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Kasvun eväät

Kasvupalvelu-uudistus on osa
maakuntauudistusta
•
•
•
•
•

•

Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen valtion tarjoamat yritys- ja
työllisyyspalvelut.
Se on palvelu-uudistus, jolla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua,
uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin.
Palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta vahvistetaan.
Digitaaliset palveluratkaisut ja markkinoiden hyödyntäminen ovat tärkeimmät
keinot parempien palvelujen rakentamisessa.
Kukin maakunta päättää, miten suuri osa kasvupalveluista tuotetaan itse ja miten
paljon hyödynnetään järjestöjen ja yritysten palvelutarjontaa.
Kun maakunnat huolehtivat jatkossa sekä työllisyys- että sosiaali- ja
terveyspalveluista, mahdollistaa tämä syvemmän integraation heikommassa
työmarkkina-asemassa olevien palveluissa.
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Kasvupalvelujen lakikokonaisuus
Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Laki kasvupalveluiden järjestämisestä Uudellamaalla
Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä

HE 5.4.2018

HE 3.5.2018

(mahdollistaa kasvupalvelupilotit)

Laki julkisista
rekrytointipalveluista
ja osaamisen
kehittämispalveluista

Laki alueiden kehittämisen
ja kasvupalvelujen
rahoittamisesta

Laki kotoutumisen
edistämisestä

Lait kasvupalveluvirastosta ja kasvupalveluiden tiedonhallinnasta

Laki omatoimisen työnhaun
mallista

Työttömyysturvatehtävien
siirto maksajille

HE 6-7/2018

HE marraskuu 2018

Työmarkkinatuen
rahoitusvastuut (STM)

29.8.2018
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Eduskunnalle annetut lakiesitykset
•

Esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi (HE 35/2018 vp).

•

Esitys laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen
kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen
rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen
toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2
§:n muuttamisesta
(HE 93/2018 vp)

•

Esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä (HE 96/2018).
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Valmistelussa olevat lakiesitykset
•

Lakiesitys kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen tiedonhallinnasta lähtee
lausuntokierrokselle syyskuussa. HE annetaan marraskuussa.

•

HE laiksi omatoimisen työnhaun mallista. HE annetaan lokakuussa.

•

HE laiksi työmarkkinatuen rahoitusvastuusta (STM:n laki).

•

HE laiksi työttömyysturvatehtävien siirrosta maksajille.

•

HE laiksi työttömyysetuusmäärärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja
starttirahan rahoituksessa vuonna 2020.

Palvelu-uudistuksen valmistelu
•

Muodostetaan selkeät tavoitteet maakunnallisille kasvupalveluille sekä
mallit maakuntien vertailuun ja vertaiskehittämiseen.

•

Kehitetään kasvupalvelujen tiedolla johtamista, sidotaan kasvupalvelujen
kokonaisarkkitehtuuri ja TE-Digi maakuntien tuleviin
palvelukokonaisuuksiin.

•

Uudistetaan toimintamalleja ja kehitetään palveluita yhdessä OKM:n ja
STM:n kanssa.

•

Varmistetaan kasvuyritysten työllisyysohjelman toteutus.

•

Käynnistetään kasvupalvelupilotit, jotka valmistavat toimintaa
maakuntamallissa ja hyödyntävät vuoden vaihteessa päättyvien
alueellisten työllisyyskokeilujen hyviä toimintamalleja.

.

Kasvupalvelupiloteissa kokeillaan
uudenlaisia palveluratkaisuja
•

Tavoitteena on, että maakunnat voivat hyödyntävät kasvupalvelu- ja sote-piloteista
saatuja kokemuksia omien palvelujensa rakentamisessa.

•

Alueilla on kevään aikana tehty suunnitelmat 22 kasvupalvelupilottiin.

•

•

•

Piloteista 15 keskittyy henkilöasiakkaiden palveluihin, ja valtaosassa kohderyhmänä ovat
heikossa työmarkkina-asemassa olevat.

•

Neljä pilottia keskittyy yrityspalveluihin. Teemoina ovat mm. sujuvat ja
tasa-arvoiset palvelupolut, yritysten rekrytointitarpeisiin vastaaminen ja yrityspalveluiden
sopimusmallit.

•

Lisäksi neljässä pilotissa keskitytään erityisesti yritysten työvoiman saatavuuteen.

Piloteissa kokeillaan ja luodaan puitteita myös kasvupalvelujen ja kuntien elinvoimatehtävien yhteensovittamiselle mm. allianssimallia soveltamalla.
Kasvupalvelupilotteja valmistellaan niin, että ne voivat käynnistyä alkuvuodesta 2019.

Aluekehittäminen
•

Valtioneuvostoyhtenäisyyttä lisätään suhteessa maakuntiin.

•

ALKE-keskustelujen asemaa kirkastetaan osana
VN-ohjauskokonaisuutta.

Rakennerahastohallinto ja -ohjelmat
•

Ohjelmakautta 2014-2020 koskevat linjaukset pitävät edelleen.

•

Seuraavan ohjelmakauden hallintomallista päätetään kansallisessa
lainsäädäntövalmistelussa. Uudet lait tulevat voimaan 2021.

Esitys kasvupalveluvirastosta
•

HE kasvupalveluvirastosta lähtee uudelle lausuntokierroksella syyskuun alussa.

•

Tavoitteena on antaa HE marraskuussa.

•

Kasvupalveluviraston ydintehtäväksi esitetään järjestelmä- ja alustapalvelut
sekä niiden tekninen tuki.
•

•

Työ –ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen teknisen tuen palvelut
ja niiden käyttöaste kuvataan.

Esitetään maksatustehtäviä siirtymäajan 1.1. - 31.12.2021 kestäväksi
tehtäväksi, jotta maakuntien myöntämien tukien ja avustusten (starttirahat;
palkkatuet; tuet analyysi-, asiantuntija- ja koulutuspalveluihin; työolosuhteiden
järjestelytuki) maksatusten sujuminen varmistetaan.
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Toimintakyvyn turvaaminen muutoksessa
Varmistetaan nykyisten TE- ja yrityspalveluiden edellytykset ELY-keskuksissa ja
TE-toimistoissa vuoden 2020 loppuun.

•

Vahvistetaan omaa sisäistä muutosviestintää: hallinnonalan henkilöstön
riittävä ja oikea-aikainen tiedonsaanti muutoksen edetessä.

•

Varmistetaan henkilö- ja yritysasiakkaiden tiedonsaanti muutoksessa. ”Mistä
saan jatkossa tarvitsemani palvelut?”

•

Luodaan edellytyksiä kasvupalvelujen palvelumarkkinoiden kehittämiselle.

•

Varmistetaan muiden keskeisten sidosryhmien oikea-aikainen tiedonsaanti

•

TEM, ELY-keskukset ja maakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä
järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille.

Ja mitkä ovatkaan uudistuksen tavoitteet?
•
•
•

•
•
•

Työnhakijat työllistyvät nopeammin.
Työnantajat löytävät osaavia tekijöitä 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.

Miten tämä tehdään?
•

Palvelut järjestetään kunkin maakunnan olosuhteet ja asiakkaiden tarpeet
huomioon ottaen.

•

Palveluja hankitaan aiempaa laajemmin.

•

Palvelujen vaikuttavuutta mitataan.

•

Kumppanuuksia hyödynnetään. Erityisesti kuntien ja maakuntien yhteistyötä
vahvistetaan.

•

Maakunnalliset ja valtakunnalliset palvelut tukevat toisiaan.

•

Hyödynnetään digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet sujuvien palvelujen
ja palveluketjujen aikaansaamiseksi.

•

Työnhakijoiden yhdenvertaisuus turvataan lainsäädännöllä.

Muutoksen läpivienti

Lainsäädäntövalmistelu

Kasvupalvelu-uudistuksen eteneminen syksy 2018->
•
•

Loput hallituksen esitystä eduskunnalle.
Lakiesitysten käsittely eduskunnassa.

2018
syksy

Maakuntien
väliaikaishallinto
aloittaa

5/2019
maakuntavaalit

2019

8/2019
maakuntavaltuusto
aloittaa

2021
2020

Järjestämisvastuu,
tehtävät
ja henkilöstö
siirtyvät
maakuntiin 1.1.2021.

• Viestintä muutoksen etenemisestä kaikille sidosryhmille. Viestintäyhteistyö maakuntien kanssa.
• TE-digi ja Kasvu-digi, tietojärjestelmien ja palvelujen kehittäminen ja yhteistyö rakentuvien maakuntien kanssa.
• Kasvupalvelupilottien suunnittelu ja niiden käynnistäminen v. 2019 alussa
• Yhteistyö ja valmistautuminen toiminnan ja henkilöstön siirtoon ELY-keskuksista ja TEtoimistoista maakuntiin -> järjestämistehtävät ja palvelutuotanto (maakunnan oma ja
ostopalvelutoiminta).
• Palvelutuotantomarkkinoiden synnyn tukeminen, yhteistyö yritysten ja järjestöjen
kanssa.
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Sote- ja kasvupalveluihin liittyviä hankkeita
Yhteinen visio –
Mitä haluamme
saada aikaan?

OTE-kärkihanke

Yhteinen digivisio
– Miten
hyödynnämme
digitaalisuutta ja
tekoälyä vision
toteuttamisessa?

Kuntoutuskomitean
ehdotusten
jatkovalmistelu

Työkyvyn
arviointi
Selvityshenkilöiden
Oivo ja Kerätär
selvitystyö
osatyökykyisiin liittyen
Työttömien
terveystarkastukset

Henkilökohtainen
budjetti

Kasvupalvelupilotit
Heikossa työmarkkinaasemassa olevat,
sote-rajapinta

Työllisyys-SIB

Kuntouttavan
työtoiminnan
uudistaminen

Osallistava
sosiaaliturva

Alueellisten
kuntakokeilujen
hyvien käytäntöjen
arviointi ja
siirtäminen
maakuntamalliin

Palkkatuen
uudistaminen

Työmarkkinatuen
rahoitusvastuu ja
kannusteet
palvelujen
järjestämiseen

TYP-toiminnan
toimivuuden arviointi ja
hyvien käytäntöjen
siirtäminen
maakuntamalliin

TOIMI-hanke
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TEAStutkimukset

Kasvupalveluihin
valmistautuminen
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Kiitos!
Rakennetaan yhdessä
kasvun eväät!
Työ- ja elinkeinoministeriö

