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SISÄLLYS
Luotettava Työntekijä 1.

Digitaalinen työllistyminen -hanke käynnistettiin kesäkuussa
2018 yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön,
Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton ja Vastuu Group:n
kanssa. Kaiken kattava tavoite koko hankkeelle on digitaalisen
työllistymisen edistäminen. Kartoitustyön avulla konseptoitiin
Luotettava Työntekijä -palvelu vastaamaan kiinteistö- ja
rakennusalan tunnistettuihin haasteisiin.

Luotettava Työntekijä -palvelu julkaistaan kaikkien
työnhakijoiden käyttöön maksutta marraskuussa 2022. Palvelu
auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamista,
luomaan alalle räätälöidyn oman osaajaprofiilin ja löytämään
olemassa olevien työelämäpalveluiden kautta oppisopimus- ja
koulutussopimuspaikkoja sekä alan työpaikat. 

https://luotettavatyontekija.vastuugroup.fi/


Auttaa alan opiskelijoita ja työnhakijoita oman osaamisen
tunnistamisessa ja sanoittamisessa omadatan avulla. 
Auttaa löytämään alalle erikoistuneet, mutta sirpaloituneet
työelämäpalvelut yhdestä paikasta. 
Tekee työnhausta entistä helpompaa omadatan avulla. 

"SIRPALOITUNEET

TYÖELÄMÄNPALVELUT

YHDESSÄ PAIKASSA"

Luotettava Työntekijä -palvelun
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Työnhakijat voivat jakaa osaajaprofiilinsa Luotettava Työntekijä -
palvelusta niihin partnereiden järjestelmiin, jotka ovat toteuttaneet
integraation. Näitä voivat olla esimerkiksi henkilöstöpalveluyritykset, jotka
haluavat vastaanottaa avoimia työhakemuksia.

Partneripalvelu voi olla myös esimerkiksi uraneuvontaa tarjoava palvelu,
jolle käyttäjä haluaa jakaa osaajaprofiilinsa. Työnhakijan profiili jaetaan
partnerille rakenteisessa json-muodossa. Partneri voi itse päättää mitä
osaajaprofiilin kenttiä partnerijärjestelmään luetaan tai missä muodossa
profiili näkyy partnerin omassa järjestelmässä. 

Osaajaprofiilin jakaminen edellyttää aina käyttäjän antamaa
käyttötarvekohtaista suostumusta, jonka hän antaa Luotettava
Työntekijä-palvelun käyttöliittymässä. Nämä suostumukset tallennetaan
ja hallinnoidaan Vastuu Groupin MyDataShare-palvelussa. 

Henkilön perustiedot
Koulutushistoria
Osaamiseen ja
työhistoriaan liittyvät tiedot
Muut pätevyydet
Työnhaun toiveet ja
rajaukset

TYÖNHAKIJAN

OSAAJAPROFIILIIN

SISÄLTYVÄT TIEDOT:  

2. Yhteistyömahdollisuudet
henkilöstöpalveluyrityksille 

 

Luotettava Työntekijä -palvelun vastuulla on pyytää, hallinnoida ja tarkastaa käyttäjien
suostumukset aina, kun tietoja liikutetaan palvelusta ulospäin. Rekisterinpitäjänä
toimii Vastuu Group. Käyttäjältä saatujen suostumuksien perusteella käyttäjän tiedot
voidaan luovuttaa suostumuksessa määriteltyyn käyttötarkoitukseen partnerien
järjestelmissä, joissa rekisterinpitäjänä on kukin partneri. Tulevaisuudessa on
mahdollista toteuttaa myös toimintoja, joissa partnerijärjestelmä käsittelee
suostumuksia suoraan MyDataShare-järjestelmässä.

 Luotettava Työntekijä -palvelussa käyttäjälle näytetään kultakin partnerilta yksi
ilmoitus (tyypillisesti avoin työhakemus), johon käyttäjä voi jakaa osaajaprofiilinsa.
Integraation toteuttamiseen on tarjolla kaksi eri toimintamallia, joita ovat push ja pull.
Partneri voi käyttää kummankin tyyppisiä kutsuja omassa integraatiossaan. Yhdellä
partneriyrityksellä voi olla Luotettava Työntekijä -palvelussa esillä yksi ilmoitus,
käytännössä yleensä “avoin työhakemus."

 



Henkilöstöpalveluille lähetettävien avointen työhakemusten lisäksi palvelussa tullaan näyttämään valituilta
partnereilta parhaiten käyttäjälle sopivia yksittäisiä työpaikkailmoituksia. Tämä malli on tarkoitettu
työpaikkailmoituksia omalla sivustollaan julkaiseville partnereille.

Luotettava Työntekijä -palvelussa työntekijän profiilin perusteella työntekijälle näytetään "10 sopivinta
työpaikkaa Partnerin palvelusta". Työpaikasta näytetään Luotettava Työntekijä -palvelussa vain otsikko ja
perustiedot. Käyttäjä ohjataan suoraan partnerin järjestelmään ko. Ilmoitukseen. Tällaisiin työpaikkoihin ei voi
hakea suoraan Luottava Työntekijä -palvelun kautta, vaan käyttäjä ohjataan suoraan ko. Partnerin
järjestelmään lukemaan ilmoituksen tarkempia tietoja ja hakemaan työtä.

3. Yhteistyömahdollisuudet
työpaikkailmoituksia julkaiseville sivustoille 

 

Partneri tarjoaa Vastuu Groupin saataville rajapinnan, josta Vastuu
Groupin järjestelmät voivat lukea työpaikkailmoituksia. Työpaikkailmoitus
sisältää vapaan tekstikentän lisäksi mahdollisimman paljon metatietoja,
joilla työpaikkaa voidaan kohdentaa oikeille hakijoille. Tiedoissa on myös
mukana linkki ilmoitukseen partnerin järjestelmässä, johon käyttäjä
ohjataan tekemään hakemusta.

Vastuu Group indeksoi tekoälyä hyödyntäen työpaikat omaan
tietokantaansa, sekä luo tekoälyn avulla työpaikoille lisää metatietoja
vapaiden tekstikenttien perusteella.

Tässä mallissa Vastuu Group toteuttaa itse integraation valittujen
partnereiden olemassa olevien rajapintojen mukaisesti.

 



Yritykset, jotka hallinnoivat esimerkiksi erilaisia pätevyys- ja
koulutustietoja, voivat tarjota henkilöä koskevat tiedot tuotavaksi
automaattisesti henkilön osaajaprofiiliin. Käyttäjä voi Luotettava
Työntekijä -palvelun käyttöliittymässä antaa suostumuksen, jonka
perusteella palvelu voi automaattisesti hakea käyttäjän tiedot
partnereiden rekistereistä.

Palvelumuotoilu: lisäarvo
työelämäpalveluiden
asiakkaille
Palveluntarjoajan
liiketoimintamahdollisuudet
ja -mallit 
Integraation suunnittelu ja
aikataulu 
Arkkitehtuuri ja kehitystyön
suunnittelu 
Data-analytiikka 
Rajapinnat ja
yhteentoimivuus 
Tietosuoja ja tietoturva 
Päätös mahdollisesta
integraatiosta
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PROSESSIN KULKU:  4. Yhteistyömahdollisuudet
pätevyys- ja koulutusrekistereitä
ylläpitäville yrityksille

 

Petri Tuomela 

+358504143155 

petri.tuomela@vastuugroup.fi 

Yhteystiedot



Syksyllä 2022 julkaistava työelämäpalveluiden markkinapaikan
tarkoituksena on auttaa alan yrityksiä löytämään entistä helpommin
tarjolla olevat työelämäpalvelut. Markkinapaikan kautta työelämäpalvelun
tarjoajat tavoittavat 30 000 KIRA- alan työnantajaa.

5. Vastuu Groupin muut palvelut
 

Työelämäpalveluiden markkinapaikka

Osana Digitaalinen työllistäminen -hanketta on käynnistetty rakennus-
ja kiinteistöpalvelualan jatkuvan oppimisen, ohjauksen ja
työllistämisen verkostotyö. Yhdessä verkoston kanssa on kartoitettu
rakennus- ja kiinteistöpalvelualan kohtaanto-ongelmaan vaikuttavia
tekijöitä ja ilmiöitä. 

 

Työelämän metrokartta

Muut Vastuu Groupin
palvelut
MyDataShare-palvelu

 

LUE LISÄÄ

Ratkaisupajat 
Syksyn 2022 tulevissa työpajoissa ratkaisuaihioita viedään yhdessä pidemmälle. Osana Digitaalinen
työllistyminen - hanketta järjestimme syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana 10 ratkaisupajaa, joissa tarkasteltiin
kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmiin vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista.  

Työelämän metrokartta visualisoi kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmiin liittyviä tekijöitä ja
ilmiöitä sekä niiden vaikutuksia laajemmin koko yhteiskuntaan. Näiden ratkaisuaihoiden pohjalta on muodostettu
viisi teemaa, joihin liittyy useita kehityskelpoisia ratkaisujen eväitä. Syksyn 2022 tulevissa työpajoissa
ratkaisuaihioita viedään yhdessä pidemmälle. Tutustu teemoihin ja ilmoittaudu mukaan innovoimaan! 

Kartoituksen yhteydessä verkosto on kasvanut ja lukuisiin kartoitustyöpajoihin on osallistunut 
yli 200 kokemusasiantuntijaa. Verkostotyön tulokset on koottu "Työelämän metrokarttaan". 

https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/palvelut
https://www.mydatashare.com/
https://luotettavatyontekija.vastuugroup.fi/ratkaisupajat
https://vastuugroup.visualisoinnit.fi/metrokartta/


”Early bird” pilotointihinta

Sopimushinta 

  

HINNOITTELU


