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Kasvupalvelujen keskeinen sisältö
Yhteiskunnalliset tavoitteet
Kestävän taloudellisen kasvun tukeminen

Maakunnan minimipalvelut:
o
Järjestää rekrytointi- ja osaamispalveluja
o Rekrytoinnin tieto, neuvonta, ohjaus, työtilaisuuksien ja hakijoiden

Politiikka tavoitteet

o
o

Yritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen
Työllisyyden vahvistaminen ja työttömyyden
vähentäminen

Strategiset tavoitteet

o
o
o
o
o

o
o

Alueiden vahvuuksiin perustuva kasvu
Uusia yrityksiä ja yritykset uudistuvat
Yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät
Osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin
Nuoriso-, rakenne- ja maahanmuuttajien
työttömyys vähenee

o

yhteensovitus
Ammatinvalinta- ja uraohjaus
Kasvupalvelukoulutus

Varata määrärahoja palkkatukeen

Maakunta voi järjestää:
o Muut rekrytointia ja työnhakua tukevat palvelut
o Muut henkilöasiakkaan osaamista kartoittavat ja kehittävät
o
o
o
o

palvelut, työkokeilu, starttiraha
Yrittäjyyteen ja sen perustamiseen liittyvät palvelut

Yrityksen kasvuun, innovaatiotoimintaan ja kansainvälistymiseen
liittyvät palvelut
Työelämän laadun ja tuottavuuden edistämisen palvelut
Rahoituksen myöntäminen

Maakunta tekee päätöksen:
o Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu
o Tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus (OKM)
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Tavoitteet kasvupalvelu-uudistukselle
o Laatia kasvupalveluiden tuotantorakenteen ehdotuksia tulevan
maakunnan päätettäväksi

o Kasvupalveluiden järjestäjä-tuottajamallin kuvaaminen siten
että ao. roolit on eriytetty

o Ohjaavina periaatteina asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus ja
kustannustehokkuus

Työryhmän kokoonpano
M ikkanen H annele, Liperi, varalla P enttilä Jere, K ontiolahti
Lem piäinen S ari, varalla H orttanainen Jari tai R iikka V artiainen, Joensuu
K orhonen Leena, varalla P addar M ervi, S iunsote
V älim äki H arri, Lieke Lieksan K ehitys O y
H ieta Juuso, O utokum m un teollisuuskylä O y
H iltunen R isto, K eti, varalla R iikonen O lli, Tohm ajärvi
Tiainen S eppo, P ohjois-K arjalan m aakuntaliitto
K uosm anen P ekka, varalla Turunen Jarno, vate
E klund S irpa, varalla Turhanen S eija, P ohjois-K arjalan TE -toim isto
M oilanen E sko, varalla K uiri M irja, henkilöstöedustaja
S aarelainen R itva, P ohjois-K arjalan E LY -keskus, pj.
V esakoivu R eijo, P ohjois-K arjalan E LY -keskus
M auranen U lla, P ohjois-K arjalan E LY -keskus, siht.
Tuom o R oivas, Josek,
Tim o V ainikainen, O pteam ,
Jatta H erranen, R iveria,
S ari Lehikoinen, E LY -keskus, Tapio K innunen, E LY -ke sku s

Mitä kasvupalveluilla tavoitellaan?

Kestävän
taloudellisen
kasvun tukeminen

Yritysten
kilpailukyvyn ja
kasvun tukeminen

Työllisyyden
vahvistaminen ja
työttömyyden
vähentäminen

Alueiden
vahvuudet
lisäävät kasvua

Uusia yrityksiä
syntyy ja yritykset
uudistuvat

Yritykset kasvavat
ja kansainvälistyvät

Osaavaa
työvoimaa
yritysten
tarpeisiin

Nuoriso-, rakenne- ja
maahanmuuttajien
työttömyys vähenee

Työnhakijan
palvelut
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Maakunta voi järjestää yrityspalveluina
o Yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen liittyvät palvelut
o Yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudelleen
o
o

järjestämiseen liittyvät palvelut
Työelämän laadun ja tuottavuuden edistämiseen liittyvät palvelut
Innovaatiotoimintaa ja innovaatiovetoisen kasvun edistämiseen
liittyvät palvelut
Kansainvälistymisen palvelut

o
o Rahoituksen myöntäminen

Järjestäjän ja tuottajan roolin erottaminen
Eriyttäminen:
• Järjestäminen ja tuottaminen erotetaan
toisistaan
• Järjestäminen on maakunnan tehtävä
• Tuottamisessa on useita
mahdollisuuksia

Maakunnan
kasvupalvelu-tehtävät

Järjestelmävastuuseen
kuuluu kasvupalvelujen
yhteensovittaminen kunnan,
valtion ja maakunnan muiden
palvelujen kanssa.
Julkisia hallintotehtäviä ovat mm.
tukien ja korvausten
myöntäminen.

Järjestäminen ja
julkiset
hallintotehtävät
maakunnassa

Palvelujen
tuottaminen

Ulkoisena tuotantona

Kilpailulliset
markkinat
ensisijainen

Kunnat
/sidosyksiköt
mahdollinen jos
tätä palvelua ei ole
markkinoilla

Konsernin omana
tuotantona

Jos kilpailutilanteessa
markkinoilla, oma
tuotanto on
yhtiöitettävä

Maakunta voi päättää,
minkä osan palvelu-tuotannosta
tuottaa konsernissa ja minkä
ulkoistaa

Jos ei kilpailutilanteessa, voi
maakunta tuottaa
palvelun virastossa,
liikelaitoksessa tai
yhtiössään

Kasvupalvelun lakikokonaisuus (ks. tuoreimmat
luonnokset tem.fi/kasvupalvelut)
Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

HE 4/2018

Laki kasvupalveluiden järjestämisestä Uudellamaalla
Laki julkisista
rekrytointi- ja
osaamisen
kehittämispalveluista

Laki alueiden
kehittämisen ja
kasvupalvelujen
rahoittamisesta

Laki kotoutumisen
edistämisestä

Laki
kasvupalveluvirastosta

Laki kasvupalveluiden tiedonhallinnasta

Työttömyysturvatehtävien siirto
maksajille

Työmarkkinatuen rahoitusvastuut
(STM )

HE 5/2018

HE syksy 18
HE syksy 18

Esitys prosessien sujuvoittamisesta
o Asiakas saa kokonaisvaltaisen palvelun keskitetysti – yhden
luukun periaate käytännössä

o Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, palveluntuottajat toimivat
o

yhdessä asiakkaan kokonaisedun mukaisesti
Yhteisasiakkuuksien hoidossa tarvitaan laajaa luottamusta
sekä tietojen siirron huolellista yhteensovitusta eri toimijoiden
välillä.

Esivalmistelun aikana 31.5.2018 mennessä
toteutettavat toimet - toimenpidelista

o Kasvupalvelujen järjestäjä-tuottaja mallinnus
ü
ü
ü

Maakunnallisia työvoima- ja yrityspalvelukokeiluja jatketaan
Tehdään kasvupalvelumarkkinoiden selvitys potentiaalisten
palvelutuottajien markkinavuoropuhelun käynnistämiseksi
(Owal Group Oy)
Kolme alueellista pilottihakemusta
§ TEM:ön tehtiin kolme pilottihakemusta ja vastausta pilottien
rahoitukselle ja lakimuutosta odotetaan syksyllä.

Väliaikaishallinnon aikana 31.12.2018
mennessä toteutettavat toimet - toimenpidelista

o Järjestäjä-tuottamismalliin liittyvä valmistelu jatkuu

ü tilannekuvan tarkentaminen ja sen analysointi eri näkökulmista
ü tulosperusteisten hankintojen ja yksityisen palvelutuotannon kokeilut
ü kasvupalveluiden markkinaselvitys sekä markkinavuoropuhelu
ü tuotantorakenteen vaihtoehtojen kuvaukset

o Alueellisten pilottien valmistelu ja käynnistäminen

(3 kpl)

üMetsäbiotalousosaamisen vienti maailmalle case Kanada
üTE-toimiston palveluvaihtoehtojen simulointi
üOsuva- mallilla asiakkaille oikeita palveluita oikea-aikaisesti ja
resurssiviisaasti

Käynnistämisvaiheen aikana vuonna 2019
toteutettavat toimet - toimenpidelista

o Kasvupalvelupilottien toimeenpano ja niistä saatujen
kokemusten pohjalta tehtävät linjaukset/ suositukset
o Tuotantorakenteen eri vaihtoehtojen analysointi ja
niiden valmistelu poliittiseen päätöksentekoon

o Poliittinen valinta kasvupalveluiden järjestäjä- tuottaja
malliksi ja sen vaiheittainen käynnistäminen

Osallisuus
o Kasvupalvelujen ohjausryhmä koostuu monipuolisesti eri
organisaatioiden ja tahojen edustajista;

o Valmistelua on tehty asiakaslähtöisesti yhteistyössä ja tukena
o

ovat olleet alueelliset työvoima- ja yrityspalvelukokeilut.
Henkilöstön edustus on valmistelussa mukana.

Lisätietoja
o valmisteluryhmän yhdyshenkilö: reijo.vesakoivu@ely-keskus.fi
o projektijohtaja Jarno Turunen, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
o pohjois-karjala.fi/maakuntauudistus – maakuntauudistus PohjoisKarjalassa

o alueuudistus.fi – uudistuksen valtakunnallinen sivusto

