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Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Laki kasvupalveluiden järjestämisestä Uudellamaalla

Laki julkisista 
rekrytointi- ja 

osaamisen 
kehittämis-
palveluista

Laki alueiden 
kehittämisen ja 
kasvupalvelujen 
rahoittamisesta

Laki kotoutumisen 
edistämisestä

Kasvupalvelu-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö
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HE syksy 18Laki kasvupalveluiden tiedonhallinnasta
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HE syksy 18Työttömyysturvatehtävien 
siirto maksajille

Työmarkkinatuen 
rahoitusvastuut (STM)







Mikä kaikki muuttuu?

• Nykyiset TE-toimistojen ja ELY-keskusten tarjoamat palvelut 
työnhakijoille, työnantajille ja yrityksille siirtyvät 
maakuntauudistuksen yhteydessä maakuntien vastuulle. 

• Pääkaupunkiseudulla palvelut järjestää Uudenmaan kuntayhtymä

• Rahoitukseen uudistuksia



Joka maakunnassa pitää järjestää

• rekrytointipalveluja (nykyiset työnvälityspalvelut) sekä 

• ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä 

• kasvupalvelukoulutusta (nykyinen työvoimakoulutus)

Lisäksi maakunnissa voidaan järjestää palveluja

• rekrytointien ja työnhaun tukemiseksi

• henkilöasiakkaan osaamisen kartoittamiseksi ja kehittämiseksi 

• työmarkkinavalmiuksien lisäämiseksi ja 

• työllistymisen tukemiseksi

• Nykyisin käytössä olevat palkkatuki, starttiraha ja työolosuhteiden järjestelytuki säilyvät

Työnhakijoiden palvelut uudistuvat



Mahdollisuus sote- ja kasvupalvelujen 
integrointiin

• Laajempaa tukea tarvitsevat työnhakijat: Mahdollisuus sote- ja 
kasvupalvelujen yhdistämiseen

• Monialaisten palvelujen yhdistäminen: työnhakupalvelut, 
sotepalvelut, Kelan kuntoutuspalvelut, kunnan elinvoimapalvelut

• Maakunnan tai palveluntuottajan on arvioitava työttömän 
monialaisen yhteispalvelun tarve 

• Maakunnan tulee järjestää alueelleen yhteistyössä Kelan kanssa 
tarvittava määrä toimipisteitä työllistymistä edistävän monialaisen 
yhteispalvelun tarjoamiseksi.



Yrittäjien palvelut uudistuvat

• Yrittäjille tarjolla rekrytointi- ja osaamispalveluja

• tiedon välittäminen osaavan työvoiman saatavuudesta

• rekrytointiin liittyvä neuvonta ja ohjaus sekä 

• sopivien työntekijöiden etsiminen ja esittely

• Nykyisen kaltaista yritysten työvoimatarpeisiin vastaavaa koulutusta 
jatkossakin yhteistyössä yritysten kanssa

• Valtakunnalliset yrityspalvelut Business Finland, Finnvera, Tesi

• Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta.



• Yritykset voivat saada tukea kasvua, kansainvälistymistä ja 
uudistumista edistäviin kehittämishankkeisiin sekä pk-yritysten 
kehittämiseksi tarkoitettuihin analyysi-, konsultointi- ja 
koulutuspalveluihin, kuten nytkin. Harvaan asutuilla alueilla eli 
lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa sijaitsevat pk-yritykset voivat saada 
tukea myös kuljetuskustannuksiin.

• Maakunnat voivat lisäksi myöntää tukea yhteisöille, esimerkiksi 
ammattikorkeakouluille ja kunnallisille kehittämisyhtiöille, erilaisiin 
alueiden kasvua ja elinkeinorakenteen monipuolistamista tukeviin 
kehityshankkeisiin. 

• Tuet rahoitetaan kansallisista varoista sekä rakennerahasto-ohjelman 
2014-2020 mukaisista rakennerahastovaroista. 

Millaista tukea yrityksille on tarjolla?



Millaisia tehtäviä yksityisten palvelun tuottajien 
tuottamaksi?

• Maakunta voi antaa palvelujen tuottamisen yksityisen 
palveluntuottajan hoidettavaksi

• kilpailuttamalla palveluntuottajia tai 

• tekemällä päätöksen palvelun tuottamisen ehdoista ja hyväksymällä 
ehdot täyttävät palveluntuottajat

• Jatkossa myös asiakkaan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä

• palvelutarpeen arviointi

• työllistymissuunnitelman laatiminen ja seuranta sekä

• palveluihin ohjaus



Miksi palveluita myös yrityksiltä?

• Työnhakijoiden ja yritysten palvelulla 
suuri merkitys taloudelle – kasvun 
eväät, työmarkkinoiden toimivuus.

• Markkinoiden hyödyntäminen on 
mahdollisuus vaikuttavuuden 
lisäämiseen ja uusien palvelu-
innovaatioiden synnyttämiseen.

• Uudistuksen tarkoituksena on 
mahdollistaa kokonaisten 
palveluprosessien siirtäminen 
palveluntuottajille.

Kotimaiset ja kansainväliset 
kokemukset markkinoiden 
hyödyntämisestä ovat olleet 
rohkaisevia. 

Yksityisten toimijoiden vahvat 
työnantajayhteydet, toimiala-
osaaminen, tehokkaat prosessit 
ja mahdollisuudet räätälöidä 
palveluja voivat johtaa julkista 
parempaan vaikuttavuuteen.

.



Valinnanvapaus?

• Jos maakunnassa palveluja tuottaa useampi palvelutuottaja, 
asiakkaalla on oikeus valita näistä palvelutarpeeseensa sopiva 
palveluntarjoaja.

• Jos asiakas ei tee valintaa, maakunta osoittaa hänelle 
palveluntuottajan.

• Palvelutarve on arvioitava kahden viikon kuluessa työnhakun 
alkamisesta. Arvion voi tehdä joko maakunta tai palveluntuottaja.

• Palvelutarve tulee arvioida kolmen kuukauden välein kuten 
nykyisin. Sen yhteydessä laaditaan myös työllistymissuunnitelma. 



Miten palvelut rahoitetaan?

• Maakunnille siirretään palvelujen 
järjestämiseksi ELY-keskusten ja TE-
toimistojen tällä hetkellä käytössä 
olevat resurssit

• Rahaa siirtyy 600 miljoonaa euroa 
osaksi maakuntien yleiskatteellista 
valtionosuutta. 

• Rahoituksen osuutta ei ole 
korvamerkitty, vaan maakunta 
päättää kohdentumisen.

60 %
Työttömät työnhakijat

15 %
Työttömyysaste

25 %
Yritysten toimipaikat

• Lisäksi erillisrahoituksena 
rakennerahastovaroista noin 300–
400 miljoonaa euroa vuosittain

• Valtiolta siirtyy maakuntiin noin 
2800 henkilötyövuotta 
kasvupalvelulain nojalla

• Maakuntajaon kriteerit ja 
painoarvot:



• Työnhakijat työllistyvät nopeammin

• Työnantajat löytävät osaavia tekijöitä aiempaa helpommin

• Suomeen syntyy uusia yrityksiä, joilla on kannattavan toiminnan ja 
kasvun edellytykset

• Yritykset uudistuvat ja kansainvälistyvät

• Alueiden erilaiset vahvuudet hyödynnetään paremmin ja 
elinkeinorakenne monipuolistuu

• Kasvupalveluiden palvelumarkkinat ja kumppanuudet kehittyvät

Uudistuksen tavoitteet



• Palvelujen järjestäminen ja rahoituksen myöntäminen asiakaslähtöisesti 
kunkin maakunnan paikalliset olosuhteet ja asiakkaiden tarpeet huomioon 
ottaen.

• Työnhakijoiden yhdenvertaisuus turvaten. Siksi laissa on määritelty palvelut, 
jotka jokaisen maakunnan tulee järjestää.

• Palvelujen vaikuttavuutta lisäten 

• Palvelujen hankkiminen eri palvelun tuottajilta aiempaa laajemmin

• Maakunnallisten ja valtakunnallisten yrityspalvelujen yhteen sovittamisella

• Hyödyntämällä kumppanuuksia ja vahvistamalla erityisesti kuntien ja 
maakuntien yhteistyötä yhteisiä tavoitteiden saavuttamiseksi 
(kasvupalveluallianssi)

• Hyödyntämällä digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuuksia sujuvien palvelujen 
ja palveluketjujen aikaansaamiseksi 

Miten tämä tehdään?


