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Maaseutu näkyväksi 

• Lähtökohtana koko alueen voimavarojen sekä haasteiden huomioinen 
kehittämistyössä 

• Maaseudun, kaupungin vuorovaikutus

• Julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin väliset kumppanuudet

• Palvelut saatavissa digitaalisesti ja paikallisesti, uudet ratkaisut, 
tietoliikenneyhteydet 

• Maakunnalla itse mahdollisuus päättää palveluista, jotka se tuottaa 
itse tai jotka se hankkii palveluntuottajalta 

• Maakunnassa mahdollista päättää miten ulkoinen hankinta tehdään 

• Kasvupalvelu-uudistuksessa pyrkimys väljään sääntelyyn, joka tukee 
maakunnan itsehallintoa ja alueiden tarpeista lähtevää 
palveluvalikoimaa 



Mitä kasvupalveluilla tavoitellaan?
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Maakunnallisina kasvupalveluina tulee joka 
maakunnassa järjestää

• rekrytointi- ja osaamispalveluja 
(työnhaun tukeminen)

Lisäksi maakunnissa voidaan järjestää

• yritystoimintaan ja yrittäjyyteen, 

• innovaatioiden kehittämiseen sekä

• yritysten kansainvälistymiseen liittyviä 
palveluita.

Yritys- ja työllisyyspalveluista kasvupalveluja

ELY-keskusten ja TE-toimistojen 
yritys- ja työllisyyspalvelut yhdistetään 
ja uudistetaan kasvupalveluiksi.

Kasvupalveluilla 

• Tuetaan työllistymistä ja autetaan 
työnhakijoita uuden työpaikan 
löytämisessä

• edistetään yritystoimintaa, yritysten 
kasvua, uudistumista 
ja kansainvälistymistä

• vastataan työmarkkinoiden 
muutoksiin ja turvataan 
osaavan työvoiman saatavuutta.



Kasvupalvelupilotit tukemassa maakuntia 

• Palvelumarkkinoiden rakentumisessa pk-yritykset tärkeitä!

• Maaseudulla paljon ketteriä joustavia asiakaslähtöisiä pk-yrityksiä ja 
järjestöjä, joilla annettavaa palvelujen tuottamisessa 

• Hankkeet tukevat maakuntia ja palveluntuottajia uusiin 
toimintamalleihin siirtymisessä.

• Alueiden tarpeisiin ja tilanteisiin sopivia hankkeita, joilla otetaan 
ensimmäisiä askeleita kasvupalvelujen käyttöönottamiseksi.

• Tavoitteena myös kilpailullisten toimintamallien kokeilu ja 
markkinoiden herättely.

• Erilaisia sisältöjä (yritysasiakas, työnhakija-asiakas) ja 
toteutusmalleja (ostopalvelut, yrittäjyys, kumppanuus, allianssi)

• Pilottien käynnistys loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 välillä. 
Sopimuskaudet esim. 2020 loppuun (palvelujen jatkuvuus 202



Mahdollisuus sote- ja kasvupalvelujen integrointiin

• Laajempaa tukea tarvitsevat työnhakijat: Mahdollisuus sote- ja 
kasvupalvelujen yhdistämiseen

• Monialaisten palvelujen yhdistäminen: työnhakupalvelut, sotepalvelut, 
Kelan kuntoutuspalvelut, kunnan elinvoimapalvelut

• Maakunnan tai palveluntuottajan on arvioitava työttömän monialaisen 
yhteispalvelun tarve. 

• Maakunnan tulee järjestää alueelleen yhteistyössä Kelan kanssa 
tarvittava määrä toimipisteitä työllistymistä edistävän monialaisen 
yhteispalvelun tarjoamiseksi.

• Uusi hallinnollinen rakenne mahdollistaa paremmin uudet monialaiset 
innovatiiviset ratkaisut, pk-yritykset ja järjestöt voivat tarjota aivan 
uudentyyppisiä palveluja



Ekosysteemit ovat usein ylimaakunnallisia ja kansainvälisiä /yhteistyötä 
tarvitaan useaan suuntaan – yritysten kasvupalvelut avittajina 

Lähde: Alueiden vahvuuksien analyysi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja - Alueet 24/2017

”esimerkinomaisesti” 

• Luonnonvarat: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu …

• Metsäbiotalous, biotalous, metsätalous, metsäteollisuus: Pohjois-Savo, Pohjois-
Karjala, Etelä-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Karjala, Kymenlaakso…

• Teknologiateollisuus, energiateollisuus, automaatio: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-
Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Pirkanmaa…

”Maakunnista maailmalle ja maailmalta maakuntiin”

• Innovaatioiden edistäminen, viennin     edistäminen, investointien 
ja matkailijoiden houkuttelu

• Business Finland on alueellisten toimijoiden strateginen kumppani 
palvelujärjestelmän kehittämisessä ja asiakkuustyön
toteuttamisessa

• Maakunnat, alueelliset yrityspalvelu- ja innovaatiotoimijat sekä 
Team Finland –verkosto yhteistyössä

• Kansalliset yrityspalveluorganisaatiot tarjoavat keskitettyjä 
rahoitus-, asiantuntija- ja verkostopalveluja



Tarkemmin piloteista - valmistelutilanne

• ELY-keskukset ovat toimittaneet 7.5. 2018 TEM:lle
päivitetyt ehdotuksensa kasvupalvelupiloteiksi. 

• Kokonaisuus käsittää yhteensä 22 esitystä. Pilotit on 
rakennettu alueiden tarpeisiin ja tilanteisiin sopiviksi.

• Esitykset ovat keskenään erilaisia heijastellen osaltaan 
maakuntien erilaisia valmisteluvaiheita ja ajatuksia 
tavoitetilasta. 

• Alueellisen valmistelun ja projektisuunnittelun edetessä 
voivat pilottikokonaisuudet vielä täsmentyä ja tarkentua. 

• Pilottien valmistelussa ollaan eri vaiheissa. Tavoitteena on 
esitysten jalostuminen konkreettisiksi 
projektisuunnitelmiksi.  

• Kilpailutusten ja hankintojen valmistelun käynnistäminen 
kesälomien jälkeen.

• TEM seuraa ja tukee valmistelua käymällä alueiden kanssa 
”sparrauskeskustelut” noin kuukauden välein. 

• Pilottien käynnistys loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 
välillä. Sopimuskaudet esim. 2020 loppuun, jotta ei 
katkoksia palvelussa vuoden 2020 alussa. 
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Pilotit kohderyhmittäin (yhteensä 22 pilottia)

• Henkilöasiakkaiden palveluihin liittyvät pilotit (15)
• Näistä 10 pilottia, joiden kohderyhmänä ovat heikossa 

työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat
• Lisäksi kohderyhminä: 
• Nuoret, alle 30-vuotiaat (Pohjois-Pohjanmaa)
• Kotoasiakkaat (Häme)
• Työttömyysuhan alaiset työnhakijat (Varsinais-Suomi)
• Ammatinvalinta- ja uraohjausasiakkaat (Uusimaa)

• Yritysasiakkaiden palveluihin/rekrytointipalveluihin liittyvät pilotit (7)
• Varsinais-Suomi (Tehostettu työnvälitys Lounais-Suomen 

positiivisen rakennemuutoksen tueksi)
• Satakunta (Satarekry)
• Kaakkois-Suomi (Kaakkois-Suomen yrityspalveluiden 

sopimusmallit)
• Pohjanmaa (Yritysasiakkaan sujuvat ja tasa-arvoiset 

palvelupolut)
• Pohjois-Pohjanmaa (ICT-toimialakohtainen 

rekrytointipalvelu)
• Pohjois-Karjala (Metsäbiotalousosaamisen vienti maailmalle, 

case Kanada)
• Lappi (Osaajia yritysten tarpeisiin)
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Pilotit (jatkoa)

• Pilotit, (2) joissa henkilö- ja yritysasiakkaiden palveluja siirretään 
laajemmin markkinoille 

• Keski-Suomi (Hallittu siirtymä kasvupalveluun, pilotissa 
toteutetaan asteittainen siirtymä kohti maakuntamallia)

• Pohjois-Savo (Kasvupalvelukokeilu, kahden kunnan 
alueen työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden palvelut) 

• Asiakasmääriltään laajemmat pilotit (3)
• Varsinais-Suomi  (Tehostettu työnvälitys Lounais-Suomen 

rakennemuutoksen tueksi, 5000 työtöntä ja 
työttömyysuhan alaista työnhakijaa)

• Pirkanmaa (Järjestämisen ja tuottamisen pilotti, 5000 
heikossa työmarkkina-asemassa olevaa työnhakijaa)

• Etelä-Savo (Kasvupalvelujen ja soten yhdyspinnat ja 
tulevaisuuden palvelut rakenteellisen työttömyyden 
alentamiseksi, 4800 heikossa työmarkkina-asemassa 
olevaa ja   2900 osatyökykyistä henkilöä)

Etunimi Sukunimi1.6.201812



Allianssi  
Pilotit (12), joissa toteutusmuotona allianssi:

• Pirkanmaa (Järjestämisen ja tuottamisen pilotti)

• Satakunta (Ratkaisuja työllistymiseen)

• Häme (KOTO-pilotti)

• Kaakkois-Suomi (Kaakkois-Suomen yrityspalveluiden sopimusmallit)

• Etelä-Savo (Kasvupalveluiden ja soten yhdyspinnat ja tulevaisuuden 
palvelut rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi)

• Pohjois-Savo (Pohjois-Savon kasvupalvelukokeilu)

• Keski-Suomi (Hallittu siirtymä kasvupalveluun)

• Etelä-Pohjanmaa (Työllistymisen palveluallianssi Seinäjoella)

• Pohjois-Pohjanmaa (Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen)

• Pohjois-Karjala (Osuva malli –työttömien henkilöasiakkaiden 
kasvupalveluiden järjestäminen ja tuottaminen)

• Kainuu (Kopakka – Kuntoon oikeilla palveluilla koko Kainuussa)

• Lappi (Osaajia yritysten tarpeisiin)
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Pilottien valmistelun ja ohjauksen tuki 

• Prosessien kehittämisen tuki 

• Kehittävä arviointi tukemaan uusien toimintamallien rakentamista 

• Seuranta ja arviointi

• Pääasiallinen toimeenpanon ja tulosten seurantavastuu on alueilla

• URA- ja tietojärjestelmämuutokset 

• Tietojärjestelmämuutoksiin liittyvä perehdytys ja koulutus henkilöstölle ja 
palveluntuottajille

• Kasvupalveluihin ja –pilotteihin liittyvä henkilöstön ja palveluntuottajien 
perehdytys ja koulutus 

• Henkilöstökysymykset

• Yt-periaatteet 

• Omaa henkilöstöä koskevat pilottiesitykset 

• Allianssimallin toimeenpanon tuki 

• Eri sopimusmallit

• Hankintojen palkkiomallien ja -kriteereiden kehittäminen 

• Markkinavuoropuhelu

• Yksityiset palveluntuottajat kasvupalvelujen tuottajina –tutkimus

• Alueelliset markkinaselvitykset ja markkinavuoropuhelu  

• Viestintä 

• Vertaistuki ja muut erilaiset yhteistyöfoorumit 

• Toiminnan kehittämisen/yhteiskehittämisen toimintamallin luominen

• Muut tukitoimet
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Kiitos! 

Marjukka.aarnio@tem.fi

@marjukka_aarnio


