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”TE-DIGI”
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Työmarkkinatori mahdollistaa

tulevaisuuden 
työelämäpalvelujen

toteuttamisen orkestroimalla 
oikeat palvelut, oikeille asiakkaille, 

oikeaan aikaan
ja

oikean toimijan kautta.

TYÖMARKKINATORIN VISIO
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Olemme tekemässä työn ja osaamisen palvelua, jonka

Pidemmällä aikavälillä työvoima- ja elinkeinopalvelut tulevat muodostamaan 
kokonaisuuden eli ekosysteemin, joka perustuu sekä julkisten että yksityisten 
toimijoiden käytössä olevaan yhteiseen tietoon ja tiedonvaihtoon. 

• Kokonaisuuden pohjana toimii Työmarkkinatori.

Lyhyen aikavälin tavoitteina ovat 
• Sujuvampi ja työttömyyden pitkittymistä ennaltaehkäisevä asiakasohjaus. 
• Selkeät, työnhakijoiden oma-aloitteisuutta tukevat verkkopalvelut. 
• Toimintatapojen ja tietojärjestelmien uudistamisella byrokratian 

vähentäminen ja käytäntöjen yhtenäistäminen.
TE-DIGI



4

Työmarkkinatori 

12/2018

on

julkisesti 
rahoitettu 

palvelualusta.

Ei kilpaile
markkinaehtoisten 

työnvälitysyritysten kanssa, vaan 

luo
myös näille 

lisäarvoa
oman liiketoimintansa 

edistämiseksi.

Tavoitteena on aikaansaada 
kansallinen työnvälityksen eri 

palvelualustojen 

kokonaisuus,
joka edistää avointen työpaikkojen 

täyttymistä, työtilaisuuksien 
löytämistä sekä menestyessään 

uusien työtilaisuuksien syntymistä.Käyttö on 

veloituksetonta.
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• jossa osaamisen kysyntä ja tarjonta kohtaavat
• jossa on tietoa koulutustarjonnasta ja osaamisen kehittämisestä
• jossa on tietoa työmarkkinoista, ammateista ja tulevaisuuden työelämästä
• joka on henkilökohtainen ja taipuu käyttäjän tilanteeseen 

• helposti
• ennakoivasti
• kokonaisvaltaisesti

• joka kokoaa yhteen ja mahdollistaa julkisen ja yksityisen työnvälityksen sekä 
kasvun palvelut uudella verkostomaisella toimintatavalla ja 
yhteiskehittämisellä.

• joka ei kilpaile markkinoilla, vaan luo sinne lisäarvoa
• jonka käyttämisestä hyötyvät kaikki osapuolet

Olemme tekemässä palvelua…

Kokonaisuus rakentuu pala kerrallaan vuosina 2018 – 2020
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OSAAJIEN 
LÖYTÄMINEN

TYÖMAHDOLLI-
SUUDET

Löytävät etsimiään osaajia 
nopeammin ja paremmin 
sopivien palveluntuottajien 
avulla. Saavat tukea 
liiketoiminnan kasvuun. 

TYÖNANTAJAT
(yksityinen / julkinen)Löytävät paremmin ja 

nopeammin juuri omaan 
osaamiseensa sopivia töitä. 
Pystyvät paremmin pitämään 
huolta oman osaamisensa 
pitämisestä ajan tasalla.

KANSALAISET

Pystyvät seuraamaan tavoitteiden 
täyttymistä ja palveluntuottajien 
suoriutumista. Suunnittelua ja 
järjestämistehtävässä auttavaa 
tilastotietoa.

PALVELUIDEN 
ORKESTROIJAT
(maakunta / valtio)Pääsevät tarjoamaan omia 

palveluitaan laajalle 
käyttäjäkunnalle. Saavat tietoa, 
jonka avulla voivat kehittää 
palveluitaan sekä löytää uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. 

PALVELUNTARJOAJAT
(yksityinen / julkinen / kolmas sektori)

LIIKETOIMINTAA
TYÖMARKKI-

NOIDEN 
TOIMIVUUS

VALUUTTANA
OSAAMINEN

Työmarkkinatorin myötä
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Yhteiskehittäminen asiakaspalautteiden ja 
käyttäjäkokemusten avulla

Uusia AI/tekoälyratkaisuja 
etsitään ja kartoitetaan 
pilottien, kokeilujen, eri 

toimialakohtaisten ratkaisujen 
sekä innovaatio-

kumppanuuksien avulla.

Referenssiryhmät 
yhteiskehittämisen 

väylänä

(lähes 300 tahoa)

Uudistunut 
Työmarkkinatori 
julkaistaan 2019.
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Mitä palveluita Työmarkkinatori käytännössä tarjoaisi?

Vielä on mahdotonta kuvitella mitä kaikkia uusia palveluita Työmarkkinatori 
rakentuessaan synnyttää. Esimerkkejä:

12/2018

Palvelussa näkyvät 
työpaikat kaikilta mukana 

olevilta 
työnvälitysalustoilta. 

Työnhakijan ja 
työnantajan ei tarvitse 

seurata lukuisia eri 
palveluita.

Palvelu osaa neuvoa 
työnhakijaa, jos häneltä 

puuttuu esim. koulutusta 
tai osaamista, jota hänen 

hakemissaan 
työtehtävissä 

työskentelevillä ihmisillä 
normaalisti on. Palvelu 
voisi samalla näyttää, 

mistä puuttuvaa 
koulutusta saa.

Paikkakunnan vaihtoa 
suunnitteleva työnhakija 
voi löytää palvelun kautta 

tiedot esim. alueiden 
asuntotarjonnasta, 

päiväkoti- ja kouluhausta.

Koulutusta tarjoavat 
toimijat voisivat palvelun 

kautta kohdennetusti 
löytää täsmäkoulutusta

tarvitsevia työnhakijoita. 
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TYÖMAHDOLLISUUKSIEN LÖYTÄMINEN

URASUUNNITTELU

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Kansalaisen tarina: Näin Työmarkkinatori ohjaa Annaa

12/2018

UNELMIEN TYÖPAIKKA 
25-VUOTIAANA

• Anna päivittää Työmarkkinatorin 
profiiliaan ahkerasti ja saa ehdotuksia 
työharjoittelupaikoista. 
• Anna saa uraohjausta ja päättää hakea 

pankkialalle.
• Anna avaa työnhakuprofiilinsa 

ekosysteemin työnvälityspalveluille ja 
saa useita ehdotuksia kiinnostavista, 
työpaikoista.
• Anna saa työpaikan pankista. Hän 

jakaa tarkempaa profiilitietoansa 
työnantajalleen, jotta uran ja 
koulutuksen suunnittelu helpottuu. 

TYÖURAN 
MAHDOLLISTAMINEN 
16-VUOTIAASTA ALKAEN

•Annan opinto-ohjaaja ohjaa hänet 
tekemään profiilin Työmarkkinatorille.
•Anna  täydentää profiiliaan ja miettii 

millaista työtä haluaisi tehdä.
• Työmarkkinatorilla toimiva 

virtuaaliassistentti ehdottaa Annalle 
useita kiinnostavia uravaihtoehtoja.
•Anna huomaa olevansa kiinnostunut 

kirjanpidosta.
•Anna päättää hakea lukioon ja 

myöhemmin kaupalliselle alalle. 

YKSILÖLLISTEN TARPEIDEN 
HUOMIOINTI 
45-VUOTIAANA

• Anna on tehnyt uuden uran 
vaihdettuaan ammattia.
• Annaa vaivaa se, että hänellä ei ole 

aikaa lapsilleen ja ikääntyville 
vanhemmilleen, jotka alkavat tarvita 
apua. 
• Ekosysteemin palvelut ehdottavat 

ratkaisuksi joustavampaa työtä sekä 
kertovat ikääntyville ihmisille tarjolla 
olevista palveluista. 
• Anna löytää uuden joustavamman työn 

sekä apua vanhemmilleen.

PROAKTIIVINEN VÄLIINTULO 
32–33-VUOTIAANA

• Nousujohteisesta urasta huolimatta 
Anna ei ole tyytyväinen työhönsä.
• Työmarkkinatorilla toimiva palvelu 

varoittaa Annaa pankkialan 
työpaikkojen vähentymisestä 
lähivuosina. Palvelu kehottaa 
miettimään uusia uravaihtoehtoja. 
• Anna innostuu useista ammateista, 

joita ekosysteemin palvelut 
ehdottavat hänelle.
• Anna kouluttautuu kirjanpidon 

opettajaksi työn ohella..
• Valmistuttuaan Anna löytää 

Työmarkkinatorin kautta uuden 
työpaikan. 

ELÄMÄNTUKIPALVELUT

KOULUTUS TYÖELÄMÄÄN VAIHTO UUSIIN TÖIHIN 
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Työmarkkinatorista muodostuu 
työelämäpalveluiden kokonaisuus

yhdessä tekemällä 
& kehittämällä 
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Kiitos!

@tyomarkkinatori



12

Työmarkkinatorin Hakupalvelussa 
työnhakijat löytävät nykyistä 

kätevämmin juuri hänelle sopivimmat 
avoimet työpaikat ja työnantajat löytävät 

paremmin osaajia 

Työmarkkinatorin Hakupalvelu-toiminnallisuus

12/2018

Ensimmäinen versio julkaistu
27.2.2018

Käyttäjäkokemuksen ja palautteen 
kerääminen ensimmäisen version avulla, 

jotta palvelusta kehittyy 
mahdollisimman hyvin asiakasta 

palveleva

Palvelun käyttäjämäärä kasvava.
Tällä hetkellä noin 8000.

Hakupalvelussa otettu käyttöön 
yleiseurooppalainen 

ESCO-osaamisluokitus

Noin 3000 ammattinimikettä 
(vrt ISCO noin 1100) vastaavat paremmin 

tämän päivän työelämän tarpeisiin

Tuo osaamisen ja taidot näkyväksi

Ammattinimikkeistä osaamislähtöiseen 
kohtaantoon
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Työmarkkinatorin Hakupalvelun 
nykyisen version toiminnallisuudet

12/2018

Työpaikkailmoitusten 
julkaisu sekä TE-

palveluiden sivuilta 
automaattisesti 

siirtyneiden 
työpaikkailmoitusten 

muokkaus

Työpaikkailmoituksen
vaatimusten kanssa 

kohtaavien työnhaku-
profiilien tarkastelu 

Mahdollisuus ottaa 
sähköpostitse yhteyttä 

anonyymeihin 
työnhakuprofiileihin 

suoraan Hakupalvelussa 

Työnhakuprofiiliin 
kanssa 

kohtaavien työpaikka-
ilmoitusten tarkastelu

Anonyymin 
työnhakuprofiilin

julkaisu
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Tekee osaamiseen perustuvan 
työnhakuprofiilin.  Oman osaamisen kuvaus 
on tärkeää, sillä Hakupalvelun kohtaanto
perustuu osaamiseen.

Tekee avoimen 
työpaikkailmoituksen. Työtehtävässä 
tarvittava osaaminen kuvataan 
samalla luokituksella, jolla 
työnhakijat merkitsevät 
osaamisensa. 

Näkee kohdennettuja 
työpaikkaehdotuksia avoimeksi 
ilmoitetuista työpaikoista.

Työmarkkinatorin Hakupalvelu ehdottaa 
työpaikkailmoituksessa vaadittavaan osaamiseen 
sopivia ehdokkaita. 
• Ehdokkaiden järjestys ja rajaus 

työnhakuprofiilissa olevien tietojen mukaan. 
• Ehdotettujen anonyymien profiilien selaaminen. 
• Viestien lähettäminen kiinnostaville ehdokkaille 

suoraan Hakupalvelusta. 

Hakee avoimia 
työpaikkoja 
työpaikkailmoituksessa 
määritetyllä tavalla

Työmarkkinatorin Hakupalvelu

Työnhakija

Työnantaja

KOHTAANTO
Työmarkkinatorin Hakupalvelun ehdotukset 
perustuvat algoritmin automaattiseen 
pisteytykseen. 

Parhaiten tehtävään soveltuva hakija tulee 
työnantajan listalle ensimmäiseksi, 
vastaavasti työnhakijalle ehdotettavat 
työpaikat tulevat sopivuusjärjestykseen.

Kontaktoi
työnhakijoita.


