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Juuri nyt!

• Kasvupalvelulain 
käsitteleminen eduskunnassa

• Kasvupalveluiden 
tiedolla johtaminen

• Allianssimallin soveltaminen 
kasvupalveluihin

• Kasvupalvelupilottien 
käynnistäminen
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Kasvupalvelun lakikokonaisuus
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Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Laki kasvupalveluiden järjestämisestä Uudellamaalla

Laki julkisista 
rekrytointipalveluista 

ja osaamisen 
kehittämispalveluista

Laki alueiden 
kehittämisen ja 
kasvupalvelujen 
rahoittamisesta

Laki kotoutumisen 
edistämisestä

HE 5.4.2018

Laki 

kasvupalve-

luiden tiedon-

hallinnasta

HE 6/2018

(viikko 26)

HE syksy 18
Työttömyys-

turvatehtävien 

siirto maksajille

Työmarkkina-

tuen rahoitus-

vastuut (STM)

Laki kasvupalveluvirastosta

Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä
(mahdollistaa kasvupalvelupilotit)

HE 3.5.2018

HE elokuu18

Omatoimisen 

työnhaun mallin 

sääntely 



Mitä kasvupalveluilla tavoitellaan?

12.6.20184

Yhteiskunnal-

liset tavoitteet

Politiikka-

tavoitteet

Strategiset tavoitteet

Kestävän 

taloudellisen 

kasvun tukeminen

Yritysten kilpailukyvyn ja 

kasvun tukeminen

Työllisyyden 

vahvistaminen ja 

työttömyyden 

vähentäminen

Osaavaa työvoimaa 

yritysten tarpeisiin

Yritykset kasvavat 

ja kansainvälistyvät

Uusia yrityksiä syntyy ja 

yritykset uudistuvat

Nuoriso-, rakenne- ja maahan-

muuttajien työttömyys vähenee

Alueiden vahvuudet 

lisäävät kasvua



Malliaineisto kasvupalveluvalmisteluun

Laadittu asiakirjamallit (https://alueuudistus.fi/kasvupalvelupilotit) 

• Allianssisopimus (sis. kehitysvaihe ja toteutusvaihe)

• LIITE: kaupallinen malli

• LIITE: korvattavien kustannusten -luettelo

Mallit käytäntöön

• Testaukseen joillekin kasvupalvelupiloteille, Etelä-Pohjanmaa?

• Aineiston jako

• Käsittely eri foorumeilla

• Tulossa syksyllä 2018 Muutosjohdon Akatemian (VM) allianssiseminaari

• Kasvupalvelutoimijoiden oma workshop aiheesta?

• Keskustelu käynnistynyt Kuntaliiton kanssa ”monitilaaja-allianssista” ja 
kuntien tietotarpeista

• Muuta: korvausmallien työstäminen yhdessä palveluntuottajien kanssa

17.5.2018

https://alueuudistus.fi/kasvupalvelupilotit


Allianssin muodostaminen

Tilaajan päätös

Go / Exit

Maakunta

Ulkoistettavat 
palvelut

Keskuskunta Kunta X

Kunta X

Strategiavaihe Allianssin muodostaminen

Palveluntuottajien 
kilpailuttaminen

Ulkoistettavat 
palvelut

Palveluntuottaja X

Kunta X

Kunta XKunta X

Kunta X

Ulkoistettavat 
palvelut
Ulkoistettavat 

palvelut
Palveluntuottaja X

Kehitysvaihe

Kasvupalvelut

Asiakkaat

Palveluvaihe
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Pilotit tukemassa uudistusta 

Pilotit ovat kasvupalveluiden 

uuden toimintamallin käyttöön

ottoa tukevia kokeiluja

• jotka sopivat alueiden 

tarpeisiin ja tilanteisiin 

• joilla lisätään kokemusta

järjestäjä-palveluntuottaja –mallista

• joilla herätellään markkinoita

• joilla parannetaan asiakaslähtöisyyttä 

ja vaikuttavuutta

• joilla turvataan siirtymävaiheen palvelukykyä

• jotka ovat sisällöltään ja toteutusmuodoltaan 

erilaisia 

Pilotit käynnistyvät 2018 lopulla / 2019 

alussa
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Alueiden alustavat pilottiesitykset

• Pilottiesityksiä yhteensä 22.  

• Strategisia ja asiakasmäärältään laajempia esityksiä 5-6 kpl

• Henkilöasiakkaiden palveluihin liittyviä pilottiesityksiä 15 kpl, 
joista 11 pilotin kohderyhmänä heikossa työmarkkina-asemassa olevat

• Yritysasiakkaiden palveluihin liittyviä pilottiesityksiä 7 kpl

• Sekä yritys- että henkilöasiakkaiden palveluihin liittyviä esityksiä 4 kpl 

• Yhtiöittämismalliin tai yrittäjyyteen liittyvät pilotit, yhteensä 4 esitystä

• Allianssimalli mukana 12 esityksessä
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Työnhakijan 
palvelut
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Kasvupalvelukoulutuksella vastataan 
osaajapulaan

• Räätälöidään elinkeinoelämän ja yritysten sekä yksilöiden tarpeista 
lähtien työvoiman kysyntäaloille suunnatuiksi jatko- ja 
täydennyskoulutuksiksi.

• Tarjoavat ajantasaista ja tulevaisuuteen tähtäävää osaamista, jonka 
avulla henkilöt voivat nopeasti päivittää ja täydentää ammatillista 
osaamistaan.

• Esim. muuntokoulutukset rakennusalan työnjohdolle 
(rakennusmestarit, infra-alan työnjohto), meri- ja autoteollisuuden 
RekryKoulutukset, matkailualan koulutukset, työelämäläheiset 
asiantuntijakoulutukset (tietotekniikan, viennin ja kansainvälistymisen, 
bioalan ym. FEC-koulutusohjelmat)



TE-hallinnon hankintavastuulla oleva koulutus 
(tuleva kasvupalvelukoulutus)

•Rekrytoivat koulutusmallit (Rekry, FEC), muuntokoulutukset

•Alueen työmarkkinatarpeisiin vastaaminen ennakoivasti (esim. 

uudet osaamisalat)

Yritysten työvoimatarpeisiin 
vastaaminen ja kasvua tukevat 

koulutukset

•Muutostilanteet yrityksissä

•Työstä työhön –malli irtisanomistilanteissa
Muutoskoulutukset

•Sisällölliset ja toteutukselliset uudistukset (uudet 

liiketoimintamallit, alustatalous, jakamistalous, yms.)
Yrittäjyyskoulutukset

•Huomioon koulutusjärjestelmissä tapahtuvat muutokset (LUKI, 

amm. koulutus, kotokoulutus)
Kotoutumiskoulutukset



Kysymyksiä ja vastauksia

• Kasvupalvelukoulutus voi olla esim. aiempaa osaamista täydentävää jatko-
ja täydennyskoulutusta, mutta myös osaamista uudelleen suuntaavaa tai 
kokonaan uutta osaamista antavaa. 

• Myös erilaiset tutkintojen osia pienemmät räätälöidyt opintokokonaisuudet 
tai esim. lupien ja lisenssien tms. suorittaminen ovat mahdollisia. Samoin 
esim. työtehtävä-/työnantajakohtaisesti muotoillut opintojaksot, jotka eivät 
ole tutkintojen perusteiden mukaisia.

• Laissa julkisista rekrytointipalvelujen ja osaamisen kehittämispalveluista 
säädetään yhteishankinnan käyttötarkoituksesta. Maakunnat 
toimeenpanevat oman harkintansa mukaisesti.

• Maakunnilla ja on laaja harkintavalta kasvupalvelujen järjestämiseen –
minimipalvelut / täydentävät; oma tuotanto / markkinoiden hyödyntäminen; 
hankintamenettely / hyväksymismenettely; yksittäiset palvelut / 
palvelukokonaisuudet.

• Kunnat ja sidosyksiköt voivat olla kasvupalvelun tuottajia vain 
markkinapuutetilanteissa – kilpailuneutraliteetti.
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