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Maahanmuuttajat
kotoutuvat
Innovatiiviset
toimintamallit
lisääntyvät

Monialainen ja
monitoimijainen
yhteistyö

Yhteistyö realisoi kasvupalveluiden mahdollisuuksia
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Kasvupalvelu-uudistus on palvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistuksessa kyse on ensisijaisesti
palvelujen ja palvelurakenteen uudistamisesta
Tavoitteenamme on suunnata Suomen ja suomalaisten
voimavarat kasvuasentoon – työllisyyden, investointien ja
yrittäjyyden edistämiseen.

Lain keskeiset teemat:

1

TE- ja yrityspalveluista
kasvupalveluja

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

2

Järjestäjän ja
tuottajan roolin
erottaminen

3

Aluekehittämisjärjestelmän
uudistaminen

25.1.2018
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Miksi kasvupalvelu-uudistus?
– julkisen talouden näkökulma
6 mrd. €

-1 pv → 23 M€

-1 pv → 100 M€
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

Välittömät työttömyysmenot vuodessa
Valtion työttömyysturvamenojen
säästö vuodessa, jos työttömyysjaksot 1 päivää lyhyemmät
Tuotannon arvon kasvu, jos julkiseen
työnvälitykseen ilmoitetut paikat
täyttyisivät 1 päivää nopeammin

17.8.2017
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1

TE- ja yritys-palveluista kasvupalveluja

ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut
yhdistetään maakunnallisiksi kasvupalveluiksi.
Maakunnallisina kasvupalveluina
 tulee järjestää rekrytointi- ja osaamispalveluja

 voidaan järjestää palvelukokonaisuuksia, jotka koskevat
• yritystoimintaa ja yrittäjyyttä,
• innovaatioiden kehittämiselle edellytyksiä luovia,
• kansainvälistymistä
 voidaan myöntää kasvupalvelujen
rahoituslain mukaista rahoitusta
Maakunnalliset kasvupalvelut
ovat lähtökohtaisesti harkinnanvaraisia.

.
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Uudellemaalle erityisratkaisu
Uudenmaan kasvupalveluiden järjestämisvastuu osoitetaan
kuntayhtymälle, jonka perustavat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.
Myös muilla Uudenmaan kunnilla on mahdollisuus
liittyä kuntayhtymän jäseneksi vuoden 2020 alusta.
Aluekehittäminen ja
rakennerahaston välittävän
toimielimen tehtävät ovat
maakunnan tehtäviä.

2

Järjestäjän ja tuottajan roolin erottaminen
Eriyttäminen:

Maakunnan
kasvupalvelutehtävät

•
•

Järjestämisvastuuseen

kuuluu kasvupalvelujen
yhteensovittaminen
kunnan, valtion ja
maakunnan muiden
palvelujen kanssa.

Järjestäminen ja
julkiset
hallintotehtävät
maakunnassa

Ulkoistettavat palvelut

Kilpailulliset
markkinat
ensisijainen
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Kunnat /
sidosyksiköt
mahdollinen jos
tätä palvelu ei ole
markkinoilla

•
Palvelujen
tuottaminen

Järjestäminen ja tuottaminen
erotetaan toisistaan
Järjestäminen on
maakunnan tehtävä
Tuottamisessa on
useita mahdollisuuksia

Maakunta voi päättää,

Konsernin omana
tuotantona

Jos samaa
palvelua on myös
markkinoilla, oma
tuotanto on
yhtiöitettävä

minkä osan palvelutuotannosta tuottaa
konsernissa ja minkä
ulkoistaa

Jos samaa
palvelua ei ole
markkinoilla, voi
maakunta tuottaa
palvelun
virastossa,
liikelaitoksessa tai
yhtiössään
17.8.2017
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Kasvupalvelujen tiedolla johtaminen ja
TEM
• Maakunta- ja kasvupalvelu -uudistuksen johdosta TEM ohjaus muuttuu tulos- ja
sisältöohjauksesta tietopohjaiseen suorituskyky- ja vaikuttavuusohjaukseen.
• TEM:n lisäksi koko valtioneuvostotasolla tarvitaan yhteinen ja vertailukelpoinen
tietoperusta maakuntien ohjaamista varten.
• Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma toiminnan ohjaukseen, joka mahdollistaa
tiedon liikkumisen ja raportoinnin strategiselle päätöksenteolle, toiminnan
suunnittelulle ja tuotannon ohjaukselle niin valtakunnan kuin maakunnan tasolla
 toimintaa ja taloutta koskevat tiedot on pystyttävä yhdistämään ja tietoa on
kyettävä vertailemaan niin maakuntien kuin maakunnan järjestämien
palveluiden välillä.
• Tiedolla johtaminen on ajankohtaista meneillään olevien uudistusten yhteydessä,
koska digitalisaatio haastaa perinteistä tiedolla johtamista (tiedon tuotanto,
käsittely, jakaminen, uudet teknologiat jne). Menestyvän organisaation on oltava
ns. älykäs organisaatio, joka osaa tuottaa, käsitellä ja tulkita tietoa ja … tätä
prosessia pitää osata johtaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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Kasvupalveluiden kokonaiskuva (jatkossa)

Tietojärjestelmä
Tietovaranto

Työnhakijat ja potentiaaliset yrittäjät

Yrityksen perustaminen/alkuvaihe

Kasvu

Kansainvälistyminen

Ohjaus ja neuvonta kasvupalveluihin
Maakunnan kasvupalvelun asiantuntija-asiointi (ml. Team Finland koordinaattorit)

Kasvupalveluiden
ohjaus ja
neuvonta

Yhtenäinen asiakaspalvelu ja palveluihin ohjaus

Henkilöasiakkaat

Valtakunnallinen kasvupalveluiden
sähköinen asiointi (sen tukipalvelut)

Suomi.fi/kansalaiselle

Valtio

Maakunta

Kunta

Digitaalinen palvelumarkkina
yksityisen sektorin toimijoille

Rekrytointi ja osaamispalvelut
Kansalliset julkiset toimijat
(Opetushallitus, yliopistot)

Maakuntakonserni,
sopimustoimittajat, kumppanit
Kunnalliset julkiset toimijat
(mm. amk ja ammattikoulut)

HenkilöCRM
Asiakastieto

Palvelunhallinta

Asiakastieto

Innovaatioympäristö
Innovaatioympäristön
kehityksen kansalliset julkiset
toimijat
(mm. Tekes, yliopistot)

Maakuntakonserni,
sopimustoimittajat, kumppanit
Kunnalliset julkiset toimijat
(mm. amk)

Yleiset informaatiovarannot

VTJ

Sopimushallinta

OmaData

YTJ

Tulorekisteri

Big Data
(mm. SoMe)
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YritysCRM
Asiakastieto

Palvelunhallinta

Asiakastieto

Suomi.fi/
yrityksille

Rahoituspalvelut
Kansalliset julkiset toimijat
(mm. Tekes, Finnvera,
FinnPartnership, FinnFund,
Teollisuussijoitus, Mavi)

Maakuntakonserni,
sopimustoimittajat, kumppanit

Kunnalliset julkiset toimijat

Team
finland.fi

Kansainvälistymispalvelut

YritysCRM
Asiakastieto

Kansainvälistymispalveluiden
kansalliset julkiset toimijat
(mm. UM, Tekes, Finpro)

Palvelunhallinta

Maakuntakonserni,
sopimustoimittajat, kumppanit

Asiakastieto

Kunnalliset julkiset toimijat

Esimerkkejä tietojärjestelmistä

Esimerkkejä tietovarannoista
Perustietovarannot

Yritysasiakkaat

Kohdealueiden
tietovarannot
Yritysasiakastieto
Henkilöasiakastieto

Yhteiset tietojärjestelmät
Suomi.fi/yrityksille ja
/kansalaisille

Kohdealueiden tietojärjestelmät
Palvelu-/toimijakohtaiset
järjestelmät

OmaAsiointi

25.1.2018
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14.1.2018

Henkilöasiakastiedon tietovirrat
Tietoryhmät

(Henkilö)Asiakastietovarannot

YTJ

Asiakasrekisteri

Työmarkkinatori

- perustiedot
- toimenpiteet
- historiatiedot

VTJ

- avoimet työt
- työnhakijat ja
osaaminen

Toimeentulo ja
verotiedot

Työ ja uratiedot

Koulutus ja
osaaminen

Työmarkkinan tarpeet
esim. avoimet
työpaikat

Terveys ja
toimintakyky

Muut asiat
esim. Toimenpiteet
ja tapahtumat

Sopimushallinta

•
•

KATRE
Kanta

•

Maakuntien
kasvupalveluyksiköt

KELA

•

?

KOSKI

•

OKM/
Opetushallitus

CRM

•

STM/Valvira

Työmarkkinatori

TEM

?

•

?

•

?

Kunnat ja
oppilaitokset

•
•

Työmarkkinatori

•

EURES
ESCO

Yliopistot

EU
CRM

SOTEpalveluiden
tuottajat

•

•

SOTE
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Kassat

?

•

VM/Vero

KATRE

•

Tilastokeskus

?

Yksityiset
kasvupalveluiden
tuottajat
CRM?

25.1.2018

11

14.1.2018

Kasvupalveluallianssi
• Allianssimallia voidaan hyödyntää yhdistämään maakunnan kasvupalvelujen ja
kuntien elinvoimapalvelujen tavoitteita ja resursseja.
• Allianssimalli on tilaajien ja tuottajien yhteistoimintamalli, joka perustuu yhteisiin
tavoitteisiin, keskinäiseen luottamukseen ja avoimuuteen sekä toimeenpanon
hankkeistamiseen
• Maakunta ja mukaan tulevat
kunnat kilpailuttavat yhdessä
mukaan otettavat
palveluntuottajat
neuvottelumenettelyllä.
• Allianssihankkeelle
muodostetaan oma
projektiorganisaatio, johon
tilaajat ja palveluntuottajat
otetaan mukaan jo palveluiden
suunnittelu vaiheessa.
• Hanke resursoidaan yhdessä
ja sen tavoitteet määritellään
yhdessä. Riskit ja hyödyt
jaetaan kaikkien osapuolten
kesken.

14.1.2018

Kasvupalvelulakien* käsittelyaikataulu
Lainsäädännön
arviointineuvosto ja käännös

Perustuslakianalyysi
tehty

Syys -17

Loka

Marras

Sidosryhmien kuuleminen
muutoksista

Joulu

Eduskunnalle
Laintarkastus

Tammi -18

Neuvoston esittämien
muutosten tekeminen

yhdessä sote-valinnanvapauslain ja muiden
maakuntien tehtäviin
liittyvien lakien kanssa

Helmi

Maalis

Laintarkastuksen
esittämien muutosten
tekeminen

* Kolme erillistä HE:tä, jotka annetaan samanaikaisesti
1. ALKE- ja kasvupalvelulaki
2. rekry-/osaamispalvelulaki ja rahoituslaki
3. kotouttamislaki
Kasvupalveluiden tietojärjestelmiä koskeva laki tulee omalla aikataulullaan.
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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Laki alueiden kehittämisestä ja
kasvupalveluista (kasvupalvelulaki)

Maakuntalaki
Kasvupalvelulaki

ml. Laki kasvupalveluiden järjestämisestä
Uudenmaan maakunnassa

Osaaminen ja
rekrytointi

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

ALKE- ja
kasvupalvelun
rahoituslaki

MAKU
II

Kotouttamislaki

25.1.2018
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Kasvupalvelulainsäädäntö ja valmisteluaikataulu
M AA K U N TA LA K I

ALKE- ja
kasvupalvelulaki
Laki julkisista
rekrytointi- ja
osaamispalveluista
Laki yksityisistä
rekrytointipalveluista

X

Laki
julkisesta
työvoima- ja
yrityspalvelusta

Perustuslakianalyysi valmis
Syys 2017

X

Laki työllistymistä
edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Sidosryhmien
kuulemistilaisuus
/ tilaisuuksia
Loka 2017

alueiden
kehittämisen ja
kasvupalveluiden
rahoittamisesta

Laki

Kotouttamislaki

Laki alueiden
kehittämisen ja
rakennerahastohankkeiden
rahoittamisesta

Laki valtionavustuksesta
yritystoiminnan
kehittämiseksi

X

Lainsäädännön
arviointineuvosto ja
käännös

Marras 2017

MAKU
II

Joulu 2017

X

Laintarkastus

Tammi 2018

X

Laki
sosiaalisista
yrityksistä

Eduskunnalle

Helmi 2018
25.1.201
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Maalis
2018
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TEM –konsernin uudistettu ohjelmakokonaisuus kasvuohjelmien näkökulmasta

Teemallinen ohjelmakokonaisuus

Biotalous
&
Cleantech

Digitalisaatio

Terveys ja
hyvinvointi

Arktinen
liiketoiminta

Matkailu

Erityisteemat

Invest in

Invest in

Invest in

Invest in

Invest in

Invest in

Palvelu
X

Kaikille yrityksille
tuotettavat palvelut
Palvelu
Y
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Palvelu
Z

Yhteiset tukitoiminnot ohjelmissa
mm. projektihallinta, hankinnat,
markkinointi ja viestintä
25.1.2018

Maahanmuuttajat
kotoutuvat
Innovatiiviset
toimintamallit
lisääntyvät

Monialainen ja
monitoimijainen
yhteistyö
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