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Lainsäädäntö antaa puitteet maakuntien toimeenpanolle 
 

Keinot, joilla maakunnallisten kasvupalveluiden uudistamiselle asetettuihin tavoitteisiin pyritään, on kirjattu 

kolmeen ns. täydentävään lakiin, jotka ovat: 

 

Laki julkisista rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluista määrittelee keinot, joilla tuetaan 

politiikkatavoitetta työllisyyden vahvistamiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi.  

 

Järjestämisvastuunsa puitteissa maakunnan on huolehdittava, että tarjolla on 

 rekrytointipalveluja työnhakijoille ja työnantajille, 

 tietoa osaavan työvoiman saatavuudesta ja työtilaisuuksista, 

 rekrytointiin ja työnhakuun liittyvää neuvontaa ja ohjausta, 

 työtilaisuuksien ja työnhakijoiden yhteensovittamista, 

 ammatinvalinta- ja uraohjausta, 

 kasvupalvelukoulutusta, joka on 

o ammatillista osaamista ja valmiuksia lisäävää koulutusta, jonka tavoitteena ei ole tutkinnon 

tai sen osan suorittaminen 

o yrittäjyyskoulutusta 

o kotoutumiskoulutusta, lukuun ottamatta luku- ja kirjoitustaidon opetusta, sekä 

 palkkatukea (säännökset ns. kasvupalvelun rahoituslaissa) 

 

Maakunta voi lisäksi järjestää muita rekrytointia ja työhakua tukevia palveluita sekä muita henkilöasiakkaan 

osaamista kartoittavia ja kehittäviä palveluja. Maakunta voi myös ohjata asiakkaan työkokeiluun tai tehdä 

päätöksen asiakkaan tutkintotavoitteisesta työvoimakoulutuksesta tai opiskelusta työttömyysetuudella 

tuettuna.  

 

Monialaisten ja moniammatillisten yhteispalvelujen tarve säilyy maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksessa. 

Työttömän työllistymisen edistäminen saattaa edellyttää kasvupalvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja 

Kelan kuntoutuspalvelujen yhteensovittamista.  Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta 

tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi. 

 

Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta kokoaa samaan lakiin ja osin 

yhdenmukaistaa kansallisista varoista ja rakennerahastovaroista rahoitettavia alueiden kehittämisen ja 

kasvupalvelujen rahoituspalveluja koskevia säännöksiä. Maakuntien lain nojalla myöntämät tuet 

kasvupalveluihin ovat, 

 

o yrityksille: yrityksen kehittämisavustus, kuljetustuki ja kehittämispalvelut, 

o työnantajalle: palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki 

o yrityksen perustajalle myönnettävä starttiraha 

 

Maakunta voi lisäksi myöntää tukea alueiden kehittämiseen eli tukea voittoa tavoittelemattomiin 

kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä pääomasijoitustoimintaan.  



 

Laki kotoutumisen edistämisestä tukee kotoutumista ja hyviä väestösuhteita. Kotoutumista edistetään 

jatkossa osana maakunnan kasvu- ja sote-palveluita sekä kunnan palveluina. Painopisteenä on 

maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttaminen ja työmarkkinoille siirtyminen sekä perhelähtöinen 

kotoutuminen ja eri maahanmuuttajaryhmien tarpeisiin vastaaminen.  

 

Kotoutumista edistäviä palveluja järjestetään maakunnassa myös muina kuin sote- ja kasvupalveluina; 

esim. kuntaan ohjaaminen ja ilman huoltajaa maassa olevien hoiva eivät ole kasvu- eikä sote-palveluja. 

Kotoutumista edistäviä palveluja järjestetään myös osana kansallista koulutusjärjestelmää. 

 

Kotoutumispalveluita käydään tarkemmin läpi erillisessä palvelukuvauksessa.  

 

 

 

 


