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Kasvupalvelut – uudistumisella kasvua
TE-palvelut ja ELY-keskusten
yrityspalvelut
kootaan ja uudistetaan uusien
maakuntien kasvupalveluksi
Palvelulla edistetään yritystoimintaa,
yritysten kasvua, uudistumista ja
kansainvälistymistä sekä vastataan
työmarkkinoiden muutoksiin
Kasvupalvelua tarjotaan
alueellisesti ja valtakunnallisesti,
yritys- ja henkilöasiakkaille
Asiakkaita tuetaan yrityksen
elinkaaren ja henkilön työuran
eri vaiheissa

2.5.2017

Valmistelutilanne TEM:ssä
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Perustuslakivaliokunnan lausunnot on käyty läpi kasvupalvelulainsäädännön
kannalta: aluekehitys- ja kasvupalvelulaista on valmisteltu uusi luonnos, jonka
kuulemiskierros on päättynyt; sisältölakien (rekrytointi- ja rahoituslaki sekä
kotouttamislaki) valmistelu on vielä meneillään
http://tem.fi/aluekehittamis-ja-kasvupalvelulakiuudistus
Muutokset perustuvat tässä vaiheessa virkamiesvalmisteluun, poliittiset
linjaukset tehtäneen marraskuussa
Valtakunnallista valmistelu jatketaan tiiviisti mm. keskeisten prosessien
palvelumuotoilu
Valmistelussa myös Vimana Oy:n tytäryhtiö Kasvupalvelu Oy, jonka
ydintehtävinä ovat valtakunnalliset tietojärjestelmät ja –palvelut sekä
digitalisaation edistäminen ja tuki
Business Finland –valmistelu jatkuu – aluemalli myös pohdinnassa
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Sisällölliset muutosesitykset/maakuntien rooli
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Järjestämisvastuu on maakunnilla kokonaisuudessaan pl.
pääkaupunkiseutu
Järjestämiseen sisältyy myös asiakasryhmien palvelutarpeiden
arviointi
Maakunta päättää palveluiden ulkoistamisen laajuudesta –
halutessaan voi ulkoistaa koko palvelutuotannon
Velvoite markkinapuuteselvityksiin poistuu lakitasoisena – selvityksiä
tarvitaan ulkoistamisen laajuuden arvioinnissa ja päätöksissä
Oman tuotannon kielto poistuu; yhtiöittämisvelvoite koskee vain
palveluita, jotka maakunta on ulkoistanut (ts. jos maakunta kilpailee muiden
tuottajien kanssa)

Ainoastaan maakunnat voivat toimia rahoittajina
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Sisällölliset muutokset/kuntien rooli
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Kuntien yhtiöt voivat tuottaa maakunnan markkinoille ulkoistamia
palveluita (ei sidosyksiköt)
Maakunta voi hankkia palvelut kunnilta tai kuntien sidosyksiköiltä, jos
muita palvelun tuottajia ei ole (suorahankintalainsäädännön puitteissa)

Keränen Tiina
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Ohtonen Tuija

Sisällölliset muutokset/valtioneuvoston ja TEM: rooli
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Lainsäädännössä määritellään valtakunnalliset tavoitteet
Maakuntien palveluiden yhteistä arviointia ja kehittämistä tehdään mm.
alueiden kehittämisen keskusteluissa
Maakunnille velvoitteita palveluiden järjestämiseen, erityisesti
työnhakijoille
Tietojärjestelmät, sähköiset palvelut ja valtakunnalliset puhelinpalvelut
sekä yhteisiä kaikille maakunnille – käyttövelvollisuus – Kasvupalvelu
Oy
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Maakunnan järjestämät kasvupalvelut

-
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Maakunnalla on velvollisuus järjestää työmarkkinoiden toimivuuden ja
osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi rekrytointi- ja
osaamispalveluja
Maakunnan tulee varata määrärahoja palkkatuen myöntämiseen
Maakunta voi järjestää kasvupalveluja yritystoiminnan ja yrittäjyyden
sekä kansainvälistymisen edistämiseksi sekä palveluja, jotka luovat
edellytyksiä innovaatioiden kehittämiselle
Maakunta voi myöntää rahoitusta
Sisältölait eli rekrytointia ja osaamista, kasvupalvelujen rahoitusta ja
kotoutumista koskevat lait tulevat tulee tarkentamaan yllämainittuja
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Kasvupalvelulakien* käsittelyaikataulu
Perustuslakianalyysi
valmis

Syys

Loka

Sidosryhmien
kuulemistilaisuuksia

Lain säädännön
arviointineuvosto
ja käännös

Marras

Joulu

Laintarkastus

Tammi

Neuvoston
esittämien
muutosten
tekeminen

Eduskunnalle

Helmi

Maalis

Laintarkastuksen
esittämien
muutosten
tekeminen

* Kolme erillistä HE:ta, jotka annetaan samanaikaisesti
1. ALKE- ja kasvupalvelulaki
2. rekry- ja rahoituslaki
3. kotouttamislaki
Kasvupalveluiden tiedonhallintaa koskeva laki tulee omalla aikataulullaan.
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Lapin kasvupalveluiden visiointia
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Perusviesti: työpaikat syntyvät yrityksiin ja uudenlaisiin yrittäjyyden muotoihin.
Kasvupalveluilla edistetään yritysten menestymistä ja työvoiman saatavuutta
Vision elementtejä:
 Asiakkaiden tarpeita vastaavat laadukkaat palvelut, jotka ovat helposti
saatavilla ja selkeästi viestityt.
 Palveluita kehitetään jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja
palvelun tuottajien kanssa
 Palvelutarjooma on tarkoituksenmukaisesti tuotettu: asiakkaiden
valinnanvapaus toteutuu ja palveluiden tuottamistavoille on löydetty
synteesi markkinaehtoisten palveluiden ja oman tuotannon välille

Ohtonen Tuija

Valmistelun eteneminen Lapissa
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Palveluiden ja hankintojen kehittämistä kasvupalveluiden suuntaan jatketaan
Osaamista vahvistetaan ja toimintatapoja kehitetään
Yrityslähtöiset palveluketjut ja YritysDigi –hankkeiden toteuttaminen sekä erilaiset
pilotit jatkuvat
Yritysten ja henkilöasiakkaiden sähköiset palvelukartat ovat valmisteilla
ELY-keskus ja TE-toimisto toteuttavat yhdessä valmistelun, toimintasuunnitelma
laaditaan vuoden loppuun mennessä – valmistelun edetessä asiakkaat, palvelun
tuottajat ja keskeiset kumppanit tulevat mukaan valmisteluun
YritysSuomi –toimijoille järjestetään info marraskuun loppupuolella ja alkuvuodesta
kaksipäiväinen työkokous
Tilaisuuksia työvoiman saatavuuden teemalla
Ohtonen Tuija

Muutokset työttömyysturvaan
1.1.2018
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Yritystoiminnan aloittaminen työttömänä helpottuu
– HE 121/2017 vp; TyVL 9/2017; asian käsittely StV:ssa kesken (Tilanne 31.10.2017)
– TE-toimisto ei arvioi yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ensimmäisen 4 kuukauden aikana
yritystoiminnan aloittamisesta lukien.
– 4 kk:n kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuus arvioitaisiin kuten
nykyisin
– Työnhakija saa ko. 4 kk:n ajalta työttömyysetuutta yritystoiminnan estämättä. Jos työnhakijalla on
tuloa yritystoiminnasta, tulo otettaisiin huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä
– Yritystoiminnan ajalta työttömyysetuutta saavan on haettava kokoaikatyötä eikä yritystoiminta ole
pätevä syy kieltäytyä esimerkiksi tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista
– Esityksessä ei ehdoteta muutoksia starttirahaan -> yritystoiminnan aloittava työtön työnhakija voisi
valita, hakeeko hän toimeentulonsa turvaamiseksi starttirahaa vai työttömyysetuutta
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Liikkuvuusavustuksen saamisedellytyksiä
lievennetään
– HE 121/2017 vp; TyVL 9/2017; asian käsittely StV:ssa kesken (Tilanne
31.10.2017)
– Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös osa-aikatyöhön, jossa työaika alle 18
h/vko ja tilanteessa, jossa työn aloittaminen edellyttää osallistumista työhön
liittyvään koulutukseen.
– Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen, mutta jatkossa sitä voidaan
maksaa korotettuna
 huoltovelvollisuuden perusteella -> korotus vaihtelee 5,23 – 9,90 € lasten
lukumäärästä riippuen
 erityisen pitkien työmatkojen perusteella (korotus 4,74 euroa päivässä).
Erityisen pitkillä työmatkoilla tarkoitetaan sitä, että työ- tai koulutuspaikka
sijaitsee yli 200 kilomerin etäisyydellä henkilön tosiasiallisesta asuinpaikasta
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Aktiivimalli työttömyysturvan omavastuupäiviin (STM)
– HE 124/2017 vp; asian käsittely StV:ssa, TyV:ssa ja PeV:ssa kesken (Tilanne
31.10.2017)
–
–
–

–

–
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Omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen päivään
Työttömän aktiivisuutta tarkastellaan 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa
Työttömyysetuus maksetaan 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 %:lla alennettuna,
jos henkilö ei ole 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän aikana osoittanut ollut
 työssä yhteen työssäoloehtoa kerryttävään kalenteriviikkoon vaadittavaa työaikaa
 ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa taikka
 5 päivää työllistymistä edistävässä palvelussa
 5 päivää muussa työpaikalla toteutettavassa työllistymistä tukevassa palvelussa tai
toiminnassa (määritellään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella)
Etuuden maksajat seuraavat työnhakijan aktiivisuutta työnhakijalta itseltään tai TEtoimistolta saadun tiedon (typo-lausunnot työllistymistä edistävistä palveluista)
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyottoman-aktiivisuus-vaikuttaa-jatkossatyottomyysetuuden-maaraan

Muuta valmistelussa olevaa
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Palkkatuen ja starttirahan rahoitus vuonna 2019 (ennen siirtymistä
maakuntamalliin) ja vuodesta 2020 (maakuntamallissa)
–



Työttömien lyhytkestoisen opiskelun mahdollistaminen työttömyysturvalla
–





Taustalla työttömien omaehtoista koulutusta selvittäneen työryhmän työ ja
jatkoselvitykset
Hallitus päättänyt toteuttamisesta 2017 budjettiriihen yhteydessä
Valmistelu käynnistynyt
HE-luonnos lausuntokierrokselle 11/2017, HE eduskuntaan 2-3/2018, voimaantulo
kevät / kesä 2018

Aktiivisen työnhaun malli
-

Johtopäätösten tekeminen lausuntopalautteesta kesken
HE kevät/syysistuntokaudella 2018, voimaantulo 2019 alussa

TE-toimistojen työttömyysturvatehtävien siirto työttömyysetuuden maksajille
-
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Jatkuuko nyt käytössä oleva määräaikainen rahoitusmalli, jossa käytetään
työttömyysetuutta palkkatukeen ja starttirahaan?
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Tehtävien siirtoa koskeva HE eduskunnalle syysistuntokaudella 2018, tehtävät siirtyvät
kokonaisuudessaan maksajille (pl. seuraamustehtävät) vuoden 2020 alussa

Kiitos!
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