
ELY-keskus Tavoite Kohderyhmä ja määrät 
(sotekytkentä) 

Toteutusmalli: ostopalvelu,  
yhtiöittäminen, 
kumppanuudet 

Kuntayhteistyö 
ja muut 
kumppanuudet 

Käynnistyminen 

Uusimaa: 
1)Ammatin-
valinta- ja 
uraohjauspalve-
luiden pilotti 
 
 

Tavoitteena on  saada 
tietoa siitä, kuinka 
AVO- ja uraohjaus-
palvelua tulisi 
toteuttaa tulevassa 
maakunta-mallissa 
(mm. viranomaistyön 
ja palveluntuotta-jan 
välinen työnjako, 
tuloksellisuus ja laatu 
verrattuna nykyiseen 
malliin). 

Helsingin TE-palvelujen 
ammatinvalinta- ja 
uraohjausasiakkaat 

 

Potentiaalisen asiakasmäärän 
arvioidaan olevan ollut noin 2500. 
 

Asiakkaan koko JTYPL 
muutosehdotuksen mukainen 
ammatinvalinnanohjauksen 
palveluprosessi ostopalveluna.  

 

 
 

Käynnis-tymisaika-taulu: 
Pilotin aloitus 2019 alussa 
edellyttäen, että yhteiset 
tietojärjes-telmät ovat 
käytettä-vissä.  Kesto 2020 
loppuun, 2021 optiona. 
 

2)Kuntaosuus-
pilotti 

Tavoitteena on, että 
asiakas työllistyy 
mahdollisim-simman 
nopeasti palvelun 
tuloksena. 
Toissijaisena 
tavoitteena on, että 
asiakas aktivoituu ja 
hakeutuu erilaisiin 
työllistymistä tukeviin 
palveluihin ja hänellä 
on selkeä 
työllistymisen 
etenemissuunnitelma. 

Pitkään työttömänä olleet 
asiakkaat, jotka ovat palvelun 
alkaessa saaneet työttömyyden 
300-499 päivää työmarkkinatukea 
työttömyyden perusteella. 

Asiakasmäärä lähtötilanteessa on 
noin 3600-4000 asiakasta ja uusia 
kohderyhmäkriteerit täyttäviä 
asiakkaita ohjataan palveluun 
sovituin määräajoin esim. 
kuukausittain noin 200-300 
asiakasta.  Enimmillään palvelussa 
voi olla kerrallaan 5000 työnhakija-
asiakasta.   

Pilotissa saadaan tietoa Uudenmaan 
kasvupalveluiden ja ja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden välisestä 
yhteistyötarpeista.  Missä määrin 
tarvitaan sosiaali- ja 

Asiakkaan koko JTYPL 
muutosehdotuksen mukainen 
palveluprosessi ostopalveluna.  

 

Pilotissa saadaan 
tietoa siitä, miten 
toimitaan 
yhteistyössä TYP- 
verkoston ja 
kaupunkien 
työllistämis-
palveluiden 
kanssa.  

 

Käynnis-tymisaika-taulu: 
Pilotin aloitus 2019 alussa 
edellyttäenettä yhteiset 
tietojärjes-telmät ovat 
käytettä-vissä.  Kesto 2020 
loppuun, 2021 optiona. 
 



terveyspalveluita työllistymisen 
prosessissa, ja mihin erityisesti 
tarvitaan?  

Varsinais-Suomi: 
1) Tehostettu 

työnvälitys 
Lounais-
Suomen 
positiivisen 
rakennemuu
toksen tueksi 

Tavoitteena on 
turvata alueen kasvu- 
ja kehityksen 
jatkuminen 
tarjoamalla 
työnantajat ja 
potentiaaliset 
työntekijät yhteen 
saattavaa tehokasta 
työnvälitystä. 

Työttömät ja työttömyysuhanalaiset 
työnhakijat Varsinais-Suomessa 
(3500 varsinaissuomalaista) ja 
mahdollisesti Satakunnassa (1500 
satakuntalaista) ja niiden 
lähialueilla. Pilotin palveluun 
ohjataan yhteensä noin 5 000 
työnhakijaa, joilla on edellytykset 
työllistyä. 
 

  

Toteutusmalli on 
ostopalvelukumppanuus 
palveluntuottajan kanssa. 
Toteutusmallille keskistä on myös 
TE-hallinnon sisäinen tiivis 
yhteistyö, erityisesti työtä tehdään 
yhdessä Satakunnan TE-toimiston 
kanssa, mutta tavoitteena on 
myös valtakunnan laajuinen 
yhteistyö hyödyntäen TE-
toimistojen PORA-verkostoa. 
 

 
Välittömästi vuoden 2019 
alusta.  

2) Ulkokehältä 
työelämään, 
vaikeasti 
työllistyvien 
palvelu-
kokeilu 

Tavoitteena on 
kokeilla uusia 
lähestymistapo-ja 
työhön palaamiseen 
vaikeassa 
työmarkkina-
asemassa olevien 
osalta.   

Henkilöt, joilla on erilaista syistä 
(pitkittynyt työttömyys, osa-
työkykyisyys, koulutuksen puutteet 
yms.) tarve räätälöityyn tukeen ja 
palveluun. 
 
Asiakasmääräarvio pilotille on 600 
henkilöä. Lopulliseen 
asiakasmäärätavoitteen 
asettamiseen vaikuttaa 
palveluntuottajien kanssa käytävä 
markkinavuoropuhelu. 
 
Pilottia suunnitellaan tiiviissä 
yhteistyössä SOTE-valmistelun 
kanssa. Toteutuksessa 
hyödynnetään nykyistä Varsinais-
Suomen maakunnallisen työvoiman 

Ostopalvelu, jossa useita 
palveluntuottajia yrityksiä ja 
yhdistyksiä.  

Palveluun 
ohjaamisessa tiivis 
yhteistyö alueen 
kuntien kanssa. 
Yhteistyönmuodot 
tarkentuvat syksyn 
2018 aikana 
käytävien 
neuvottelujen 
aikana. 
Keskustelua 
käydään myös 
TYPO hankkeiden 
kanssa, 
mahdollisista 
uusista 
toimintatavoista, 
yhteistyössä 

Arvioitu käynnisty-minen 
maalis-huhti-kuussa 2019. 
Hankinta tehtäneen siten, 
että toteutus-aikaa on 
tarvittaessa vuoden 2022 
alkuun saakka. 
 



palvelukeskustoiminnan 
kokemuksia ja alueellisen 
työllisyyskokeilun hyviä käytäntöjä.  
 

kuntasektorin 
kanssa. 
 
 
 
 

Pirkanmaa: 
Järjestämisen ja 
tuottamisen 
pilotti  
 
 
 
 

Tavoitteena on 
pilotoida kasvupal-
velujen järjestämistä 
ja tuottamista,  
palvelujen tuotannon  
ja järjestämisen 
eriyttämistä  sekä 
viranomaistoi-
mintojen sujuvuutta 
 

Heikoissa työmarkkina-asemassa 
olevat asiakkaat eli asiakkaat, joilla 
on useita erilaisia palveluntarpeita: 
 

- henkilöt, joilla ei ole 
koulutusta tai koulutustaso 
on alhainen 

- henkilöt, joilla ei ole 
vakiintunutta työuraa 

- henkilöt, joilla on pitkittynyt 
työttömyys (yli 6 kk) 

- henkilöt, joilla on 
terveysongelmia, mutta 
terveysongelmat eivät ole 
akuutteja tai selvityksen alla 
olevia ja asiakas on katsottu 
työnhakijaksi. 

- henkilöt, joilla on 
elämänhallintaan/elämäntil
anteeseen liittyviä 
ongelmia.. 

- henkilöt, joiden ikä on yli 55 
vuotta 

- henkilöt, joilla on koulutus 
ja/tai työtausta alalta, joka 
ei työllistä 

Pilotin kohderyhmän volyymiksi 
arvioidaan 7500 asiakasta. 

Ostopalvelu. Tavoitteena on 
tuloksellissuuteen perustuva malli, 
joka luo kuitenkin mahdollisuudet 
pitkäjänteiselle 
palveluntuottamiselle.  
 
 

Pirkanmaalla 
strategisen 
kumppanuuden 
yhteistyömallin 
pohjana on 
kuntien työllisyys- 
ja elinvoima sekä 
soten ja TE-
hallinnon/tulevien 
kasvupalvelujen 
yhdistävät teemat.  
Pirkanmaan 
alueellisen 
kokeilun kuntien, 
ELY-keskuksen, TE-
toimiston ja 
maakuntauudistuk
-sen valmistelun 
toimijat ovat 
päättäneet 
selvittää 
mahdollisuutta 
muodostaa 
sopimuksellisia 
alustoja, joilla 
järjestetään ja 
tuotetaan 
palveluja yhteisille 

Pilotin asiakas-palvelu 
alkaa suunnitel-man 
mukaan keväällä 2019 
(arvio 3/2019) ja päättyy 
2020 vuoden loppuun. 
Pilotin toteutus-
aikatauluun vaikuttavat 
lainsäädännön (JTYPL 
muutos) etenemi-nen 
eduskun-nassa sekä 
tietojärjes-telmien 
käyttöval-mius. 
 
Palveluun varataan optio 
vuodelle 2021.   
 



 asiakasryhmille. 
Tavoitteena on 
ulottaa 
neuvottelut 
kaikkiin 
Pirkanmaan 
kuntiin. 
 

Satakunta: 
1) Ratkaisuja 
työllistymiseen 
 
 

Pilotilla halutaan 
testata Alke- ja 
kasvupalvelulain 
mukaisen 
järjestämisen ja 
tuottamisen 
toteuttamista front 
office –palvelumallin 
avulla yhteistyössä 
yksityisten yritysten ja 
kolmannen sektorin 
kanssa, luoda 
kasvupalvelujen 
markkinoita ja saada 
kokemusta toimivista 
ja mahdollisesti myös 
toimimatto-mista 
toimintamalleis-ta 
sekä palveluhan-
kintojen tulosperustei-
suudesta uutta 
maakuntaa ajatellen. 

Yli 150 päivää työmarkkinatukea 
saaneet työnhakijat, joiden 
ammatilliset valmiudet 
mahdollistaisivat työllistymisen 
tehostettujen palvelujen avulla. 
Kohderyhmään eivät kuuluisi 
monialaisen yhteispalvelun 
asiakkaat, eivätkä pääsääntöisesti 
alle 25-vuotiaat työnhakijat.  
 
Kohderyhmän alustava koko olisi 
ensi vuonna vuositasolla yhteensä 1 
600 jakautuen alueellisesti niin, että 
pilottiin ohjattaisiin kohderyhmään 
kuuluvia Porin seudulta 1 100, 
Rauma seudulta 200, Kaakkois-
Satakunnasta 200 ja Pohjois-
Satakunnasta 100. 

Pääasiallinen toteutusmalli on 
tulosperusteinen ostopalvelu. 
Palveluntuottajat hankitaan 
neuvottelumenettelyllä tai 
avoimella kilpailutuksella. TE-
toimiston ja ELY-keskuksen 
henkilöstölle voidaan tarjota 
vapaaehtoisuuteen pohjautuen 
määräaikaista mahdollisuutta 
työskennellä valittavan 
palveluntuottajan tai -tuottajien 
palveluksessa.  
 
  

 Hankkeen 
toteuttamisessa 
mukana olo 
kiinnostaa 
todennäköisesti 
myös alueen 
kuntia ja varsinkin 
Poria ja Raumaa, 
joissa ko. 
kohderyhmää on 
paljon 
lukumääräisesti 
työttömänä. Pilotti 
voidaan kytkeä 
osittain myös ESR-
hankkeeseen 
(INKA).  

Aikaisin-taan hanke 
voitaisiin aloittaa 2019 
alusta (Porin alueellisen 
kokeilun osittaisena 
jatkohankkeena). Mikäli 
hanke jatkuu 2020, esitys 
sen toteuttamisesta tulee 
käsitellä 
maakuntauudistuksen 
väliaikaisessa 
toimielimessä, koska 
mahdollisesti tehtävät 
päätökset ja sopimukset 
sitovat uuttaa Satakunnan 
maakuntaa. 

2)Satarekry 
(työnimi, 
saatetaan joutua 
vaihtamaan) 
 
 

Tavoitteena on 

käynnistää pilotti, 

jossa laajennetaan 

korkeakoulutettujen 

tehotetun 

Pilottiin ohjattaisiin alussa noin 100 

työnhakijaa/kuukausi ja tarpeen 

mukaan volyymiä kasvatettaisiin 

riippuen alueen työnantajien 

rekrytointitarpeiden määrästä. 

Pääasiallinen toteutusmalli on 
tulosperusteinen ostopalvelu, 
johon sisältyy jonkinlainen kiinteä 
osuus. Palveluntuottajat 
hankitaan neuvottelumenettelyllä 
tai avoimella kilpailutuksella. 

 Vuoden 2019 alku - 2020 
loppuun, jatkuen 
mahdollisesti 2021. 
 



 työnvälityksen 

hanketta 

matalamman 

kynnyksen 

työpaikkoihin. 

Tavoitteena on 

tehostaa ja nopeuttaa 

työnhakijoiden 

työllistymistä ja 

ratkaista 

työvoimapulasta 

kärsivien työnantajien 

osaajapulaa 

henkilöstöpalveluyrity

ksen tai -yritysten ja 

TE-toimiston 

yhteistyönä 

hankkimalla osa 

työnvälitykseen 

liittyvästä prosessista 

yksityiseltä 

palveluntuottajalta tai 

-tuottajilta. Samalla 

on tarkoitus kehittää 

ja kokeilla uudenlaista 

mallia rekry-

koulutusten 

toteuttamisessa. 

Vuositasolla hakijoita olisi 

tehostetussa työnvälityksessä olisi 

1000-1200. 

Avoin kilpailutus tehdään kuluvan 
syksyn aikana, mutta jos 
palveluntuottaja/palveluntuotta-
jat hankitaan 
neuvottelumenettelyllä, prosessi 
käynnistetään lokakuun aikana 
tavoitteena saada menettely 
päätökseen tammikuun 2019 
loppuun mennessä. 

Häme: 
1) KOTOpilotti 
 

Tavoitteena on 
selkeyttää koto-
asiakkaiden palvelua 
ja karsia 
päällekkäisyyk-siä.  

1800 asiakasta Uudenlainen yhteistyömalli, jossa 
hyödynnetään (allianssimaisia 
elementtejä) ja ostopalveluja.  
 

Pilotissa luodaan 
yhteisiä 
toimintakäytäntöjä  
työhalllinon, 
kuntien, soten ja 
kolmannen 

2019 alussa 



sektorin 
toimijoiden 
kesken.   

2)Kasvupalveluja 
kohti – Uusi 
toimintamalli  

Tavoitteena on 
mallintaa TE-toimiston 
toimintaa sellaiseksi, 
jollaiseksi sen 
oletetaan 
muotoutuvan 
kasvupalvelujen 
uudistettua ja 
maakuntien 
aloitettua.  

Kaikki Forssan seudun työttömät 
työnhakijat. Myöhemmin 
laajennetaan muihin toimipisteisiin.  
 
1400 asiakasta 

Ostopalvelu  Alkuvuosi 2019 

3) Yrittäjyys  - 
TE-henkilöstöstä 
yrittäjyyteen  

Tavoitteena on 
kartoittaa TE-
toimiston henkilöstön 
yrittäjyys-kiinnostusta.  

TE-toimistoin henkilöstö, arvioidaan 
koskevan noin viidennestä, eli noin 
(alle) 50 henkilöä.  
 

Yrittäjyys  Vuoden vaihteessa 2018-
2019 

4)Sujuvat 
palvelupolut 

Tavoitteena on 
nopeuttaa ja 
sujuvoittaa asiakkaan 
työllistymistä tai 
etenemistä muuhun 
palvelutarpeen-sa 
mukaiseen toimintaan 
(esim. pitkäkestoinen 
kuntoutus).  
 
  

TE-toimiston työvoimapula-
asiakkaat (metalli, rakennus, 
kuljetus, logistiikka) 
 
Aloitus 300 asiakkaalla 
(suorahankintasopimuksella), jonka 
jälkeen asiakasmäärä nousee.  
 
Pilotoidaan asiakkaiden 
pitkäkestoisia palveluketjuja ja 
palveluprosessin sujuvuutta ylittäen 

kasvupalvelu- ja soterajapintoja. 
  

 

Ostopalvelu. Alussa 
kumppanuuteen ja kokeiluun 
perustuva suorahankinta, joka 
käynnistyy heti kun JTYPLn 
lakimuutos tulee voimaan.  

 Odottaa JTYPLn lainmuu-
tosta, 2019 alussa? 



Kaakkois-Suomi: 
1. Kaakkois-

Suomen 
yrityspalve-
luiden 
sopimus-
mallit 

Tavoitteena on kerätä 
ja tuotteistaa LUT-
konsernin(LUT-Saimia) 
yrityksille 
suunnattavat palvelut 
selkeiksi 
kokonaisuuksiksi ja 
luoda toimintamalli 
yhdessä 
verkostotoimijoiden 
kanssa oppilaitoksilta 
yrityksille 
hankittavista. 
Hankkeen päätavoite 
on kannustaa ja 
herätellä yrityksiä 
kasvuun ja 
kansainvälistymiseen. 
Samalla luodaan ja 
kehitetään Skinnarilan 
kampukselle 
alueellinen Talent Hub 
osana kansallista 
Talent Finland-
toimintoa. 

Yhtenä tavoitteena on 
mahdollinen 
yrityspalvelu(kv)seteli
n kokeilu, mikä johtaa 
myöhemmin 
asiakkaiden 
kehittämis- tai 
investointihankkeesee
n. 

 Pilotin kohderyhminä ovat Etelä-
Karjalan yritykset, jotka 
hyödyntävät kampusalueen kasvun 
ja kansainvälistymisen palveluita 
sekä kv-opiskelijat, jotka haluavat 
työllistyä Suomessa. Vaikutukset 
kohdentuvat yritysten 
kansainvälistymiseen, 
liiketoiminnan kehittämiseen, 
uusien ideoiden implementointiin, 
yrityksen strategian suuntaamiseen 
tai haasteellisemman 
hankkeenvalmisteluun. 

Luodaan yrityspalveluseteli-malli, 
millä hankitaan tai subventoidaan 
em. tahoilta tuotteistettuja 
palveluita yritysten kasvun ja 
kansainvälistymisen edistämiseksi 
erikseen määritellyllä arvolla. 

Setelin arvo esim. 2000 tai 4000 € 
(alv 0%) 

ELY (myöh. maakunta) tai 
kunta/kunnat myöntävät ko. 
palvelusetelin oman alueen 
yrityksille 

Voidaan myöntää EK:n alueelta < 5 
v. oy-muotoiselle yritykselle 

Setelillä oltava merkittävä 
vaikutus uuden liiketoiminnan 
aloitukseen, kasvuun, 
kansainvälistymiseen, 

innovaatiotoimintaan tai 
tuotekehitykseen 

Yrityksen omarahoitusosuus esim. 
20% 

 

LUT ja Saimia 
 
Kansallisen Talent 
Boost hankkeen 
kanssa tehdään 
yhteistyötä 
TEM/Talent 
Finland/Business 

Finland kanssa, 
alueellinen Talent 
Hub kampukselle. 

1.1.2019 - 31.12.2020 



2. Palvelu-
sopimusmalli 
Business 
Finland – ELY 
(myöh. 
Maakunta) 
”Maakun-
nista 
maailmalle -
palvelupolku
” 

Pilotin yleisenä 
tavoitteena on roolien 
selkiyttäminen 
kunnallisten, 
maakunnallisten ja 
valtakunnallisten 
yrityspalvelujen 
(Business Finland) 
välillä siten, että 
asiakkaan 
palvelupolku olisi 
mahdollisimman 
saumaton. 

Aiesopimuksen 
asiakaskohderyhminä ovat: 
kansainvälistyvät pk-yritykset, 
ekosysteemit, matkailuyritykset 
sekä ulkomaisia sijoituksia 
tavoittelevat ja edistävät taho. 

 Pilotin aikana alueverkosto (TF- ja 
seututoimijat) arvioivat kkv-
segmentin yritysten 
kansainvälistymiseen tähtäävän 
kasvupotentiaalin ja niihin liittyvät 
palvelutarpeet sekä hyödyntää 
palvelutoimenpiteiden 
toteutuksessa KasvuCRM:ää. 
Yhteisen palvelutuotannon piirissä 
tulee olemaan aloittavia sekä pk- ja 
midcap-yrityksiä, joiden 
tavoitemäärät palveluihin sovitaan 
yhdessä BF:n ja ELY:n kesken. 

Palvelusopimusmalli-pilotin 
toteutus perustuu ELY-keskuksen 
ja Business Finlandin väliseen 
sopimiseen, aiesopimus (LOI), 
edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi tehtävistä 
toimenpiteistä. 

Palvelusopimusmalli-pilotti 
Business Finlandin ja ELY-
keskuksen (myöhemmin 
Maakunta) välillätehdään ”Letter 
of Intent (LOI) – periaatteella”, 
yhteistyön aiesopimus, millä 
liitetään BF:n palvelut 

seudullisiin yrityspalveluihin ja 
päinvastoin. 

Kumpikin sopimustaho ja 
verkosto-organisaatiot vastaavat 
omista kustannuksistaan. 

Keskeisiä 
toimijoita 
seudullisissa 
yrityspalveluissa 
ovat Business 
Finland, kuntien 
seudulliset 
kehittämisorganisa
atiot, ELY-
keskukset, TE-
toimistot, 
Finnvera, 
Uusyrityskeskukset 
sekä ProAgria 
keskukset. Muita 
palvelutuottajia 
ovat 
teknologiakeskuks
et, verotoimistot, 
yrityshautomot, 
oppilaitokset sekä 
muut 
yrityspalveluorgani
saatiot. 

2019 

3. Ideasta 
innovaatioksi 
- 
palvelupolku 

Tavoitteena on 
aktivoida ja rohkaista 
idean kehittäjiä ja 
alkavia- tai 
mikroyrityksiä uuden 
innovointiin 
mahdollistamalla 
tehokkaampi ideoiden 
eteenpäinvieminen ja 
tuotteistaminen 

Palvelu on tarkoitettu 
yksityishenkilöille sekä alkaville ja 
mikroyrityksille, joiden 
innovaatioissa on nähtävissä 
potentiaalia kasvavaan ja myös 
kansainvälistyvään liiketoimintaan. 
Palvelun tavoitteena on auttaa 
alkavaa tai mikroyrittäjää 
kehittämään ideansa ympärille 
liiketoimintaa joko oman 

Ensimmäisessä vaiheessa pitää 
käydä läpi ja myös sopia 
alueverkostossa 
yrityspalveluorganisaatioden 
(valtio, ELY/maakunta, kunnat) 
omat roolit yrityspalveluissa. 
Sitten 
pitää selvittää markkinaehtoisen 
palvelun tarjooma ja päättää 
ulkoistetun ja ulkopuolelta 

Pilotti toteutetaan 
yhteistyössä 
Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen, 
Kymenlaakson, 
Etelä-Karjalan 
ja Etelä-Savon 
maakuntien sekä 
alueen kuntien ja 
kuntien 

1.1.2019 - 31.12.2020 



Tavoitteena on 
alkavien ja 
mikroyritysten 
tukeminen, 
innovaatiohalukkuude
n kasvattaminen, 
kasvumahdollisuuksie
n ja -halukkuuden 
parantaminen sekä 
myös yritysten 
kansainvälistyminen 

Tavoitteena on löytää 
alueilta nykyistä 
enemmän ja 
tehokkaammin kasvu- 
ja 
kansainvälistymispote
ntiaalia. Kaikkea 
potentiaalia ei 
nykyresursseilla saada 
esiin. 

yritystoimintansa kautta tai 
lisensoimalla. 

hankittavan Innovaatio- 
kasvuaktivaattorityön sisällöstä. 
Tämä voi olla esim. tilaisuuksien 
järjestämistä, listattujen yritysten 
tapaamisia ja/tai niistä sopimisia 
sekä muuta tarkemmin 
määriteltyä Ideasta innovaatioksi - 
palvelupolkutyön hoitamista. 
 
Pilotti "Ideasta innovaatioksi - 
palvelupolku" olisi toteutettavissa 
maakunnittain tai maakuntien 
välisessä yhteistyössä. Mukana 
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso sekä 
alustavasti Etelä-Savo. 

Pilotin aikana neuvotellaan 
toiminta- ja rahoitusmallista, jolla 
toiminta saadaan pysyväksi pilotin 
jälkeen. Pyrkimyksenä vältää 
hanketoiminnan sudenkuoppa eli 
osaavan henkilöstön poistuminen 
ja sitä kautta hyväksikin havaitun 
toiminnan laantuminen 
mahdollisen ulkoisen rahoituksen 
loputtua. Tavoitteena vastata 
jatkuvuudesta yhteistyöllä ja 
yhdessä kustannuksiin osallistuen. 

elinkeinoyhtiöiden 
kanssa. 
Koordinointivastuu 
pilotissa on 
Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksella. 

Etelä-Savo: 
Kasvo – 
kasvupalvelu-
pilotti 

Tavoitteena on uusien 
palveluiden sekä 
palvelujärjes-telmän 
kehittäminen 
monitoimija-kentässä 
huomioiden Etelä-
Savon omat 

Heikossa työmarkkina-asemassa 
olevat 
Heikossa työmarkkina-asemassa 
olevat työnhakijat ja asiakkaat, joilla 
on riski joutua heikkoon 
työmarkkina-asemaan. Lisäksi 
asiakkailla on tarve sosiaali- ja 

Ostopalvelut:  uudet palvelut ja 
palveluntuottajat, joilla uusia 
menetelmiä ja palveluyhdistelmiä, 
joita aiemmin ei ole ollut, 
kertyneen hankintaosaamisen 
hyödyntäminen. 

Allianssin 
selvitystyötä 
tehdään yhdessä 
kumppaneiden 
erityisesti kuntien 
ja kuntayhtymien 
kanssa. Etelä-
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olosuhteet ja 
tilanteet. 
Uudenlaisella 
tekemisellä ja 
työtavoilla yhdessä eri 
toimijoiden kanssa 

mahdollistetaan 
asiakkaiden sujuvat 
palvelupolut.  

terveydenhuollon (soten) sekä 
kasvupalvelujen palveluihin.  

 
2000 työnhakija-asiakasta kahden 
vuoden aikana.  Etelä-Savossa 
yhdessä sote-toimijoiden kanssa  
 
Yhdessä sotetoimijoiden  kanssa. 
Eteä-Savossa on käynistymässä 
myös sote-  valinnanvapaus-pilotti, 
jonka sisältö on kytköksissä 
esitettyyn palvelumalliin.  
 
 

Mahdollisesti henkilökohtainen 
bujdetti työvälineenä  
Allianssi: tässä vaiheessa 
sopimuspohjainen malli. 
Allianssimallia selvitetään pilotin 
edetessä.  

Savon kaksi 
kaupunkia ovat 
käynnistäneet 
allianssiin 
tähtäävän 
selvitystyön.  
 
 
 
 

Pohjois-Savo: 
Pohjois-Savon 
kasvupalvelukok
eilu (jakaantuu 
neljään eri 
osakokonaisuu-
teen) 
1. Kasvupalvelu

-

kokeilu/Kas-
vupalvelun 
valinnan-
vapaus-
kokeilu 

 
 
 

 

Tavoitteena on 
kokeilla palveluiden 
järjestämisen tapaa, 
jossa nykyisin julkisen 
TE-palvelun vastuulla 
olevat palvelut 
tuotetaisiin 
Lapinlahden ja 
Siilinjärven kuntien 
alueella yksityisten 
palveluntuottajien 
toimesta 
 
Tavoitteena on myös 
lisätä asiakkaiden 
vapautta valita 
palveluntuottaja 
 
Tavoitteena on 
arvioida 
markkinalähtöisen 
palvelutuotannon 

Kohderyhmänä ovat 16-65 vuotiaat 
työnhakijat Siilinjärven ja 
Lapinlahden kuntien alueella (pl. 
kotoutumislain piiriin kuuluvat 
maahanmuuttajat sekä TYP-
asiakkaat) 
 
Arvio vuoden 2019 osalta on, että 
työnhakija-asiakkaita olisi 
kokeilualueella 3.900 ja työttömiä 
työnhakijoita 1.800. 
 
 

 - valmistelun asiantuntijapalvelut, 
ostopalvelut : hyödynnetään 
laajasti mm. 
markkinavuoropuhelut ja 
hankintavalmistelut, kaupallinen 
malli 
 
- palveluntuottajien 
kilpailuttaminen, ostopalvelut 
 
Palkitaan tuottajia sekä  
- Kapitaatioperusteisesti 
velvoitteiden täyttämisestä 
(työnhakijat) että  
- Vaikuttavuusperusteisesti 
tulostavoitteiden saavuttamisesta   

Kuntaneuvotte-
luissassa 
selvitetään myös 
edellytykset 
allianssimallin 
toteuttamiseen. 
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kyvykkyyttä 
laajemman 
palvelukokonaisuuden 
tuottajana. 

2. Sopimuk-
sellinen 
allianssi 
Kuopion 
kaupungin 
kanssa 
kasvupalve-
luiden 
osatyöky-
kyisten 
palvelu-
integraatio 
asiakkaiden 
työllisyyden 
edistämiseks
i 
 

 

Käynnissä olevilla 
neuvotteluilla 
tavoitellaan 
palvelumallia, joka 
mahdollistaisi 
sopimuksellisen 
allianssiyhteistyön 
Kuopion kaupungin 
kanssa. Tavoitteena 
on laajentaa nykyistä 
työllisyyskokeilua 
myös muilla 
toimijoilla. 

 Kohderyhmänä ovat 18-65 vuotiaat 
työttömät työnhakijat Kuopion 
kaupungin alueella, joiden 
työttömyys on pitkittynyt tai joiden 
työllistymisen esteenä on 
toiminnallinen tai sosiaalinen 
osatyökykyisyys (tarkentuu vielä) 
- Kohderyhmän määrä on 3.000-
3.500 asiakasta/vuosi 
 

Tavoitteena pidemmällä aikavälillä 
allianssiyhteistyö Kuopion 
kaupungin kanssa. Aluksi 
sopimuksellinen yhteistyö 

Neuvotteluissa 
mukana Kuopion 
kaupungin 
työllisyyspalvelut 
sekä sosiaali ja 
terveyspalvelut 

 

3. Yhtiöittämis- 
selvitys/yhti
öittä- 
minen 
MessiLive/ 
Messi 

Tavoitteena selkeyttää 
palveluiden asema 
yhtiöittämisen 
näkökulmassta ja 
markkinatilanne 

 selvitys on tehty ostopalveluna 
(kilpailutettu) 

  

4.  Julkisen 
palvelutuo-
tannon 
kilpailukyvyn 
kehittämine
n 

 

Tavoitteena kehittää 
julkisen kasvupalvelun 
tuottamisen 
kilpailukykyä ja 
tuottavuutta 

Kasvupalvelun tuotantotehtävien 
kehittäminen 
 
Asiakaslähtöiset palve- ja 
organisoitumisprosessit 
 

   



Kaikki 
kehittämis-
osiot 
toteutetaan 
samanaikai-
sesti  

 

Viranomaistehtävien prosessien 
kehittäminen ja eriyttämisen 
mahdollisuudet 

Keski-Suomi:  
Hallittu siirtymä 
kasvupalveluun 

 

Tavoitteena on 
rakentaa ja testata 
kasvupalvelumarkkino
ita sekä 
yhteistyörakenteita, 
jotta palvelut ovat 
asiakkaiden saatavissa 
maakunnan toiminnan 
käynnistyessä.  
 

Valmisteluryhminen alustavat 
esitys:  
 
1. Nuoret alle 30-vuotiaat 

asiakkaat vailla ammatillista 
koulutusta 
- 500-700 hakijaa 

2. Rekrytoivien alojen 
ammattilaiset, jotka eivät ole 
työllistyneet 
alantyövoimapulasta 
huolimatta 
- 700 – 800 väh 6kk työmänä 

ollutta asiakasta 
3. Yli 50-vuotiaat työnhakijat 

- 500 asiakasta 
 
Mikäli Jyväskylän valinnanvapaus 
kokeilua jatketaan, on 
kasvupalvelupilotin tavoitteena 
kehittää yksityisen sote-
keskustoiminnan ja maakunnan 
toiminnan yhdyspintaa niiden 
asiakkaiden osalta jotka tarvitsevat 
sekä kasvu- että sotepalveluita. 
Kehittäminen kohdistuu mm. siihen, 
miten yksityisen sote-keskusten 
sosiaaliohjauksessa tunnistetaan, 
ohjataan ja neuvotaan ko. 

Pohdinnassa: 

- palvelusetelihankinta 

- ostopalvelupilotti 

- ammatinvalinta- ja 
uraohjauspalvelun 
ostaminen ja 
hyväksymällä 
palveluntuottajaksi 

- Yrityspalveluissa kunnan 
ja maakunnan 
sopimuspohjainen 
yhteistyö (kevyempi kuin 
allianssi) 

Kasvupalvelupilottiin sisältyvässä 
ESR-rahoitteisessa Marke-
hankkeessa kokeillaan uutta 
palveluprosessia, jossa tehdään 
yksilöllinen toimintakyvyn arviointi 
sekä hyödynnetään yksilö- että 
ryhmätyöskentelyä ja 
psykologipalveluja asiakkaan koko 
palvelun ajan 

 
Hankintaprosessit voivat 
alkaa heti, kun 
asiakasryhmät, tavoitteet, 
määrärahat yms. ovat 
selvillä. Hankintapäätökset 
edellyttävät 
lainsäädännön voimaan 
tuloa (JTYPL:n muutos). 
Asiakaskohderyhmät ja 
palvelusisällöt tarkentuvat 
syksyn 2018 aikana. 



asiakaskohderyhmää sekä miten 
asiakkaat ohjautuvat yksityisistä 
sote-keskuksista tarvittaessa 
maakunnan toimintoihin. 
Kohderyhmänä ovat yksityisten 
sote-keskusten sosiaaliohjaajat sekä 
heidän työttömät sote-palveluiden 
ja kasvupalveluiden yhteistyötä 
tarvitsevat asiakkaat.  
 
 

Etelä-
Pohjanmaa:  
Työllistymisen 
palveluallianssi 
Seinäjoella 
 

Tavoitteena on 
tehostaa ja 
yhtenäistää 
työmarkkina-tukea 
saavien seinäjokisten 
työnhakijoiden 
palvelua ja -prosessia.  

Kohderyhmä on Seinäjoella asuvat 
työmarkkinatukea saavat 
työnhakijat.  

Asiakasmäärä 1769 (30.6.2018).  

Sote: Pilotissa kokeillaan etenkin 
sosiaali-, terveys- ja 
työllisyyspalvelujen tiiviimpää 
yhteistyötä ja uusia 
toimintamalleja.  
 

Allianssi. Palvelujen sisältöjen ja 
palkkiomallien rakentaminen 
aloitetaan yhdessä 
allianssikumppaneiden ja 
palveluntuottajien kesken 
markkinavuoropuhelulla. 
Palveluntuottajat otetaan mukaan 
palveluallianssin 
kehitysvaiheeseen. 
Palveluprosessit ja –paketit ovat 
valmiina allianssin aloittaessa 
toimintansa. 
 
 
 
 

Pilotissa testataan 
allianssin 
toimivuutta 
työllisyyspalve-
luissa etenkin 
kuntaorganisaatio
n ja muun 
verkoston välillä. 
 

Varsinainen asiakas-
palvelu käynnistyy tammi-
kuussa 2019 tai 
viimeistään alkuvuonna. 
Pilotti päättyy 31.12.2020. 

 

      



Pohjanmaa ja 
Keski-
Pohjanmaa:  
Yritysasiakkaan 
sujuvat ja tasa-
arvoiset 
palvelupolut 
 
 

Tavoitteena on 
maakunnan 
yritystoiminnan 
kasvun edellytysten 
turvaaminen. Näitä 
ovat yritysten 
aloittamisen 
tukeminen, yritysten 
kehittämis-palvelut, 
työvoiman kohtaanto, 
rekrytointi-palvelut, 
osaamis-kapeikkojen 
tunnistaminen, 
osaamisen 
kehittäminen, 
työhyvinvoinnin ja 
tuottavuuden 
edistäminen sekä 
toimijoiden yhteistyön 
lisääminen. 
 

Osallistuvia yrityksiä arvioidaan 
olevan n. 30 kuuden seutukunnan 
alueella. 

Ostopalvelut Projektissa 
pilotoidaan 
maakunnan 
palveluverkoston 
kykyä ja tahtoa 
tuottaa kasvun ja 
kansainvälistymi-
sen  palveluja 
sovitun laatuisina 
ja kaikille 
yhdenvertaisina. 
Pilotti käsittää 
molemmat 
kaksikieliset 
maakunnat. 

1.1.2019-30.6.2021 

Pohjois-
Pohjanmaa: 
1) ICT-
toimialakohtai-
nen  
rekrytointipalvel
u 
 
 
 

Tavoitteena on 
"kasvupalvelumarkkin
oiden" luominen, 
kilpailullisen 
hankinnan osaamisen 
kehttäminen, 
ulkopuolisen 
hankinnan johtaminen 
ja järjestäjäosaamisen 
vaihvistaminen. 
Tavoittena on luoda 
malli sekä hyvät 
käytännöt 
rekrytointipalvelun 
tuottamisesta, jota 

 ICT-toimialan työnhakijoiden määrä 
on noin 1500 ja avoimia työpaikkoja 
määrä oli vuonna 2017 noin 40 - 50 
avointa työpaikkaa päivittäin ja 
alkuvuodesta 2018 avointen 
työpaikkojen määrä on ollut noin 
100. Kauppakamarin tuoreen 
selvityksen mukaan heti olisi tarve 
155 toimialan osaajaan 
rekrytoinnille ja toimialalla on 3000 
- 4000 osaajan vaje. 

 Tavoite on toteuttaa pilotti 
ostopalveluna, jossa maksetaan 
palveluntuottajalle tuloksesta sekä 
jostakin tai joistakin määrällisistä 
palveluista. Mahdolliset 
määrälliset välietapit ovat 
pohdinnassa. Toisaalta yksi 
vaihtoehto on maksaa suoritteista 
pilotin alkuvaiheessa ja vähentää 
suoriteperusteisen palvelun 
maksamista, kun pilotti käynnistyy 
ja pääsee alkuun. Päätavoite ja 
periaate on maksaa työn 
tuloksesta. 
 

 
 
 
 
 

Pilotin valmistelu ja 
palvelun hankinta syksyn 
2018 aikana. JTYPL:n 
muutoksen hyväksymisen 
aikataulu vaikutta 
palveluhankintaan. Tavoite 
on saada palvelu 
tuotantoon alkuvuoden 
2019 aikana. 



voidaan hyödyntää 
toisten toimialojen 
rekrytointipalveluiden 
toteutuksessa. 
Pilotissa opetellaan ja 
käyttöönotetaan 
järjestäjä- 
tuottajamallin 
palvelukonseptin 
toteuttamista. 

Pilotissa hankitaan ICT-toimialan 
rekrytointipalvelu (pl. TYP-
asiakkaat) kokonaisuudessaan 
markkinaehtoiselta toimijalta 
yksityiseltä sektorilta. Tilanne on 
uusi asiakkaille (yritykset, 
työnantajat sekä henkilöasiakkaat) 
kuten myös palveluntuottajille, 
TE- hallinnolle, sidosryhmän 
edustajille sekä muille 
viranomaisille.  
 
 

2) Yhteistyöstä 
yhteiseen 
tekemiseen 
 

Tavoite 1: Nuorten 
työttömyyden 
alentaminen ja uuden 
palvelumallin 
kehittäminen. 
 
Tavoite 2. Avoimena 
olevien työpaikkojen 
nopea ja tehokas 
täyttö. Allianssin/ 
Palveluntuottajien 
hyödyntäminen 
työnvälityksessä 
(lakiluonnos 3.luku, 2 
§). 
 

Kohderyhmäksi valitaan alle 30- 
vuotiaat, vähintään ammatillisen 
tutkinnon suorittaneet TE- 
toimiston oululaiset asiakkaat. 
Rinnakkais-/ vertailuryhmäksi 
valitaan alueen toisen kunnan 
vastaavanlaisen taustan omaavat 
nuoret (esim. Kuusamo/ Pudasjärvi/ 
Raahe) 
 
Ammatillisen koulutuksen 
suorittaneita, alle 30v. työttömiä 
työnhakijoita on Pohjois-
Pohjanmaan TE- toimistossa n. 
7200, joista oululaisia on n. 5050 
(7/2018) Palvelulinjojen 1 ja 2 
asiakkaana on yhteensä noin 6300, 
joista oululaisia on noin 4400 
(7/2018). 
 
Toisena ”kohdejoukkona” voidaan 
pitää avoimena olevia työpaikkoja, 
joita on noin 3800 (11.4.2018).  

Allianssi, jonka 
yhteistyöosapuolina olisivat:  
Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus 

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto 

Oulun kaupunki/ BusinessOulu ja 
toinen maakunnan kaupunki  
työllisyyspalveluineen. 

Kela; Pohjoinen alue 

Ammatillisen koulutuksen 
ylläpitäjät; mahdollisesti Oulun 
seudun ammattiopisto (Osao). 

Mahdollisesti yritysten edustaja / 
POPyrittäjät 

Palvelun tuottaja/ tuottajat 

 

Allianssissa mm 
Oulun kaupunki 
yhtenä 
sopijaosapuolena 

Pilotin valmistelu ja 
palvelun hankinta syksyn 
2018 aikana. JTYPL:n 
muutoksen hyväksymisen 
aikataulu vaikuttaa 
palveluhankintaan. Tavoite 
on saada palvelu 
tuotantoon alkuvuoden 
2019 aikana. 



Pohjois-Karjala: 
1)Kasvupalvelu-
jen uudenlainen 
tuottaminen 
maakunnassa: 
henkilöasiakkaan 
kokonaispalvelu-
prosessin 
hankinta 
palveluntuotta-
jalta 
tulosperusteisest
i 
 
 

Tavoitteena on  
tutkia järjestämis- ja 
viranomais-tehtävien 
sekä palvelujen 
tuottamisen 
erottamisen 
vaikutuksia 
asiakkaiden palveluun 
ja te-toimiston 
toimintaan.  
 
Tarkoituksena on 
analysoida ja vertailla 
julkista ja yksityistä 
palvelutuotan-toa eri 
näkökulmista sekä 
simuloida erilaisia 
tuottamis-
vaihtoehtoja. 

Kohderyhmän kriteeri on 
toimialapohjainen. TE-toimiston 
nykyinen palvelumalli perustuu 
toimialapohjaiselle jaolle ja 
tuottajan palvelu liitetään osaksi 
tätä kokonaisuutta.  
 
Pilotin arvioitu henkilöasiakasmäärä 
on n. 2800 työtöntä, joka koostuu 
palvelualan, hoitoalan sekä hallinto-
, opetus- ja kasvatusalan 
työnhakijoista. 

Ostopalvelu. Hyödynnetään 
laajasti JTYPL:n muutoksia 
kokonaisasiakasprosessin 
hankinnan osalta.   
 
 
 
 

 
 
 
 

Pilotti käynnistyy heti kun 
laki- ja järjestelmä-
päivitykset sen mahdollis-
tavat. Saadun tiedon 
mukaan tammikuu 2019. 
 

      

2)Metsäbiotalou
sosaamisen 
vienti Kanadaan - 
yhteistyöllä ja 
osaamisella 
maakunnasta 
maailmalle 
 

Tavoitteena on 
kuntien elinvoima-
palvelujen sekä 
maakunnallisten ja 
valtakunnallis-ten 
kasvupalvelujen sekä 
opetus- ja 
tutkimusosaamisen 
yhteensovittaminen 
yritysten 
kansainvälisille 
markkinoille 
pääsemisen 

Pilotin asiakkaat ovat Kanadan 
markkinoista kiinnostuneet 
metsäbiotaloustoimialalla toimivat 
yritykset ja oppilaitokset 
(osaamisvienti) sekä Kanadan 
markkinoilla toimivat asiakkaat ja 
kumppaniorganisaatiot. 
Yhteistyötahot  ovat maakunnan 
kasvupalvelujen järjestäjät, valtion 
kasvupalvelujen järjestäjät (BF, UM, 
TEM) ja pilottiin mukaan tulevat 
kaupungit ja kunnat, alueen 
ammattikorkeakoulu, Metsäkeskus 

Käytetään ostopalvelua 
innovatiivisesti myös kv-
hankinnoissa.  
Käytetään sopimusmallia lähinnä 
yhteistyöverkoston työnjaosta 
sovittaessa  
Ostopalvelut ja 
yhteistyösopimusmallit 
täsmentyvät pilotin myötä.  

 

Kuntayhteistyö 
kehittämis-
yhtiöiden ja 
elinkeinotoimi-
joiden kautta. 
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avustamisessa. 
Tavoitteena on myös 
saavuuttaa yhteisesti 
suunnitellut 
kehittämis- ja 
kaupallistamistavoitte
et pilotoinnin aikana.   

sekä valtakunnallisesti toimiva 
tutkimusorganisaatio LUKE.  

 
Metsäbiotalouden ekosysteemi, 
lukumääräisesti arvioiden noin 100 
toimijaa, henkilöstömäärät 
kertautuvat em luvusta, malli 
geneerinen myös muille 
toimialoille.  
 
  

Kainuu: 
Kopakka-
Kuntoon oikeilla 
palveluilla koko 
Kainuussa 
 

Tavoitteena on saada 
nykyisistä pirstaleisista 
palveluista ehjä ja 
tehokas kokonaisuus. 
Toimijat toimivat 
aidosti, 
saumattomasti ja 
sitoutuneesti yhdessä 
kumppanuustoiminta
malliin pohjautuen. 
Palvelu on joustavaa 
edeten asiakkaan 
palvelutarpeen 
mukaisesti eikä 
organisaatio-
lähtöisesti. 

Työttömät työnhakijat, joilla on työ- 
ja toimintakyvyssä haasteita. 
Monialaisen yhteispalvelun tarve. 

Asiakasmäärä 500 hlöä/vuosi eli 
1000 hlöä/pilotin toteutusaika 

TE-palveluiden ja SOTE-palveluiden 
integraation ympärille rakennetaan 
ostopalveluna toteutettava 
omavalmentajamalli, 
elämänhallintaa tukeva ja 
työllistymistä edistävä 
palvelukokonaisuus. 

 

Pilotissa vaikeammin työllistyvien 
asiakkaiden palveluissa erotetaan 
järjestäminen (sis. 
viranomaistehtävät) ja 
tuottaminen. Viranomaistehtäviä 
ovat mm. alkukartoitus, prosessin 
hallinta ja hankinta sekä 
lausunnot. Tarkoituksena on, että 
viranomaistehtävät muotoutuvat 
vähiitellen järjestämistehtäviksi ja 
järjestämisosaaminen lisääntyy. 
 
Ostopalveluilla hankintaan 
uudenlaisia nykyistä laajempia 
palvelukokonaisuuksia ja 
asiakkaan prosessin kannalta 
oleellista palveluohjausta 
(omavalmentaja, joka motivoi ja 
opastaa asiakasta palvelusta 
toiseen ja huolehtii, että 
palveluketju pysyy yhtenäisenä). 
Ostopalveluissa hyödynnetään 
uusia toimintatapoja, jotka 
tukevat työ- ja toimintakyvyn 
selvittämistä ja hoitamista. 

Solmitaan 
kumppanuus-
sopimusmalli 
palvelujen 
tuottamiseen 
kaikkiin pilottiin 
osallistuvien 
tahojen kanssa 
(TE-toimisto, ELY-
keskus, Kainuun 
sote, Kela, Kainuun 
kunnat, kolmas 
sektori sekä 
ostopalvelujentuot
tajat). 
 
Kumppanuus voi 
edetä 
allianssimalliksi 
 

1.1.2019, mikäli 
lainmuutos saadaan 
voimaan 
 
Ostopalvelujen 
hankintamanettely 
käynniste-tään 09/2018. 
 
Pilotointi-aika 1.1.2019-
31.12.2020 



Rakennetaan uudenlaisia 
palvelukokonaisuuksia mm. 
pelillistämisen hyödyntämistä 
perinteisen kaltaisen palvelun 
osana selvitetään. 

Lappi: 
Osaajia yritysten 
tarpeisin 

Tavoitteena on 
vastata työvoiman 
saatavuusongelmaan 
sekä synnyttää ja 
kehittää markkinoita. 
Tavoitteena on myös 
pilotoida 
kasvupalveluiden 
järjestämistä ja 
tuottamista sekä 
kehittää 
kasvupalveluita 
kumppaneiden ja 
palveluntuottajien 
kanssa. Pilotin kautta 
haetaan uudenlaista 
tavoitteellista ja 
vaikuttavaa 
yhteiskehittämistä 
sekä tuotetaan 
asiakaslähtöisiä 
innovaatioita ja uusia 
ratkaisuja työvoiman 
saatavuuden 
parantamiseksi. 

 - keskeisin kohderyhmä ovat 
kumppaneiksi mukaan tulevien 
viiden kunnan alueilta yritykset 
(200-300), joiden palvelupolkua 
työvoiman paremman kohtaannon 
osalta rakennetaan 
 
- työnhakijat, jotka tarvitsevat 
tukea työllistymiseen (osaamisen  
täydentämistä, ehkä myös 
työllistymisen kynnyksen 
madaltamista), määrä n. 500 - 600 
 
 

 

 Ostopalvelu. 
- uudenlaisia palveluita tai 
palvelukokonaisuuksia, jotka 
tukevat työ-voiman saatavuuden 
erilaisia ratkaisuja yrityksiin; ne 
voivat olla erilaisia esim. ns. 
asettautumispalveluja, yrityksen 
kehittämisen palveluita, kuntien 
elinvoima-palveluita 
- te-palveluiden osalta teemme 
ison hankinnan, jossa 
nimenomaan on tarkoitus 
hyödyntää JTYPL:n 
muutosesitystä, hankintaan tulee 
henkilöasiakkaiden 
palveluprosessin laaja 
kokonaisuus (vähintään 500 – 600 
asiakasta), mutta myös yritysten ja 
työnantajien palvelua (n. 200 – 
300 yritystä) 
- kasvupalveluiden osalta 
rakennamme sujuvaa 
sopimuksellisuutta ja joustavaa 
yhteiskehittämistä kuntien, 
palveluntuottajien ja muiden 
kumppaneiden kanssa 
- Haemme myös työvoima- ja 
yrityspalvelujen entistä 
sujuvampaa yhdistämistä 
palveluketjuiksi 

kasvupalveluiden 
osalta 
rakennamme 
sujuvaa 
sopimuksellisuutta 
ja joustavaa 
yhteiskehittämistä 
kuntien, 
palveluntuottajien 
ja muiden 
kumppaneiden 
kanssa 
 
Valmistelu etenee 
syys-lokakuussa 
siten, että 
yhteiskehittämisee
n mukaan tulevien 
kuntien kanssa 
käydään 
tarkemmat 
keskustelut ja 
pohdinnat 
tekemisestä. 

Hankinto-jen toteutus ja 
yhteiske-hittämisessä 
etenemi-nen 2019- 
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