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Tarkastusviraston kannanotot

Työvoimahallinnon henkilöresursseja on viime vuosina pyritty korvaamaan 
verkossa toimivilla sähköisillä työvoimapalveluilla. Tavoitteena on ollut uu-
distaa valtion palvelurakenteita ja lisätä kansalaisille ja yrityksille tarjotta-
vien sähköisten palvelujen osuutta, jotta palvelut voidaan jatkossa hoitaa 
laadukkaasti nykyistä tehokkaammin ja taloudellisemmin palvelutuotan-
non tuottavuuden parantamiseksi.

Tarkastuksessa on arvioitu, kuinka toimivia ja tarkoituksenmukaisia nä-
mä verkkopalvelut tällä hetkellä ovat. Verkkopalvelujen aiheuttama valtion-
taloudellinen kustannus on pieni, mutta työttömyyden aiheuttamien kan-
santaloudellisten tappioiden vuoksi työnvälityksen välillinen vaikutus on 
merkittävä, myös valtiontalouden kannalta. 

Tarkastushavaintojen mukaan työhallinto on ollut ensimmäisiä verkko-
palvelujen kehittäjiä valtionhallinnossa. Palveluja on pyritty kehittämään 
asiakkaiden tarpeista lähtien, mutta kehittämiseen käytettävissä olevat re-
surssit ovat olleet vaatimattomia esimerkiksi suhteessa työvoimapoliittisiin 
menoihin. Valtion tuottavuusohjelma on vauhdittanut verkkopalveluihin 
siirtymistä. Kaikkia asiakkaita ei enää ole tarkoituskaan palvella TE-toi-
mistoissa henkilökohtaisesti. 

Asiakkaan palvelutarpeiden tunnistaminen on muuttunut vaikeammak-
si, koska kaikkia asiakkaita ei enää tavata kasvokkain. Asiakkaiden jako pal-
velulinjoille tapahtuu mekaanisesti, eikä siinä oteta huomioon asiakkaan to-
dellista työmarkkinakokemusta ja -osaamista. Osuvien työtarjousten teko on 
vaikeutunut, sillä verkkoon tallennettujen tietojen tai puhelinkeskustelun pe-
rusteella on vaikea muodostaa kuvaa työnhakijan todellisesta potentiaalista.

Verkkopalvelujen tavoitteena on ollut siirtää rutiininomaisia tallennus-
tehtäviä virkailijoilta asiakkaille. Tällöin TE-toimistojen virkailijat voisi-
vat keskittyä vaativampiin neuvontatehtäviin. Tässä ei ole täysin onnistut-
tu, sillä asiakkaiden verkossa täyttämiin tietoihin sisältyy usein virheitä, 
joita TE-toimistoissa joudutaan korjaamaan. Osa tiedoista tulee tallennet-
tua järjestelmään täten kahteen kertaan. Syvällisempään neuvontapalve-
luun käytettävissä oleva vastaanottoaika ei ole TE-toimistoissa lisääntynyt 
verkkopalvelujen myötä. 

Verkkopalvelujen käyttöliittymiä tulisi muokata mahdollisimman sel-
keiksi ja yksinkertaisiksi käyttää. Sivustoilla olisi syytä välttää turhan moni-
mutkaista virkakieltä. Jos verkkopalveluja halutaan kehittää toimivammik-
si, niihin tulisi myös panostaa nykyistä enemmän resursseja. Tämä säästäisi 
myös virkailijoiden aikaa ensisijaisiin asiakaspalvelutehtäviin.  

Sähköisten työvoimapalvelujen seuranta ja arviointi ovat olleet puutteel-
lisia, mutta sinänsä seurantakäytäntö ei ole poikennut yleisestä linjasta. Yk-
sittäisten tilastollisten tunnuslukujen seurannan perusteella ei voida tehdä 
päätelmiä politiikkatoimien ja ohjelmien vaikutuksista.

Verkkopalvelujen vaikutusten kunnollinen arviointi on tällä hetkellä 
mahdotonta, sillä palvelujen tietokannassa ei säilytetä kahta vuotta van-
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hempia asiakastietoja. Täten tietoja ei voida yhdistää esimerkiksi Tilasto-
keskuksen työssäkäyntitilastoon, joka valmistuu vasta kaksi vuotta kunkin 
tilastovuoden jälkeen. Tähän asiaan tulisi työ- ja elinkeinoministeriössä 
kiinnittää huomiota. 

Tarkastusvirasto katsoo, että henkilökohtaisia työnvälityspalveluja ei voi-
da tulevaisuudessakaan kokonaan korvata sähköisillä palveluilla. Osa asiak-
kaista ei osaa tai voi käyttää verkkopalveluja – asiakkaalta voi esimerkiksi 
puuttua verkkopankkitunnukset. Jotkut ovat periaatteesta vastaan tämän-
tyyppisiä ”palveluja” ja haluavat henkilökohtaista palvelua. Osa asiakkais-
ta tarvitsee jatkossakin syvällisempää neuvontaa ja ohjausta, eritoten työ-
markkinoille tulevat nuoret, joiden tiedot ja kokemukset työelämästä ovat 
usein hyvin vähäisiä. Nämä henkilöt muodostavat kansantalouden kannal-
ta potentiaalisesti hyvän työntekijäjoukon, jolla koko työura on vielä edessä.

Osa työhallinnon verkkopalveluista on asiakkaiden mielestä kohtuulli-
sen hyvin toimivia. TE-toimistojen mukaan verkkopalveluja pitäisi mark-
kinoida ja mainostaa nykyistä enemmän, sillä jatkuvasti vaihtuvien asiak-
kaiden tiedot palveluista ovat usein hataralla pohjalla. Tiedottaminen tulisi 
hoitaa keskitetysti valtakunnan tasolla. Käytännössä työ- ja elinkeinominis-
teriön tulisi vastata palvelujen markkinoinnista. 

Tarkastuksen perusteella ei voitu varmistua verkkopalvelujen hyödyis-
tä työnvälityksessä henkilökohtaiseen palveluun verrattuna.  Toisin sanoen 
toistaiseksi on epävarmaa, onko verkkopalveluilla pystytty kompensoimaan 
sitä työttömyyden pitkittymistä, joka on aiheutunut TE-henkilöstön vähe-
nemisestä. 

Tarkastusviraston suositukset

Tarkastusvirasto suosittaa, että työ- ja elinkeinoministeriö
1. arvioi järjestelmällisemmin ja syvällisemmin verkkopalvelujen vai-

kutuksia ja varmistaa tähän tarvittavien aineistojen saatavuuden
2. selvittää, jaetaanko työmarkkinoille tulleet nuoret eri palvelulinjoille 

oikeudenmukaisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
3. selventää verkkopalveluissa käytettävää kieltä ja parantaa verkko-

palvelun käyttöliittymää 
4. markkinoi verkkopalveluja valtakunnallisesti.
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1 Mitä tarkastettiin?

Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistojen) henkilöstöresursseja on vii-
me vuosina vähennetty osana valtion tuottavuusohjelmaa. Viimeisten kym-
menen vuoden aikana henkilöstön määrä TE-toimistoissa on vähentynyt 
noin neljänneksellä. Samalla työhallinnon sähköisiä palveluja on lisätty. Tar-
koituksena on ollut korvata henkilökohtaisia palveluja verkkopalveluilla. 

Sähköisten työvoimapalvelujen toimivuus nousi esiin Nuorisotyöttömyy-
den hoito -tarkastuksen (8/2014) kuluessa. Useissa TE-toimistoissa asian-
tuntijat olivat sitä mieltä, että varsinkaan nuorille työnhakijoille sähköiset 
palvelut eivät aina ole riittäviä. Monet nuoret tarvitsisivat enemmän hen-
kilökohtaista ohjausta. Tähän ei kuitenkaan aina ole riittävästi aikaa. Seu-
rauksena on työttömyyden pitkittyminen. 

Työttömyyden kustannukset niin valtiontaloudelle, kansantaloudelle 
kuin työttömäksi jääneille kansalaisille ovat tunnetusti suuret. Työttömyy-
den kansantaloudellinen kustannus ei ole työttömän nostama päiväraha, 
sillä työttömyyspäiväraha on pelkkä tulonsiirtoerä, joka ei lisää tai vähen-
nä yhteiskunnan hyvinvointia. Työttömyyden todellinen hyvinvointitappio 
on menetetty kokonaistuotanto ja tämän myötä menetetyt kulutusmahdol-
lisuudet. Tätä voidaan karkeasti mitata palkansaajien keskipalkalla 35 000 
euroa vuodessa.  Täten 100 000 työtöntä aiheuttaa noin 3,5 miljardin euron 
hyvinvointitappion. 

Toimivilla työvoimapalveluilla vähennetään kitkatyöttömyyttä eli sitä 
aikaa, joka työnhakijalta kuluu uuden työn etsimiseen työpaikan vaihdok-
sen yhteydessä tai opiskeluiden päättämisen jälkeen. On siis ensiarvoisen 
tärkeää valtion- ja kansantalouden kannalta, että työnhakijat ja työnanta-
jat kohtaavat mahdollisimman nopeasti ja vaivatta. Tämän kohtaamisen pa-
rantamisessa työvoimapalvelut ovat tärkeitä, annettiin niitä sitten verkos-
sa, puhelimessa tai henkilökohtaisesti.

Kansantulon pienentyessä julkinen sektori (valtio ja kunnat) menettää 
mittavan määrän verotuloja. Veroaste – verot ja sosiaaliturvamaksut suhtees-
sa bruttokansantuotteeseen – oli vuonna 2013 noin 44 prosenttia. Nämä vai-
kutukset tulisi kuitenkin ottaa huomioon ainoastaan silloin, kun arvioidaan 
työttömyyden valtiontaloudellisia kustannuksia. Kansantalouden kannal-
ta muutokset veroissa eivät ole kustannusta tai hyötyä vaan tulonsiirtoeriä.

Valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan TE-toimistojen toimintame-
not olivat 161 miljoonaa euroa. Erilaisiin työhallinnon toimenpiteisiin (työ-
voimakoulutukseen, palkkatukeen, valmennukseen, ym.) kului 579 miljoonaa 
euroa. Lisäksi osa työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenoista (yhteen-
sä 61 miljoonaa euroa) ja ELY-keskusten toimintamenoista (215 miljoonaa 
euroa) voidaan laskea työvoimapalvelujen menoihin. Julkisiin työvoima-
palveluihin käytettiin täten suoraa budjettirahoitusta vajaat miljardi euroa. 

Sähköisten työvoimapalvelujen suora valtiontaloudellinen merkitys on 
pieni. Kuluvalla vuosikymmenellä julkisten sähköisten työvoimapalvelu-
jen ylläpitoon on käytetty 2,3–3,1 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä sisäl-
tää muun muassa ohjelmistot, asiantuntijapalvelut, tiedonsiirtopalvelut, 
sähköpostipalvelut ja konsulttipalvelut. Vastaavasti samalla ajanjaksolla 
sähköisten palvelujen kehittämiseen on käytetty 0,5–1,25 miljoonaa euroa 
vuodessa. Tämä summa sisältää atk-asiantuntijapalveluja. Näin ollen verk-

Työttömyyden todellinen 
hyvinvointitappio on menetetty 
kokonaistuotanto

Verkkopalvelut ovat edullisia 
tuottaa – mutta onko niistä hyötyä?
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kopalvelujen kokonaiskustannukset olivat 3,2–4,1 miljoonaa euroa vuosina 
2010–2013. Kuten edellä todettiin, työnvälityspalvelujen välillinen taloudel-
linen merkitys on kuitenkin huomattavasti suurempi sekä valtiontaloudel-
le että kansantaloudelle. 

Tarkastuksen alkuperäisenä tavoitteena oli arvioida työhallinnon ny-
kyisten verkkopalvelujen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäk-
si tavoitteena oli arvioida tilastollisesti yhden esimerkkipalvelun (CV-ne-
tin) vaikutuksia työnsaantiin. Tarvittavien rekisteritietojen puuttumisen 
vuoksi vaikuttavuusarviointia ei kuitenkaan voitu toteuttaa, minkä vuok-
si tarkastuskysymyksiä muutettiin. Tarkastuskysymyksiä olivat seuraavat:

 – Onko verkkopalveluja kehitetty asiakkaiden tarpeisiin?
 – Miten työ- ja elinkeinoministeriö on seurannut palvelujen hyötyjä?
 – Pystytäänkö palvelutarpeet tunnistamaan ilman tapaamista?
 – Onko asiakkaita aktiivisesti ohjattu CV-netin käyttäjiksi?

 
Tarkastus on rajattu työnhakija-asiakkaisiin. Tarkastuksen aineistona on käy-
tetty maan eri osissa sijaitsevissa TE-toimistoissa sekä työ- ja elinkeinomi-
nisteriössä tehtyjä asiantuntijahaastatteluja, tilastotietoja, verkkopalveluihin 
liittyvää asiakirja-aineistoa ja muuta asiaan liittyvää kirjallista materiaalia. 
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2 Onko työvoimahallinto kehittänyt 
sähköisiä työvoimapalveluja 
asiakkaiden tarpeisiin?

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että työhallinto on kehittänyt verk-
kopalveluja pääsääntöisesti asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Kehitystyö al-
koi yli kymmenen vuotta ennen valtion tuottavuusohjelman käynnistymis-
tä. Monissa verkkopalveluissa työhallinnon voidaan jopa sanoa olleen edellä 
aikaansa, sillä palveluja otettiin tuotantoon jo ennen kuin niiden laajamit-
tainen käyttö oli edes mahdollista. Palvelujen kehittämisresurssit ovat kui-
tenkin olleet pienet.

Viime vuosina verkkopalveluihin siirtymistä on osaltaan nopeuttanut 
TE-toimistojen henkilöstöresurssien vähentyminen. Tällä on ollut myös ne-
gatiivisia vaikutuksia työttömyyteen. Toisaalta nopeasti kehittynyt viestin-
täteknologia on tarjonnut uusia mahdollisuuksia verkkopalvelujen kehittä-
miseen, ja myös asiakkaiden odotukset palveluja kohtaan ovat muuttuneet. 
Hyvin monet asiat, ruokaostoksista pankkiasiointiin, on nykyään mahdol-
lista hoitaa verkossa. Luonnollista on, että myös työnvälityspalvelut hoitu-
vat verkon välityksellä.

2.1 Verkkopalveluja on tuotettu jo yli 20 
vuoden ajan

Työvoimahallinto on ollut ensimmäisiä verkkopalvelujen kehittäjiä julki-
shallinnossa. Avoimia työpaikkoja on voinut ilmoittaa ja etsiä internetin 
välityksellä jo vuodesta 1992 lähtien. Tuohon aikaan työpaikkailmoitus-
ten selailu tapahtui lähinnä TE-toimistojen asiakaspäätteiden välityksel-
lä, sillä ensimmäiset kaupalliset internet-selaimet tulivat markkinoille vas-
ta 1990-luvun puolenvälin jälkeen. Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen 
mukaan vuonna 1995 vain seitsemällä prosentilla kotitalouksista oli inter-
netin käyttömahdollisuus kotona (kuvio 1). Nykyään osuus on jo yli 80 pro-
senttia. Tältä osin voidaan todeta työhallinnon olleen edellä aikaansa verk-
kopalvelujen kehittäjänä. Palveluja otettiin tuotantoon ennen kuin niiden 
laajamittainen käyttö oli edes mahdollista. 
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Internetin käyttö työnhakukanavana on tänä päivänä yleistä. Tilastokes-
kuksen kyselytutkimusten mukaan lähes 80 prosenttia työttömistä on viime 
vuosina käyttänyt internetiä työn etsintään tai työpaikkahakemusten lähet-
tämiseen (kuvio 2). Osa internetin käyttäjistä ei kuitenkaan käytä verkkoa 
työnhakuun, sillä yleinen internetin käyttöprosentti oli työttömienkin kes-
kuudessa yli 90.

Yli viidesosa työttömistä ei 
käytä internetiä työnhakuun

1995 1998 2001 2006 2012

Internetin käyttömahdollisuus kotona
= 5 % kotitalouksista

7 % 16 % 32 % 57 % 81 %

Kuvio 1: Internetin käyttömahdollisuus kotona, % kotitalouksista. Lähde: Tilastokeskus, 
kulutustutkimukset eri vuosilta.

Työhallinto on ollut edellä aikaansa 
verkkopalvelujen kehittäjänä
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Historiallisesti TE-toimistojen palvelujen lähtökohtana on ollut henkilö-
kohtainen, kasvokkain annettava palvelu. Muut palvelukanavat – puhelin-
palvelu ja verkkopalvelu – on alun perin kehitetty täydentämään henkilö-
kohtaista palvelua. Vuonna 2010 julkaistussa TE-toimiston monikanavainen 
palvelu raportissa1 todetaan, että tätä aiemmissa strategioissa ja linjauksis-
sa ei otettu kantaa eri palvelukanavien rooleihin työvoimapalvelujen koko-
naisuudessa. Raportissa linjattiin virallisesti ensimmäistä kertaa, että pal-
velukanavia tulisi painottaa eri tavalla eri asiakasryhmissä. 

Vuoden 2013 alusta asiakkaat on ilmoittautumisen jälkeen jaettu kol-
meen asiakasryhmään. Palvelulinja 1 on tarkoitettu suoraan työmarkkinoil-
le suuntautuville asiakkaille, palvelulinja 2 osaamisen kehittämistä tarvit-
seville asiakkaille ja palvelulinja 3 tuetun työllistymisen asiakkaille. Toisin 
sanoen tämän luokittelun mukaan työllistymismahdollisuudet ovat parhaat 
ykköslinjalla ja heikoimmat kolmoslinjalla. Asiakkaalle määritetty palvelu-
linja määrää hyvin pitkälle myös ne palvelut, joita hänen on mahdollista saa-
da (tästä enemmän kertomuksen luvussa 4). Asiakkaat jakautuvat linjoille 
karkeasti siten, että kullakin linjalla on noin kolmasosa asiakkaista.

Työnhakija voi käyttää verkkopalveluja työttömäksi ilmoittautu-
misesta lähtien useassa työnhakuprosessin vaiheessa (ks. kuvio 4). Täl-
lä hetkellä suurin osa työttömäksi ilmoittautuneista tekee ilmoittautu-
misen verkkopalvelussa. Osuus on kasvanut tasaisesti viimeisten viiden 
vuoden aikana ja on samaa suuruusluokkaa kuin kuviossa 2 esitetty in-
ternetiä työnhakuun käyttäneiden osuus. Avoimien työpaikkojen ilmoi-
tuksista valtaosa on tehty verkossa jo pitkään. Sitä vastoin CV-nettipal-
velua käyttää vain yksi kymmenestä työttömästä työnhakijasta (kuvio 3).  

Työttömäksi ilmoittaudutaan 
nykyään pääasiassa 
verkkopalvelussa

74 %

93 %

77 %

93 %

käyttänyt internetiä työn
etsintään tai hakemiseen

käyttänyt internetiä
yleensä

2013    2014 2013    2014

Kuvio 2: Internetin käyttö viimeisen kolmen kuukauden aikana työn etsintään ja hakemi-
seen, osuus työttömistä. Lähde: Tilastokeskus, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 
2013, 2014. 
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Nykyään myös työttömyysturvaa on mahdollista hakea verkon kautta. Nä-
mä vaiheet on esitetty kuvion 4 keskellä. Työttömyysturvan osalta TE-toi-
miston rooli rajoittuu työvoimapoliittisen lausunnon antamiseen; etuuden 
maksajia ovat Kela tai hakijan oma työttömyyskassa. Varsinaiset TE-toimis-
ton tarjoamat palvelut ovat kuvion vasemmalla puolella. Näihin palvelui-
hin ei kuitenkaan katsota olevan tarvetta, jos työnhakijan tiedossa on muu-
tos hakutilanteessa seuraavan kolmen kuukauden kuluessa. Tätä on kuvattu 
kuvion oikealla puolella. Tiedossa oleva muutos voi olla esimerkiksi opis-
kelun tai asepalveluksen aloittaminen.

Kuvio 3: Verkkopalvelujen käyttöosuuksia. Lähde: TEM.

94 %

72 %

11 %

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

2010 2011 2012 2013 2014

avoimen työpaikan ilmoitus verkossa, % kaikista

työnhaun aloitus verkossa, % kaikista hakijoista

CV-netin käyttö, % työttömistä työnhakijoista

avoimen työpaikan ilmoitus verkossa, % kaikista

työnhaun aloitus verkossa, % kaikista hakijoista

CV-netin käyttö, % työttömistä työnhakijoista



Aloitan työnhaun 
osoitteessa te-palvelut.fi. 
Työnhaun voi aloittaa myös 
TE-toimistossa.

Esimerkiksi lomautus päättyy, aloitan työn, 
yritystoiminnan, opiskelun, asepalveluksen, 
perhevapaan, siirryn työkyvyttömyyseläkkeelle tms. 

• TE-toimisto ottaa yhteyttä viimeistään 2 viikon 
kuluttua työnhaun aloittamisesta. 

• Minulle soitetaan tai minut kutsutaan käymään. 
• Keskustelemme suunnitelmistani ja selvitämme, 

tarvitsenko muuta apua, esimerkiksi 
terveyspalveluja. 

• Sovimme, kuinka usein ja millä tavoin 
(käynti/puhelin/s-posti) olemme yhteydessä.

• Haen omatoimisesti työtä (te-palvelut.fi) 
ja minulle lähetetään työtarjouksia. 

• Laitan CV:n nettiin ja voin hakea 
työvoimakoulutukseen verkossa. 

• Aloitan työllistymissuunnitelmassa sovitun 
koulutuksen, valmennuksen tai muun 
toimenpiteen. 

• TE-toimisto antaa lausunnon työttömyysetuuden mak-
samisesta verkossa antamieni tietojen perusteella. 

• Tarvittavat lisätiedot pyydetään puhelimitse tai kirjeitse.

• Haen työttömyysetuutta Kelan verkkosivuilta tai 
omasta työttömyyskassasta (kassasta riippuen joko 
verkkopalvelussa tai paperihakemuksella).

• Teen työttömyysetuuden jatkohakemukset 
verkon kautta.

TYÖLLISTYMINEN AVOIMILLE TYÖMARKKINOILLE

KYLLÄ
Onko työnhakutilanteeni 
muuttumassa seuraavan 
3 kuukauden aikana?

Minulle voidaan lähettää  
työtarjouksia. Voin ottaa  
yhteyttä TE-palveluihin.

EI

Kuvio 4: Työnhakuprosessi vuonna 2014. Lähde: TEM.
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2.2 Kehittämisresurssit ovat pienet

Verkkopalvelujen kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriön tie-
to-osaston sähköiset palvelut -ryhmä ja sen TE-palvelut -tiimi. Ryhmässä 
työskentelee noin kymmenen henkilöä. Ryhmän asiantuntijoiden mukaan 
palveluja on jatkuvasti kehitetty myös asiakkaiden toiveiden perusteella. 
Lähtökohtana on ollut monikanavainen palvelu. Samalla kuitenkin todet-
tiin, että Suomessa työhallinnon verkkopalveluja kehitetään minimimiehi-
tyksellä verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. 

Yksi lähtökohta verkkopalveluiden kehittämisessä olivat 1990-luvun 
lamavuodet, jolloin asiakasmäärät moninkertaistuivat. Tällöin ymmärret-
tiin, ettei kaikille asiakkaille voida tarjota kattavaa henkilökohtaista palve-
lua, eivätkä kaikki asiakkaat sitä edes tarvitse. Edelleen 2000-luvulla säh-
köiset palvelut ovat uudistuneet merkittävästi, ja palveluvalikoima on nyt 
erilainen kuin kymmenen vuotta sitten (kuvio 5).

Kuvio 5: Verkkopalvelujen kehitys. Lähde: TEM.

Verkkopalveluiden aikajana

Työnhakijan omakuvaus
(=CV-netti)

Paikkavahti 2003 2003Työnhakijaksi ilmoittautuminen

Avoimen työpaikan ilmoitus
Paikkatietojen selailu

1992

1993 Haussa oleva työvoimakoulutus

1996

2004Työvoimakoulutukseen haku

2005 Koulutusvahti

CV-vahti20062006Oma työnhaku-palvelu

2008 Meneillään olevat koulutukset 
(työnantajille)

2008Omat työttömyysturvatiedot

2009Työnhakuinfon kuittaus
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Kuviossa 5 verkkopalvelut on jaettu karkeasti kahteen paneeliin: oikeal-
la puolella ovat passiiviset, tiedottavat työnvälityspalvelut ja vasemmalla 
puolella työnhakijan aktiivista panosta edellyttävät palvelut. Painopiste on 
ajan kuluessa siirtynyt tiedottavista palveluista aktiivisempiin palveluihin.

TE-toimistojen tekemillä asiakaspalautekyselyillä kartoitetaan yleises-
ti TE-palvelujen toimivuutta, ja yhtenä osana näitä kyselyjä kerätään pa-
lautetta verkkopalveluista. Myös sähköisten palvelujen pilottiversioista ke-
rätään asiakaspalautetta ennen palvelun siirtymistä tuotantoon. Erikseen 
kaikkia verkkopalveluja koskevia asiakaskyselyjä ei ole viime vuosina tehty. 

Myös TE-toimistojen henkilöstövähennyksillä on ollut oma mer-
kityksensä verkkopalvelujen kehittämisessä. TE-toimiston moni- 
kanavainen palvelu -raportin ohessa ELY-keskuksille ja TE-toimis- 
toille osoitetussa saatekirjeessä (22.6.2010) todetaan seuraavaa: 

”Tulevina vuosina TE-toimiston henkilökohtaiseen palveluun käytettävissä olevat 
resurssit supistuvat tuntuvasti tuottavuusohjelman vaikutuksesta. Palvelujen saa-
tavuuden varmistamiseksi TE-toimiston palvelutuotannossa on hyödynnettävä täy-
simääräisesti eri palvelukanavien vahvuudet ja ohjattava asiakasvirrat sen mukai-
sesti tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin. Myös asiakasodotukset edellyttävät 
uusien palvelumahdollisuuksien kehittämistä.”

Raportin päälinjaus oli se, että merkittävä osa tuolloin (2010) TE-toimis-
tossa kasvokkain tai puhelimitse annettavasta palvelusta korvautuu verk-
kopalveluilla tai kuva-/videoyhteyden välityksellä tuotetuilla ohjaus- ja 
neuvontapalveluilla. Mitä lähempänä asiakas on työmarkkinoita, sitä enem-
män korostuvat verkkopalvelut, ja mitä etäämpänä asiakas on työmarkki-
noista, sitä enemmän korostuvat henkilökohtaiset palvelut. Rutiiniasiointi 
siirretään asiakkaan itsepalveluna hoidettavaksi. Henkilökohtainen palve-
lu rajataan tehtäviin, jotka todella edellyttävät henkilökohtaista kontaktia 
ja asiantuntijatukea. Ideana on se, että rutiiniasioinnin vähentyessä voidaan 
kasvokkain annettavassa palvelussa keskittyä syvällisempään ja laaduk-
kaampaan palveluun.

Sähköisten palvelujen kehittämistä ei ole TE-toimistojen piirissä aina 
pidetty ensisijaisen tärkeänä. Edellä mainitussa vuoden 2010 raportissa vii-
tataan 2000-luvun alkupuolella tehtyihin virkailijakyselyihin. Tuolloin, yli 
kymmenen vuotta sitten, verkkopalveluja ei vielä nähty hyödyllisenä palve-
lukanavana. Henkilökohtaista, kasvokkain annettavaa palvelua sitä vastoin 
pidettiin tärkeänä. Kyselyvastausten taustalla oli ilmeinen huoli työpaikko-
jen menettämisestä, mikäli verkkopalveluilla korvattaisiin enenevässä mää-
rin TE-toimistojen henkilökohtaista palvelua. 

Huoli on ollut sinänsä aiheellinen, koska työvoimahallinnon henkilös-
töä on sittemmin vähennetty, kuten muillakin hallinnonaloilla. Matti Van-
hasen I hallitus käynnisti leikkausten taustalla olevan valtion tuottavuus-
ohjelman vuonna 2003.2 Vuonna 2011 se korvattiin melko samankaltaisella 
valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla. Vuonna 2002 TE-toi-
mistoissa tehtiin yhteensä 3 718 henkilötyövuotta.3 Valtion viimeisimmäs-
sä talousarvioesityksessä tavoite vuodelle 2015 on 2 817 henkilötyövuotta.
 Tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelmien aikana henkilöstöresurssit ovat siis 
vähentyneet noin neljäsosan. VTV:n tuloksellisuustarkastuksessa 8/2014 
havaittiin, että tällä on ollut työttömyyttä pitkittäviä vaikutuksia. Laskel-

Tuottavuusohjelma on 
vauhdittanut verkkopalveluihin 
siirtymistä

TE-toimistoista on vähennetty 
henkilöstöä noin neljäsosa
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missa otettiin huomioon alueelliset työllisyyserot ja muut aluetekijät sekä 
kansantaloudelliset suhdanteet.4

Vuoden 2010 monikanavainen palvelu -raporttia edelsi ja seurasi useita 
sähköisten työvoimapalvelujen laajoja kehittämishankkeita. Vuonna 2003 
käynnistettiin työministeriön e-strategian toimeenpano (ePot-hanke). Hank-
keen selvitysryhmä antoi raporttinsa Julkisen työvoimapalvelun sähköisten 
palvelujen kehittämismahdollisuuksia vuoden 2005 lopulla. TE-palvelujen 
uudistamisen monikanavapalvelujen kehittämisryhmä työskenteli vuosina 
2012–2013 ja antoi raporttinsa keväällä 2013. 

Käynnissä on myös Verkkopalvelujen kehittämisohjelma 2013–2015 se-
kä Virtuaalinen TE-toimisto -hanke. Viimeksi mainitun hankkeen tavoittee-
na on luoda edellytykset virtuaaliselle TE-toimistolle vuoteen 2015 men-
nessä. Virtuaalisen TE-toimiston tarkoituksena on tarjota täyden palvelun 
asiointimahdollisuudet tietyille asiakasryhmille.  Tarkempaa määrittelyä ei 
ole vielä tehty, mutta kyseeseen tulevat lähinnä ne asiakkaat, joilla on par-
haat työllistymismahdollisuudet. 

Tavoitteena virtuaalinen 
TE-toimisto
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3 Miten työ- ja elinkeinoministeriö 
on seurannut ja arvioinut sähköisiä 
palveluja?

Tarkastushavaintojen perusteella työ- ja elinkeinoministeriö on seurannut 
verkkopalvelujen käyttöastetta alueittain ja koko maan tasolla. Lisäksi TEM 
on teettänyt asiakaspalautekyselyjä, joissa on selvitetty myös tyytyväisyyttä 
verkkopalveluihin. Näiden seurantatietojen perusteella ei voida kuitenkaan 
sanoa mitään verkkopalvelujen vaikuttavuudesta työnsaantiin. Ministeriö ei 
ole erikseen selvittänyt verkkopalvelujen vaikuttavuutta. Kunnollisen vai-
kuttavuusarvioinnin tekeminen on tällä hetkellä mahdotonta, sillä verkko-
palvelutietokannan tietoja ei säilytetä kahta vuotta kauempaa.

3.1 Tulosmittarit eivät kuvaa toiminnan 
vaikuttavuutta

Valtion taloudenhoito (toiminta/palvelu/ohjelma ym.) on tuloksellista sil-
loin, kun viranomainen edistää tavoitetilaa mahdollisimman paljon mah-
dollisimman vähin valtiontaloudellisin kustannuksin. Toisin sanoen valtion 
varoilla tulee saada aikaan mahdollisimman suuri määrä hyötyjä.5 Tässä mie-
lessä tuloksellisuus voidaan tulkita myös toiminnan kustannusvaikuttavuu-
deksi. Olennaista tässä on se, että hyödyt ovat nimenomaan viranomaisen 
toiminnasta johtuvia. Muiden vaikuttavien tekijöiden aiheuttamia muutok-
sia ei pidä lukea viranomaisen aikaansaannoksiksi.

Julkisten palvelujen tuottavuuden parantaminen on ollut viimeisten hal-
litusten keskeisiä tavoitteita julkisen talouden ns. kestävyysvajeen supista-
miseksi. Osassa julkisia palveluja tuottavuutta voidaan todennäköisesti pa-
rantaa mm. uuden teknologian avulla. Toisaalta osa julkisista palveluista on 
kuitenkin luonteeltaan sellaisia, joiden tuottavuutta on käytännössä mah-
dotonta parantaa. 

Työvoimapalveluissa tuottavuutta voidaan periaatteessa parantaa si-
ten, että aikaa vieviä rutiinitehtäviä siirretään tekniikan avulla asiakkaiden 
itsepalveluna hoidettavaksi, jolloin virkailijoiden työaikaa jää tärkeämpiin 
tehtäviin, kuten työnhakuneuvonnan hoitamiseen. Parhaassa tapauksessa 
tulokset ja tuottavuus paranevat. Verkkopalveluihin siirtyminen voi siis teo-
riassa toimia kestävyysvajetta supistavana toimenpiteenä.

Tuottavuuden mittaamiseen liittyvät ongelmat kuitenkin hankaloitta-
vat tuottavuustoimenpiteiden vaikutusten seurantaa. Jos työvoimapalve-
lun tuottavuutta mitataan toiminnan volyymitiedoilla, esimerkiksi virkai-
lijaa kohti käsitellyillä työnhakuilmoituksilla, tuottavuutta voidaan nostaa 
teettämällä ilmoitukset itsepalveluna verkossa ja sanomalla virkailijoi-
ta samalla irti. Vaikka näin mitattuna tuottavuus kasvaisi, toiminnan to-
delliset tulokset saattavat huonontua. Työvoimapalvelulain (916/2012) 3 
luvun 1 §:n mukaan työnvälityksen tavoitteena on asiakkaiden mahdolli-
simman nopea työllistyminen, ei työnhakuilmoitusten nopea vastaanotto.  

Tuottavuuden parantamisella 
pyritään vastaamaan 
kestävyysvajeeseen

Työnvälityksen tavoitteena on 
asiakkaiden työllistyminen
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TE-toimistoille asetetut tulostavoitteet ja niihin liittyvät tilastolliset tun-
nusluvut kuvaavat tavallisesti toiminnan tuloksia bruttonäkökulmasta. Esi-
merkkinä on kuviossa 6 esitetty työttömyyden pitkittymistä mittaava tun-
nusluku, virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen. Se lasketaan kolme 
kuukautta ylittäneiden työttömyysjaksojen suhteellisena osuutena kaikis-
ta samaan aikaan alkaneista työttömyysjaksoista. Työ- ja elinkeinominis-
teriön ja ELY-keskusten välisissä tulossopimuksissa TE-toimistoille asete-
taan tietty tavoitetaso kyseiselle tunnusluvulle ja muille tavoitemuuttujille. 

Hallinnonalan tavoitteet on koottu vuoden 2015 valtion talousarvioesi-
tyksen lukuun 32.30 Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka. Tulosalueelle ase-
tetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet on koottu sivun 686 tauluk-
koon. Tunnuslukuja ja niiden tavoitetasoja on yhteensä kahdeksan, joista 
yksi on em. virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen. Sen tavoitetaso vuo-
delle 2015 on 29 prosenttia.6 

Mittarin seuranta tuottaa sinänsä hyödyllistä kuvailutietoa työllisyydes-
tä, mutta työvoimapalvelun osuutta virtalukujen muutoksissa ei ole yleen-
sä eritelty. Virta voi tietenkin muuttua muistakin syistä kuin työvoimapal-
veluista johtuen. Suhdannevaihtelut ovat merkittävin vaihtelua aiheuttava 
tekijä. Työvoimapalvelujen vaikutuksen erottaminen muista vaikuttavista 
tekijöistä ei ole aivan yksinkertainen tehtävä. 

Työ- ja elinkeinoministeriössä tehdyissä haastatteluissa kävi ilmi, että 
ministeriö ei ole erikseen arvioinut verkkopalvelujen tuloksellisuutta. Hyö-
dyistä on tehty korkeintaan valistuneita arvioita. Edellä mainituista vaikut-
tavuusarvioinnin haasteista johtuen tilannetta ei voida pitää yllättävänä. 
Työvoimapalvelun todellisten vaikutusten mittaaminen on vaikeaa, ja sa-
ma pätee moneen muuhunkin julkiseen palveluun. 

Työ- ja elinkeinoministeriössä ainoa varsinaisesti verkkopalveluihin kes-
kittyvä seuranta on kuukausittain koottava katsaus verkkopalvelujen alueit-
taisesta käyttöasteesta. Katsauksessa esitetään verkkopalvelujen käyttäjien 
suhteellisia osuuksia kaikista työttömistä alueittain. Kuukausiseurannois-
ta tehdään myös vuositason yhteenvetoraportti. Edellä esitetty kuvio 3 pe-
rustuu seurannassa koottuihin tietoihin. Nämä tiedot eivät kuitenkaan ker-
ro toiminnan vaikutuksista työllistymiseen.

Verkkopalvelujen tuloksellisuutta 
ei ole arvioitu
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Kuvio 6: Virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen, %. Lähde: TEM. 
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3.2 Verkkopalvelut ovat osalle asiakkaista 
vaikeita käyttää

Työhallinnon palvelujen tilaa ja asiakastyytyväisyyttä on selvitetty TEM:n 
toimeksiannosta vuosittain tehtävällä kyselytutkimuksella.7 Vuonna 2013 
kysely perustui asiakasrekisteristä poimittuun noin 3 500 henkilön satun-
naisotokseen, jota haastateltiin puhelimitse. Osana kyselyä on selvitetty 
myös verkkopalveluihin liittyviä mielipiteitä. 

Vastausten perusteella verkkopalvelujen käyttö vaihtelee jonkin verran 
asiakkaan palvelulinjan mukaan. Eniten verkkopalveluja käyttivät palve-
lulinja 2:n asiakkaat. Käytön edellytyksissä sinänsä ei ilmennyt merkittäviä 
puutteita. Verkkopankkitunnukset oli 90 prosentilla linjojen 1 ja 2 asiakkais-
ta. Palvelulinja 3:n asiakkaista pankkitunnukset oli 80 prosentilla. Suurin 
osa myös piti omia internetin käyttötaitojaan riittävän hyvinä.

Vaikka valmiuksia olisikin, kaikki asiakkaat eivät ole halukkaita lisää-
mään verkkoasiointia. Kysymykseen ”Olisitteko tulevaisuudessa halukas 
asioimaan verkon kautta enemmän?” vain noin puolet vastasi kyllä. Kyllä-
vastausten osuudessa ei ollut juurikaan eroa palvelulinjoittain. Syitä halut-
tomuuteen kyselyssä ei selvitetty. 

Tarkastuksessa tehdyissä haastatteluissa kävi ilmi, että verkkopalvelut 
eivät ole johtaneet rutiininomaisten tehtävien vähenemiseen toivotulla ta-
valla. Verkkopalveluissa tallennettuihin tietoihin jää usein virheitä, joita 
toimistoissa joudutaan korjailemaan. Vain harvoissa tapauksissa työnhaki-
ja saa työttömäksi ilmoittautumisen tehtyä niin, että järjestelmä antaa ns. 
automaattilausunnon. Lähes aina joitain työnhakijaan liittyviä tietoja jou-
dutaan korjaamaan manuaalisesti, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että osa 
tiedoista tavallaan syötetään järjestelmään kahteen kertaan. Erityisesti asi-
akkaan koulutusta koskevat koodit ovat usein vääriä. Myös uusi ammatti-
luokitus on tuottanut paljon ongelmia.

TE-toimistojen mukaan asiakkaat ovat toisaalta olleet tyytyväisiä siihen, 
että aiemmin pitkäkestoista jonotusta vaatineet asiat voi nyt hoitaa nopeasti 
verkossa. Toisaalta taas verkkopalvelujen käyttöliittymää pidetään epäselvä-
nä ja vaikeaselkoisena ja verkkopalveluissa käytettyjä termejä monimutkaisi-
na. Osa asiakkaista ei periaatteesta halua tyytyä tämänkaltaiseen ”palveluun” 
vaan vaatii henkilökohtaista palvelua. Yleensä palveluihin tyytymättömät 
asiakkaat ovat myös keskimääräistä iäkkäämpiä, mutta ei aina. Nuorilla on-
gelmaksi on muodostunut se, että käytössä on usein pelkkä ns. mobiililai-
te (älypuhelin tai tabletti), jolla palvelut eivät vielä (syksyllä 2014) toimi. 

Verkkopankkitunnusten puuttuminen koskee erityisesti niitä maas-
sa asuvia ulkomaalaisia, jotka eivät kykene todistamaan henkilöllisyyttään 
lähtömaansa virallisella henkilötodistuksella. Pankkien mm. rahanpesuun 
liittyvät kansainväliset säädökset ovat niin tiukkoja, ettei tällaisille henki-
löille usein voida antaa verkkopankkitunnuksia. Lisäksi verkkopankkitun-
nukset puuttuvat usein sellaisilta henkilöiltä, joiden taloudellisissa asiois-
sa on epäselvyyksiä.

Kaikkiaan verkkopankkitunnuksettomien joukko kattaa TE-toimisto-
jen mukaan 10–20 prosenttia potentiaalisesta asiakaskunnasta, palvelulin-
jasta riippuen. Samaan tulokseen päädyttiin em. asiakaspalautekyselyssä.

Pieni osa väestöstä asuu lisäksi sellaisilla alueilla, joilla verkon toimin-
ta on ainakin toistaiseksi kehnoa tai sitä ei ole ollenkaan. Mobiililaitteiden 

Asiakkaan tallentamissa 
tiedoissa usein virheitä

Kaikilla ei ole 
verkkopankkitunnuksia 
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käyttäjät, verkkopankkitunnuksettomat ja verkon katvealueilla asuvat muo-
dostavat yhdessä jo kymmeniä prosentteja TE-toimistojen asiakkaista. Nä-
mä ongelmat tulee ratkaista ennen kuin visiot virtuaalisesta TE-toimistos-
ta voivat toteutua. 

Verkkopalveluihin siirtyminen ei ole täten juurikaan lisännyt syvälliseen 
asiantuntijapalveluun käytettävissä olevaa vastaanottoaikaa TE-toimistois-
sa. Osaltaan tähän on vaikuttanut sekin, että asiantuntijoiden määrä toimis-
toissa on vähentynyt niin paljon. 

Eräiden haastateltujen asiantuntijoiden mukaan henkilökohtaisten pal-
velujen korvaaminen verkkopalveluilla olisi pitänyt tehdä siten, että samalla 
olisi katsottu kokonaisuutena TE-palvelujen henkilöresurssien kohdentu-
mista maan eri osiin. Tällä hetkellä TE-toimistojen henkilöstöresursseissa 
on huomattavaa alueellista vaihtelua (kuvio 7). Täten myös mahdollisuu-
det syvälliseen henkilökohtaiseen asiakaspalveluun ovat varsin erilaiset. 
 

Henkilökohtaiseen palveluun ei 
ole aiempaa enempää aikaa 
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Kuvio 7: TE-toimistojen henkilötyövuodet alueen 1 000 työikäistä (15–64 v.) kohti tou-
kokuussa 2014. Lähteet: Pirkanmaan TE-toimisto (htv:t) ja Tilastokeskus.
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Tarkastuksessa oli tarkoitus arvioida tilastollisesti yhden tyypillisen verk-
kopalvelun, CV-netin, vaikutusta työttömien työnsaantiin interventio- ja 
vertailuryhmiä käyttäen. Tarkastuksen kuluessa kävi kuitenkin ilmi, että 
verkkopalvelujen tietokannassa ei edes säilytetä kahta vuotta vanhempia 
tietoja. Täten palveluja käyttäneiden asiakkaiden yhdistäminen esimerkiksi 
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon on jälkikäteen mahdotonta, koska 
työssäkäyntitilasto valmistuu lopullisesti vasta vajaat kaksi vuotta kunkin 
tilastovuoden jälkeen. Täten verkkopalvelujen luotettava vaikuttavuuden 
mittaaminen ei ole tällä hetkellä mahdollista. 

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tietojen poistamiskäytäntö on jul-
kisen työvoimapalvelulain (916/2012) 13 luvun 4 §:n mukainen. Kyseises-
sä 4 §:ssä säädetään, milloin tieto on poistettava, ja että tietoa ei poisteta, 
jos ”se on tarpeen säännöksiin perustuvan tehtävän hoitamiseksi”. Tieto-
jen poisto estää talousarvioasetuksen (1243/1992) 65 § 1 momentin 3 koh-
dassa mainittujen vaikuttavuustietojen raportoinnin kirjanpitoyksikön toi-
mintakertomuksessa tältä osin. 

Tarkastuksessa ei siis voitu arvioida palvelujen sähköistämisen vaikutuk-
sesta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen eikä varmistua siitä, et-
tä verkkopalveluista on ollut työnvälityksessä vastaavaa hyötyä kuin henki-
lökohtaisesta palvelusta. Aiemmassa tarkastuksessa (8/2014) todettiin, että 
TE-henkilöstön vähennys on johtanut työttömyyden lievään pitkittymiseen.

Verkkopalvelujen vaikuttavuutta 
ei pystytty arvioimaan
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4 Pystytäänkö palvelutarpeet 
tunnistamaan riittävän luotettavasti 
ilman henkilökohtaista tapaamista?

Enää ei tavata henkilökohtaisesti niitä asiakkaita, joilla on parhaat työllis-
tymismahdollisuudet. Tämä asettaa erityisesti koulutetut nuoret eriarvoi-
seen asemaan, sillä nuorten todellinen työmarkkinakokemus voi olla hyvin 
vähäinen. Kaikkia asiakkaita ei voida auttaa ilman henkilökohtaista neu-
vontaa. Palvelutarpeen arviointi on vaikeutunut, koska asiakasta ei ehkä 
tavata moneen kuukauteen. Tämä haittaa osuvien työtarjousten tekemistä.

4.1 Asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään

Vuodesta 2013 lähtien käytetty TE-palvelujen organisointi perustuu kol-
meen asiakasryhmään. Palvelulinja 1:n asiakkaat ovat suoraan työmark-
kinoille suuntaavia, eli heillä on parhaat työllistymismahdollisuudet. Pal-
velulinja 2:n asiakkaat tarvitsevat osaamisen kehittämistä, toisin sanoen 
koulutuksessa on puutteita tai sitä ei ole lainkaan. Palvelulinja 3 on asiak-
kaille, jotka tarvitsevat tuettua työllistämistä ja mahdollisesti muitakin so-
siaali- ja terveyspalveluja.   

Henkilökohtaiset palvelut pyritään suuntaamaan niille asiakkaille, joi-
den työllistymisessä on eniten haastetta tai jotka eivät tunne järjestelmän 
toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä linjojen 2 ja 3 asiakkaita. 
Verkkopalvelujen kautta voidaan palvella niitä, joiden työllistymisessä näh-
dään vähiten ongelmia, eli lähinnä palvelulinja 1:n asiakkaita. Kolmantena 
palvelukanavana käytössä ovat puhelinpalvelut.  

Palvelujen kohdentumisen kannalta olennaista olisi arvioida ja tunnis-
taa se, minkälaista palvelua kukin asiakas tarvitsee. Tämä ei työ- ja elinkei-
noministeriön asiantuntijoiden mukaan aina onnistu ilman henkilökohtais-
ta tapaamista. Vastaavia käsityksiä oli myös TE-toimistojen haastatelluilla 
asiantuntijoilla. 

Joidenkin asiakasryhmien kohdalla henkilökohtainen tapaaminen on 
erityisen tärkeää palvelutarpeiden riittävän luotettavaksi tunnistamisek-
si. TE-toimistojen asiantuntijahaastattelujen perusteella tällaisia ryhmiä 
ovat erityisesti:

 – Vaikeasti työllistettävät.
 – Ikääntyneet työnhakijat. Tässä ryhmässä on tavallista useammin vai-

keuksia käyttää verkkopalveluja, jolloin tarve henkilökohtaiseen pal-
veluun on suuri. Usein ikääntyneet myös odottavat henkilökohtaista 
palvelua, usein vanhojen kokemustensa perusteella.

 – Nuoret. Haastatteluissa oltiin huolissaan erityisesti nuorista, sillä 
heillä on usein puutteellinen taito hakea työtä, joissain tapauksissa 
työnhakua haittaavaa ujoutta ja ylipäätään heikko käsitys työmark-
kinoiden toiminnasta. Nuoren työnhakua olisi asiantuntijoiden mu-
kaan hyvin tärkeää tukea, jotta vältettäisiin syrjäytymisen kierre. 

Kaikkia asiakkaita ei voida 
hoitaa heitä tapaamatta
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Haastatteluissa nousi selvästi esiin se, että asiantuntijoiden työ on hanka-
loitunut verkkopalvelujen laajentumisen myötä. Syynä on se, että asiantun-
tijat eivät enää kykene arvioimaan työnhakijoita ja heidän potentiaaliaan 
yhtä hyvin kuin aiemmin. Tehdäkseen tarjouksia työnantajille avoimeen 
työpaikkaan työvoimahallinnon asiantuntijoilla tulee olla käsitys työnha-
kijoiden kyvyistä ja yleisestä soveltuvuudesta avoinna olevaan paikkaan. 
Tällaisen käsityksen saaminen on usein vaikeaa tai mahdotonta pelkkien 
verkkoon syötettyjen tietojen tai puhelinkeskustelujen perusteella. Haas-
tateltavien yleinen näkemys oli, että onnistuneiden työtarjousten tekemi-
nen vaatii henkilökohtaisen tapaamisen työnhakijan kanssa.

TE-toimistojen asiantuntijoiden selvä näkemys oli se, että ainakaan täl-
lä hetkellä verkkopalveluilla ei voida kokonaan korvata kasvokkain annet-
tavaa palvelua. Kaikkea ei voi hoitaa sähköisesti. Haastattelujen perusteella 
ei ole mahdollista muodostaa selvää kuvaa siitä, onko tämä ylipäätään mah-
dollista tulevaisuudessakaan. Joka tapauksessa asiantuntijoiden käsitys on, 
että virtuaalinen TE-toimisto ei vielä nykyisellään toimi. Toisaalta on huo-
mattava, että tilanne on jo nyt käytännössä se, että palvelulinja 1:n asiakkai-
ta palvellaan lähinnä verkon välityksellä tai puhelimitse. 

4.2 Väärä palvelulinja voi johtaa turhaan 
odotteluun

Kaikilla palvelulinjoilla ei siis ole tarjolla henkilökohtaista palvelua. TE-toi-
mistohaastatteluissa nostettiin esiin, että henkilökohtaisen palvelun puut-
teesta seuraa se ongelma, että esimerkiksi nuoret työnhakija-asiakkaat jou-
tuvat keskenään eriarvoiseen asemaan.

Ammattikoulutuksen hankkineet nuoret sijoittuvat automaattisesti lin-
jalle 1 (ns. suoraan työmarkkinoille työllistyvät), vaikka heillä ei olisikaan 
mitään työkokemusta tai edes kokemusta työn hakemisesta. Tällaiset nuo-
ret ovat lähtökohtaisesti heikommassa asemassa kuin ne nuoret, jotka si-
joittuvat linjoille 2 tai 3, joilla on tarjolla henkilökohtaista neuvontaa. Lin-
jalla 1 ei pääsääntöisesti ole mahdollisuutta henkilökohtaiseen palveluun. 

Voi mennä kuukausia, ennen kuin linjalle 1 sijoitetun asiakkaan tilan-
netta ryhdytään tarkemmin selvittämään. Tosin monet asiantuntijat sanoi-
vat, että linjan 1 nuoria yritetään mahdollisuuksien mukaan auttaa, mutta 
aika ei riitä kaikkien asiakkaiden tilanteen seuraamiseen. Ensin on hoidet-
tava linjojen 2 ja 3 asiakkaat.

Asiantuntijahaastatteluissa todettiin myös, että henkilökohtaisen pal-
velun puute pitkittää nuorten työttömyyttä. Sama todettiin tilastomenetel-
millä nuorisotyöttömyyden hoitoa käsitelleessä tarkastuksessa (8/2014).

Onnistunut työtarjous edellyttää 
asiakkaan tapaamista

Asiakkaat jaetaan palvelulinjoille 
liian mekaanisesti
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5 Ovatko TE-toimistot aktiivisesti 
ohjanneet asiakkaita CV-netin 
käyttäjiksi?

CV-netin ensimmäinen versio otettiin käyttöön jo 1990-luvulla. Tähän men-
nessä CV-nettipalvelusta ei ole tehty minkäänlaista ulkopuolista arviointia, 
jossa olisi selvitetty palvelun toimivuutta ja vaikuttavuutta. Täten mitään 
kunnollista näyttöä palvelun vaikutuksista työnsaantiin ei ole. Virkailijoi-
den käsitykset vaikutuksista olivat pelkkien arvailujen varassa. Tällöin asi-
akkaille on vaikea mainostaa palvelun hyötyjäkään. 

TE-toimistojen suhtautuminen CV-nettipalvelun hyödyllisyyteen vaihte-
lee. Tästä seuraa, että käyttöasteet vaihtelevat melko paljon alueittain. Ylei-
sesti ottaen kaivattiin verkkopalvelujen näkyvämpää markkinointia, joka pi-
täisi hoitaa valtakunnallisesti.

5.1 CV-netin hyödyistä eriäviä käsityksiä

Tarkastuksen yhtenä tavoitteena oli arvioida sitä, miten CV-nettipalvelun 
käyttäminen vaikuttaa henkilön työllistymiseen. Tämän vuoksi myös TE-
toimistokäynneillä kartoitettiin syvällisemmin nimenomaan tähän verk-
kopalveluun liittyviä asiantuntijakokemuksia ja käsityksiä. Kuten edellä 
todettiin, tarvittavaa tilastoaineistoa ei kuitenkaan ollut lopulta mahdol-
lista muodostaa. 

Tarkastuksessa tehdyt arviot CV-netin hyödyllisyydestä perustuvat tä-
ten pitkälti TE-toimistoissa tehtyihin haastatteluihin. Lisäksi aineistona 
ovat TEM:n keräämät tilastotiedot siitä, miten CV-netin käyttöaste vaihte-
lee TE-toimistoittain.
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Kuviosta 3 (s. 18) havaitaan, että vuodesta 2010 vuoteen 2014 CV-netin käyt-
töaste on noussut tasaisesti. Silti yhä vain noin kymmenesosa kaikista työt-
tömistä työnhakijoista julkaisee CV:n. Osuus ei ole suuri, sillä pelkästään 
palvelulinja 1:n asiakkaiden osuus haastatelluissa TE-toimistoissa oli noin 
kolmannes kaikista asiakkaista. Linjan 1 työnhakijat ovat juuri niitä, joille 
CV-netti parhaiten soveltuu, joten potentiaalisia CV-netin käyttäjiä on vie-
lä runsaasti.

Kuviosta 8 havaitaan, että CV:n julkaisseiden työttömien osuus kaikis-
ta työttömistä vaihtelee varsin paljon maan eri osien välillä. Kaakkois-Suo-
messa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa työttömistä vain neljä prosenttia 
julkaisee CV:n, kun Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla osuus on noin 20 pro-
senttia. Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on ollut nostaa CV:n jul-
kaisseiden osuus 30 prosenttiin kaikista työttömistä vuoteen 2014 mennes-
sä. Tästä tavoitteesta jäätiin siis parhaimmillakin alueilla. 

CV-nettipalvelu on ollut tarjolla lähes 20 vuoden ajan. Ministeriön mu-
kaan palvelusta ei ole koko aikana tehty vaikuttavuusarviointia. TE-toimis-
tojen asiantuntijoiden arviot palvelun hyödyistä olivat lähinnä valistunei-
ta arvauksia, sillä työnhakijarekisteriin ei tallennu tietoa siitä, mitä kautta 

CV-netin käyttöaste 
vaihtelee alueittain paljon
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Kuvio 8: CV:n julkaisseiden työttömien osuus työttömistä työnhakijoista TE-toimistoit-
tain v. 2014. Lähde: TEM.
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henkilö on työpaikan saanut.
Tällä hetkellä CV:n julkaisu työhallinnon järjestelmässä ei ole työttö-

mälle työnhakijalle pakollista edes palvelulinjalla 1. Pakollisuutta on TE-
toimistoissa mietitty, mutta toistaiseksi siihen ei ole haluttu mennä. Työ- ja 
elinkeinoministeriöltä ei ole myöskään tullut TE-toimistoille erityistä oh-
jausta CV-nettijulkaisujen lisäämiseksi. Tosin vuonna 2011 järjestettiin CV-
netin käyttöön kannustanut kampanja ja samassa yhteydessä käyttöliitty-
mää uudistettiin. 

Vuoden 2012 lopussa CV-nettipalvelua uudistettiin siten, että CV-ilmoi-
tuksia pääsee katselemaan vain työnantaja Katso-tunnisteellaan. Katso-tun-
nistusjärjestelmää ylläpitää Verohallinto. Aiemmin verkkopalveluun tallen-
netut CV:t olivat kaikkien internetin käyttäjien katseltavissa, mikä aiheutti 
sen, että kaikki työnhakijat eivät halunneet käyttää palvelua. 

Työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijan mukaan työnantajien teke-
miä CV-katseluita kirjataan kuukausittain koko maassa vain muutamia tu-
hansia. Työnantajien vähäiseen kiinnostukseen lienee useitakin syitä. Katso-
tunniste asettaa kynnyksen palvelun käyttöön. Erityisesti pienten yritysten 
tunnisteet saattavat olla jopa tilitoimistossa, eikä tunniste ylipäätään ole tut-
tu käyttäjälle. Lisäksi haastatteluissa tuotiin esiin se, että yritykset eivät val-
litsevassa työllisyystilanteessa aina kaipaa CV-netin kaltaista työvoiman ha-
kukanavaa, sillä vapaata työvoimaa riittää muutenkin. Vuoden 2015 alussa 
työnantajien palveluja on muutettu siten, että kertakirjautumisella käytös-
sä ovat kaikki työnantajille suunnatut TE-palvelut.

Haastattelukierros TE-toimistoissa ei antanut yksiselitteistä vastausta 
siihen, miksi CV-netin käytössä on niin suuria alueittaisia eroja. Haastatel-
tujen TE-toimistojen asiantuntijoiden suhtautuminen CV-nettiin vaihteli 
selvästi eri toimistojen välillä. Joissain toimistoissa arveltiin, että nykyises-
sä heikossa työllisyystilanteessa palvelu ei ole tehokkaimmillaan. Epäiltiin, 
ettei koko palvelusta ole nyt juuri hyötyä työnhaussa. Lisäksi arveltiin, että 
parhaiten koulutetuille on omat työnhakukanavansa internetissä (LinkedIn 
ym.). Työntekijäportaalle taas koko CV voi olla täysin vieras käsite. Joissain 
toimistoissa palvelua taas pidettiin suhteellisen toimivana. 

Selvä ero oli suhtautumisessa siihen, tulisiko CV-netin käyttöä edellyt-
tää työnhakija-asiakkailta, siis pitäisikö CV:n julkaisun olla pakollista. Jois-
sain TE-toimistoissa oltiin sitä mieltä, että pakottaminen CV-netin käyttöön 
ei ole hyvä asia. Toisaalla esitettiin myös sellaisia näkemyksiä, että jos hen-
kilö hakee työttömyysturvaa, on hänen osaamisensa oltava avoimesti työ-
markkinoiden käytössä ja CV-netin edellyttäminen olisi aivan perusteltua. 

Osa haastatelluista piti tärkeänä CV-netin käytön pakollisuutta tai suh-
tautui muuten CV-nettiin myönteisesti. He korostivat, että CV-netti aut-
taa työnhakijaa kahdella tavalla. Ensinnäkin se tuo työnhakijan paremmin 
työnantajan näkyville. Tätä vaikutusta tosin heikentää se, että nykyisellään 
työnantajat käyttävät palvelua hyvin vähän. 

Toinen CV-netin etu on se, että se auttaa TE-toimistojen asiantuntijoi-
ta, kun nämä työnantajien pyynnöstä tekevät tarjouksia avoimeen työpaik-
kaan. CV-netti kertoo työnhakijan osaamisesta paljon enemmän kuin jär-
jestelmään kirjatut perustiedot, jos CV on asiallisesti laadittu. Lisäksi CV 
tulostuu TE-toimiston työnantajalle lähettämään esittelyyn, jolloin CV:n teh-
nyt on etulyöntiasemassa suhteessa niihin, jotka eivät ole julkaisseet CV:tä.

CV:t herättävät vain vähän 
kiinnostusta työnantajissa
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Kaikissa TE-toimistoissa kerrottiin, että työnhakijoita informoidaan ak-
tiivisesti CV-netistä ja sen julkaisu saattaa sisältyä yhtenä sovittuna toimen-
piteenä työllistymissuunnitelmaan. Joissain toimistoissa kerrottiin myös, 
että CV-netin teko sisältyy työvoimakoulutukseen tai työnhakuvalmennus-
kursseihin. Haastateltavien mukaan CV:n tekeminen kurssilla ei kuitenkaan 
tarkoita, että CV automaattisesti myös julkaistaan. Osa työnhakijoista luu-
lee sen edelleen olevan avoimesti verkossa kaikkien nähtävillä. Aiemmin tä-
mä olikin jossain määrin ongelmallista.

5.2 Palvelua voidaan yhä parantaa

Nykyisellään CV-nettiin liittyviä ongelmia ja sen hyötyä heikentäviä tekijöi-
tä tunnistettiin VTV:n TE-toimistoissa suorittamissa haastatteluissa useita. 
Ensinnäkin kritisoitiin CV-ilmoitusten lyhyttä voimassaoloaikaa. Voimas-
saolo kesti aiemmin kaksi kuukautta, mutta vuoden 2015 alusta sitä piden-
nettiin neljään kuukauteen. Myös käyttöliittymän – eli pohjan, johon CV 
tehdään – tekniikan ja ulkoasun katsottiin olevan päivityksen tarpeessa. 

Tarkastusviraston haastattelemat TE-toimistojen asiantuntijat pitivät 
ongelmana jopa sitäkin, että palvelussa on CV:n julkaisijalle näkyvä lasku-
ri, joka ilmaisee sen, kuinka monta kertaa työnantajat ovat kyseistä CV:tä 
katsoneet. Jos laskuri näyttää koko ajan nollaa, työnhakija voi lannistua. 
Tämä ei luonnollisestikaan ole laskurin vika vaan johtuu lähinnä heikosta 
suhdannetilanteesta. Osa TE-toimistoissa esitetystä kritiikistä oli siis sel-
laista, johon kukaan yksittäinen toimija ei oikeastaan pysty vaikuttamaan. 

Edelleen toimistoissa oltiin sitä mieltä, ettei CV-nettiä ole tehty sopi-
vaksi toimistoissa tehtävään työnhakijoiden etsintään työnantajan antamil-
la kriteereillä. Tämä kritiikki liittyi työhallinnon käyttämiin tietojärjestel-
miin yleisemminkin. Nykyinen työnhakijarekisteri eli ns. URA-järjestelmä 
on tarkastuksessa kuultujen asiantuntijoiden mukaan tullut tiensä päähän 
ja se tulisi uudistaa kokonaan. 

Eräs huomionarvoinen CV-nettiä ja myös kaikkia muita työvoimahallin-
non sähköisiä palveluja kohtaan esitetty kritiikki oli se, että niitä ei mark-
kinoida kunnolla. Monessa TE-toimistossa asiantuntijat olivat sitä mieltä, 
että kentällä toimitaan ilman ministeriön tukea. Erilaisia palveluja on luo-
tu, ja osa niistä on toimiviakin, mutta kansalaisten ja työnantajien tietoisuus 
palveluista voi olla kovin ohutta. Toivottiin siis ministeriön suunnittelemaa 
ja johtamaa valtakunnallista palvelujen markkinointia.

TE-toimistot informoivat 
asiakkaita aktiivisesti CV-netistä

Verkkopalveluja tulisi 
markkinoida enemmän 
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Liite: Miten tarkastettiin
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Liite

Tarkastuksen tavoite

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida työhallinnon verkkopalvelujen toimi-
vuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja palveluihin mahdollisesti liittyviä on-
gelmia. Tarkastus rajattiin työnhakijoiden käytettävissä oleviin palveluihin. 

Tarkastuksen kohde

Tarkastus on kohdistunut työ- ja elinkeinoministeriöön ja paikallisiin työ-
voimaviranomaisiin (TE-toimistoihin). Tarkastuskertomusluonnokseen on 
pyydetty lausunto työ- ja elinkeinoministeriöstä. Saadun lausunnon perus-
teella tekstiin tehtiin eräitä täsmennyksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön lau-
sunto ja kuvaus lausunnon perusteella tehdyistä muutoksista löytyvät val-
tiontalouden tarkastusviraston verkkosivulta.

Tarkastuskysymykset, -kriteerit ja -aineistot

Tarkastuksen pääkysymys oli: onko työvoimahallinto edistänyt työttömien 
työnhakijoiden työllistymistä sähköisten työvoimapalvelujen avulla? Seu-
raavassa taulukossa esitellään tarkastuksen osakysymykset eriteltyinä sekä 
kuvataan tiiviisti, millä kriteereillä tarkastuskysymyksiä on arvioitu. Lisäksi 
esitellään yleisellä tasolla tarkastuksen aineistot ja menetelmät.
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Liite

Tarkastuksen osakysymykset Tarkastuksen kriteerit ja tärkeimmät aineistot

1. Onko työvoimahallinto kehittänyt sähköisiä
työvoimapalveluja asiakkaiden tarpeisiin?

Kriteerit: Hallintolaki (434/2003) 2 luku 7 § sekä laki julki-
sesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) 3 luku 1 §

Aineistot: Asiakirjat, TEM:n haastattelut ja tilastot. Haas-
tatteluaineistoa on analysoitu laadullisin menetelmin.

2. Miten työ- ja elinkeinoministeriö on seuran- 
nut sähköisten palvelujen tuloksellisuutta?

Kriteerit: Hallintolaki (434/2003) 2 luku 7 § sekä laki julki-
sesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) 3 luku 1 §

Aineistot: Asiakirjat ja TEM:n haastattelut, joita on analy-
soitu laadullisin menetelmin.

3. Pystytäänkö työnhakija-asiakkaan palvelutar-
peet tunnistamaan riittävän luotettavasti il-
man henkilökohtaista tapaamista?

Kriteerit: Hallintolaki (434/2003) 2 luku 7 § sekä laki julki-
sesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) 3 luku 1 §

Aineistot: TE-toimistojen haastattelut (toimistot: Etelä-
Pohjanmaa, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Pirkan-
maa, Pohjanmaa ja Uusimaa, yksi toimipaikka kustakin).  
Aineistoja on analysoitu laadullisin menetelmin.

4. Ovatko TE-toimistot aktiivisesti ohjanneet 
asiakkaita CV-netin käyttäjiksi?

Kriteerit: Hallintolaki (434/2003) 2 luku 7 § sekä laki julki-
sesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) 3 luku 1 §

Aineistot: TE-toimistojen haastattelut ja tilastotiedot. 
Haastatteluaineistoja on analysoitu laadullisin menetelmin.
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Liite

Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastuksen toteutusaika oli 14.10.2014–31.3.2015. Haastattelut TE-toimis-
toissa tehtiin loka–joulukuussa 2014. 

Tarkastuksen tekijät

Johtavat tuloksellisuustarkastajat Ville Vehkasalo ja Juho Nurminen, oh-
jaajina tuloksellisuustarkastuspäällikkö Lassi Perkinen ja tuloksellisuus-
tarkastusjohtaja Jarmo Soukainen. 
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1 Työ- ja elinkeinoministeriö 31.5.2010. 

2 Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi tarkastuksessaan 207/2010 tuottavuusohjelman käytännössä 
henkilöstönvähennysohjelmaksi.

3 Valtion talousarvioesitys 2015, s. 687.

4 Valtiontalouden tarkastusvirasto (2014): TE-toimistojen henkilöstön vaikutus nuorisotyöttömyyden 
hoidon tuloksellisuuteen. Työpaperi 10.9.2014.

5 Valtiontalouden tarkastusvirasto (2010): Tuloksellisuustarkastuksen ohje.

6 Muita tunnuslukuja/tavoitteita ovat rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus, alle 
25-vuotiaiden työttömyysaste, ulkomaalaisten työttömyysaste, vaikeasti työllistyvien määrä, virta 
yli kolmen kuukauden työttömyyteen alle 25-vuotiailla, virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen 
25–29-vuotiailla vastavalmistuneilla sekä uusien yritysten määrä. 

7 TNS Gallup Oy (2013): TEM Asiakaspalautetutkimus 2013.





Tarkastuskertomuksen valokuvat:
s. 10 Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on virtuaalinen TE-toimisto.
s. 14 Avoimia työpaikkoja voi etsiä älypuhelimella, mutta osa palveluista ei
toimi mobiililaitteilla. 
s. 26 Ministeriö ei ole arvioinut verkkopalvelujen vaikuttavuutta.
s. 32 Erityisesti nuoret asiakkaat hyötyvät henkilökohtaisesta tapaamisesta. 
s. 36 CV-netin käyttö vaihtelee paljon alueittain.
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