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Kolme aaltoa pysyvään palvelurakenteeseen

1.3.2021

Työllisyyden kuntakokeilujen 

käynnistyminen

Vuosi 2022–2023

• Pohjoismainen 

työvoimapalvelumalli

• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 

palvelukeskus

• Työkanava Oy

• TE-digitaaliset palvelut

• Palkkatukiuudistus

• +55-vuotiaiden työllistymisen 

edistäminen 

Vuosi 2024

TE-palvelut 2024

Aalto 1 Aalto 2 Aalto 3



Miten TE-palvelut järjestetään tavoitetilassa vuonna 2025?
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Valmistelurakenne
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Työllisyyden ministerityöryhmä

TEM2024

Työvoimapolitiikan palvelurakenne -alatyöryhmä



1. TE2024-uudistuksen vision ja tavoitteenasettelun tarkentaminen (tietojärjestelmien osalta)

2. Toimintaympäristön analysointi: käynnissä oleva kehitystyö (esimerkkeinä TE Digi, kuntakokeilut)

3. Luonnokset asiakastietojen käsittelyä, valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita ja palvelualustaa 

koskevaksi sääntelyksi

4. TE2024-viitearkkitehtuurin laatiminen

5. Tietojärjestelmäkehittämiseen liittyvä kunta & valtio -yhteistyö ja vuoropuhelu

6. Jatkovalmistelu

KATI-ryhmän tehtäviä – esityksen rakenne
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1. TE2024-uudistuksen vision ja 

tavoitteenasettelun tarkentaminen
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• Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi 28.9.2021, että pääosa nykyisin TE-toimistojen 

vastuulla olevista henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista siirtyisi kuntien vastuulle vuonna 

2024. Näiden palvelujen hankintatehtävät siirtyisivät myös ELY-keskuksilta kunnille. Valtio vastaisi 

työllisyydenhoidon palvelujärjestelmän valtakunnan tason toimivuudesta, valtakunnan tason 

tietojärjestelmästä sekä kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden arvioinnista

• Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä 2.12.2021: Hajautettu palvelujärjestelmä edellyttää 

asiakkaiden palvelut kokoavaa tietojärjestelmää, josta valtio vastaa. Valtion osalta valtakunnallisen 

tietojärjestelmäkokonaisuuden ylläpito ja kehittäminen on KEHA-keskuksen vastuulla.

KATI-valmistelun kannalta päätetyt tai linjatut asiat

31.1.20227 |



8

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut

Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon 
asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi 

 Palvelualusta =Työmarkkinatori 

 Asiakastietojärjestelmäkokonaisuus= Nykyisin URA, uusi(a) tulossa

 Tietovaranto = edellä mainittujen yhteinen tietovaranto

Heikkilä Heikki 20.9.2021
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JÄRJESTELMÄT JA TIETOVARANNOT 2024 MUUTOKSESSA
Näitä olisi pohdittava – mikä on kenenkin rooli tulevaisuudesssa? 

MILLÄ TAVALLA 
TULEVAISUUDEN JULKISTEN 

TYÖVOIMAPALVELUJEN 
JÄRJESTELMÄT JA 

TIETOVARANNOT HALUTAAN 
TOTEUTETTAVAN? 

KUKA TAI KETKÄ  
NIISTÄ 

VASTAAVAT?

MITÄ 
VAIHTOEHTOJA 

ON?

MITÄ 
SÄÄNTELYÄ 
TARVITAAN?



KATI-valmistelun lähtökohta: 

Osittain hajautettu tietojärjestelmäratkaisu

• Perustelut
• Työmarkkinatori kokoaa palvelut asiakkaan näkökulmasta ”yhdeksi luukuksi”

• Vaihtoehto on sisällöllisesti yhteensopiva kuntien TE-palvelujen järjestämisvastuun kanssa, koska 
kunnat voivat halutessaan hankkia omia asiakastietojärjestelmiä ja asiointipalveluja 

• Kunnilla on halutessaan mahdollisuus käyttää valtion yhteistä asiakastietojärjestelmää ja 
asiointipalveluja

• Mahdollistaa tulevaisuudessa siirtymän, jos niin halutaan, kuntien omien asiakastietojärjestelmien 
käyttöön

• Yhteinen tietovaranto, jonka avulla tieto on reaaliaikaista ja pysyy valtakunnan tasolla hallinnassa

• TE-Digi- hanke tukee osaltaan palvelujen järjestämisvastuun siirtoa kunnille

• Ehdot
• Kunnat ovat vastuussa omista järjestelmistään ja niiden yhteensopivuudesta yhteisen tietovarannon 

kanssa

• Valtio on vastuussa yhteisestä asiakastietojärjestelmästä, asiointipalveluista ja tietovarannosta

• Tiivis ja jatkuva yhteistyö valtion ja kuntien välillä tietoarkkitehtuureista ja rajapintaratkaisuista
• Lainsäädäntö
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Tietojärjestelmäratkaisu – käyttövelvoite tietovarannon tasolla 

Heikkilä Heikki, päivitys Blinnikka Päivi 15.12.2021 8.4.2021

Valtion asiakastieto-
järjestelmä

Yhteinen 
tietovaranto

Rajapintapalvelu

Työmarkkinatori

Kuntien 
verkkopalvelut, 

asiakaspalvelu ja 
asiakasohjaus

Raportointi 
ja tilastot

Rekisterilii-
tynnät

Idea: Kunnat velvoitetaan käyttämään yhteistä tietovarantoa järjestelmiensä tietovarantona. Kaikki voivat 
tehdä omia sovelluksia tai käyttää valtion tarjoamaa sovellusta ja asiointiympäristöä. Työmarkkinatori on 
kokoava tekijä.

Plussat:
+ tiedon hallinnointi 
kansallista (TEM)
+ Tieto on reaaliaikaista
+ Antaa mahdollisuuden 
erilaisiin sovelluksiin ja 
kokeiluihin kuntakohtaisesti
+ Antaa mahdollisuuden 
pienille toimijoille käyttää 
valtion tarjoamaa 
järjestelmäkokonaisuutta
+ Kunnilla voi olla 
rinnakkaisrekistereitä

Haasteet:
- Kunnat voivat haastaa mallin 
järkevyyden – erityisesti isot 
toimijat
- Kyky toteuttaa ja ylläpitää 
- Kunnilla voi olla 
rinnakkaisrekistereitä
- Hallintamallista haastava
- Rahoitusmalli

Vaatii:
-Tiukka lainsäädäntö
-Jatkuva yhteistyö kuntien kanssa rajapinnasta, 
tietorakenteista ja muista arkkitehtuureista
- Kunnat rahoittavat omat sovelluksensa

Kuntien omat 
järjestelmät
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Tietojärjestelmäratkaisu: tietovaranto

Heikkilä Heikki 20.9.2021

Työvoimapalvelujen 
operatiivinen 
tietovaranto

Työnhakuprofiilien 
tietovaranto

Työvoimapalvelujen 
raportoinnin ja 

tilastoinnin tietovaranto 

Kuntien täydentävät 
tietovarannot

Valtakunnallisten 
tietojärjestelmäpalvelujen tietovaranto

Palvelualusta
(Työmarkkinatori)

Yhteinen tai kunnan 
asiakastietojärjestelmä

Kunnan täydentävä 
tai muu 

tietojärjestelmä

Raportointi- ja 
tilastointipalvelut 



2. Toimintaympäristön analysointi: käynnissä oleva kehitystyö
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Kokonaisarkkitehtuurin yhteiskehittäminen Oulun kanssa, TE-palvelut 2024 –uudistus

Selvitysraportti – Luonnos kommenteille
12.1.2022

Jussi Kleemola ja Jukka Honkavaara

BroadScope Oy



OHJAUS JA JOHTAMINEN

SEURANTA 
JA 

VAIKUTTA-
VUUDEN 

ARVIOINTI

Työllisyydenhoidon seudullinen palvelujärjestelmä – Palvelut - Ohjaus

Asiakkuuksien hallinta (tarve, palveluohjauksen perusta)

Palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen

Palvelutuotanto

Asiakastyytyväisyys
Asiakaskannan seuranta 

(URA) 
Määräaikaishaastattelujen 
seuranta (URA)

Yhteydenottojen määrä 
(URA)

Asiakaskohtainen seuranta 
(poiminta, URA)

Työttömien työnhakijoiden 
osuus työvoimasta (KELA) 

Työttömyysturva-etuuksien saajat 
ja maksetut etuudet

Työttömyyden kehitys

Aktivointiaste

Hyvinvoinnin kehittyminen 

Palvelutarve, vaikuttavuus

Virta työttömyyteen

Resurssit ja käytetyt panostukset



Ohjauksen ja seurannan tietotarpeet – Tavoitetilan tarpeita 1/3

1. Palvelutuotannon (oma tuotanto) seurannan tarpeita tavoitetilassa:
• Arvio palvelutarpeiden volyymistä ja kustannuksista, käytettävissä olevista resursseista, palvelutuotannosta.

• Asiakasmäärät, vieraskielisten määrät palveluittain, kustannukset/palvelu/asiakas

• Yhteistoiminta-alueen kuntien erillisanalyysit sekä kokonaisuuden analyysi ja vertailu verrokkialueisiin nähden.

• Laadukasta, ajantasainen ja helposti analysoitava tieto sekä valmiit analyysit operatiivisen toiminnan johtamisen tueksi 

• Analysoitu tietoa palveluiden saatavuudesta, sisällöstä ja arvio palveluiden erilaisista vaikutuksista asiakkaille.

• Palveluiden kustannusten keskimääräiset hintatiedot yleiskatteellisen rahoituksen suunnittelemiseksi

• Palveluun pääsy ja palvelun kesto vs. odotettu tulos esim. työllistymisestä.

2. Palvelutuottajien ja koko palvelujärjestelmän operatiivisen seurannan tarpeita tavoitetilassa:
• Asiakkaat yhteisiä: Yhteistoiminta-alueen resurssit yhteisten palvelujen toteuttamiseen

• Palveluiden kustannusanalyysiä kytkeytyen palvelun katteeseen koko asiakasamääristä (jotta ei voi poimia rusinoita pullasta)

• Tilannekuvan lisäksi historiatietoa kehittymisestä hyödynnettäväksi ennakoinnissa

• Vaikuttavuus palvelutuotannon ohjauksessa: ostetun palvelun kustannus vs. tulokset, tulorekkaritietopohjaisesti vaikuttavuushankinnat

• Hintatiedot, asiakaslaatu ( kokemukset), tuloksellisuus, osallisuus kunnassa eri toimialoilla

• Referenssejä ennen palvelutuottajan valintaa

• Palvelutuottajalta edellytetään mahdollisuutta toimia myös keskusalueiden ulkopuolella

• Palvelutuottajan vakavaraisuustiedot



Ohjauksen ja seurannan tietotarpeet – Tavoitetilan tarpeita 2/3

3. Asiakkuuksien hallinta: Tavoitetilan toimintaympäristötieto palvelutarpeiden tunnistamiseksi ja ennakoimiseksi:

• Tulevaisuuden kehitystrendit, kokonaisuuteen vaikuttavien lakien muutosajankohdat, yrityselämän ja aluerakenteiden tulevaisuuden näkymät

• Elinkeinotoiminnan kehittyminen, yritysten sijoittuminen, väestökehitys, muuttoliike, oppilaitoksista valmistuvat, kv-rekrytointi yrityksiin.

• Työantajien kokemat rekrytointiongelmat

• Tietoa toimijoille yhteisten asiakasryhmittelyjen muodostamiseksi ja tunnistamiseksi erillisten sijaan. 

• Etuus- ja palvelutietojen yhdistäminen

• Hyvinvointialueiden arviot väestöpohjasta alueella

• Kokonaiskuva palvelutarpeista: Asiakkaiden tarpeet käyttää monia eri palveluita ( Hyvinvointialueet, Kela). 

• Hiljaisia signaaleja ja ennakointitietoa toimialoista

• Työmarkkinat kansainvälistyy, tietoa myös laajemmalta alueelta ja naapurimaista.

• Koulutusorganisaatioiden toiminta ja työvoimatarpeet
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3. Luonnokset asiakastietojen käsittelyä, valtakunnallisia 

tietojärjestelmäpalveluita ja palvelualustaa koskevaksi sääntelyksi
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Keskeiset ehdotukset 1/2

• Asiakastietojen käsittelyä ja tietojärjestelmäpalveluita koskevat säännökset osa 
järjestämislakia, luku 13 Asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset 
tietojärjestelmäpalvelut ja luku 14 Palvelualusta

• Asiakastietojen osalta säännökset käyttötarkoituksista, käsiteltävistä tiedoista, 
tiedonsaantioikeuksista

• Käyttötarkoituksiin ja käsiteltäviin tietoihin tehty joitakin täsmennyksiä
• Tiedonsaantioikeutta koskevaa pykälää tarkennetaan tarvittavin osin, kun tehtävien jako eri tahojen 

välillä täsmentyy, vielä puutteellinen
• Tietojen luovuttamista koskevat erityissäännökset (6 §) täsmentyy myös jatkovalmistelussa

• Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut (7 §)
• Yhteistyö KEHA-keskuksen ja työvoimaviranomaisten välillä tietojärjestelmäpalvelujen 

kehittämisessä
• Velvollisuus käyttää valtakunnallista tietovarantoa ja palvelualustaa

• Valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettavat tiedot (8 §)
• Täsmennyksiä sisältöön, asetuksenantovaltuus
• Mahdollisuus myös palveluntuottajille tallentaa tietoja varantoon palvelun etenemisestä ja tuloksista

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 31.1.2022 23



Keskeiset ehdotukset 2/2

• Valtakunnallisen tietovarannon rekisterinpitäjyys (10 §)
• Yhteisrekisterinpitäjinä KEHA-keskus ja työvoimaviranomaiset

• KEHA-keskus vastaisi keskitetysti tietojen luovuttamisesta ns. kolmansille tahoille

• Valtakunnallisen asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudet (11-13 §)
• Kuka myöntää, kenelle myönnetään ja millä edellytyksillä

• Käyttöoikeuden muuttaminen ja poistaminen

• Työvoimaviranomaisen oma asiakastietojärjestelmä (14 §)
• Työvoimaviranomainen vastaa käyttämästään järjestelmästä ja tiedonhallintalain nojalla siten 

käyttöoikeuksien hallinnasta

• Käsiteltävien tietojen laadun vuoksi edellytetään vastaavia rajauksia kuin valtakunnallisen 
järjestelmän käyttöoikeuksiin 

• Erityisesti eri toimijoiden roolien täsmentyminen vaikuttaa vielä pykälien sisältöön

• Palvelualustaa koskevat pykäläluonnokset, kuten HE 225/2021 vp 
• Muutokset mahdollisia jatkovalmistelun aikana

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 31.1.2022 24



4. TE2024-viitearkkitehtuurin laatiminen
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• Viitearkkitehtuuri yhdistää TE2024-palvelujärjestäjän (so. kaupunki tai kuntien yhteistoiminta-alue) palvelut, 

tietovarannot sekä tietojärjestelmät yhdeksi havainnolliseksi kuvaukseksi.

• Määritelmällisesti viitearkkitehtuurin tarkoituksena on jäsentää ja määrittää ratkaisukokonaisuuden 

keskeisimmät rakenneosat ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi TE2024-palvelujärjestäjän 

organisaatiorakenteeseen tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin. Viitearkkitehtuurin aikajänne on 

1-2 vuotta TE2024-uudistuksen lainsäädännön valmistumisesta eli noin vuonna 2025 

• TE2024-viitearkkitehtuurin laatimisessa käytetään vertailukohtana STM:n johdolla laadittua hyvinvointialueiden 

viitearkkitehtuuria.

TE2024-viitearkkitehtuuri

31.1.202226 |

https://soteuudistus.fi/hyvinvointialueiden-viitearkkitehtuuri


• Viitearkkitehtuuri pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

• Toiminta-arkkitehtuuri
• Mitä palveluita TE2024-alue tarjoaa asiakkaille?
• Mitä ovat TE2024-alueisiin liittyvät toimijat ja niiden välinen vuorovaikutus?
• Mitä ovat TE2024-alueiden ydin-, tuki-, ja ohjausprosessit?

• Tietoarkkitehtuuri
• Millaisia tietovirtoja toimijoiden välillä on? Mihin lainsäädäntöön tietojen luovutukset ja tiedonsaantioikeudet 

perustuvat?
• Mitä tietoja TE2024-alueet käsittelevät?
• Missä tietovarannoissa tiedot ovat?

• Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
• Mitä tietojärjestelmäpalveluita ja tietojärjestelmiä TE2024-alue tarvitsee?
• Millaisia tietovirtoja tietojärjestelmien välillä liikkuu?
• Miten tietojärjestelmiä eri prosesseissa hyödynnetään?

TE2024-viitearkkitehtuuri

31.1.202227 |





5. Tietojärjestelmäkehittämiseen liittyvä kunta & valtio -yhteistyö ja 

vuoropuhelu
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• On välttämätöntä ja yhteistyötä tullaan tiivistämään vuosien 2022 ja 2023 aikana

• Tietojärjestelmien yhteensovittaminen

• Yhteisen tietovarannon ja palvelualustan sekä asiakkuudenhallintajärjestelmän

käyttöönotto

• Yhteistyön tavat (täydentyy)

• Kuntaliiton ja TEMin yhteistyöfoorumit

• Yhteistyö kuntakokeiluissa mukana olevien kuntien kanssa

• Howspace-alusta kuulemisen välineenä

• Haasteena kuntien suuri määrä ja yhteistyö erityisesti niiden kuntien kanssa, jotka eivät 

ole mukana kuntakokeiluissa, tähän pyydetty tukea Kuntaliitolta

Kuntien ja valtion välinen yhteistyö
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6. Jatkovalmistelu
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käynnistyminen

Vuosi 2022–2023

• Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 

palvelukeskus

• Työkanava Oy
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Tietojärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuuri -valmistelu


