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Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Laki kasvupalveluiden järjestämisestä Uudellamaalla

Laki julkisista 
rekrytointipalveluista 

ja osaamisen 
kehittämispalveluista (HE 93)

Laki alueiden kehittämisen 
ja kasvupalvelujen 

rahoittamisesta (HE 93)

Laki kotoutumisen 
edistämisestä (HE 96)

HE 35/2018 

Annettu 5.4.2018

HE 93/2018 

Annettu 27.6.2018

HE 96/2018 

Annettu 5.7.2018

Työttömyysturvatehtävien 

siirto maksajille (seuraava 

hallituskausi)

Työmarkkinatuen 

rahoitusvastuut (STM, 

syksy 2018)

Laki kasvupalveluvirastosta

Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä
(mahdollistaa kasvupalvelupilotit)

HE 62/2018

Annettu 3.5.2018

Yhtenä HE:nä

marraskuu 2018 (vko 

47)

Laki omatoimisen työnhaun 

mallista (HE 10/2018)

Laki kasvupalvelujen asiakastietojen 

käsittelystä (Kasvupalveluviraston 

ylläpitämät tietojärjestelmät)



Esitys laiksi Kasvupalveluvirastosta

Kasvupalveluviraston tehtävät (2 §)

Viraston tehtävänä on tuottaa ja hankkia alueiden kehittämisestä ja 
kasvupalveluista annetun lain 31 §:n 1 momentissa tarkoitetut työ- ja 
elinkeinoministeriön järjestämät valtion ja maakuntien ja kuntayhtymän yhdessä 
käyttämät tietojärjestelmät ja alustat sekä kasvupalveluihin liittyvät digitaaliset ja 
sähköiset palvelut ja näiden palvelujen käytön tukipalvelut. 

Lisäksi virasto hoitaa kotoutumisen edistämisestä annetun lain 42 – 49 §:ssä 
tarkoitetut valtion kunnalle ja maakunnalle maksettavia korvauksia koskevat 
tehtävät ja hoitaa muut sille erikseen säädetyt tehtävät sekä työ –ja 
elinkeinoministeriön sille määräämät tehtävät.

Viraston tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston 
asetuksella.
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Kasvupalveluvirasto KEHA-keskuksen 
seuraajavirastona

• KEHA-keskuksen kasvupalveluja vastaavien TEM-hallinnonalan tietohallintopalvelujen 
tuottaminen jatkuisi; digitaalisten ja sähköisten palvelujen sekä tietojärjestelmien ja 
alustojen tuottaminen, kehittäminen, ylläpito

• Kotoutumislain mukaisten valtion korvausta koskevien tehtävien hoito jatkuisi 

• Virasto jatkaisi monipaikkaista ja verkostomaista työskentelyä valtion, maakuntien ja 
Uudenmaan kuntayhtymän toimitiloissa

• Eräiden maksatustehtävien hoitaminen jatkuisi 1 v pituisen siirtymäajan, minkä jälkeen 
maksamista koskevat tehtävät niitä hoitavine henkilöstöineen siirtyisivät 
liikkeenluovutuksena maakunnille (HE-luonnoksesta uupuu vielä säännös 
liikkeenluovutusperiaatteesta)

Maakuntien kasvupalveluina myöntämät

- analyysi-, asiantuntija- ja koulutuspalveluja koskevat tuet

- palkkatuki

- työolosuhteiden järjestelytuki

- starttiraha

Nämä tehtävät ja niitä hoitava henkilöstö jatkaisivat samassa virastossa. 
Palvelussuhteen ehdot jatkuisivat ennallaan, mutta muilta osin viraston tehtävät 
muuttuisivat. KEHA-keskuksen nimi muutettaisiin maakuntauudistuksessa 
Kasvupalveluvirastoksi.
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Digitaalisten ja sähköisten palvelujen sekä 
tietojärjestelmien ja alustojen käytön 
tukitehtävät

• Kasvupalveluvirastoon siirrettäisiin valtion virkamieslain 5 a §:n 
mukaisena valtion toimintojen uudelleenjärjestelynä Etelä-Savon ELY-
keskuksen valtakunnallisen työ –ja elinkeinohallinnon 
asiakaspalvelukeskuksen (TE-aspa) tehtävät henkilöstöineen 
digitaalisten ja sähköisten palvelujen sekä tietojärjestelmien ja 
alustojen käytön tuen tehtävien hoitamiseksi. Siirtyminen tapahtuisi 
valtiolta valtiolle samoin palvelusuhteen ehdoin ja samassa ELY-
keskusten palkkausjärjestelmässä. 

• Kasvupalveluvirastossa TE-aspa jatkaisi nykyisiä edistyneitä ja 
monikanavaisia toimintatapojaan (puhelinpalvelu, chat, sähköposti, 
tulevaisuudessa robotiikka). 

• Verohallinnon kokemukset uusien palvelukanavien käyttöönotosta eivät 
ole vähentäneet esimerkiksi puhelinpalvelun käyttöä. Digitaaliset palvelut 
ja sähköiset järjestelmät edellyttävät jatkossakin käyttäjätukea.

• Digitaalisten ja sähköisten palvelujen, tietojärjestelmien ja alustojen 
käytön tukea virasto antaisi viranomaiskäyttäjille, sidosryhmille kuten 
palveluntuottajille sekä loppuasiakkaille
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Maakuntien tarpeiden huomioon ottaminen 
Kasvupalveluvirastossa

Johtokunta (6 §)

• Maakunnilla ja Uudenmaan kasvupalvelut järjestävällä kuntayhtymällä olisi 
edustajansa Kasvupalveluviraston johtokunnassa.

• Johtokunnan tehtävänä on tukea johtamista. Johtokunta käsittelee toiminnan 
kehittämistä ja tekee sitä koskevia aloitteita. V

• Valtioneuvosto nimitäisi johtokunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

• Johtokunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Asiakasneuvottelukunta (7 §)

• Virastolla on asiakasneuvottelukunta valtion, maakuntien ja kuntayhtymän 
tarpeiden huomioon ottamiseksi. 

• Asiakasneuvottelukunnan nimittää virasto.

• Asiakasneuvottelukunnan nimittämisestä, kokoonpanosta, tehtävistä ja 
toimikaudesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.
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KEHA-keskuksen nykyiset tietohallintopalvelutehtehtävät
maakuntauudistuksessa
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KEHAn nykyiset tietohallintopalvelut Maakuntauudistuksessa vastaanottava taho

TEM hallinnonalan tietohallintopalvelut ELY-keskuksille

ELY-keskusten MMM toimialan tietojärjestelmät ja 

sähköiset palvelut pääosin Mavissa, 

Maanmittauslaitoksessa ja Evirassa; YM toimialan 

SYKEssä; LVM toimialan Liikennevirastossa.

KEHA- keskus vastaa osittain tästä palvelutuotannosta.

TEM hallinnonalan muiden toimijoiden 

tietohallintopalvelut (BusinessFinland, TUKES, Tesi, 

Finnvera)

 Kasvupalveluvirastolle työ- ja elinkeinohallinnon 

toimialariippuvaiset digitaaliset ja sähköiset palvelut 

sekä tietojärjestelmä- ja alustapalvelut

 Valtion lupa ja valvontavirastolle 

siviilipalvelukeskuksen ja palkkaturvan tehtävät 

 MMM osalta toimialariippuvaiset tietohallintopalvelut 

Ruokavirastolle, YM osalta Valtion lupa- ja 

valvontavirastolle ja SYKElle, LVM osalta 

Väylävirastoon tai Liikenne- ja viestintävirastoon.

 Kasvupalveluvirastoon tai TEM hallinnonalan eri 

virastoille

Tietohallintopalvelut TE-toimistoille  Kasvupalveluvirastolle

Aluehallintovirastoille  Valtion lupa –ja valvontavirastolle

Maistraateille  Digi- ja väestötietovirastolle
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Kasvupalveluvirasto

 Kasvupalvelun digitaaliset ja sähköiset 

palvelut sekä tietojärjestelmät ja alustat 

valtion ja maakuntien yhteiseen käyttöön

Vimana Oy
 Perustietotekniikka ja integraatiopalvelut 

maakunnille myös kasvupalvelujen osalta

 Voi tuottaa integraatiopalvelut 

maakuntien suuntaan myös 

Kasvupalveluvirastolle

Valtori
 Tuottaa valtakunnallisten kasvupalvelutoimijoiden 

perustietotekniikkapalvelut 
(Business Finland, Business Finland Oy, Tesi Oy, Finnvera Oy)

 Tuottaa palvelut myös Kasvupalveluvirastolle



Esitys kasvupalvelujen asiakastietojen 
käsittelystä

JTYPL 13 
luku

Laki 
yrityspalvelujen 

asiakastieto-
järjestelmästä

Lakiesitys 
kasvupalvelujen 
asiakastietojen 

käsittelystä
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Esitys kasvupalvelujen asiakastietojen 
käsittelystä: Miksi ja mitä säädetään?

Miksi asiakastietojen käsittelystä on säädettävä?
• Perustuslaki 10 §, 15 §

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus

• Julkisuuslaki

Mitä asiakastietojen käsittelystä on säädettävä?
• Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö 

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus

• Julkisuuslaki

• Tietosuojalaki (eduskunnan käsittelyssä)

• Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (VM:n valmistelussa)
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Käsittelyn kohteena 

henkilötietoja ja käsittely 

perustuu rekisterinpitäjän 

lakisääteiseen tehtävään

Käsittelyn kohteena 

yksityiselämän suojan tai 

omaisuuden suojan piiriin 

kuuluva tieto

Salassa pidettäviä tietoja 

on tarpeen voida 

luovuttaa



Asiakastietojen käsittelyssä käytettävät 
järjestelmät

• Henkilöasiakastietoaineisto
(salassa pidettävä)
• TYP-tietoaineisto

• Työnantajatietoaineisto (osa 
salassa pidettävää)

• Palveluntuottajatietoaineisto (osa 
mahd. salassa pidettävää)

• Yritystä koskevia tietoja (sekä 
julkisia että salassa pidettäviä)

• Luonnollista henkilöä koskevia 
tietoja (sekä julkisia että salassa 
pidettäviä)

! myös muiden kuin kasvupalveluiksi 
katsottavien julkisesti rahoitettujen 
yrityksille tarkoitettujen tukien, 
rahoituksen sekä neuvonta- ja 
kehittämispalvelujen asiakastietoja
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rekrytoinnin ja työllistymisen 
asiakastietojärjestelmä 

yrityspalvelujen 
asiakastietojärjestelmä



Kasvupalvelujen asiakastietojen 
käyttötarkoitukset, rekisterinpitäjät, 
käsiteltävät tiedot

Käyttötarkoitukset Rekisterinpitäjät Käsiteltävät 

tiedot

Yrityspalvelujen 

asiakastieto-

järjestelmä

- Tukien, rahoituksen sekä 

kehittämis- ja 

neuvontapalvelujen 

järjestäminen, tuottaminen, 

seuranta, kehittäminen ja 

ohjaaminen

- Yritysturvallisuusselvitys

- Koulutus, tutkimus, 

tilastointi, suunnittelu, 

seuranta ja ohjaus

(luonnoksen 17 §)

Kasvupalveluvirasto ja 

järjestelmään tietoja 

tallettavat toimijat

(luonnoksen 19 §)

Samat kuin nykyisin, 

täsmennys 

luonnollisen henkilön 

osalta

(luonnoksen 20 ja 21 

§)

Rekrytoinnin ja 

työllistymisen 

asiakastieto-

järjestelmä

Määritelty tietoaineistoittain

(luonnoksen 10, 15, 16 §)

Kasvupalveluvirasto ja 

maakunnat

(luonnoksen 5 §)

Pääosin samat kuin 

nykyisin (JTYPL 

13:3)

(luonnoksen 11, 12, 

15 ja 16 §)
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Valmistelun aikataulu

Lausunnot 
11.9.-
19.10.18

Esittely vko 
47 
(22.11.2018)

Eduskunta 
11/2018-
2/2019

Vahvistaminen 
2/2019-3/2019

Lait voimaan 
1.1.2021
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