiprosessit on ryhmitelty palvelukartassa kuvattuja palvelualueita vastaa-

viin prosessiryhmiin. Näitä prosessiryhmiä ovat työn löytyminen, osaamisen 

kehittäminen, kotoutuminen, työkyvyn tukeminen, tieto-, neuvonta- ja ohjaus-

prosessit sekä yhteiset tukiprosessit. 
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Työn löytyminen 

 

 

Työn löytymisen prosessit tukevat samannimistä palvelualuetta. Tämän alueen 

prosesseja ovat: 

Prosessi Kuvaus 

Työllistymisen  

tukeminen ja seuranta 

Prosessissa asiakas rekisteröidään työvoimapalve-

lujen työnhakija-asiakkaaksi, ja asiakkaan työnha-

kua tai kotoutumista tuetaan palveluin. 

Rekisteröimisen jälkeen asiakkaalle tehdään palve-

lutarpeen arviointi sekä laaditaan sen pohjalta asi-

akkaan työllistymissuunnitelma tai kotoutumis-

suunnitelma. Kotoutuja-asiakkaalle tehdään tyypil-

lisesti ensin osaamisen ja kotoutumisen palvelutar-

peen arviointi eli alkukartoitus, johon sisältyy al-

kuhaastattelu, kielitaidon lähtötason arviointi ja 

tarvittaessa muita arviointeja. 

Mikäli kyseessä on suunnitelman uusiminen, työ-

voimaviranomainen tekee asiakkaan kanssa tilan-

netarkistuksen, ja päivittää suunnitelman yhteis-

työssä asiakkaan kanssa. 

Kun kotoutuja-asiakkaan osaaminen ja kielitaito 

ovat riittävällä tasolla ja ensisijaisena palvelutar-

peena on työllistyminen, tai kotoutumisaika päät-

tyy, kotoutumissuunnitelman sijaan siirrytään teke-

mään työllistymissuunnitelmia. 

Jos asiakas täyttää laissa (laki kuntouttavasta työ-

toiminnasta) määritellyn aktivointiehdon, hänelle 

tehdään aktivointisuunnitelma. Suunnitelma on uu-

distettava siihen saakka, kunnes henkilö täyttää 

työttömyysturvalain mukaisen työssäoloehdon. 
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Aktivointisuunnitelman päivittämisestä sovitaan 

asiakkaan ja työvoimaviranomaisen kesken. 

Suunnitelman laatimisen jälkeen asiakas ohjataan 

suunniteltuihin palveluihin, asiakkaan tilannetta, 

työllistymisen edistymistä ja palvelujen toteutu-

mista seurataan, käydään läpi työllistymisen vaih-

toehtoja ja tarjotaan soveltuvia työpaikkoja. Asia-

kas toteuttaa suunnitelmaa. Suunnitelmaa päivite-

tään tarvittaessa tai tiettyjen laissa olevien kritee-

rien täyttyessä ja asiakkaan palvelutarpeen niin 

vaatiessa tehdään asiakkaalle aktivointisuunni-

telma tai monialainen työllistymissuunnitelma. 

Prosessi käynnistyy, kun asiakas haluaa ilmoittau-

tua työnhakijaksi, ja päättyy kun työnhakija työl-

listyy ja päättää työnhakunsa, tai työnhaku muusta 

syystä, joko asiakkaan tai viranomaisen toimesta 

päättyy. 

Mikäli asiakkaalle on laadittu aktivointisuunni-

telma, sen toimeenpano keskeytyy kuukauden ku-

luttua siitä, kun asiakas on työllistynyt, aloittanut 

päätoimiset opinnot tai yritystoiminnan. 

Työttömyysetuuden  

työvoimapoliittisten  

edellytysten seuranta 

Prosessissa työttömyysetuutta hakevan työnhakija-

asiakkaan työvoimapoliittisten edellytysten toteu-

tumista seurataan, ja maksajalle annetaan työvoi-

mapoliittisia lausuntoja. Työvoimaviranomainen 

voi antaa lausuntoja myös maksajan pyynnöstä.  

Kun asiakas on rekisteröity työnhakijaksi, antaa 

työvoimaviranomainen hänestä työvoimapoliittisen 

lausunnon työttömyysetuuden maksajalle. Työvoi-

maviranomainen arvioi myös, onko työnhakijan ta-

pauksessa selvitettävää menettelyä, ja mikäli näin 

on, ilmoittaa selvityksen käynnistymisestä maksa-

jalle, ja pyytää asiakkaalta selvitystä. Selvitykset 

saatuaan työvoimaviranomainen antaa työvoima-

poliittisen lausunnon maksajalle, ja tiedoksi asiak-

kaalle. 

Työvoimaviranomainen seuraa työllistymissuunni-

telman toteutumista ja asiakkaan velvollisuuksien 

täyttämistä. Tarvittaessa Työvoimaviranomainen 

pyytää asiakkaalta selvityksiä, ja antaa lausuntoja 

työttömyysetuuden maksajalle. Työvoimaviran-

omainen antaa aina maksajalle lausunnon, kun 

asiakas osallistuu työllistymistä edistävään palve-

luun tai sovitusti opiskelee omaehtoisesti. 
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Asiakkaan ilmoittaessa, tai kun muusta lähteestä 

saadaan tieto asiakkaan tilanteen muutoksesta, an-

taa työvoimaviranomainen muutoksista lausuntoja 

maksajalle. Työvoimaviranomainen antaa lausun-

toja myös maksajan pyynnöstä, jos esim. asiakkaan 

maksajalle ilmoittamat tiedot poikkeavat työvoi-

maviranomaiselta saaduista tiedoista. 

Prosessi käynnistyy, kun asiakas ilmoittautuu työn-

hakijaksi ja ilmoittaa hakevansa työttömyysetuutta. 

Prosessi päättyy, kun työnhakija työllistyy ja päät-

tää työnhakunsa, tai työnhaku muusta syystä, joko 

asiakkaan tai viranomaisen toimesta, päättyy. 

Työnhakuvalmennus Työvoimaviranomainen ohjaa asiakkaan työnhaku-

valmennukseen tai asiakas itseohjautuu siihen 

verkkokanavien kautta. Valmennus voi olla verk-

kopohjaista tai ryhmävalmennusmuotoista. Työ-

voimaviranomainen päättää valmennukseen valit-

tavista. 

Valmennuksen tuottaja toteuttaa valmennuksen ja 

raportoi koulutuksen aikaisista muutoksista. Työ-

voimaviranomainen seuraa valmennuksen etene-

mistä. Valmennuksesta saatuja palautteita ja arvi-

oita hyödynnetään asiakastyössä. 

Prosessi alkaa, kun asiakas ilmoittautuu itse val-

mennukseen, virkailija tarjoaa asiakkaalle valmen-

nusta tai virkailija liittää asiakkaan valmennusryh-

mään. Prosessi päättyy, kun valmennus on pidetty. 

Valmennus voi yksittäisen työnhakijan osalta päät-

tyä myös keskeytykseen. Keskeytystilanteessa 

asiakasta kuullaan ja siitä tehdään valituskelpoinen 

päätös. 

Työttömyysetuuden  

siirto EU-maahan 

Prosessissa EU-maahan työnhakijaksi lähtevä il-

moittaa työvoimaviranomaiselle lähdöstään työn-

hakuun EU/ETA-maahan tai Sveitsiin (maksimis-

saan 3 kk), työvoimaviranomainen tarkistaa edelly-

tykset ja tekee työvoimapoliittisen lausunnon 

(0F4) työttömyysetuuden maksajalle. 

Maksaja täyttää ja antaa U2-lomakkeen työnhaki-

jalle toimitettavaksi työnhakumaan työvoimaviran-

omaiselle. Asiakkaan tulee ilmoittautua työnhaku-

maan työvoimaviranomaisella 7 vuorokauden ku-

luessa lähtöpäivästä. Kun asiakas on ilmoittautunut 

työnhakijaksi, kyseisen maan työnhakuviranomai-

nen tekee ilmoituksen työnhakijaksi rekisteröity-
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misestä etuuden maksajalle. Etuuden maksaja lä-

hettää kopion ilmoituksesta myös työvoimaviran-

omaiselle. 

Työnhakumaan työnhakuviranomainen ilmoittaa 

maksajalle seikoista, joilla voi olla vaikutusta työt-

tömyysetuuteen. Maksaja tarkistaa ilmoituksen, ja 

jos ilmenee työvoimaviranomaisen tutkittavia seik-

koja, työvoimaviranomainen saa kopion ilmoituk-

sesta ja tutkii asian. Kun tapaus on tutkittu, anne-

taan työvoimapoliittinen lausunto maksajalle. 

Maksaja ilmoittaa työvoimaviranomaisen ratkaisun 

työnhakumaahan, jos se on sitä pyytänyt. 

Maksaja ilmoittaa myös työttömyysetuuden päätty-

misestä työnhakumaahan. 

Prosessi käynnistyy, kun työnhakija ilmoittaa työ-

voimaviranomaiselle lähtevänsä työnhakuun 

EU/ETA-maahan tai Sveitsiin. Prosessi päättyy, 

kun työnhakija ilmoittaa työnhakumatkansa päätty-

misestä tai työnhakumatkan maksimiaika tulee täy-

teen. 

Työttömyysetuuden  

siirto EU-maasta 

Prosessissa toisesta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä 

saapuva työnhakija rekisteröidään työnhakijaksi 

Suomeen. Työvoimaviranomainen ilmoittaa rekis-

teröitymisestä lähtömaan toimivaltaiselle laitok-

selle.  

Työnhaun aikana työvoimaviranomainen lähettää 

lähtömaan toimivaltaiselle laitokselle kuukausiseu-

rantaa työnhausta. Työvoimaviranomainen ilmoit-

taa myös lähtömaahan seikoista, joilla voi olla vai-

kutusta työttömyysetuuteen. Työvoimaviranomai-

nen antaa samoista seikoista U3-lomakkeen myös 

työnhakijalle.  

Lähtömaan viranomainen voi ilmoittaa työvoima-

viranomaiselle, jos työnhakijalle ei enää makseta 

etuutta, jonka perusteella kuukausiseurantaa ei 

enää lähetetä. Lähtömaa voi myös ilmoittaa työn-

hakujakson pidentämisestä 6kk:een. Lähtömaan vi-

ranomainen ilmoittaa myös työnhakijan palaami-

sesta lähtömaahan. 

Prosessi käynnistyy, kun toisesta EU-maasta saa-

puva rekisteröidään työttömäksi työnhakijaksi työ-

voimaviranomaiselle U2-lomakkeella, ja päättyy, 

kun työnhakumatka päättyy tai työnhakumatkan 

maksimiaika tulee täyteen. 
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Velvoitetyöllistäminen Prosessissa asiakas käyttää oikeuttaan velvoitetyöl-

listämiseen. Työvoimaviranomainen saa tiedot 

työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvista asiak-

kaista Kelalta ja työttömyyskassoilta n. 50 päivää 

ennen työttömyysturvan enimmäisajan päätty-

mistä. Tietojärjestelmästä poimitaan asiakkaat, 

joilla on velvoitemerkintä. Asiakas voi myös itse 

olla yhteydessä työvoimaviranomaiseen.  

Asiakkaalle kerrotaan oikeudesta ja palvelun sisäl-

löstä sekä tiedustellaan halukkuutta käyttää oikeus. 

Mikäli asiakas haluaa käyttää velvoitetyöoikeut-

taan, asiantuntijan tulee päivittää asiakkaan työllis-

tämissuunnitelma, jossa maininta palkkatukityön 

tarkoituksenmukaisuudesta. Jos asiakas ei halua 

käyttää oikeuttaan, tulee työllistämissuunnitelmaan 

kirjata merkintä oikeudesta luopumisesta.  

Velvoitetyöllistetyn palkkakustannuksiin haetaan 

palkkatukea. 

Työnvälitys  

(työnhakijalle) 

Prosessissa työvoimaviranomainen etsii asiak-

kaalle sopivia työpaikkoja, ja ehdottaa niitä asiak-

kaalle haettavaksi (työtarjoukset).  

Työnhakija arvioi työtarjouksen ja hakee halutes-

saan työpaikkaa. Työnhakija myös raportoi työvoi-

maviranomaiselle työtarjouksessa ehdotetun työn 

hakemisesta tai hakemattomuudesta, ja haun tulok-

sesta. 

Prosessi käynnistyy, kun asiakkaan työllistymis-

suunnitelmassa sovitaan työnvälityspalvelun tarve, 

ja päättyy, kun asiakas työllistyy tai päättää työn-

haun. 

Työnvälitys  

(työnantajalle) 

Prosessissa työnantajaa tuetaan työhakijoiden löy-

tämisessä.  

Työnantaja voi ilmoittaa avoimesta työpaikasta. 

Työvoimaviranomainen neuvoo, ohjaa ja tekee 

työnhakijoiden esittelyjä ja työtarjouksia. Työnan-

taja raportoi esitellyn tai työtarjouksella osoitetun 

työnhakijan sopivuudesta työpaikkaan. 

Työvoimaviranomainen järjestää rekrytointitilai-

suuksia ja tukee yrityksiä rekrytointilaisuuksien 

järjestämisessä. 

Prosessi alkaa, kun työnantajan rekrytoinnin tuki-

tarve on tunnistettu, ja päättyy, kun rekrytointi-

tarve on päättynyt. 
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Palkkatuki Prosessissa työnantaja hakee palkkatukea työttö-

mäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön 

palkkaamiseen. Vastaanotettuaan hakemuksen työ-

voimaviranomainen arvioi sekä työnantajan että 

työsuhteeseen liittyvien edellytysten täyttymisen ja 

tekee palkkatukipäätöksen. 

Prosessi käynnistyy, kun työnantaja on rekrytoi-

massa palkkatuettua työnhakijaa. Prosessi päättyy, 

kun palkkatuen myöntöpäätös (positiivinen tai ne-

gatiivinen) on tehty. Tarvittaessa työnantaja voi 

tehdä uuden palkkatukihakemuksen. 

Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaalle jäävä henkilö tekee työnanta-

jansa kanssa sopimuksen vuorotteluvapaalle jäämi-

sestä. Sopimus toimitetaan työvoimaviranomai-

selle henkilön tai työnantajan toimesta.  

Mikäli työnantajalla ei ole vuorotteluvapaan si-

jaista olemassa, käynnistyy normaali työpaikan 

täyttöprosessi. Jos työnantajalla on jo sijainen kat-

sottuna, työvoimaviranomainen tarkistaa sijaisen 

kelpoisuuden vuorotteluvapaan sijaiseksi. Vuorot-

teluvapaalle jäävälle henkilölle tehdään maksajalle 

(Kela, työttömyyskassat) lausunto vuorotteluva-

paasta. Työnantaja toimittaa työvoimaviranomai-

selle vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen/vir-

kamääräyksen. 

Jos vuorotteluvapaasijaisen työ/virkasuhde päättyy 

poikkeuksellisesti kesken vuorotteluvapaan, on 

työnantajan ilmoitettava työvoimaviranomaiselle 

välittömästi. Tällöin käynnistyy uuden sijaisen rek-

rytointiprosessi. Jos vuorotteluvapaasopimus pure-

taan, on asiasta ilmoitettava työvoimaviranomai-

selle välittömästi. Tällöin työvoimaviranomainen 

tekee vuorotteluvapaan päättymisestä uuden lau-

sunnon maksajalle. 

Prosessi käynnistyy, kun työnantaja ja vuorottelu-

vapaalle jäävä sopivat vuorotteluvapaasta ja toi-

mittavat sopimuksen työvoimaviranomaiselle. Pro-

sessi päättyy, kun vuorotteluvapaalla oleva palaa 

töihin. 

Starttiraha Prosessissa yrittäjäksi aikova hakee työvoimavi-

ranomaiselta starttirahaa toimeentulonsa tueksi. 

Työvoimaviranomainen arvioi hakijan valmiudet 

suunniteltuun yritystoimintaan, yrittäjyyden pää-

toimisuuden, sekä suunnitellun yritystoiminnan 

jatkuvan kannattavuuden edellytykset, ja tekee 

päätöksen starttirahan myöntämisestä. 
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Prosessi käynnistyy, kun yrittäjäksi aikova päättää 

hakea starttirahaa, ja päättyy, kun starttirahapäätös 

(positiivinen tai negatiivinen) on tehty. 

Yrityksen  

palvelutarpeen  

kartoitus 

Prosessissa yritys voi ottaa yhteyttä työvoimavi-

ranomaiseen todettuaan palvelutarpeensa tai asian-

tuntija voi ottaa yhteyttä yritykseen tarjotakseen 

palveluja. Yritys ja asiantuntija käyvät yhdessä 

läpi yrityksen tilanteen ja tarpeet, ja kartoittavat 

yrityksen tarpeisiin soveltuvia palveluja. Yrityk-

selle voidaan tarjota omia palveluja, ja/tai yritys 

voidaan ohjata muiden yrityspalveluja tarjoavien 

toimijoiden asiakkaaksi. 

Prosessi alkaa, kun yritys on tunnistanut palvelu-

tarpeen, tai kun yrityspalvelut on tunnistanut po-

tentiaalisen palvelumahdollisuuden. Prosessi päät-

tyy, kun palvelutarve on tunnistettu ja yritys oh-

jattu soveltuviin palveluihin ja/tai palveluntarjo-

ajille. 

Yhteishankinta- 

koulutus 

Prosessissa työvoimaviranomainen yhdessä yrityk-

sen kanssa suunnittelee tarvittavan koulutuksen. 

Työvoimaviranomainen tekee hankintapäätöksen 

ja toteuttaa hankinnan.  

Työvoimaviranomainen yhdessä asiakkaan ja kou-

lutuksen tuottajan kanssa suunnittelee koulutuksen 

sisällön. Yritys tiedottaa täsmä- ja muutoskoulu-

tuksesta henkilöstölleen. Mikäli kyseessä on rekry-

koulutus, työvoimaviranomainen markkinoi koulu-

tusta.  

Rekrykoulutuksessa työvoimaviranomainen yh-

dessä yrityksen kanssa valitsee koulutuksen osal-

listujat. Muutos- ja täsmäkoulutuksessa osallistujat 

valitsee yritys. 

Palvelun tuottaja toteuttaa koulutuksen. 

Prosessi käynnistyy, kun asiakas tekee esityksen 

yhteishankintakouluksesta. Prosessi päättyy, kun 

koulutus on toteutettu. 

Muutosturva Prosessissa kartoitetaan työvoimaviranomaisen ja 

yrityksen kanssa muutostilanteeseen liittyvä henki-

löstön palvelutarve, tehdään yhdessä henkilöstön 

kanssa irtisanottavien työllistymistä edistävä toi-

mintasuunnitelma (mikäli vähintään 10 irtisanotta-

vaa) tai esitetään henkilöstölle irtisanomisajan toi-

mintaperiaatteet, ja ohjataan irtisanottavat palve-

luihin. 
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Prosessi alkaa, kun työnantaja ilmoittaa yt-neuvot-

telujen käynnistymisestä. Prosessi päättyy, kun so-

vitut palvelut on järjestetty, ja irtisanotut ohjattu 

palveluihin. 

Työvoima- 

viranomaisen  

paikalliset  

prosessit 

Työvoimaviranomaiset voivat tarvita lakisääteisten 

ydinpalveluiden lisäksi järjestämiensä räätälöityjen 

lisäpalveluiden toteuttamiseksi omia paikallisia 

prosessejaan. Tällaisia prosesseja ei ole kuvattu 

tarkemmin tässä viitearkkitehtuurissa. 

Osaamisen kehittäminen 

 

 

Osaamisen kehittämisen prosessit tukevat samannimistä palvelualuetta. Tämän 

alueen prosesseja ovat: 

Prosessi Kuvaus 

Työvoimakoulutus  

työnhakijalle 

Prosessissa työvoimaviranomainen järjestää ja jul-

kaisee koulutuksen sekä järjestää haku- ja valinta-

menettelyn.  

Asiakas hakee koulutukseen ja osallistuu valintata-

pahtumiin. Työvoimaviranomainen, yhdessä kou-

lutuksen tuottajan kanssa, valitsee koulutukseen 

osallistujat ja lopullisen valintapäätöksen tekee 

työvoimaviranomainen. Koulutuspalvelujen tuot-

taja toteuttaa koulutuksen. Koulutuspalvelun tuot-

taja raportoi koulutuksen aikaisista muutoksista. 

Työvoimaviranomainen seuraa koulutuksen etene-

mistä ja siitä saatuja palautteita. 

Mikäli koulutukseen sisältyy työssäoppimisjak-

soja, asiakas hakee paikkaa ja yhdessä työssäoppi-

misjakson järjestäjän kanssa tekee sopimuksen 

työssäoppimisjaksosta. VOS-työvoimakoulutuk-

sessa oppilaitos solmii koulutussopimuksen työssä-

oppimisjaksolle. 
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Prosessi käynnistyy asiakkaan hakiessa koulutuk-

seen. Prosessi päättyy, kun koulutuksen tavoitteet 

on saavutettu. Työvoimakoulutuksen järjestämisen 

jälkeen koulutuspalvelujen tuottaja toimittaa arvi-

oinnit ja sovitun raportoinnin työvoimaviranomai-

selle. 

Työvoimakoulutus voi yksittäisen työnhakijan 

osalta päättyä myös keskeytykseen. Keskeytysti-

lanteessa asiakasta kuullaan ja siitä tehdään vali-

tuskelpoinen päätös. 

Ammatinvalinta-  

ja uraohjaus 

Prosessissa asiakas saa ammatinvalinta- ja uraoh-

jausta, ja osallistuu tarvittaessa siinä sovittuihin 

palveluihin ja testeihin. 

Työvoimaviranomainen keskustelee asiakkaan 

kanssa tämän tarpeista ja ohjaa asiakkaan soveltu-

viin palveluihin. 

Prosessi käynnistyy, kun ammatinvalinta- ja uraoh-

jauksesta kiinnostunut asiakas hakeutuu tai ohja-

taan palveluun. Prosessi päättyy, kun asiakkaan 

ohjaus päättyy. 

Asiantuntija-arviointi Prosessissa työvoimaviranomaisen virkailija sopii 

yhdessä asiakkaan kanssa työllistymissuunnitel-

massa asiantuntija-arvioinnin tekemisestä. 

Työvoimaviranomaisen virkailija tekee lähetteen 

asiantuntijapalveluun. Ulkopuolinen asiantuntija 

suorittaa arvioinnin ja toimittaa arviointilausunnon 

työvoimaviranomaiselle. Arvioinnista saatuja pa-

lautteita ja arvioita hyödynnetään asiakastyössä. 

Prosessi alkaa, kun asiantuntija-arviointitarpeesta 

on sovittu työllistymissuunnitelmassa. Prosessi 

päättyy siihen, kun lausunto on vastaanotettu. 

Omaehtoinen opiskelu 

työttömyysetuudella 

Prosessissa asiakas hakee opiskelupaikkaa, ja tul-

tuaan valituksi hakee työvoimatoimistolta oikeutta 

saada työttömyysetuutta opintojen ajalta.  

Koulutuspalvelun toteuttaja valitsee opiskelijat, 

täydentää opiskelijan selvitystä suunnitelluista 

opinnoista, ja tiedottaa työvoimaviranomaista 

mahdollisista poikkeuksista ja opintojen päättymi-

sestä.  

Työvoimaviranomainen tekee päätöksen, ja antaa 

maksajille lausunnon opintojen tukemisesta työttö-

myysetuudella, sekä seuraa opintojen etenemistä ja 

tarvittaessa antaa maksajille uuden lausunnon. 
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Prosessi alkaa, kun asiakkaan työllistymissuunni-

telmalla on sovittu mahdollisuudesta omaehtoiseen 

opiskeluun työttömyystuella, ja päättyy, kun opin-

not päättyvät tai opintojen tukeminen päättyy. 

Työhönvalmennus Prosessissa työvoimaviranomainen tekee päätök-

sen ja ohjaa asiakkaan työhönvalmennukseen, tai 

asiakas itse ilmoittautuu valmennukseen sen jäl-

keen, kun hänet on sinne ohjattu. 

Ohjautuminen työhönvalmennukseen voi tapahtua 

toisesta palvelusta esim. työnhakuvalmennuksen 

kautta. Valmennus on yksilövalmennusta. Työvoi-

maviranomainen esittää valmentajalle työhönval-

mennuksen tavoitteet. 

Työhönvalmentaja sopii tapaamisista ja räätä-

löidyistä sisällöistä asiakkaan kanssa. 

Valmennuksen tuottaja toteuttaa valmennuksen ja 

raportoi valmennuksen aikaisista muutoksista. 

Työvoimaviranomainen seuraa valmennuksen ete-

nemistä. Mikäli valmennus ei pääty työllistymi-

seen, valmennuksesta saatuja palautteita ja arvioita 

hyödynnetään asiakastyössä. 

Prosessi alkaa, kun työvoimaviranomainen tekee 

päätöksen ja ohjaa asiakkaan työhönvalmennuk-

seen. Prosessi päättyy, kun valmennus on pidetty 

tai asiakas työllistyy. Työhönvalmennus voi jatkua 

sovitun ajan työllistymisen jälkeen. 

Valmennus voi yksittäisen työnhakijan osalta päät-

tyä myös keskeytykseen. Keskeytystilanteessa 

asiakasta kuullaan ja siitä tehdään valituskelpoinen 

päätös. 

Uravalmennus Prosessissa työvoimaviranomainen ohjaa asiak-

kaan uravalmennukseen tai asiakas itseohjautuu 

siihen verkkokanavien kautta. 

Valmennus voi olla verkkopohjaista tai ryhmäval-

mennusmuotoista. Työvoimaviranomainen päättää 

valmennukseen valittavista. 

Valmennuksen tuottaja toteuttaa valmennuksen ja 

raportoi koulutuksen aikaisista muutoksista. Työ-

voimaviranomainen seuraa valmennuksen etene-

mistä. Valmennuksesta saatuja palautteita ja arvi-

oita hyödynnetään asiakastyössä. 
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Prosessi alkaa, kun asiakas ilmoittautuu itse val-

mennukseen, virkailija tarjoaa asiakkaalle valmen-

nusta tai virkailija liittää asiakkaan valmennusryh-

mään. Prosessi päättyy, kun valmennus on pidetty. 

Valmennus voi yksittäisen työnhakijan osalta päät-

tyä myös keskeytykseen. Keskeytystilanteessa 

asiakasta kuullaan ja siitä tehdään valituskelpoinen 

päätös. 

Yrittäjyyskoulutus ks. Työvoimakoulutus työnhakijalle  

-prosessin kuvaus 

Työkokeilu Prosessissa työnhakija itse etsii työkokeilupaikka, 

työvoimaviranomaisen virkailija avustaa häntä työ-

kokeilupaikan etsimisessä tai työnantaja ilmoittaa 

työkokeilumahdollisuudesta. 

Mikäli työnantaja ilmoittaa työkokeilumahdolli-

suudesta, työvoimaviranomainen käsittelee ja päät-

tää työkokeilupaikan avaamisesta. 

Kun työkokeilupaikka ja siihen mahdollisesti so-

piva työkokeilija löytyvät, työvoimaviranomainen 

tarkistaa työkokeilijan edellytykset ml. tarvittaessa 

rikosrekisteriotteen. Työnhakija, työnantaja sekä 

työvoimaviranomainen sopivat työkokeilusta 

("kolmikantasopimus") ja asiakas osallistuu työko-

keiluun. Työkokeilun aikana työkokeilupaikan tar-

joaja ilmoittaa kokeilijan osallistumistietoja työ-

voimaviranomaiselle, ja työvoimaviranomainen 

seuraa työkokeilun etenemistä.  

Prosessi käynnistyy työnhakija-asiakkaan näkökul-

masta, kun työkokeilumahdollisuudesta sovitaan 

työllistymissuunnitelmassa. Prosessi käynnistyy 

työnantajan näkökulmasta, kun hän ilmoittaa työ-

kokeilumahdollisuudesta tai työnhakija kysyy työ-

kokeilumahdollisuudesta. Prosessi päättyy, kun 

työkokeilu päättyy ja työnantaja antaa kokeilusta 

palautteen.  

Kokeilu voi työnhakijan osalta päättyä myös kes-

keytykseen. Keskeytystilanteessa asiakasta kuul-

laan ja siitä tehdään valituskelpoinen päätös. 

Koulutuskokeilu Prosessissa asiakas hakeutuu tai ohjataan koulutus-

kokeiluun ja hän sopii työvoimaviranomaisen asi-

antuntijan/psykologin kanssa sen pääpiirteistä. 

Koulutuskokeilusta sovitaan työllistymissuunnitel-

massa tai muussa korvaavassa suunnitelmassa asi-

akkaan kanssa. 
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Työvoimaviranomainen lähettää lähetteen koulu-

tuskokeilun sisällöstä kouluttajalle. Asiakas osal-

listuu koulutuskokeiluun. Koulutuskokeilun pää-

tyttyä oppilaitos antaa lausunnon, jota hyödynne-

tään asiakastyössä. 

Prosessi alkaa, kun työnhakija-asiakkaan koulutus-

kokeilumahdollisuudesta sovitaan työllistymis-

suunnitelmassa. Prosessi päättyy, kun koulutusko-

keilu on toteutunut ja lausunto on vastaanotettu. 

Kokeilu voi työnhakijan osalta päättyä myös kes-

keytykseen. Keskeytystilanteessa asiakasta kuul-

laan ja siitä tehdään valituskelpoinen päätös. 

Työvoimaviranomai-

sen  

paikalliset  

prosessit 

Työvoimaviranomaiset voivat tarvita lakisääteisten 

ydinpalveluiden lisäksi järjestämiensä räätälöityjen 

lisäpalveluiden toteuttamiseksi omia paikallisia 

prosessejaan. Tällaisia prosesseja ei ole kuvattu 

tarkemmin tässä viitearkkitehtuurissa. 

Kotoutuminen 

 

 

Kotoutumisen prosessit tukevat samannimistä palvelualuetta. Tämän alueen 

prosesseja ovat: 

Prosessi Kuvaus 

Työllistymisen  

tukeminen ja seuranta 

ks. kuvaus Työn löytyminen -prosessialueelta 

Kotoutumiskoulutus ja 

monikielinen  

yhteiskuntaorientaatio 

Prosessissa asiakkaalle tarjotaan kotoutumiskoulu-

tusta ja monikielistä yhteiskuntaorientaatiota. 

Asiakkaan tulee olla ennen palveluun ohjausta esit-

tänyt voimassa oleva oleskelulupa tai todistus uu-

den luvan vireilläolosta. EU- ja ETA-maiden kan-

salaisten tulee esittää EU-kansalaisen rekisteröinti-

todistus. 

Asiakas ja kotoutumispalveluiden asiantun-

tija/omavalmentaja laativat osaamisen ja kotoutu-

misen palvelutarpeen arvioinnin eli alkukartoituk-

sen jälkeen yhdessä kotoutumissuunnitelman, jossa 

sovitaan muun muassa palveluista sekä osallistu-

misesta kielitaidon lähtötasotestiin. Kielitaidon 
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testi koostuu kolmesta osasta: lyhyt haastattelu, 

kielitesti sekä opiskeluvalmiuksia testaava osuus. 

Asiakas jonottaa pääsyä koulutukseen ja kun hänet 

kutsutaan koulutukseen, aloittaminen ja osallistu-

minen on asiakkaalle velvoittava. 

Kotoutumiskoulutuksen koulutusvalinnat tekee 

työvoimaviranomainen yhdessä kouluttajan 

kanssa. Työvoimaviranomaisen vieraskieliset kou-

lutuspalvelut antavat aloittamis- ja päättämislau-

sunnot (ns. E-lausunnot) sekä tekee mahdolliset 

kuulemiset koulutuksen keskeyttämisestä. 

Prosessi alkaa, kun kotoutuja ohjataan koulutuksen 

piiriin. Prosessi päättyy koulutuksen toteutumi-

seen. 

Koulutus voi kotoutujan osalta päättyä myös kes-

keytymiseen. Viisi luvatonta poissaoloa koulutuk-

sesta käynnistävät kuulemisprosessin, mikä voi 

johtaa asiakkaan erottamiseen koulutuksesta, millä 

voi olla vaikutusta asiakkaan työttömyysetuuteen. 

Kotoutujan  

omaehtoinen  

opiskelu 

Prosessissa kotoutuja-asiakas hakee opiskelupaik-

kaa, ja tultuaan valituksi hakee työvoimatoimis-

tolta oikeutta saada työttömyysetuutta opintojen 

ajalta. 

Koulutuspalvelun toteuttaja valitsee opiskelijat, 

täydentää opiskelijan selvitystä suunnitelluista 

opinnoista, ja tiedottaa työvoimaviranomaista 

mahdollisista poikkeuksista ja opintojen päättymi-

sestä. Työvoimaviranomainen tekee päätöksen ja 

antaa maksajalle lausunnon opintojen tukemisesta 

työttömyysetuudella, sekä seuraa opintojen etene-

mistä ja tarvittaessa antaa maksajille uuden lausun-

non. 

Prosessi alkaa, kun asiakkaan kotoutumissuunni-

telmassa on sovittu mahdollisuudesta omaehtoi-

seen opiskeluun työttömyysetuudella, ja päättyy, 

kun opinnot päättyvät tai opintojen tukeminen 

päättyy. 

Työvoimaviranomai-

sen  

paikalliset  

prosessit 

Työvoimaviranomaiset voivat tarvita lakisääteisten 

ydinpalveluiden lisäksi järjestämiensä räätälöityjen 

lisäpalveluiden toteuttamiseksi omia paikallisia 

prosessejaan. Tällaisia prosesseja ei ole kuvattu 

tarkemmin tässä viitearkkitehtuurissa. 
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Työkyvyn tukeminen 

 

 

Työkyvyn tukemisen prosessit tukevat samannimistä palvelualuetta. Tämän 

alueen prosesseja ovat: 

Prosessi Kuvaus 

Työllistymisen  

tukeminen ja seuranta 

ks. kuvaus Työn löytyminen -prosessialueelta 

Työllistymistä  

edistävä monialainen  

yhteispalvelu 

Prosessissa työvoimaviranomainen, sosiaali- ja ter-

veyspalvelut sekä asiakas arvioivat yhdessä asiak-

kaan palvelutarpeen kolmen kuukauden kuluessa 

siitä, kun monialainen yhteispalvelu on alkanut 

(kartoitusjakso).  

Kartoitusjakson aikana monialaisessa yhteispalve-

lussa selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa tämän 

ammatillisen osaamisen sekä työllistymiseen vai-

kuttavan sosiaalisen tilanteen, terveydentilan sekä 

työ- ja toimintakyvyn. Kartoitusjaksoon sisältyy 

ohjausta, jonka tavoitteena on motivoida ja sitout-

taa työtön työllistymisen kannalta tarkoituksenmu-

kaisiin palveluihin.  

Työvoimaviranomainen, sosiaali- ja terveyspalve-

lut sekä asiakas laativat kartoitusjakson aikana yh-

dessä monialaisen työllistymissuunnitelman, jossa 

sovitaan asiakkaan palvelutarpeen mukaisista työ-

voima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista 

ja niiden toteutumisen seurannasta.  

Työllistymissuunnitelmaa tarkistetaan asiakkaan 

palvelutarpeen edellyttämällä tavalla, kuitenkin vä-

hintään kuuden kuukauden välein. Jos työttömän 

palvelutarve edellyttää Kelan tarjoamia kuntoutus-

palveluja, Kela osallistuu suunnitelman laatimi-

seen, seurantaan ja tarkistamiseen. 

Prosessi alkaa, kun asiakkaalla oletetaan olevan 

monialaisen yhteispalvelun tarve tai/ja laissa asete-

tut kriteerit täyttyvät. Prosessi päättyy, kun työvoi-
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maviranomaisen sekä sosiaali- ja terveyspalvelui-

den yhteisen arvion mukaan asiakkaalla ei ole enää 

monialaisen yhteispalvelun tarvetta. 

Kuntouttava  

työtoiminta 

Prosessissa asiakkaalle tarjotaan kuntouttavaa työ-

toimintaa.  

Kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta joko 

itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestä-

misestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka re-

kisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, val-

tion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yh-

dyskunnan kanssa. 

Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yrityk-

seltä. Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiak-

kaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäi-

väisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan 

(4-6h/pv, 4h on edellytys kulukorvauksen saami-

selle). Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, 

että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toi-

mintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua 

koulutukseen tai osallistua työllistymistä edistäviin 

palveluihin. 

Prosessi alkaa asiakkaan ohjaamisesta kuntoutta-

van työtoiminnan piiriin. Prosessi päättyy, kun 

kuntouttavan työtoiminnan tarve päättyy. 

Työttömien  

terveystarkastus 

Prosessissa asiakkaalle tehdään työttömien ter-

veystarkastus. 

Terveystarkastukseen osallistuminen voi olla asi-

akkaalle vapaaehtoista tai velvoittavaa. Jos ter-

veystarkastus on tarkoituksenmukainen, ottaa asi-

antuntija asian puheeksi asiakkaan kanssa. 

Asiakas ohjataan terveystarkastukseen. Asiakas 

varaa itse oman ajan terveysasemalta ja vie vaadit-

tavat lomakkeet täytettäväksi. Lomake palautetaan 

terveysasemalta joko suojatulla sähköpostilla, kir-

jepostilla tai asiakas palauttaa sen itse. 

Terveystarkastuksen jälkeen asiakkaan kanssa kes-

kustellaan palautteesta ja mahdollisista jatkotoi-

mista ja palaute sekä mahdollisten lääkärilausunto-

jen sisältö kirjataan asiakkaan terveystietoihin. 

Terveystarkastuksessa vaaditut lomakkeet arkistoi-

daan. 

Prosessi alkaa, kun asiakas ohjataan terveystarkas-

tukseen. Prosessi päättyy, kun terveystarkastus ja 

sen jatkotoimenpiteet on tehty. 
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Työkykyyn  

liittyvä todistus  

työnhakijalle 

Prosessissa työnhakijalle annetaan työkykyyn liit-

tyvä todistus. 

Työnhakijalla on mahdollisuus pyytää työvoimavi-

ranomaiselta todistus, jonka hän toimittaa työnan-

tajalle. Todistus voidaan antaa myös palkkatuki-

työtä varten. Todistuksen saa pyytää myös jälkikä-

teen. 

Työnantajan tehtävä on toimittaa työntekijän todis-

tus työeläkelaitokselle työkyvyttömyyseläkkeen 

hakemisen yhteydessä. 

Prosessi alkaa, kun työnhakija pyytää työkykyyn 

liittyvää todistusta. Prosessi päättyy, kun todistus 

on annettu. 

Vuorotteluvapaa ks. kuvaus Työn löytyminen -prosessialueelta 

Työolosuhteiden  

järjestelytuki 

Prosessissa yritys hakee järjestelytukea työvoima-

viranomaiselta.  

Työvoimaviranomainen tekee päätöksen järjestely-

tuesta (enimmäismäärästä). Yritys tekee yhden tai 

useamman maksatushakemuksen kuitteineen ja 

työvoimaviranomainen maksaa päätöksen ja mak-

satushakemuksen perusteella. 

Prosessi käynnistyy järjestelytukihakemuksen lä-

hettämisellä ja päättyy kun päätös on negatiivinen, 

myönnetyn järjestelytuen kokonaissumma päättyy 

tai hakemuksen mukainen hankinta ja siihen perus-

tuva maksatus on tehty. 

Työvoimaviranomai-

sen  

paikalliset  

prosessit 

Työvoimaviranomaiset voivat tarvita lakisääteisten 

ydinpalveluiden lisäksi järjestämiensä räätälöityjen 

lisäpalveluiden toteuttamiseksi omia paikallisia 

prosessejaan. Tällaisia prosesseja ei ole kuvattu 

tarkemmin tässä viitearkkitehtuurissa. 

  



 

Työvoimapalveluiden  
viitearkkitehtuuri 
 

  

20.1.2023 
 

89 (132) 
 

 

Versio: 0.9.3  Tila: Luonnos 

Tieto-, neuvonta- ja ohjausprosessit 

 

 

Tieto-, neuvonta- ja ohjausprosessit tukevat samannimistä palvelualuetta. Tä-

män alueen prosesseja ovat: 

Prosessi Kuvaus 

Neuvonta ja ohjaus Prosessissa asiakas saa työvoimapalveluihin liitty-

vää tietoa, neuvontaa ja ohjausta paikallisella ta-

solla. 

Prosessi alkaa, kun asiakkaalla on tiedon tarve ja 

ottaa yhteyttä palveluun, ja päättyy, kun hänen 

neuvonta- ja ohjaustarpeensa on poistunut tai hänet 

on ohjattu oikeaan palveluun. 

Työvoimaviranomai-

sen  

paikalliset  

prosessit 

Työvoimaviranomaiset voivat tarvita lakisääteisten 

ydinpalveluiden lisäksi järjestämiensä räätälöityjen 

lisäpalveluiden toteuttamiseksi omia paikallisia 

prosessejaan. Tällaisia prosesseja ei ole kuvattu 

tarkemmin tässä viitearkkitehtuurissa. 

Yhteiset tukiprosessit 

 

 

Yhteiset tukipalvelut ovat ydinprosessien mahdollistamiseksi tarvittavia pro-

sesseja, joita ydinprosessit hyödyntävät. Tällaisia prosesseja ovat: 

Prosessi Kuvaus 

Työvoimapalvelujen  

hankinta 

Prosessi sisältää työvoimapalveluiden suunnitte-

lun, hankinnan, sopimusten seurannan/valvonnan 

ja maksatuksen. Prosessi sisältää esimerkiksi seu-

raavat osa-alueet: 

• yhteishankintakoulutuksen, 

• työvoimakoulutuksen, kielitestien ja am-

mattitaidon kartoituksen, 
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• kotoutumiskoulutuksen, 

• työnhaku- ja uravalmennusten, 

• työhönvalmennuksen 

suunnittelu, hankinta, sopimusten seuranta/val-

vonta ja maksatus. 

Harkinnanvarainen  

kulukorvaus palveluun 

osallistumisesta 

Prosessissa työnhakija hakee harkinnanvaraista ku-

lukorvausta työvoimaviranomaiselta.  

Työvoimaviranomainen harkitsee, täyttyykö kulu-

korvauksen edellytykset ja tekee asiatarkastuksen. 

Tämän jälkeen tehdään päätös kulukorvauksen 

myöntämisestä ja maksusta. 

Prosessi käynnistyy korvaushakemuksen lähettä-

misellä ja päättyy, kun päätös on kielteinen tai 

maksatus on tehty. 

Matka- ja  

yöpymiskustannusten 

korvaus 

Prosessissa työnhakija hakee kustannusten kor-

vausta työvoimaviranomaiselta jälkikäteen.  

Hakemuksen mukana toimitetaan yöpymiskustan-

nusten kuitit. Työvoimaviranomainen tekee pää-

töksen kustannusten korvauksen myöntämisestä. 

Matka korvataan kilometrimäärän mukaan ja yö-

pymiskustannukset kuitteja vastaan enimmäismää-

rään asti. 

Prosessi käynnistyy korvaushakemuksen lähettä-

misellä ja päättyy, kun päätös on kielteinen tai 

maksatus on tehty. 

Muut työvoima- 

viranomaisen  

tai kuntien  

tukiprosessit 

Työviranomainen tarvitsee tehtäviensä hoita-

miseksi myös muita tukiprosesseja, kuten talous-

hallinnon, henkilöstöhallinnon, hankintojen, ICT-

hallinnan, tilahallinnan yms. prosesseja. Nämä pro-

sessit voivat olla työvoimaviranomaisen organisoi-

tumisesta riippuen esimerkiksi työvoimaviran-

omaisen itsensä tai sen taustalla olevien kuntien to-

teuttamia. Tämä viitearkkitehtuuri ei kuvaa yleisiä, 

myös muita kuin työvoimapalveluiden toimialaa 

palvelevia tukiprosesseja. Tällaisia yleisiä proses-

seja on kuvattu tarkemmin esimerkiksi kunnan joh-

tamisen viitearkkitehtuurissa. 
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3.3.3. Työvoimapalveluiden valtakunnalliset ydin- ja tukiprosessit 

 

 

Työvoimapalveluiden valtakunnallisiin prosesseihin lukeutuu sekä loppuasiak-

kaita palvelevia ydinprosesseja että viranomaisten tukiprosesseja. Valtakunnal-

lisesti keskitettyjä prosesseja on KEHA-keskuksen sekä KEHA-keskuksen ja 

Business Finlandin yhteisen Work in Finland -toiminteen vastuulla. 

Tällaisia prosesseja ovat: 

Prosessi Kuvaus 

Kansallisen tason  

neuvonta ja ohjaus 

Prosessissa asiakas saa työvoimapalveluihin liitty-

vää tietoa, neuvontaa ja ohjausta kansallisella ta-

solla. Kansalliselta tasolta asiakas ohjataan tarvit-

tavien paikallisen tason palveluiden ja neuvonnan 

pariin. 

Prosessi alkaa, kun asiakkaalla on tiedon tarve ja 

ottaa yhteyttä palveluun, ja päättyy, kun hänen 

neuvonta- ja ohjaustarpeensa on poistunut tai hänet 

on ohjattu oikeaan palveluun. 

Viranomaisen  

tietopalvelu  

työvoima-asioissa 

Prosessissa viranomainen saa tarvitsemansa työ-

voimapoliittiset tiedot asiakkaasta pystyäkseen to-

teuttamaan omaa tehtäväänsä. 

Prosessi alkaa, kun viranomaisella, jolla on tiedon-

saantioikeus, on neuvonta- tai tietotarve ja hän ot-

taa yhteyttä palveluun. Prosessi päättyy, kun viran-

omaisen tieto- tai neuvontatarve on poistunut tai 

hänet on ohjattu oikeaan palveluun. 

Palkkaturvan  

prosessit 

Palkkaturvan prosessien tarkoituksena on turvata 

työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien mak-

samisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta, 

palkkaturvana maksettujen saatavien perintä takai-

sinmaksuvelvolliselta sekä prosessialueeseen liitty-

vien taloustehtävien hoitaminen. 

Kansainvälisen  

rekrytoinnin  

prosessit 

Kansainvälisen rekrytoinnin prosessien tarkoituk-

sena on tuottaa valtakunnalliselle tasolla keskitet-

tyjä kansainvälisen rekrytoinnin palveluita. 
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3.4. Toimijoiden välinen vuorovaikutus 

Työvoimapalveluihin liittyvien toimijoiden välistä vuorovaikutusta (toimijoi-

den ja heidän mahdollisten rooliensa välisiä suhteita sekä palvelu-, tieto ja ra-

havirtoja) on kuvattu tässä osiossa. 

 

Kuva – Toimijoiden vuorovaikutuskuvausten selitteet 

3.4.1. Työvoimapalveluiden suhde työllisyydenhoidon ekosysteemiin 

Työvoimapalveluiden suhdetta kuntien työllisyydenhoidon ekosysteemiin on 

tarkasteltu seuraavassa. 

Kuntien työllisyydenhoidon ekosysteemin keskeisenä tavoitteena on työn ja 

tekijöiden välisen kohtaannon mahdollistaminen. Työvoimapalvelut näyttele-

vät vain pientä osaa työllisyydenhoidon ekosysteemissä, jossa työn ja tekijöi-

den kohtaantoa tukevat myös muiden toimialojen palvelut. 

Työllisyydenhoidon kokonaistavoitteiden sekä sujuvien, toimiala- ja organi-

saatiorajat ylittävien palveluiden ja prosessien varmistamiseksi tarvitaan eri-

laista strategisen, taktisen ja operatiivisen tason tiedonvaihtoa työllisyydenhoi-

don ekosysteemin toimijoiden välillä. 

Kuntien työllisyydenhoidon ekosysteemin yksityiskohtaisempi tarkastelu ei 

ole tässä vaiheessa mukana tämän viitearkkitehtuurin laajuudessa. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava.  

Täysikokoinen kaavio löytyy liitteistä. 

 

 

Kaavio 9 – Työvoimapalveluiden suhde työllisyydenhoidon ekosysteemiin 
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3.4.2. Työvoimapalveluiden toimijoiden taktisen tason vuorovaikutus 

Työvoimapalveluihin liittyvien toimijoiden taktisen tason vuorovaikutusta on 

kuvattu seuraavassa. 

Kuvassa on esitetty keskeisimpiä työvoimapalveluiden ohjaukseen, rahoituk-

seen ja valvontaan, järjestämiseen ja tukeen, operatiiviseen palvelutuotantoon 

sekä asiakasrajapintaan liittyviä suhteita. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava.  

Täysikokoinen kaavio löytyy liitteistä. 

 

 

Kaavio 10 – Työvoimapalveluiden toimijoiden taktisen tason vuorovaikutus 
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3.4.3. Työvoimapalveluiden toimijoiden operatiivisen tason vuorovaikutus 

Työvoimapalveluihin liittyvien toimijoiden operatiivisen tason vuorovaiku-

tusta on kuvattu seuraavassa. 

Kuva tarkentaa edellä ylätasolla kuvattuja vuorovaikutuksia erityisesti työvoi-

maviranomaisen palvelutuotannon ja palvelutuotannosta vastaavan yksikön 

näkökulmasta. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava.  

Täysikokoinen kaavio löytyy liitteistä. 

 

 

Kaavio 11 – Työvoimapalveluiden toimijoiden operatiivisen tason vuorovaikutus 
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3.5. Prosessien välinen vuorovaikutus 

Työvoimapalveluihin liittyvien prosessien välistä vuorovaikutusta (prosessien 

laukaisusuhteita sekä tieto- ja materiaalivirtoja) on kuvattu tässä osiossa. 

 

Kuva – Prosessien vuorovaikutuskuvausten selitteet 

3.5.1. Työvoimapalveluiden prosessien ylätason vuorovaikutus 

Työvoimapalveluiden prosessien välistä vuorovaikutusta ja keskeisiä proses-

seihin liittyviä toimijoita on kuvattu seuraavassa. 

Kuvassa on esitetty työvoimapalveluiden ydinprosessit, tukiprosessit ja oh-

jausprosessit. Työvoimapalveluiden ydinprosessit vuorovaikuttavat asiakasra-

japinnassa työnhakija-asiakkaan ja työntarjoaja-asiakkaan prosessien kanssa 

sekä tarvittaessa myös muiden toimijoiden prosessien kanssa, esimerkiksi 

vaihtaen ydinprosessien suorittamisessa tarvittavaa tietoa tai ohjaten asiakkaita 

tarvittaessa muiden toimijoiden prosessien piiriin. 
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Työvoimapalveluiden ydinprosessien suorittamisesta vastaa pääasiassa työvoi-

maviranomaisen palveluntuotannosta vastaava yksikkö yhdessä tarkoituksen-

mukaisten palveluntarjoajien kanssa. 

Työvoimapalveluiden tukiprosessit tukevat ydinprosessien suoritusta tuotta-

malla erilaisia niiden vaatimia tukitoimintoja. Tukiprosesseja voivat suorittaa 

prosessista riippuen esimerkiksi työvoimaviranomaisen palveluntuotannon yk-

sikkö itse, ulkoinen palveluntarjoaja, kuntien ja kuntien yhteistoiminta-aluei-

den eri toimialoille yhteisiä tukiprosesseja tarjoavat yksiköt tai valtakunnalli-

sesti keskitettyjen tukiprosessien osalta KEHA-keskus.  

Työvoimapalveluiden ohjausprosessit ovat työvoimaviranomaisen toiminnan 

johtamisesta ja kehittämisestä vastaavia prosesseja, jotka ovat tyypillisesti jon-

kinlaisessa ohjaus-seurantasuhteessa ydin- ja tukiprosesseihin nähden. Ohjaus-

prosesseista vastaavat pääasiassa työvoimaviranomainen itse, työviranomaisen 

taustalla olevat kunnat tai valtakunnallisesti keskitettyjen toimintojen osalta 

KEHA-keskus. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava.  

Täysikokoinen kaavio löytyy liitteistä. 

 

 

Kaavio 12 – Työvoimapalveluiden prosessien ylätason vuorovaikutus 
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3.5.2. Työvoimapalveluiden työnhakija-asiakkaan prosessien vuorovaikutus 

Työvoimapalveluiden prosessien välistä vuorovaikutusta työnhakija-asiakkaan 

näkökulmasta on kuvattu seuraavassa. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava.  

Täysikokoinen kaavio löytyy liitteistä. 

 

 

Kaavio 13 – Työvoimapalveluiden työnhakija-asiakkaan prosessien vuorovaikutus 

3.5.3. Työvoimapalveluiden työntarjoaja-asiakkaan prosessien vuorovaikutus 

Työvoimapalveluiden prosessien välistä vuorovaikutusta työntarjoaja-asiak-

kaan näkökulmasta on kuvattu seuraavassa. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava.  

Täysikokoinen kaavio löytyy liitteistä. 

 

 

Kaavio 14 – Työvoimapalveluiden työntarjoaja-asiakkaan prosessien vuorovaikutus 
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4.  Tietoarkkitehtuuri 

4.1. Käsitteet ja käsitemallit 

Työvoimapalveluihin liittyvien käsitteiden ja niiden terminologisten määritel-

mien osalta tässä viitearkkitehtuurissa viitataan vastaisuudessa erilliseen Työl-

lisyyspalvelujen sanastoon. Kirjoitushetkellä sanastosta on saatavilla 

18.10.2022 päivätty, vielä työn alla oleva luonnos (https://www.avoin-

data.fi/data/fi/dataset/tyollisyyspalvelujen-sanastoluonnos). 

Muita aihepiiriin liittyviä sanastoja ovat esimerkiksi Sosiaali-, terveys- sekä 

työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanasto sekä lausuntokierroksella 

kirjoitushetkellä oleva Jatkuvan oppimisen sanasto. 

Työvoimapalveluihin liittyvien keskeisimpien käsitteiden välisiä suhteita on 

lisäksi tarkasteltu alla olevassa käsitemallissa. Käsitemallissa tähdellä (*) mer-

kityt käsitteet vastaavat sanastotyössä annettuja käsitteiden määritelmiä. Tä-

män lisäksi eri asiakokonaisuuksien tarkempi tarkastelu saattaa edellyttää yksi-

tyiskohtaisempien käsitemallien käyttöä. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava.  

Täysikokoinen kaavio löytyy liitteistä. 

 

 

Kaavio 15 – Käsitemalli 

  

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/tyollisyyspalvelujen-sanastoluonnos
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/tyollisyyspalvelujen-sanastoluonnos
https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/sosiaali_terveys_sek%C3%A4_ty%C3%B6_ja_elinkeinoalojen_yhteisten_palvelujen_sanasto-1236.html
https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/sosiaali_terveys_sek%C3%A4_ty%C3%B6_ja_elinkeinoalojen_yhteisten_palvelujen_sanasto-1236.html
https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM003:00/2022
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4.2. Tietoryhmät ja tiedot 

Työvoimapalveluihin liittyvät tietokokonaisuuksina henkilöasiakkaan tiedot, 

organisaatioasiakkaan tiedot, työn ja työntekijöiden kohtaannon tiedot, palve-

luiden tiedot, tukitoimintojen tiedot, taustatiedot sekä seurantatiedot. Kukin 

näistä voi sisältää useita päätietoryhmiä, jotka voivat sisältävät edelleen alem-

man tason tietoryhmiä ja tietoja. Tämä viitearkkitehtuuri ei kuvaa tietoryhmien 

sisältämiä tietoja yksityiskohtaisella tasolla, mutta tuo tietoryhmien kuvauk-

sissa esille joitakin esimerkkejä mahdollisista tietosisällöistä. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava. Täysikokoinen kaavio löytyy liit-

teistä ja kaavion sisältöä on avattu tarkemmin seuraavissa aliosioissa. 

 

 

Kaavio 16 – Tietoryhmät 
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Henkilöasiakkaan tiedot 

Henkilöasiakkaan tietojen päätietoryhmiä ovat: 

Päätietoryhmä Kuvaus 

Henkilöasiakkaan  

asiakastiedot 

Sisältää henkilöasiakkaaseen liittyvää asiakastie-

toa. Näitä tietoja ovat esim. perustiedot (tunniste- 

ja osoitetiedot), osaamistiedot, työkykytiedot, työ-

historian, työtoiveet, työllisyystilannetiedot, työs-

säolovelvoitteet sekä työttömyysetuuden maksu-

päivien kertymätiedot. 

Henkilöasiakkaan  

palveluiden  

toteutustiedot 

Sisältää henkilöasiakkaaseen liittyvää, työllisyys-

palvelujen tuottamisessa syntyvää asiointi- ja pal-

velutietoa. Näitä tietoja ovat esim. asiakkaan asiak-

kuudet, palvelutarvearviot, työllistymissuunnitel-

mat (ja sitä korvaavat suunnitelmat) toteutumatie-

toineen, urasuunnitelmat, rekisteröidyt työnhaut 

(työnhakujaksot), lähetteet ja asiantuntijalausun-

not, yhteydenotot ja tapahtumat, työkokeilusopi-

mukset, työvoimakoulutusten ja -valmennusten va-

linta- ja osallistumistiedot sekä työtarjoukset ja 

esittelyt. 

Henkilöasiakkaan  

tuki- ja korvaustiedot 

Sisältää henkilöasiakkaan hakemien tukien ja kor-

vausten hakemisessa ja käsittelyssä syntyvää tie-

toa. Näitä tietoja ovat esim. palkkatuen ja sen mak-

satuksen hakemukset ja päätökset, starttirahan ja 

sen maksatuksen hakemukset ja päätökset, matka- 

ja yöpymiskorvauksen hakemukset ja päätökset 

sekä harkinnanvaraisen kulukorvauksen hakemuk-

set ja päätökset. 

Henkilöasiakkaan  

selvitys- ja  

lausuntotiedot 

Sisältää asiakkaan työttömyysetuusoikeuden työ-

voimapoliittisten edellytysten käsittelyssä syntyvää 

tietoa. Näitä tietoja ovat esim. työvoimapoliittiset 

lausunnot, selvityspyynnöt ja lisäselvityspyynnöt 

sekä selvitykset. 

Organisaatioasiakkaan tiedot 

Organisaatioasiakkaan (ts. yritys- tai yhteisöasiakkaan) tietojen päätietoryhmiä 

ovat: 

Päätietoryhmä Kuvaus 

Organisaatioasiakkaan  

asiakastiedot 

Sisältää organisaatioasiakkaaseen liittyvää asiakas-

tietoa. Näitä tietoja ovat esim. yrityksen tai yhtei-

sön perustiedot (tunniste- ja osoitetiedot), yhteys-

henkilötiedot, taloustiedot, luokittelutiedot sekä 

toimipaikat ja aputoiminimet. 
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Organisaatioasiakkaan 

palveluiden  

toteutustiedot 

Sisältää organisaatioasiakkaaseen liittyvää, työlli-

syyspalvelujen tuottamisessa syntyvää asiointi- ja 

palvelutietoa. Näitä tietoja ovat esim. asiakkaan 

asiakkuudet, yhteydenotot ja tapahtumat, työlli-

syyspalvelujen palvelutarve, työkokeilusopimuk-

set, työtarjoukset, työnhakijoiden esittelyt, työllis-

tymistä edistävät toimintasuunnitelmat sekä yri-

tys/yhteisökohtaiset työlupatiedot. 

Organisaatioasiakkaan 

tuki- ja korvaustiedot 

Sisältää organisaatioasiakkaan hakemien tukien ja 

korvausten hakemisessa ja käsittelyssä syntyvää 

tietoa. Näitä tietoja ovat esim. palkkatuen ja sen 

maksatuksen hakemukset ja päätökset, työolosuh-

teiden järjestelytuen ja sen maksatuksen hakemuk-

set ja päätökset sekä työllisyyspoliittisen avustuk-

sen hakemukset ja päätökset. 

Työn ja työntekijöiden kohtaannon tiedot 

Työn ja työntekijöiden kohtaannon tietojen päätietoryhmiä ovat: 

Päätietoryhmä Kuvaus 

Työnhakuprofiilien  

tiedot 

Sisältää tietoa työnhakijoiden työnhakuprofiileista, 

esim. työkokemuksesta ja koulutuksesta, tiedoista 

ja taidoista sekä haettavasta työstä. 

Työmahdollisuuksien  

tiedot 

Sisältää tietoa avoimista työmahdollisuuksista, 

esim. työpaikoista, työharjoittelupaikoista, palkka-

tukipaikoista sekä työkokeilupaikoista. 

Palveluiden tiedot 

Palveluiden tietojen päätietoryhmiä ovat: 

Päätietoryhmä Kuvaus 

Palveluiden  

perustiedot 

Sisältää tietoa tarjolla olevista palveluista, esim. 

kanavista, tuottajista ja järjestäjistä sekä tarjoami-

sen kriteereistä. 

Koulutusten ja  

palveluiden  

hallinnan tiedot 

Sisältää koulutusten ja palvelujen hallinnoinnissa 

tarvittavaa tietoa, esim. hakemukset, ilmoittautu-

miset, valintapäätökset sekä vapaa ja varattu kapa-

siteetti. 
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Tukitoimintojen tiedot 

Tukitoimintojen tietojen päätietoryhmiä ovat: 

Päätietoryhmä Kuvaus 

Asianhallinnan  

tiedot 

Sisältää mm. asiatiedot, asian toimenpidetiedot 

sekä asiakirjat. 

Hakemustiedot Sisältää mm. hakemustietoja, eli niiden asiakirjo-

jen tai asiakirjallisten tietojen muodostamia koko-

naisuksia, joilla pyydetään tai vaaditaan etuutta, oi-

keutta tai toimenpidettä. 

Päätöstiedot Sisältää mm. hankintapäätökset, maksatuspäätök-

set, lupapäätökset sekä tuki- ja avustuspäätökset. 

Hankintatiedot Sisältää mm. hankintayksiköitä, hankinnan koh-

teita sekä tehtyjä sopimuksia ja niiden toteutumista 

koskevia tietoja. 

Määrärahatiedot Sisältää mm. määrärahojen allokointi- ja käyttötie-

toja (myönnetyt, sidotut ja toteutuneet). 

Käyttöomaisuustiedot Sisältää mm. kiinteää omaisuutta, kuten kiinteis-

töjä, rakennuksia, koneita tai kalustoa koskevia tie-

toja. 

Taloustiedot Sisältää mm. johdon laskennan ja tuloksellisuuden 

tiedot, sopimusten ja hankintojen tiedot, menojen 

tiedot, myyntilaskutus- ja perintätiedot sekä kulu-

laskujen tiedot. 

Henkilöstötiedot Sisältää mm. henkilöiden perustiedot, palvelussuh-

detiedot, työaika- ja poissaolotiedot, työkokemus- 

ja osaamistiedot sekä palkkatiedot. 
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Taustatiedot 

Taustatietojen päätietoryhmiä ovat: 

Päätietoryhmä Kuvaus 

Demografiset tiedot Sisältää tietoa väestöstä, esim. väestömäärästä, ikä- 

ja sukupuolijakaumasta, asuinalueista, koulutuk-

sesta, ammateista tai työllisyydestä. 

Etuus- ja tulotiedot Sisältää tietoa etuuksista ja tuloista, esim. Kelan tai 

työttömyyskassojen maksamista etuuksista sekä 

palkkatyöstä maksetuista tuloista. 

Työmarkkinatiedot Sisältää tietoa työmarkkinoista, esim. työmarkki-

noiden tilanteesta ja kehityksestä, työnvälitystilas-

toista sekä ammateista ja toimialoista. 

Seurantatiedot 

Seurantatietojen päätietoryhmiä ovat: 

Päätietoryhmä Kuvaus 

Toteuma-, seuranta-  

ja vaikuttavuustiedot 

Sisältää toteumiin, seurantaan ja vaikuttavuuteen 

liittyvää tietoa, esim. asiakastietojen, palvelutieto-

jen, työn ja työntekijöiden kohtaannon tietojen, tu-

kitoimintojen tietojen (mm. talous-, henkilöstö- ja 

hankintatiedot) sekä taustatietojen (mm. demogra-

fiset tiedot sekä etuus- ja tulotiedot) perusteella 

tuotettavia palveluiden tuloksellisuuden seuranta-

tietoja. 
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4.3. Tietovarannot 

Työvoimapalveluihin liittyviä tietovarantoja ovat työvoimapalveluiden kansal-

liset tietovarannot, yleiset kansalliset tietovarannot, muiden toimialojen kan-

salliset toimialojen tietovarannot sekä työvoimaviranomaisen tai kuntien pai-

kalliset tietovarannot. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava. Täysikokoinen kaavio löytyy liit-

teistä ja kaavion sisältöä on avattu tarkemmin seuraavissa aliosioissa. 

 

 

 

Kaavio 17 – Tietovarannot 
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Työvoimapalveluiden kansalliset tietovarannot 

 

 

Työvoimapalveluiden kansallisia tietovarantoja ovat: 

Tietovaranto Kuvaus 

Työnhakuprofiilien  

tietovaranto 

Työnhakuprofiilien tietovaranto sisältää työmark-

kinatorille kirjautuneiden käyttäjien työnhakupro-

fiilit. 

Työpaikkailmoitusten 

tietovaranto 

Työpaikkailmoitusten tietovaranto sisältää työntar-

joajien työpaikkailmoitukset. 

Ammattitiedon  

tietovaranto 

Ammattitiedon tietovaranto sisältää kuvauksia am-

mateista, ammatissa toimivien henkilöiden haastat-

teluja sekä uratarinoita. 

Työvoimapalvelujen 

valtakunnallinen  

tietovaranto 

Työvoimapalvelujen valtakunnallinen tietovaranto 

pitää sisällään seuraavat tietovarannot: 

• Henkilöasiakastietovaranto (H-ATV) on 

tarkoitettu henkilöasiakkaan asiakkuuden 

hallinnassa käytetyn tiedon keskitettyyn 

tallentamiseen ja jakamiseen sitä tarvitse-

ville järjestelmille. H-ATV:ssa ylläpidettä-

viä tietoja ovat mm. asiakkaan tiedot, asi-

akkuuksia koskevat tiedot, työnhakutapah-

tumat, palvelusuunnitelmat, asiakkuuden 

aikaiset tehtävät, selvityspyynnöt, asiat, toi-

menpiteet ja asiakirjat, selvitykset, selvitys-

pyynnöt, lomautusjaksot, maksajailmoituk-

set ja -viestit, työnhakijan osaamis- ja työn-

hakuprofiili jne. 
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• Organisaatiotietovaranto (OTV) on työl-

lisyyspalvelujen organisaatioasiakastietoja 

sisältävä looginen tietovarantokokonaisuus, 

joka realisoituu useampana tietokantana. 

OTV:ssä ylläpidettäviä tietoja ovat itse or-

ganisaatioiden ydintiedot (nimi, y-tunnus, 

osoite, kokoluokka, toimipaikat, yhteyshen-

kilöt jne.) sekä organisaatioasiakkaiden 

palveluprosesseissa syntyvät tiedot, kuten 

palvelutarpeen kartoitustiedot, asiat, asia-

kirjat, yhteydenotot jne. 

• Työllisyyspalveluvaranto (TPV) on tieto-

varanto, jossa ylläpidetään tietoa työlli-

syyspalveluista metatietoineen niitä tarvit-

sevien järjestelmien ja palveluidenhallin-

nan hyödynnettäväksi. TPV:ssä hallittavia 

tietoja ovat palveluiden kuvaukset, luokit-

telu- ja kohderyhmätiedot, asiakasarvio- ja 

laatutiedot, palveluohjauksen tarvitsemat 

tiedot, palvelun järjestäjä- ja tuottajatiedot, 

palvelukanavat, palvelutoteutuksen aikatie-

dot jne. 

Yleiset kansalliset tietovarannot 

 

 

Yleisiä kansallisia tietovarantoja, joihin työvoimapalvelut tuottavat tietoja ja 

joissa olevia tietoja työvoimapalvelut käyttävät, ovat: 

Tietovaranto Kuvaus 

Suomi.fi  

palvelutietovaranto 

Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on keskitetty 

tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat yhden-

mukaisesti tiedot tarjoamistaan palveluista ja nii-

den asiointikanavista.  

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tuki-

palveluista (571/2016) velvoittaa julkishallinnon 

organisaatioita kuvaamaan palvelunsa Suomi.fi-

palvelutietovarantoon. 
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Väestötietojärjestelmä  

(VTJ) 

Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen sähköi-

nen perusrekisteri, josta löytyvät ajantasaiset hen-

kilötiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vaki-

naisesti tai tilapäisesti asuvista ulkomaalaisista 

henkilöistä. Järjestelmässä on tiedot myös raken-

nuksista, rakennushankkeista, huoneistoista sekä 

kiinteistöistä, joilla rakennukset sijaitsevat. 

Yritys- ja  

yhteisötietojärjestelmä  

(YTJ) 

Suomalaisten yritysten ja yhdistysten perustiedot. 

Kansallisarkiston  

tietoarkisto 

Kansallisarkistoon siirretään työvoimapalvelujen 

henkilötietorekisterin tiedot tilasto- ja tutkimus-

käyttöön siinä vaiheessa, kun niiden säilytysaika 

päättyy työvoimapalvelujen henkilötietorekiste-

rissä. 

Muiden toimialojen kansalliset tietovarannot 

 

 

Muiden toimialojen kansallisia tietovarantoja, joihin työvoimapalvelut tuotta-

vat tietoja ja joissa olevia tietoja työvoimapalvelut käyttävät, ovat: 

Tietovaranto Kuvaus 

Kelan  

etuusrekisteri 

Etuusrekisteri sisältää etuuden saajaa koskevia 

yleistietoja, etuustietoja, asiakaspalvelu- ja etuuden 

käsittelytietoja sekä tilastotietoja. 
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Työttömyyskassojen  

tietovarannot 

Jokaisella työttömyyskassalla on oma tietovaran-

tonsa työttömyysetuusoikeuksien selvittämiseksi ja 

maksamiseksi. Työvoimapalvelujen osalta varan-

toon siirretään lausuntoja ja sieltä saadaan etuustie-

toja. 

Hyvinvointialueiden  

tietovarannot 

Hyvinvointialueilla on omia, eri tavoin toteutettuja 

asiakas- ja potilastietovarantojaan. Työvoimapal-

veluiden asiakas voi olla samanaikaisesti myös 

sote-palveluiden asiakas. Työvoimapalvelut ovat 

yhteydessä sote-palveluihin erityisesti monialais-

ten palveluiden kontekstissa. 

 

EU:n  

sosiaaliturvatietojen  

vaihdon tietovaranto  

(EESSI) 

Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvien 

tietojenvaihtotapausten tiedot. 

Koski-tietovaranto Koski sisältää tiedot kunkin oppijan koulutuksesta 

yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tut-

kintoihin asti. Se sisältää myös tiedot opinto-oi-

keuksista, suoritettujen tutkintojen keskeisistä si-

sällöistä ja osaamisvaatimuksista. 

Tulorekisteri Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne työn-

antajat ja muut suorituksen maksajat ilmoittavat 

tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuk-

sista. Myös kotitaloustyönantajat ilmoittavat mak-

samansa palkat tulorekisteriin. 

Velvotteidenhoito- 

selvitysten  

tietovaranto 

Rekisterissä on organisaatioista ja organisaatiohen-

kilöistä tietoja, jotka kuvaavat organisaation tai or-

ganisaatiohenkilön sekä näihin välittömästi tai vä-

lillisesti kytkeytyvän organisaation ja organisaatio-

henkilön toimintaa ja taloutta sekä veroihin, laki-

sääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuu-

tusmaksuihin taikka tullin perimiin maksuihin liit-

tyvien velvoitteiden hoitamista. 

Verovelkarekisteri Verovelkarekisterissä on yrityksen tai elinkeinon-

harjoittajan mahdolliset verovelat sekä laiminlyön-

nit oma-aloitteisten verojen ilmoittamisessa. 

EURES -  

työpaikkojen  

ja työnhakijoiden  

tietovaranto 

EURES-portaalissa julkaistavat työpaikkailmoituk-

set ja työnhakijatiedot. 
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Ulkomaalaisrekisteri  

(UMA) 

Ulkomaalaisrekisteri on henkilörekisteri, jota pide-

tään ja käytetään esim. ulkomaalaisten maahantu-

loa ja maastalähtöä sekä oleskelua koskevien asioi-

den käsittelyyn, päätöksentekoon ja valvontaan, 

valtion turvallisuuden suojaamiseksi ja turvalli-

suusselvityksistä annetussa laissa tarkoitetun pe-

rusmuotoisen turvallisuusselvityksen ja laajan tur-

vallisuusselvityksen tekemiseksi, Suomen kansa-

laisuuden saamista, säilyttämistä ja menettämistä 

sekä kansalaisuusaseman määrittämistä koskevien 

asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon. 

Kotoutumisen  

valtakunnallinen  

tietovaranto 

Kotoutumisen valtakunnallinen tietovaranto on 

Koto-Digi-hankkeessa kehitteillä oleva tietova-

ranto, joka tulee valmistuessaan toimimaan kansal-

lisena kotoutumispalveluiden asiakastietovaran-

tona, verrannollinen työvoimapalveluiden valta-

kunnalliselle tietovarannolle. 

Koulutusportin  

henkilörekisteri 

Rekisteriin tallennetaan maahanmuuttajien alku-

vaiheen ohjauksessa tarvittavat tiedot. Rekiste-

röidystä talletetaan henkilön yksilöintitiedot (hen-

kilötunnus, nimi, lähiosoite, sähköpostiosoite, pu-

helinnumero), työvoimapalveluiden asiakkuuteen 

ja asiointiin sekä asioinnin mahdollisesti edellyttä-

miin erityisjärjestelyihin liittyvät tiedot, koulu-

tusta, työhistoriaa, ammatillista osaamista ja kieli-

taitoa koskevat tiedot, tiedot julkisista työvoima- ja 

yrityspalveluista ja muista työllistymistä edistä-

vistä palveluista sekä asiantuntija-arvioinneista, 

palvelujen järjestäjien toimittamat tulos ja arvioin-

titiedot (kielitaidon lähtötasokartoituksen tai am-

matillisen kartoituksen sekä kotoutumista edistä-

vän työvoimakokoulutuksen sekä omaehtoisen 

opiskelun hallintoa ja suorituksia koskevat tiedot). 

Rekisteriin voidaan tallettaa myös muita julkisen 

työvoima- ja yrityspalvelun suunnittelun, järjestä-

misen ja seurannan kannalta tarpeellisia tietoja, 

jotka eivät ole henkilötietoja. 

Yritysasiakas- 

tietovaranto  

(Y-ATV) 

Tietovaranto sisältää yrityksen ja sen toimipaikko-

jen tiedot (perustiedot, aluetiedot), yrityksiin liitty-

vien henkilöiden tiedot (mm. nimi, rooli yrityk-

sessä, yhteystieto) sekä yrityksien tapahtumatiedot. 

Yrityksen tapahtumatietoja ovat mm. yrityksen pe-

rustamiseen, yhdistymiseen yms. tapahtumiin liit-

tyvät tiedot, kokoluokitus- ja tilinpäätöstiedot sekä 

yritykselle myönnettyjen ja maksettujen tukien tie-

dot. 
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Työmarkkina- 

tietovaranto 

TEM:in tavoitetilan tietovaranto, joka sisältää eri-

laisia työmarkkinoita koskevia tietoja. Tietova-

ranto yhdistää useita aiemmin erillisten tietovaran-

tojen (esim. ForeAmmatti, Toimiala Online, Työn-

välitystilasto ja Ammattibarometri) sisältämiä tie-

tokokonaisuuksia. 

Työvoimaviranomaisen tai kuntien paikalliset tietovarannot 

 

 

Työvoimaviranomaisten tai kuntien paikallisia tietovarantoja, joissa olevia tie-

toja työvoimapalvelut saattavat hyödyntää, ovat: 

Tietovaranto Kuvaus 

Paikalliset  

asiakastietovarannot 

Paikalliset asiakastietovarannot voivat sisältää täy-

dentävää työvoimaviranomaisen tai kuntien tuotta-

maa asiakastietoa, esim. tietoa muihin kuin laki-

sääteisiin palveluihin osallistumisesta, segmentoin-

tiin pohjaavaa palveluita tukevaa tietoa sekä muita 

vastaavia tietoja. 

Paikalliset  

palvelutietovarannot 

Paikalliset palvelutietovarannot voivat sisältää täy-

dentävää työvoimaviranomaisen tai kuntien tuotta-

maa palvelutietoa, esim. muihin kuin lakisääteisiin 

palveluihin liittyviä tietoja, julkisia palvelukuvauk-

sia ja asiantuntijoiden ohjeita tai palvelukategoria- 

ja kohderyhmäluokituksia. 

Paikalliset  

tukitoimintojen  

tietovarannot  

Paikalliset tukitoimintojen tietovarannot voivat si-

sältää työvoimaviranomaisen tai kuntien tukitoi-

mintoihin liittyviä, niin toiminnassa kuin sen seu-

rannassa tarvittavia tietoja, joita ovat esim. hankin-

toihin, määrärahoihin, käyttöomaisuuteen, henki-

löstöön ja talouteen liittyvät tiedot. 
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5.  Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 

5.1. Tietojärjestelmäpalvelut ja tietojärjestelmät 

Työvoimapalveluihin liittyviä tietojärjestelmäpalveluita ja niitä toteuttavia tie-

tojärjestelmiä on kuvattu seuraavassa. 

5.1.1. Tietojärjestelmäpalvelut 

Työvoimapalveluihin liittyviä tietojärjestelmäpalveluita ovat Työvoimapalve-

luiden keskitetyt tietojärjestelmäpalvelut sekä Työvoimaviranomaisten paikal-

liset tietojärjestelmäpalvelut. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava. Täysikokoinen kaavio löytyy liit-

teistä ja kaavion sisältöä on avattu tarkemmin seuraavissa aliosioissa. 

 

 

 

Kaavio 18 – Tietojärjestelmäpalvelut 
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Työvoimapalveluiden keskitetyt tietojärjestelmäpalvelut 

Työvoimapalveluiden keskitetyt tietojärjestelmäpalvelut ovat valtakunnallisia 

tietojärjestelmäpalveluita, joihin lukeutuu loppukäyttäjien käytössä olevia asi-

akkaan palveluita, asiantuntijan palveluita ja keskitettyjä tukipalveluita sekä 

loppukäyttäjien palveluita mahdollistavia taustapalveluita. 

 

 

Asiakkaan palveluita ovat: 

Tietojärjestelmä- 

palvelu 

Kuvaus 

Työnhakijoiden ja  

työpaikkojen  

kohtaannon  

palvelut 

Työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaannon palve-

luihin liittyy työnhakija- ja työntarjoaja-asiakkaan 

itsepalvelukäyttöön tarjottavia palveluita. Työnha-

kija-asiakkaana käyttäjä voi ylläpitää palvelussa 

omia tietojaan ja työnhakuprofiileja sekä etsiä työ-

paikkoja ja palveluita. Työntarjoaja-asiakkaana 

käyttäjä voi julkaista palvelussa työpaikkailmoi-

tuksia sekä hakea työnhakijoita ja saada työnhaki-

jaehdotuksia. 

Tietopalvelut Tietopalvelut tarjoavat käyttäjille itsepalveluna 

työelämään liittyvää sisältöä, kuten tietoa työelä-

mään liittyvistä tapahtumista ("tapahtumakalen-

teri"), palveluista, työllisyydestä, lainsäädännöstä, 

työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista, työt-

tömyysturvasta jne. 

Asiointipalvelut Asiointipalvelut mahdollistavat käyttäjille asioin-

nin työvoimapalveluita koskevissa asioissa itsepal-

velukanavan kautta. Asiointipalveluihin sisältyvät 

seuraavat palvelukokonaisuudet: 

• Henkilöiden asiointi, sisältäen esim. työn-

haun aloittamisen, muuttamisen ja päättä-

misen, lausunnot ja selvityspyynnöt, eri-
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laisten palveluiden käyttöön liittyvät toi-

minnallisuudet, yhteydenotot ja tapahtuma-

virran. 

• Organisaatioiden asiointi, sisältäen esim. 

yhteishankintakoulutusesitysten tekemisen, 

palkkatukipaikoista ilmoittamisen, yhtey-

denotot ja tapahtumavirran. 

• Palveluntuottajien asiointi, sisältäen esim. 

palveluiden osallistumistietojen hallinnan, 

palvelutietojen hallinnan, työkokeilumah-

dollisuudesta ilmoittamisen, yhteydenotot 

ja tapahtumavirran. 

 

 

Asiantuntijan palveluita ovat: 

Tietojärjestelmä- 

palvelu 

Kuvaus 

Yleiset palvelut Yleisiin palveluihin lukeutuu asiantuntijan työtä ja 

muita palvelukokonaisuuksia tukevia toiminnalli-

suuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilö- ja or-

ganisaatioasiakkaan haku ja tietojen hallinta, asiak-

kaiden tapahtumavirojen esittäminen, työtehtävien 

hallinta sekä asiakasryhmien hallinta. 

Työllistymisen  

tukeminen ja  

seuranta sekä  

työttömyysturva 

Työllistymisen tukemisen, seurannan ja työttö-

myysturvan palvelut tukevat asiantuntijaa esimer-

kiksi asiakkaan työnhaun aloittamisessa, muutta-

misessa ja päättämisessä, suunnitelmien laatimi-

sessa, toteuttamisessa ja seurannassa, lausuntojen 

ja selvityspyyntöjen hallinnassa, työttömyysetuus-

asioiden uudelleenkäsittelypyyntöjen käsittelyssä, 

laiminlyöntejä koskevien muistutusten hallinnassa 

sekä ajanvarauksissa. 
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Henkilöasiakkaan  

palvelut 

Henkilöasiakkaan palvelut tukevat asiantuntijaa 

esimerkiksi työpaikkojen etsimisessä, ehdottami-

sessa ja työtarjousten tekemisessä, palveluiden et-

simisessä ja palvelutarjousten tekemisessä, palve-

lupyyntöjen tekemisessä, eräiden palveluproses-

sien käsittelyssä sekä asiakkaan palveluiden hallin-

nassa. 

Organisaatioasiakkaan  

palvelut 

Organisaatioasiakkaan palvelut tukevat asiantunti-

jaa esimerkiksi työpaikkailmoitusten ja työkokeilu-

mahdollisuuksien julkaisussa, työnhakijoiden etsi-

misessä, ehdottamisessa ja esittelyssä, yhteishan-

kintaesitysten käsittelyssä sekä asiakkaan palvelu-

tarpeiden ja palveluiden hallinnassa (sis. niin kan-

sallisten palveluiden ja kansainvälisen rekrytoinnin 

palveluiden tarpeet). 

Palveluiden  

hallinta 

Palveluiden hallinnan avulla asiantuntijat voivat 

hallita palvelutietoja, palveluiden osallistujavalin-

toja sekä palveluita koskevia asiakaspalautteita. 

 

 

Keskitettyjä tukipalveluita* ovat: 

*) Tässä osiossa kuvatut keskitetyt tukipalvelut eivät palvele sellaisia prosesseja, joita 

tuetaan paikallisilla tietojärjestelmäpalveluilla. Sama tietojärjestelmäpalvelu voi tästä 

syystä esiintyä sekä keskitetyissä että paikallisissa tukipalveluissa (esim. asianhallinta 

tapahtuu työvoimapalveluiden substanssiasioiden osalta keskitetyissä tietojärjestel-

missä, mutta muutoksenhakuasioiden osalta paikallisissa tietojärjestelmissä). 

Tietojärjestelmä- 

palvelu 

Kuvaus 

Asianhallinta Asianhallinta tukee organisaation toimintaproses-

seihin sisältyvien asioiden ja asiakirjojen käsittelyn 

ohjaamista niiden koko elinkaaren ajan. 

Asiakaspalvelun  

tuki 

Asiakaspalvelun tuki mahdollistaa asiakkaan tuki-

tarpeiden ja palautteiden vastaanoton, kirjaamisen, 

käsittelyn ja elinkaaren hallinnan. 
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Raportointi ja  

analytiikka 

Raportointi ja analytiikka tarjoaa tietoalustan sisäl-

tämiä tietoja käytettäväksi erilaisiin tiedolla johta-

misen tarpeisiin. 

Tilastointi Tilastointi huolehtii vaadittujen tilastoaineistojen 

muodostamisesta tietovarantojen tietojen pohjalta 

ja niiden välittämisestä tarvittaville tahoille. 

Arkistointi Arkistointi huolehtii tietovarantojen tietojen asian-

mukaisesta arkistoinnista sen jälkeen, kun niiden 

aktiivinen käyttö on päättynyt. 

Ylläpito Ylläpidon palveluihin lukeutuu esimerkiksi työ-

paikkailmoitusten ja työnhakuprofiilien mode-

rointi, yleisen asiakaspalautteen hallinta sekä käyt-

täjäroolien valtuuksien hallinta. 

 

 

Mahdollistavia taustapalveluita* ovat: 

*) Tässä osiossa kuvatut taustapalvelut eivät pääasiassa ole suoraan loppukäyttäjien 

käytettävissä olevia palveluita, vaan ne mahdollistavat taustalla muita keskitettyjen 

tietojärjestelmäpalveluiden tuottamia toiminnallisuuksia. 

Tietojärjestelmä- 

palvelu 

Kuvaus 

Valtakunnalliset  

tietovarannot 

Taustapalveluina hyödynnettävät valtakunnalliset 

tietovarannot, joissa säilytetään keskitetysti mui-

den tietojärjestelmäpalveluiden tarvitsemia tai 

tuottamia asiakas- ja palvelutietoja. 

Tietoalusta Tietoalusta kokoaa yhteen relevanttien tietovaran-

tojen sisältämiä tietoja eri lähteistä, jalostaa niistä 

erilaisia tietotuotteita sekä tarjoaa niitä käytettä-

väksi esimerkiksi raportoinnin ja analytiikan sekä 

tilastoinnin käyttöön. 
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Identiteetti- ja  

käyttövaltuushallinta 

Identiteetti- ja käyttövaltuushallinta mahdollistaa 

tietojärjestelmän käyttäjien tunnistautumisen ja 

käyttöoikeuksien hallinnan. 

 

Integraatiot  

kansallisiin  

tietojärjestelmä- 

palveluihin 

Taustapalveluina hyödynnettävät integraatiot kan-

sallisiin tietojärjestelmäpalveluihin, kuten DVV:n 

ylläpitämiin Suomi.fi-palveluihin sekä TEM:in ja 

Verohallinnon palveluihin. 

Integraatiot  

työttömyysetuuden 

maksajien  

palveluihin 

Taustapalveluina tarjottavat integraatiot työttö-

myysetuuden maksajien tarvitsemien tietojen (lau-

sunnot, selvityspyynnöt, maksajatiedot, työnhaku-

tapahtumat) hakemiseksi sekä kertymätiedon, työt-

tömyysetuuden maksajatiedon ja lausuntopyyntö-

jen tuomiseksi. 

Integraatiot muiden  

toimijoiden  

tietojärjestelmä- 

palveluihin 

Taustapalveluina hyödynnettävät integraatiot mui-

den toimijoiden tietojärjestelmäpalveluihin, kuten 

työnvälityksen yhteistyökumppaneiden palvelui-

hin. 

Työvoimapalveluiden paikalliset tietojärjestelmäpalvelut 

Työvoimapalveluiden paikalliset tietojärjestelmäpalvelut eivät ole valtakunnal-

lisesti keskitettyjä, vaan muita työvoimapalveluiden tueksi paikallisella tasolla 

tarvittavia tietojärjestelmäpalveluita. 

 

 

Paikallisia tukipalveluita ovat: 

Tietojärjestelmä- 

palvelu 

Kuvaus 

Hankinta Hankinta tukee esim. erilaistiin palveluhankintoi-

hin liittyviä kilpailutuksia sekä sopimusten ja toi-

mittajien hallintaa. 

Maksatus Maksatus tukee esim. erilaisten myönnettyjen 

avustusten, kuten palkkatuen maksua. 



 

Työvoimapalveluiden  
viitearkkitehtuuri 
 

  

20.1.2023 
 

117 (132) 
 

 

Versio: 0.9.3  Tila: Luonnos 

Palkanlaskenta Palkanlaskenta tukee esim. erilaisten myönnettyjen 

avustusten, kuten starttirahan maksua. 

Henkilöstönhallinta Henkilöstönhallinta tukee esim. henkilöstö- ja or-

ganisaatiotietojen hallintaa. 

Taloushallinto Taloushallinto tukee esim. reskontraa, maksulii-

kennettä sekä ulkoista ja sisäistä laskentaa. 

Asianhallinta Asianhallinta tukee organisaation toimintaproses-

seihin sisältyvien asioiden ja asiakirjojen käsittelyn 

ohjaamista niiden koko elinkaaren ajan. 

Asiakaspalvelun  

tuki 

Asiakaspalvelun tuki mahdollistaa asiakkaan tuki-

tarpeiden ja palautteiden vastaanoton, kirjaamisen, 

käsittelyn ja elinkaaren hallinnan. 

Ajanvaraus Ajanvaraus mahdollistaa asiointiaikojen tarkaste-

lun ja varaamisen asiointia varten. 

Videoneuvottelu Videoneuvottelu mahdollistaa etäyhteyksien avulla 

tapahtuvan asioinnin. 

Tilanvaraus Tilanvaraus mahdollistaa tilojen varaamisen esi-

merkiksi tapaamisia tai tapahtumia varten. 

Raportointi ja  

analytiikka 

ks. kuvaus Keskitettyjen tukipalveluiden  

ryhmästä 

Identiteetti- ja  

käyttövaltuushallinta 

ks. kuvaus Mahdollistavien taustapalveluiden  

ryhmästä 

Muut  

työviranomaisen tai 

kuntien tieto- 

järjestelmäpalvelut 

Työvoimaviranomainen tarvitsee toiminnassaan 

myös muita yleisiä, toimialariippumattomia tieto-

järjestelmäpalveluita. Tällaisia tietojärjestelmäpal-

veluita ei ole kuvattu kattavasti tässä viitearkkiteh-

tuurissa. 

  



 

Työvoimapalveluiden  
viitearkkitehtuuri 
 

  

20.1.2023 
 

118 (132) 
 

 

Versio: 0.9.3  Tila: Luonnos 

5.1.2. Tietojärjestelmäkartta 

Työvoimapalveluihin liittyviä tietojärjestelmiä ovat työvoimapalveluiden kes-

kitetyt tietojärjestelmät, työvoimapalveluiden paikalliset tietojärjestelmät sekä 

keskitettyjen tietojärjestelmien hyödyntämät sidostietojärjestelmät. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava. Täysikokoinen kaavio löytyy liit-

teistä ja kaavion sisältöä on avattu tarkemmin seuraavissa aliosioissa. 

 

 

 

Kaavio 19 – Tietojärjestelmäkartta 
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Työvoimapalveluiden keskitetyt,  

työvoimaviranomaisille tarjottavat tietojärjestelmät 

 

 

Työvoimapalveluiden keskitettyjä tietojärjestelmiä, joita tarjotaan sellaisinaan 

työvoimaviranomaisten käyttöön, ovat seuraavat: 

Tietojärjestelmä Kuvaus 

Työmarkkinatori Työmarkkinatori tarjoaa julkisille, yksityisille ja 

kolmannen sektorin työelämä- ja koulutuspalvelui-

den tarjoajille sekä eri työnvälitysalustojen työpai-

koille yhteisen palvelun. Työnhakijalle Työmark-

kinatori tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet 

löytää juuri omaa osaamista vastaavaa työtä sekä 

keinoja oman osaamisen parantamiseen. Työnan-

taja saa Työmarkkinatorista entistä kätevämmät 

välineet uusien, sopivien työntekijöiden löytämi-

seen työvoimatarpeisiinsa. 

Työvoimapalvelujen 

asiakkuudenhallinnan 

tietojärjestelmä 

Työvoimapalvelujen asiakkuudenhallinnan tieto-

järjestelmä on työvoimaviranomaisen järjestelmä 

työvoimapalvelujen asiakkuuksien ja palvelupro-

sessien hallintaan sekä järjestettävien palvelujen 

hallintaan. 

Yleinen  

avustusjärjestelmä 

Yleinen avustusjärjestelmä on valtionavustusten, 

tukien ja korvausten käsittelyjärjestelmä, joka hel-

pottaa käsittelijän työtä ja nopeuttaa työnkulkuja. 

Järjestelmässä tehdään rahoitus- ja maksatuspää-

töksiä sekä seurataan määrärahojen sidontaa ja 

käyttöä. 

Aluehallinnon  

asiointipalvelu 

Aluehallinnon asiointipalvelu on asiointijärjes-

telmä, jossa asiakas voi asioida sähköisesti elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, aluehallin-

tovirastojen sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviras-

ton kanssa. Asiakas voi palvelussa saattaa asiansa 

vireille, vastata täydennys- ja lisätietopyyntöihin 

sekä vastaanottaa asiaansa koskevan päätöksen. 
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Keskitetty  

asianhallinta- 

järjestelmä 

Keskitetty asianhallinnan järjestelmä tarjoaa toi-

minnallisuudet toimintaprosesseihin sisältyvien 

asioiden ja niihin liittyvien asiakirjojen käsittelyn 

ohjaamiseen niiden koko elinkaaren ajan. Keskite-

tyssä asianhallintajärjestelmässä käsitellään työ-

voimapalveluihin liittyvät substanssiasiat (vrt. pai-

kallinen asianhallintajärjestelmä muutoksenhaku-

asioille). 

Raportointi- ja  

analytiikkaratkaisu 

Raportointi- ja analytiikkaratkaisu tarjoaa tieto-

alustan sisältämiä tietoja käytettäväksi erilaisiin 

tiedolla johtamisen tarpeisiin. Järjestelmä voi tar-

jota joko käyttäjille valmiita tietotuotteita (esim. 

raportit tai dashboard-näkymät) tai koneellisia ra-

japintoja paikallisten raportointi- ja analytiikkajär-

jestelmien käyttöön. 

Työvoimapalveluiden paikalliset,  

työvoimaviranomaisten vastuulla olevat tietojärjestelmät 

 

 

Työvoimapalveluiden paikallisia tietojärjestelmiä, joiden toteuttaminen on työ-

voimaviranomaisten vastuulla, ovat seuraavat: 

Tietojärjestelmä Kuvaus 

Paikallinen  

hankintajärjestelmä 

Järjestelmä toteuttaa hankinnassa (esim. kilpailu-

tukset, sopimusten ja toimittajien hallinta) tarvitta-

via tietojärjestelmäpalveluita. 

Paikallinen  

maksatusjärjestelmä 

Järjestelmä toteuttaa maksatuksessa tarvittavia tie-

tojärjestelmäpalveluita. 

Paikallinen  

palkanlaskenta- 

järjestelmä 

Järjestelmä toteuttaa palkanlaskennassa tarvittavia 

tietojärjestelmäpalveluita. 
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Paikallinen  

henkilöstöhallinnon  

järjestelmä 

Järjestelmä toteuttaa henkilöstöhallinnossa tarvitta-

via tietojärjestelmäpalveluita. 

Paikallinen  

taloushallinnon  

järjestelmä 

Järjestelmä toteuttaa taloushallinnossa (esim. res-

kontra, maksuliikenne sekä sisäinen ja ulkoinen 

laskenta) tarvittavia tietojärjestelmäpalveluita. 

Paikallinen  

asianhallinta- 

järjestelmä 

Järjestelmä toteuttaa toiminnallisuudet toiminta-

prosesseihin sisältyvien asioiden ja niihin liittyvien 

asiakirjojen käsittelyn ohjaamiseen niiden koko 

elinkaaren ajan. Paikallisessa asianhallintajärjestel-

mässä käsitellään työvoimapalveluihin liittyvät 

muutoksenhakuasiat (vrt. keskitetty asianhallinta-

järjestelmä substanssiasioille). 

Paikallisen  

asiakaspalvelun  

järjestelmä 

Järjestelmä toteuttaa asiakaspalvelun tukipyyntö-

jen käsittelyyn tarvittavat toiminnallisuudet. Pai-

kallisen asiakaspalvelun järjestelmä tukee asiakas-

palvelua, joka liittyy paikallisen tason palveluihin 

(vrt. keskitetty asiakaspalvelun järjestelmä kansal-

lisen tason asiakaspalvelun tukena). 

Paikallinen 

ajanvaraus- 

järjestelmä 

Järjestelmä toteuttaa ajanvarauksessa tarvittavia 

tietojärjestelmäpalveluita. 

Paikallinen  

videoneuvottelu- 

järjestelmä 

Järjestelmä toteuttaa videoneuvottelussa tarvittavia 

tietojärjestelmäpalveluita. 

Paikallinen  

tilanvarausjärjestelmä 

Järjestelmä toteuttaa tilavarauksissa tarvittavia tie-

tojärjestelmäpalveluita. 

Paikallinen  

raportointi- ja  

analytiikkajärjestelmä 

Järjestelmä toteuttaa raportoinnin ja analytiikan 

tietojärjestelmäpalveluita. Järjestelmä voi hyödyn-

tää tietolähteenä keskitettyä tietoalustaa sekä eri-

laisia paikallisia tietovarantoja. 

Paikallinen  

identiteetti- ja  

käyttövaltuus- 

hallintajärjestelmä 

Järjestelmä toteuttaa identiteetti- ja käyttövaltuus-

hallinnan tietojärjestelmäpalveluita. Järjestelmä on 

yhteydessä keskitettyyn asiantuntijoiden tunnistau-

tumisratkaisuun. 

Muut työvoimaviran-

omaisen tai kuntien 

tietojärjestelmät 

Työvoimaviranomainen tarvitsee toiminnassaan 

myös muita yleisiä, toimialariippumattomia tieto-

järjestelmiä. Tällaisia tietojärjestelmiä ei ole ku-

vattu kattavasti tässä viitearkkitehtuurissa. 
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Keskitettyjen tietojärjestelmien hyödyntämät sidostietojärjestelmät 

 

 

Työvoimapalveluiden ulkopuolisia sidostietojärjestelmiä, joiden hyödyntämi-

nen tapahtuu keskitettyjen tietojärjestelmien kautta, ovat seuraavat: 

Tietojärjestelmä Kuvaus 

Työvoima- ja  

yrityspalvelujen  

tietoalusta 

Tietoalusta kokoaa ja tarjoaa tietoa KEHA:n ja 

TEM:n tarpeisiin. Ratkaisu sisältää myös käyttö-

liittymän tietojen tarkasteluun ja jatkokäsittelyyn. 

Asiantuntijoiden  

tunnistautumisratkaisu 

Asiantuntijoiden tunnistautumisratkaisu tarjoaa 

palvelut asiantuntijana toimivan henkilön henkilöl-

lisyyden sähköiseen todentamiseen. 

Kansallisen  

asiakaspalvelun  

järjestelmä 

Järjestelmä tuottaa asiakaspalvelun tukipyyntöjen 

käsittelyyn tarvittavat toiminnallisuudet. Kansalli-

sen asiakaspalvelun järjestelmä tukee asiakaspal-

velua, joka liittyy kansallisen tason palveluihin 

(vrt. paikallisen asiakaspalvelun järjestelmä pai-

kallisen tason asiakaspalvelun tukena). 
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Work in Finland -

verkkosivusto 

Work in Finland -verkkosivuston tehtävä on olla 

näyteikkuna ja tietopankki Suomessa työskente-

lystä kiinnostuneille osaajille. Work in Finland -

toiminto tulee olemaan Business Finlandin ja 

KEHA-keskuksen yhteinen vuodesta 2024 alkaen. 

Verkkosivuille on tarkoitus integroida Työmarkki-

natorin työperäisen maahanmuuton ja kansainväli-

sen rekrytoinnin kyvykkyydet soveltuvin osin. 

Work in Finland -verkkosivusto pitää sisällään 

kansainvälisille työnhakijoille suunnatun  

workinfinland.com-sivuston sekä työnantajille 

suunnatun workinfinland.fi-sivuston. 

Suomi.fi - Tunnistus Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon asiointipal-

veluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Palvelu on 

käytössä sähköisissä asiointipalveluissa, joissa 

käyttäjä pitää tunnistaa luotettavasti. 

Suomi.fi - Valtuudet Suomi.fi-valtuuksissa yksityishenkilöt, yritykset ja 

yhteisöt voivat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan 

asioita puolestaan. 

Suomi.fi - Viestit Suomi.fi-viestit on turvallinen tapa viestiä julkisen 

hallinnon ja muiden palvelua käyttävien organisaa-

tioiden kanssa. 

Suomi.fi -  

Palvelutietovaranto 

(PTV) 

Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on valtakun-

nallinen keskitetty tietovaranto, johon kunnat, val-

tio ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti 

palvelunsa ja niiden asiointikanavat. 

Väestötietojärjestelmä 

(VTJ) 

Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen sähköi-

nen perusrekisteri, josta löytyvät ajantasaiset hen-

kilötiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vaki-

naisesti tai tilapäisesti asuvista ulkomaalaisista 

henkilöistä. Järjestelmässä on tiedot myös raken-

nuksista, rakennushankkeista, huoneistoista sekä 

kiinteistöistä, joilla rakennukset sijaitsevat. 

Kelan  

järjestelmät 

Kelan järjestelmät, joiden kanssa vaihdetaan lau-

sunto-, työnhakutapahtuma-, selvityspyyntö- ja 

maksajatietoja sekä kertymä- ja maksatustietoja. 

Työttömyyskassojen 

järjestelmät 

Työttömyyskassojen järjestelmät, joiden kanssa 

vaihdetaan lausunto-, työnhakutapahtuma-, selvi-

tyspyyntö-, maksaja- sekä kertymä- ja maksatustie-

toja. 
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Yritysasiakas- 

tietovaranto  

(Y-ATV) 

Yritysasiakastietovaranto sisältää yrityksen ja sen 

toimipaikkojen tiedot, yrityksiin liittyvien henki-

löiden tiedot sekä yritysten tapahtumatiedot. Tieto-

varanto sisältää myös ns. yritystukirekisterin, vi-

ranomaiset ja niiden puolesta tukea myöntävät yh-

teisöt ja säätiöt on velvoitettu tallettamaan tiedot 

myöntämistään ja maksamistaan EU-valtiontuista.  

Kasvu CRM Yrityspalvelujen keskitetty asiakkuudenhallintajär-

jestelmä, jota käyttävät ns. Team Finland -toimijat. 

Järjestelmä tulee olemaan Work in Finland -toi-

minnon käytössä yritysten asiakkuudenhallinnan 

tukena, mutta sitä ei tarjota suoraan paikallisten 

työvoimaviranomaisten käyttöön. 

Työnvälitystilasto- 

järjestelmä 

Työnvälitystilastojärjestelmän käyttötarkoitus on 

työ- ja elinkeinohallinnon seurantatilastojen tuotta-

minen työ- ja elinkeinotoimistojen työnhakija-asi-

akkaista ja heille kohdistetuista palveluista sekä 

alueellisesta työllisyystilanteesta ja avoimista työ-

paikoista. 

Tulorekisteri Tulotietojärjestelmän avulla vastaanotetaan ja tal-

letetaan työnantajien ja muiden tulotietojärjestel-

mästä annetussa laissa (53/2018) tarkoitettujen ta-

hojen antamia tietoja sekä välitetään tietoja niiden 

saantiin oikeutetuille viranomaisille ja muille ta-

hoille suoritusten maksajien lakisääteisen ilmoitta-

mis- ja tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi 

sekä tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi. 

EURES HUB EURES HUB -järjestelmää käytetään työnhaku-

profiilien ja työpaikkailmoitusten tietojen välittä-

miseksi EURES-portaaliin. 

EURES-portaali EURES on eurooppalaisten työtä välittävien orga-

nisaatioiden verkosto (European Employment Ser-

vices). EURES-portaalissa julkaistaan kaikki EU- 

ja ETA-alueella avoimiksi ilmoitetut työpaikat. Si-

vustolle on koottu tietoa eri maissa asumisesta ja 

työskentelystä sekä koulutusmahdollisuuksista.  

Toimijoiden  

työnvälitysjärjestelmät 

Työnvälityspalveluiden järjestelmät, jotka välittä-

vät työpaikkailmoitusten tietoja ja joihin voidaan 

välittää työnhakijaprofiilien tietoja. 
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5.2. Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus 

Työvoimapalveluiden keskeisimpien tietojärjestelmien välistä vuorovaikutusta 

on kuvattu seuraavassa. 

⚠ Tämä viitearkkitehtuurin versio perustuu parhaaseen kirjoitushetkellä saata-

villa olevaan ymmärrykseen työvoimapalveluiden tietojärjestelmistä ja niiden 

välisestä vuorovaikutuksesta. Huomioitavaa on, että erityisesti tämän osion ku-

vaukset voivat olla merkittävien muutosten ja tarkennusten kohteena TE-Digin 

tietojärjestelmäkokonaisuuden suunnittelutyön edetessä. Erityisesti kuvaan 

oranssilla merkityt yhteydet ovat epäselviä ja hypoteettisia. 

ⓘ Alla oleva kaavio on havainnollistava.  

Täysikokoinen kaavio löytyy liitteistä. 

 

 

Kaavio 20 – Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus 
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5.3. Tietojärjestelmien käyttö prosesseissa 

Työvoimapalveluiden tietojärjestelmien suhdetta niitä hyödyntäviin prosessei-

hin on kuvattu seuraavassa. 

⚠ Tämä viitearkkitehtuurin versio ei toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen 

keskeneräisyydestä johtuen ota yksityiskohtaisella tasolla kantaa tietojärjestel-

mien käyttöön prosesseissa. Aihetta koskeva ymmärrys tulee tarkentumaan 

TE-Digin tietojärjestelmäkokonaisuuden suunnittelutyön edetessä. 

Työvoimapalveluiden ydinprosessien suorittamisessa tullaan hyödyntämään 

pääasiassa keskitettyjä, laissa käyttövelvoitteen piiriin tulevia tietojärjestelmiä 

(Työmarkkinatori, Työvoimapalveluiden asiakkuudenhallinnan tietojärjes-

telmä, Yleinen avustusjärjestelmää, Aluehallinnon asiointipalvelu, Keskitetty 

asianhallintajärjestelmä). Tämän lisäksi ydinprosessien tukena saatetaan hyö-

dyntää erilaisia paikallisia tietojärjestelmiä, kuten työvoimaviranomaisen tai 

sen taustakuntien sekä hyvinvointialueiden tietojärjestelmiä. 

Työvoimapalveluiden tukiprosessien suorittamisessa tullaan hyödyntämään 

keskitettyjen tietojärjestelmien lisäksi työvoimaviranomaisten tai sen tausta-

kuntien paikallisia tukitoimintojen tietojärjestelmiä. 

Työvoimapalveluiden ohjausprosessien suorittamisessa tullaan hyödyntämään 

pääasiassa työvoimaviranomaisen tai sen taustakuntien paikallisia, esim. johta-

misen ja kehittämisen tietojärjestelmiä. 
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6.  Teknologia-arkkitehtuuri 

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuri ei ota kantaa teknologia-arkkitehtuuria 

koskeviin kysymyksiin. Teknologia-arkkitehtuuriin liittyvät ratkaisut jäävät 

näin ollen viitearkkitehtuurin soveltajien vastuulle ja määräytyvät palvelusta 

riippuen joko kansallisen tason tai paikallisen tason arkkitehtuureissa. 
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7.  Liitteet 
Viitearkkitehtuuriin sisältyvät seuraavat liitteet: 

• Liite 1 – Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin kaaviot 

• Liite 2 – Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin jatkokehitysaihiot 
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Liite 1 
Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin kaaviot 

Työvoimapalvelun viitearkkitehtuuriin sisältyvät tässä liitteessä mainitut kaa-

viot, jotka on julkaistu QPR:n ylläpitämällä Arkkitehtuuripankki-alustalla. 

Arkkitehtuuripankin käyttö edellyttää ensimmäisellä kerralla kirjautumista Jul-

kaisupankkiin, mikä ei kuitenkaan vaadi käyttäjältä erillistä rekisteröitymistä 

tai käyttäjätunnuksia. Kirjautuminen tapahtuu Julkaisupankki-painikkeen 

avulla osoitteessa https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/: 

 

Kirjautumisen jälkeen viitearkkitehtuurin kaavioihin on mahdollista navigoida 

suoraan alla olevien linkkien avulla. 

Viitearkkitehtuurin kaavioiden ylätason rakenne ja navigointi kaavioihin: 

https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLU-

GIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69

y97jOXe5HjSpK&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_process-

maps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_0 

 

https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5HjSpK&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_0
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5HjSpK&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_0
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5HjSpK&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_0
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5HjSpK&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_0


 

Työvoimapalveluiden  
viitearkkitehtuuri 
 

  

20.1.2023 
 

130 (132) 
 

 

Versio: 0.9.3  Tila: Luonnos 

Suorat linkit viitearkkitehtuurin kaavioihin: 

• Kaavio 1 – Ohjaava lainsäädäntö 

• Kaavio 2 – Strategiset tavoitteet 

• Kaavio 3 – Sidosarkkitehtuurit ja -hankkeet 

• Kaavio 4 – Arkkitehtuuriperiaatteet 

• Kaavio 5 – Toimijat 

• Kaavio 6 – Roolit 

• Kaavio 7 – Palvelukartta 

• Kaavio 8 – Prosessikartta 

• Kaavio 9 – Työvoimapalveluiden suhde  

työllisyydenhoidon ekosysteemiin 

• Kaavio 10 – Työvoimapalveluiden toimijoiden taktisen  

tason vuorovaikutus 

• Kaavio 11 – Työvoimapalveluiden toimijoiden operatiivisen  

tason vuorovaikutus 

• Kaavio 12 – Työvoimapalveluiden prosessien ylätason vuorovaikutus 

• Kaavio 13 – Työvoimapalveluiden työnhakija-asiakkaan  

prosessien vuorovaikutus 

• Kaavio 14 – Työvoimapalveluiden työntarjoaja-asiakkaan  

prosessien vuorovaikutus 

• Kaavio 15 – Käsitemalli 

• Kaavio 16 – Tietoryhmät 

• Kaavio 17 – Tietovarannot 

• Kaavio 18 – Tietojärjestelmäpalvelut 

• Kaavio 19 – Tietojärjestelmäkartta 

• Kaavio 20 – Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus 

  

https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5008p73jL2GYsp9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1390487516
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5008oNJdLI0yt.9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1395066163
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5008oN3.KI0ZtU9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1395422101
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https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe50O9r7VcLIKWt.9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1588376433
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe50O9r7VcLIKWt.9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1588376433
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe4GS4pwNdMYKYqp5i&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_445216941
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe4GS4pwNdMYKYqp5i&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_445216941
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5n85pNBcMYWyt.9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_2141679963
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5n85pNBcMYWyt.9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_2141679963
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5085pw7-KlGZt.9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1142530503
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe50r9pg3cKlOys.9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1883470767
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe50r9pg3cKlOys.9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1883470767
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe50r9r7FfKlCytE9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1888740260
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe50r9r7FfKlCytE9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1888740260
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5nC0ogRcKI0Ztp9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_2017272102
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5nC0rNBdLY4ysU9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_2019665065
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe5nC0ogRdMlGYt.9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_2017268513
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe50S5pNRfLIGWsp9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1441246536
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe50S5ow3bLYGWvE9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1446405538
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?PGPLUGIN&*xlink&VTN=flowchart&SID=iOC0O7afk7wdKlSyvVum40CNmnQ69y97jOXe50S5pw3-K2WYt.9u53&VIE=0&SMI=&PMAIN=processes&PSUB=PGPLUGIN_processmaps&PPRM=MODELID%3D606696550%3F3_0_606696550_1442433913
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Liite 2 
Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin  
jatkokehitysaihiot 

Työvoimapalvelun viitearkkitehtuurin 1.0-version työstön yhteydessä tunnis-

tettuja jatkokehitystarpeita on esitelty seuraavassa. 

Viitearkkitehtuurin ensimmäisen version rajauksiin ja rajoitteisiin liittyen on 

tunnistettu seuraavia laajempia jatkokehitysteemoja, jotka muodostavat pohjan 

viitearkkitehtuurin seuraavien versioiden suunnittelulle: 

Jatkokehitysteema Tarve 

Viitearkkitehtuurin 

hallintamallin  

määrittely 

Määritellä työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin 

hallintamalli, jonka mukaan viitearkkitehtuuria tul-

laan ylläpitämään ja jatkokehittämään. Viitearkki-

tehtuurin hallintamallin kuvaamiseen liittyy mm. 

huomioitavien sidosryhmien ja päivityksissä nou-

datettavien muutosprosessien tarkastelu. 

Työllisyydenhoidon 

ekosysteemin  

kuvausten  

tarkentaminen 

Tarkentaa työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuria 

kuntien työllisyydenhoidon ekosysteemin kuvaus-

ten osalta. Kuvata tarkemmin työvoimapalveluiden 

kokonaisuutta ja sen asemointia osana laajempaa 

työllisyydenhoidon ekosysteemiä sekä ekosystee-

min toimijoiden ja prosessien välistä, toimialarajat 

ylittävää vuorovaikutusta ja rajapintoja. 

Työvoimapalveluiden 

viitearkkitehtuurin  

ja kunnan johtamisen 

viitearkkitehtuurin 

kytkennän  

tarkentaminen 

Tarkentaa työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin 

kytköstä kunnan johtamisen viitearkkitehtuuriin. 

Kuvata tarkemmin kuntien yleisten ohjaus- ja tuki-

prosessien kytkeytymistä työvoimapalveluiden 

prosesseihin. Tämä parantaa myös viitearkkiteh-

tuurin käytettävyyttä konteksteissa, joissa työvoi-

maviranomainen ei ole valmiiksi vakiintunut hal-

lintoyksikkö (esim. kunta), vaan uusi perustettava 

organisaatio (esim. kuntayhtymä). 

Tiedolla johtamisen 

arkkitehtuurin  

tarkentaminen 

Tarkentaa työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuria 

tiedolla johtamisen näkökulmasta tarvittavalla 

tarkkuustasolla. Kuvata tarkemmin esim. tiedolla 

johtamiseen liittyviä tarpeita ja näihin vastaavia 

tietotuotteita, tietotuotteisiin sisältyviä tietoja sekä 

tiedolla johtamisen tarpeisiin suunniteltuja tietojär-

jestelmäpalveluita ja -ratkaisuja. 

Tietojärjestelmä- 

arkkitehtuurin  

selvitettävät asiat 

Tarkentaa työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuria 

avoimien ja selvitettävien tietojärjestelmäarkkiteh-

tuurikysymysten osalta teknisten ratkaisujen suun-

nittelun edetessä. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin 



 

Työvoimapalveluiden  
viitearkkitehtuuri 
 

  

20.1.2023 
 

132 (132) 
 

 

Versio: 0.9.3  Tila: Luonnos 

kuvausten tarkentaminen (esim. integraatiotarpei-

den osalta) tukisi edelleen viitearkkitehtuurin käy-

tettävyyttä työvoimaviranomaisten ICT-ympäristö-

jen suunnittelussa. 

Palvelu- ja  

prosessikartan  

jatkotyöstö 

Tarkentaa ja tarkastella edelleen työvoimapalvelui-

den viitearkkitehtuurin palvelu- ja prosessikartan 

sisältöä esimerkiksi palveluiden/prosessien ryhmit-

telyn ja tarkoituksenmukaisen tarkastelutason 

osalta. Tavoitteena on toisaalta tarjota työvoimavi-

ranomaisille riittävä tuki ja kansallinen standardi 

lakisääteisten palveluiden järjestämiseen, mutta 

toisaalta myös tukea palveluiden integroimista ja 

räätälöintiä suhteessa työvoimaviranomaisten pai-

kallisiin palveluvalikoimiin ja tarpeisiin. 

Kansainvälisen  

rekrytoinnin  

kuvausten  

tarkentaminen 

Tarkentaa työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuria 

suunnitteluvaiheessa olevan kansainvälisen rekry-

toinnin kokonaisuuden osalta. Tarvittavat lisäykset 

ja tarkennukset kuvauksiin niiden kokonaisuuksien 

osalta, jotka jäävät aikataulullisista syistä viiteark-

kitehtuurin 1.0-version ulkopuolelle. 

Lisäksi viitearkkitehtuurin työpajojen sekä työversioiden ja luonnoksen palau-

tekierrosten kommenttien pohjalta on kerätty erillinen lista yksittäisistä tar-

kemman tason jatkoselvitys- ja kehitystarpeista, joihin työssä ole ehditty saa-

maan ratkaisuja. Myös näihin on palattava edelleen viitearkkitehtuurin seuraa-

vissa versioissa ja eri kehitysteemojen jatkotyöstön yhteydessä. 


