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KASVUPALVELUT

- mahdollisuuksia järjestöille

10.8.2017

Ritva Saarelainen

Pohjois-Karjalan ELY-keskus 

Sisältö

Maakuntauudistus – tilanne nyt

Kasvupalvelut – sisältö ja toimintamalli

* markkinoiden avautuminen työvoima- ja yrityspalveluille

* järjestäminen

* tuottaminen

Järjestöt mahdollisina kasvupalvelujen tuottajina ja haasteet

* työllisyystilanne 

* kasvupalvelukokeilu
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Maakuntauudistus – tilanne nyt

▪ Mitään maakuntauudistuksen lakia ei ole vielä hyväksytty

▪ Kasvupalveluihin liittyvä lainsäädäntö ei ole vielä edennyt edes 

eduskuntakäsittelyyn

▪ Maakunta = sote + maku

▪ Sote ja kasvupalvelut: maakunnalla järjestämisvastuu, tuotanto pääosin 

hankitaan ulkopuolisilta tuottajilta (yksityiset yritykset, julkiset yhtiöt, järjestöt) ja 

vain markkinapuutetilanteessa voi tuottaa itse (liikelaitos, yhtiöittämisvelvoite)

▪ Kunnes maakuntalait ja sote lait (järjestämis, valinnanvapaus) juuttuivat 

eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä erityisesti valinnanvapaus ja 

”pakkoyhtiöittämis” –asioihin

▪ Lainvalmistelu uudelleen >> kaikki lait (maakunta, sote, kasvupalvelut ja muut 

liitännäislait) yhtä-aikaa eduskuntaan (helmi-maaliskuu 2018)

▪ Valtioneuvosto: maakuntauudistus voimaan 1.1.2020
3

Kertausta maakuntauudistuksesta
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Kasvupalvelut: sisältö ja toimintamalli
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Kasvupalvelut - tilanne

▪ Kasvupalvelut = työvoima- ja yrityspalvelut (maakunnallisina ELY-keskusten ja TE-

toimistojen nykyiset palvelut sekä valtakunnalliset palvelut mm Tekes, Finpro, Finnvera, 

Tesi)

▪ Alke & kasvupalvelulait (maakuntien kasvupalvelujen järjestämiseen, tuottamiseen, 

valinnanvapauteen ja rahoitukseen liittyvät sekä ns. sisältölait)

▪ Eroaa jonkin verran soten järjestämis-tuottamismallista

▪ Tämänhetkinen tilanne lainvalmistelun osalta:

– Luonnokset keväällä lausunnoilla

– Perustuslakijuristien arviot muutostarpeista syksyllä, mahdollisesti uusi 

lausuntokierros >> eduskuntaan helmi-maaliskuussa 2018 

>> Mahdollisia uudelleenarviointeja mm. työnhakija-asiakkaiden 

perusturvaan/etuuksiin/yhdenvertaisuusasioiden osalta 

>>  ehkä viranomaistehtävien rooli kasvaa ja markkinoille avattavien palvelujen osuus 

vähenee, ehkä myös oma tuotanto ilman yhtiöittämisvelvoitetta mahdollinen, ehkä 

kunnat tuottajina mahdollista????
9

Kasvupalvelu-uudistus = systeeminen muutos

I. Mahdollistava hallinto
▪ Viranomaisen uusi rooli

▪ Markkinamekanismien hyödyntäminen

II. Valtaa asiakasrajapintaan
▪ Palvelujen johtamisesta asiakkuuksien johtamiseen

▪ Vähemmän (valmiita) tuotteita, enemmän räätälöitävyyttä

▪ Asiakkaan valtuuttaminen ja vastuuttaminen

III.Tiedolla johtaminen
▪ Asiakas-, tulos- ja kustannustiedon läpinäkyvyys

▪ Yhteiskäyttöisyys ja yhteinen rikastaminen

29.11.20

16
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Kasvupalvelun palvelukokonaisuudet

• Rekrytointi- ja osaamispalvelut
• Työnhaun palvelut henkilöasiakkaille
• Rekrytointipalvelut yrityksille ja muille työnantajille
• Työnhakijoiden osaamisen kehittäminen

• Yritystoiminta ja yrittäjyys
• Yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen liittyvät palvelut
• Yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudelleen järjestämiseen sekä osaamisen kehittämiseen 

liittyvät palvelut
• Työelämän laadun ja tuottavuuden edistäminen

• Rahoituspalvelut
• Lainat, rahoitukset, avustukset yrityksille
• Tuet yritys- ja henkilöasiakkaille

• Kansainvälistymisen palvelut
• Yritysten tukeminen kansainvälistymisen edistämiseksi
• Työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden tuki

• Innovaatioympäristön palvelut
• Innovaatioiden ja keksintöjen tukemiseen tarvittava tuki
• Ulkomaisten ja kotimaisten yritysten alueelle sijoittumiseen tarvittavat toimet
• Innovaatioympäristöjen kehittäminen ja avustukset yritystoimintaa edistäville organisaatiolle

• Lisäksi yhteisinä (tuki)palveluina
• Palvelutarvearviointi
• Neuvonta ja palveluohjaus

Järjestäjä-tuottaja-malli + kilpailullisuus + valinnanvapaus

29.11.2016

Maakunta

Julkisomis-
teinen
yhtiö

Yksityinen 
yhtiö

Yhdistys
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Maakunnallisen kasvupalvelun volyymi 

29.11.20

16

Vajaa 3 000 htv

maakuntiin

Vajaa 100 htv

Tekesiin

Kansallinen

rahoitus

866 M€

Maakunnallinen kasvupalvelu

euroina v.2015 yht. > 1000 M€

Maakunnallinen kasvupalvelu

htv:llä tarkasteltuna v.2015

EU

koheesio-

rahoitus

217 M€

Miksi uudistus? – julkisen talouden näkökulma

2.5.2017

6 mrd. € Välittömät työttömyysmenot 

vuodessa

-1 pv → 23 M€
Valtion työttömyysturvamenojen 

säästö vuodessa, jos 

työttömyysjaksot 1 päivää lyhyemmät

-1 pv → 100 M€
Tuotannon arvon kasvu, jos julkiseen 

työnvälitykseen ilmoitetut paikat 

täyttyisivät 1 päivää nopeammin
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Mitä tavoitellaan?

Keinot
Kehittämistavoitteet 

palveluille
Strategiset tavoitteetPolitiikkatavoitteet

Yhteiskunnalliset 
tavoitteet

Kestävän 
taloudellisen 

kasvun tukeminen

Yritysten 
kilpailukyvyn ja 

kasvun tukeminen

Parempi työvoiman 
/ osaamisen 
kohtaanto

Asiakaslähtöisyys

Mahdollistava 
hallinto ja sääntely

Kilpailullisuus 
tuottamisessa

Toimivalta lähellä 
asiakasta

Vahva tiedolla 
johtaminen

Vahva 
järjestäminen

Joustavuus

Selkeys ja 
virtaviivaisuus

Tehokkuus

Vaikuttavuus

Yritysten 
kansainvälistymis-

ja liiketoiminta-
osaaminen

Työllisyyden 
vahvistaminen ja 

työttömyyden 
vähentäminen

Yrittäjyys ja 
innovaatio-
kyvykkyys

Pitkäaikais- ja 
nuorisotyöttö-

myyden
taittaminen

Digitaalisuus

Palveluintegraatio

2.5.2017

Täsmennyksiä ja rajauksia järjestäjä-tuottajamalliin

• Kasvupalvelulainsäädäntö ja järjestäjä-tuottajamallin (ml. kilpailullisuus) sääntely koskee vain 
maakunnan järjestämisvastuulle tulevia TEM:n vastuualueen palveluja, ei kuntien elinvoimatehtäviä 
(yleinen toimiala, nuorisotoimi ym.) tai valtionavusteista / veikkausvoittovaroin tuettua 
järjestötoimintaa sinänsä.

• Kuntouttava työtoiminta on sote-palvelu, jonka siirtymistä ja soveltamista maakunnissa sääntelee 
STM:n lainsäädäntö, ei siis TEM:n kasvupalvelulainsäädäntö.

• Jos kunta- tai järjestötoimijat haluavat lähteä tuottamaan maakunnan kasvupalveluja, niin 
kilpailuneutraliteetin tulee toteutua – kuntatoimijoilla esim. yhtiöittäminen ja järjestöillä liiketoiminnan 
eriyttäminen kirjanpidossa (valtionavun myöntäjän edellyttämänä).

• Kuntien sidosyksiköt (hankintalainsäädäntö), kuten kehitysyhtiöt tai oppilaitokset, eivät ole 
(perusrakenteiltaan) kilpailuneutraaleja markkinaehtoisia toimijoita eivätkä siten voi tuottaa 
maakunnalle kasvupalveluja.

• Kuntien elinvoimapalvelut ja järjestötoiminta ovat ehdottomasti maakuntien tärkeitä kumppaneita, 
joiden kanssa arjen yhteistyö tulee varmistaa.

• Kunnat ja järjestöt voivat jatkossakin tarjota palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja. Kilpailullisuuden tai 
yhtiöittämisen sääntely ei koske näitä.

2.5.2017



11.8.2017

9

”Nykymarkkina” Tuottajaa Yrityksiä

”TE/ELY-
spesialisteja”

Suurimmasta on 
yrityksiä

€ muilla kuin 
yrityksille

300 milj. € n. 520 65 %

1/5 4/18 n. 60 %

ELY-keskusten ja TE-toimistojen palveluntuottajat 
2015

Potentiaalisia palveluntuottajayrityksiä

Lähde: Owal Group Oy 2.5.2017
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Kasvupalvelujen mahdollinen kehityskaari

20Lähde: Owalgroupin raportti http://tem.fi/documents/1410877/3178243/markkinavuoropuhelu-raportti/7affd776-2cc6-4745-8fb3-dab77d3326be

NYKYTILA KASVUPALVELUT

Kokeilujen vaihe Kehittämisen vaihe2017 2023

- 300 milj markkinat, 

jotka painottuvat 

julkisille toimijoille

- Yksittäiset 

palveluostot, 

joissa painotettu 

suoritemaksuja 

tulosten asemasta

- Kasvupalvelujen 

ostaminen laajoina 

tulosperusteisina 

kokonaisuuksina

- Yritysten 

osaamistarpeiden 

ratkaiseminen esim. 

palvelusetelimallilla

- Työvoima- ja 

yrityspalveluja 

integroivat kokeilut,

- ”1000 uutta 

työpaikkaa”

- Järjestelmien 

kehittäminen, 

ostamisosaamise

n ja laadun 

kehittäminen

- Palvelusetelimallin 

kokeilu 

yrityspalveluissa

- Alueelliset 

markkina-

vuoropuhelut

- Tulosperusteisuuden 

painotus 

työllisyyspalveluissa

- Palvelujen 

yhteensovittaminen, 

alustan rakentaminen

Kasvupalvelujen tarvekategoriat

21
Mukaillen Owalgroupin raportista http://tem.fi/documents/1410877/3178243/markkinavuoropuhelu-raportti/7affd776-2cc6-4745-8fb3-dab77d3326be

1. Osaavan työvoiman 

saatavuuden turvaaminen 

yrityksille ja työnhakijoille 

työn löytäminen

2. Työnhakijoiden 

lyhytkestoisen osaamisen 

kehittäminen

4. Yrittäjäksi aikovien ja 

yritysten 

liiketoimintaosaamisen 

vahvistaminen

3. Työnhakijoiden 

työmarkkinavalmiuksien ja 

työnhakutaitojen 

kehittäminen

Yrittäjät ja 

yrittäjäksi 

aikovat

Työstä työhön 

siirtyvät

Työmarkkinoille 

tulevat

Haastavassa 

työmarkkina-

tilanteessa olevat
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Kasvupalvelut tuotetaan taloudellisin ehdoin

Maakunnilla laaja harkintavalta kasvupalvelujen 

järjestämisessä. Järjestämiselle ja tuottamiselle määritellään 

kuitenkin yhtenäiset toimintamallit.

Palvelut hankitaan markkinoilta

Kuntien in house tuottajat eivät ole markkinaehtoisia tuottajia

Maakunta voi itse tuottaa palvelut vain, jos markkinoilta ei 

löydy tuottajia

Viranomaistehtävät maakunta hoitaa kuitenkin itse

Järjestämisvastuu tarkoittaa

Vastuuta arvioida palvelun tarve, määrä ja laatu

Hankkia palvelut markkinoilta

Varmistaa että palvelut ovat kaikkien saatavilla

Tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista

Järjestää neuvonta ja ohjaus
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Kasvupalvelut ja niiden järjestäminen             

▪ Kasvupalvelut on järjestettävä ja tuotettava sisällöltään, laajuudeltaan ja 

laadultaan sellaisina kuin asiakkaiden tarve edellyttää. 

▪ Palvelut tuotetaan yhteen sovitettuina tarkoituksenmukaisina toimivina 

palvelukokonaisuuksina sekä väestön ja yritysten tarpeet huomioon 

ottaen hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan sähköistä asiointia. 

▪ Maakunnat ottavat kasvupalveluja järjestäessään ja tuottaessaan 

huomioon alueen kuntien elinvoimatehtävät sekä pyrkivät 

kasvupalvelujen ja kuntien elinvoimatehtävien tehokkaaseen 

yhteensovittamiseen.

▪ Maakunta päättää palveluista ja palvelutuotannosta alueensa ja 

palvelujen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti neuvoteltuaan kuntien 

kanssa. 
24
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Palvelutarpeen arviointi

Kasvupalvelulaki / Maakunnan järjestämisvastuu:

• Maakunta arvioi, millaisia kasvupalveluja eri asiakasryhmät tarvitsevat, valitsee palveluntuottajat ja tekee 
päätökset maakunnan resurssien käyttämisestä

• Maakunnan on huolehdittava, että työnhakijan palvelutarve arvioidaan ja palveluista sovitaan siten kuin 
siitä erikseen säädetään. 

• Maakunta voi hoitaa itse sellaisten työnhakijoiden palvelutarpeen arvioinnin, joilla on tunnistettu korkea riski 
pitkäaikaistyöttömyyteen tai monialaisten palvelujen tarve.

10.8.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 32

Kotoutuminen maakunnassa, kunnassa ja 
osana kasvupalveluita

Yleiskuva: KotoL:n uudistaminen linkittyy maakunta-, alke- ja rekrylakeihin

• Maakuntalaissa maakunnan tehtäväksi määritetään kotoutumisen 
edistäminen 

• Alkelaissa kotoutuminen osa aluekehitystä  ja kotoutumista edistetään 
kasvupalveluissa

• Maakunta vastaa aina siitä, että 

• maakunnassa on tarjolla rekrytointi- ja osaamispalveluita (ml rekrylain
mukaisesti kasvupalveluina tarjottava kotoutumiskoulutus)

• kotoutumisen edistämisestä annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun 
työttömänä työnhakijana olevan maahanmuuttajan kanssa laaditaan 
kotoutumissuunnitelma

10.8.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 33
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Kotoutuminen maakunnassa, kunnassa ja 
osana kasvupalveluita

Kotoutumislaki:

• Kotoutumista edistäviä palveluja järjestetään osana maakunnan
järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita, 
kunnallisia peruspalveluita, kansallista koulutusjärjestelmää sekä muina 
kotoutumista edistävinä palveluina

• Maakunta vastaa

• Kotoutumisen suunnittelusta ja suunnittelun yhteensovittamisesta muiden 
politiikka-alojen ja kotoutumista edistävien toimijoiden kanssa maakunnassa 
(kunta vastaa edelleen kotoutumisen suunnittelusta ja yhteensovittamisesta 
kunnan palveluiden osalta)

• Kotoutumista edistävien palveluiden suunnittelusta ja yhteensovittamisesta 
siten, että maahanmuuttajien käytössä on yhteen sovitettuja kotoutumista 
edistäviä palveluita- ja palvelukokonaisuuksia

• Kotoutumiskoulutuksen yhteensovittamisesta muiden kasvupalveluiden ja 
OKM:n hallinnonalan koulutuksen kanssa

• Kotoutumista ja kotoutumispalvelujen saatavuutta seurataan

• Maakunnan  omavalvontaohjelma 

• Valtion ja maakunnan neuvottelut tarvittavista toimenpiteistä ja niiden 
edellyttämistä resursseista

10.8.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 34

Kotoutumisprosessi

• Maakunnan, kunnan ja muun viranomaisen on huolehdittava kotoutumisen 
alkuvaiheen neuvonnasta ja maahanmuuttajan ohjauksesta tarvittaviin kotoutumista 
edistäviin palveluihin

• Maakunta vastaa alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman järjestämisestä 
• kasvupalveluna työttömälle maahanmuuttajalle, joka julkisesta rekrytointi ja 

osaamispalveluista annetun lain mukaisesti on käynnistänyt työnhaun

• sosiaalipalveluna yhteistyössä kunnan kanssa kv. suojelua saavalle 
maahanmuuttajalle ja alaikäiselle maahanmuuttajalle

• Myös kunta voi laatia alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman ilman maakuntaa, 
mikäli maahanmuuttaja tarvitsee vain kunnan palveluita

• Maakunta tai kunta voi järjestää alkukartoituksen myös muulle kuin yllä tarkoitetulle 
maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan

• Maakunta vastaa maakunnan ja kunnan alkukartoituksen ja kotoutumis-
suunnitelman yhteensovittamisesta siten, että maahanmuuttajan kotoutumisen 
palvelutarve tulee kokonaisvaltaisesti arvioiduksi

10.8.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 35
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Järjestöt mahdollisina kasvupalvelun tuottajina

10.8.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 36

Järjestöt mahdollisina kasvupalvelujen tuottajina

▪ Suuri potentiaali yksin, yhdessä muiden järjestöjen, kuntien, yritysten 

kanssa

Haasteita:

▪ Kokonaisvaltaiset hankinnat (konsortiot >> sopimusjuridiikka hallittava)

▪ Tulosperustainen hankinta (onnistumisen riskit todellisia, kassa)

▪ Kilpailuneutraliteetti (liiketoiminnan kirjanpito vähintään eriytettävä)

▪ Talous- ja kirjanpito (myös verottajan kanssa sovittava)

▪ Lisäksi huomioitava mm., että voittaneelta taholta tullaan pyytämään 

rikosrekisteriotteita tarjoajan tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen 

jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän 

henkilön/henkilöiden osalta ja varmistetaan, ettei ole merkittävissä 

määrin verovelkaa tai sotumaksujen laiminlyöntiä. 

37
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10.8.2017Pohjois-Karjalan ELY-keskus38
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tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa 2011-2017      (suluissa vuosikeskiarvo)

Lähde: TEM, työnvälitystilastot

2011 (9929)

2012 (10738)

2013 (11556)

2014 (11646)

2015 (12441)

2016 (12595)

2017 (12663)
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Alueelliset kehitysnäkymät 1/2017

Elinkeinoelämän ja työttömyyden näkymät syksylle 2017

Työllisyysmäärärahojen ja POK TE-tston htv-kehitys 2010-2015

10.8.2017Pohjois-Karjalan ELY-keskus41

- Mom. 32.30.51 määräraha muuttui siirtomäärärahaksi syksyllä 2011

- Mom. 32.30.51 määrärahassa mukana valtiotyöllistämisen sidonta-oikeus

- Määrärahoissa on mukana vuoden mittaan tulleet lisämäärärahat

- Vuoden 2015 budjetissa tmt-määrärahat (33.20.52) on siirretty stm:n momentilta momentille 32.30.51

- Vuoden 2016 budjetissa palveluhankintojen alv-menot siirtyvät maksettavaksi momentilta 32.30.51 
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Pohjois-Karjalan kasvupalvelujen kokeilut

Tuhat uutta työpaikkaa kokeilun tavoitteet

▪ Luodaan 1000 uutta työpaikkaa

• Vaikutus aluetalouteen + 150 milj. € (välillisten vaikutusten myötä

+ 220 milj. €).

▪ Vähennetään työttömyyden kokonaismenoja maakunnassa 26 milj. € 
(= 10 % kokonaismenoista).

▪ Valmistaudutaan 1.1.2019 alkavaan maakuntauudistukseen

• Erityisesti kasvupalvelujen uudistukseen.

▪ Kehitetään kasvupalveluja ja -prosesseja

• Asiakashyödyn ja kustannustehokkuuden näkökulma.

▪ Saadaan verkosto-osaamista, vaikuttavuus- ja laatukriteereitä järjestäjä-
tuottaja –toimintamallille.
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Kokeilun sisältöpainotukset 2017-2018  
Yritysten kasvupalvelut (jakautunut kolmeksi työryhmäksi)

• Yritysten kiitorata (-1 - +3 vuotta)

• Team Finland kasvupalvelukokonaisuudet

• Oivaltava hankinta

Työstä työhön

• Osaamiskartoitus

• Metallialan työnantajien kartoitus

• Infot työnhakijoille

Opiskelusta työhön

• Vaikeasti työllistävien alojen siirtymävaiheen palveluiden muotoilu 

• Opiskelijasta yrittäjäksi siirtymää tukeva palvelumalli 

• Osallistava joukkoistaminen

Sparraten työhön

• Asiakkaan palvelutarpeen kartoittaminen

• Nelikantahaastattelu

• Personal Trainer

Kasvupalvelukokeilut

▪ Yritysten kasvupalvelut

- Yritysten kiitorata (-1 v - + 3 v)

- Team Finland kasvupalvelukokonaisuudet

- Oivaltava hankinta

▪ Työvoiman kasvupalvelut

- Työstä työhön

- Opiskelusta työhön

- Sparraten työhön

45
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Yritysten kiitorata (-1 v - + 3 v)/ 4 kokeilua
▪ Vetäjä Mervi Leminen, Josek

1.Yrityksen perustaminen (alkava yrittäjä)

▪ Vetäjä Risto Ravattinen, Josek

- ryhmä: 

- TE-toimisto: Seija Turhanen, Jarmo Valtonen, Minna Komulainen, 

Jukka Litja, Kaija-Anmari Tunttunen

- ELY: Ulla Mauranen

- Josek: kaikki yritysneuvojat

- Lisäksi TE-toimisto yhteensovittaa KETIn ja PIKESin kanssa 

käytäntöjä

- KOKEILU: Starttirahalausunnon poistaminen

- TAVOITE: Asiakkaan prosessin virtaviivaistaminen

46

2. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

▪ Vetäjä Mervi Leminen, Josek

- Ryhmä: SMErec- hankkeen toimijat (Karelia AMK, Turku AMK)

- KOKEILU: Ensimmäisen työntekijän palkkaamista ohjaavan 

työkalun rakentaminen(valmistuu 2018)

- TAVOITE: ?

3. Omistajanvaihdos

▪ Vetäjä Risto Ravattinen, Josek

- ryhmä: 

- Josek: Jouko Piirainen

- Finnvera: Tuomo Päivinen, Hannu Puhakka

- Asiantuntija: Markku Paloniitty

- KOKEILU: Omistajanvaihdos prosessin tehostaminen LEAN-työkaluin?

- TAVOITE: ?
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4. "Omistajanvaihdosvalmennus"

Joustava yrittäjyys -polku + mentorointiohjelma  

▪ Vetäjinä Ulla Mauranen ja Ulpu Järviluoto, ELY-keskus 

- ryhmä: 

- TE-toimisto

- Josek Oy

- KOKEILU: Valmennetaan omistajanvaihdosta suunnittelevaa yrittäjää 

perehdyttämään yritystoiminnasta kiinnostunut henkilö jatkamaan 

yritystoimintaa? 

- TAVOITTEET: 

- Yrittäjyysosaamisen kehittäminen ja syventäminen. Yrityksen liiketoiminnan 

kehittäminen myyntikuntoon. Pohjois-Karjalan elinkelpoisten yritysten liiketoiminnan 

jatkuvuuden varmistaminen, työllisyyden parantaminen ja alueen elinvoimaisuuden 

tukeminen.

- Kyseessä on alueellisen kokeiluun liittyvä kokeilu mallintaa pk-yrityksen 

omistajanvaihdostilanteeseen soveltuva palvelu yrityksestä luopujalle ja yrittäjyyttä 

aloittavalle.
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Team Finland kasvupalvelukokonaisuudet/ 1 kokeilu

▪ Vetäjä Tapio Kinnunen, ELY

1. Maakunnasta maailmalle

- vetäjä Tapio Kinnunen, ELY

- ryhmä: 

- ELY-keskus: Ulpu Järviluoma

- Työvoiman liikkuvuus Euroopassa-hanke: Päivi Moilanen, Miia 

Hartikainen

- TE-toimisto: Taru Asikainen

- Josek: Risto Ravattinen, Jarkko Peipponen
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Maakunnasta maailmalle jatkuu

- KOKEILU: ?

- TAVOITTEET:

- löytää ja kehittää yhteinen todennäköisesti alkavan kansainvälistymistä hakevan 

yrittäjän palveluprosessiin liittyvä kokeilu. Kokeilussa hyödynnetään lean

koulutusta. Kokeiluun on tavoitteena kehittää palveluprosessi tai sen osa jota ei ole 

vielä hyödynnetty ja joka tulisi tulevia muuttuvia toimintatapoja sekä toimijoiden 

rooleja. Tavoitteena kokeilla yrityksen/yrittäjän palvelua maakunnasta maailmalle 

toimintaperiaatteella. Koko palveluketju selkeästi ja tehokkaasti asiakasta 

tukemassa kansainvälistymiseen liittyvissä haasteissa. 
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Oivaltava hankinta/ 4 kokeilua

▪ Vetäjä Harri Välimäki

1. Yritysten tarjonnan aktivointi maakunnan ulkopuolelle ja jopa vientiin asti julkisissa 

hankinnoissa 

▪ Vetäjää ei valittu

- ryhmä:

- Kehittämisyhtiöt

- ELY-keskus

- Team Finland

- KOKEILU: ?

- TAVOITTEET:- Aktivointityötä muiden maakuntien hankintapotentiaalin avaamiseksi 

N:PK yritysten suuntaan tavoitteena saada N:PK yritykset tarjoamaan näihin 

hankintoihin.

- Pitäisi pystyä kytkemään osaksi normaaleja yritysneuvontaprosesseja; työkalupakki 

yritysneuvojille tältä osin kuntoon.

- Keinot saada yritykset tarjoamaan yhteistyössä 
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2. Kuntakohtaisten hankkijoiden kouluttaminen - hankinnat kasvun välineenä 

▪ Vetäjää ei vielä valittu

- ryhmä:

- Kehittämisyhtiöt

- ELY-keskus

- Team Finland

KOKEILU: ?

TAVOITE:

- Hankintayksiköiden henkilöstö kunnittain / organisaatioittain

- Koulutustarpeet selviävät myöhemmässä vaiheessa, mutta liittyy ostamisosaamiseen

- Maakunnallisen hankintatoimen kouluttaminen hankintojen sisällön laadulliseen 

valvontaan, roolin laajentaminen

- Saadaanko julkinen hankintatoimi osaksi koulutusta esim. AMK:ssa?

- Pohjan rakentamisen kevyelle hankintaohjelmalle, joka hankintayksiköiden on helppo 

otta omaan käyttöönsä suunniteltaessa tavoitepohjaisia hankintoja 
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3. Maakunnallinen hankintapotentiaaliselvitys 

▪ Vetäjää ei valittu

- ryhmä:

- Kehittämisyhtiöt

- ELY-keskus

- Team Finland

- KOKEILU: ?

- TAVOITTEET:

- Tarkastellaan sekä ELY:n kasvupalveluhankintoja, että Sote -puolen hankintoja 

uudella tavalla - kasvun välineenä

- Yksittäisistä palveluista siirrytään hankkimaan palvelukokonaisuuksia, tuloksesta 

maksetaan. Miten onnistumista tässä mitataan?

- Osaamistason nosto hankkijoilla. Vaatii ostajalta hyvin suurta osaamista. Kuka pitää 

huolta kokonaisuudesta?

- Kunnat + sote + kasvupalvelut ovat iso kokonaisuus, kyse ei pelkästään kuntien 

hankinnoista

- ELY haluaa tältä osin konkreettisia kokeiluja, esim. yhden kaupungin osalta
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4. Järjestäjä-tuottajamalli kasvun välineenä - oivaltavien hankintojen laajentaminen 

kuntakentän ulkopuolelle 

▪ Vetäjää ei vielä valittu

- ryhmä:

- Kehittämisyhtiöt

- ELY-keskus

- Team Finland

- KOKEILU: ?

- TAVOITTEET:

- Tarkastellaan sekä ELY:n kasvupalveluhankintoja että Sote -puolen hankintoja uudella 

tavalla - kasvun välineenä

- Yksittäisistä palveluista siirrytään hankkimaan palvelukokonaisuuksia, tuloksesta 

maksetaan. Miten onnistumista tässä mitataan?

- Osaamistason nosto hankkijoilla. Vaatii ostajalta hyvin suurta osaamista. Kuka pitää 

huolta kokonaisuudesta?

- Kunnat + sote + kasvupalvelut ovat iso kokonaisuus, kyse ei pelkästään kuntien 

hankinnoista

- ELY haluaa tältä osin konkreettisia kokeiluja, esim. yhden kaupungin osalta
54

Työvoiman kasvupalvelut

Työstä työhön / 3 kokeilua
▪ Vetäjä Timo Vainikainen, Opteam

1. Osaamiskartoitus teknologia-alan työnhakijoille 

▪ Vetäjä Timo Vainikainen

- ryhmä: 

- TE-toimisto: Marja Savolainen

- AIKO: Osmo Maksimainen, Jorma Kareinen

- KOKEILU: ?

- TAVOITTEET:

Osaamisprofilointi = palvelu työnhakijalle, jonka myötä hän saa oman osaamisensa 

näkyväksi ja voi hyödyntää osaamisprofilointia työnhaussaan uuteen työpaikkaan. Sisältää 

mahdollisuuden entisen työpaikan arvioon henkilön osaamisesta, työntekiän oman 

osaamisen arvion, asiantuntijan haastattelun ja rvioin osaamisesta, mahdollisuuden 

näyttökokeeseen, arvion osaamisesta suhteessa uuteen potentiaalisen työtehtävään, 

ehdotuksen mahdollisen osaamisvajeen/ koulutustarpeen ratkaisuksi, ja dokumentoitu 

osaamisprofilointi työnhakijan omaan käyttöön. 
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2. Teknologia-alan työnantajien kampanjointi 

▪ Vetäjä Timo Vainikainen, Opteam

- ryhmä:

- Viimet Oy: Olli Rissanen

- Josek: Risto Ravattinen

- TE-toimisto: Taru Asikainen

- KOKEILU: ?

- TAVOITE:

- Saada väh. 10 kpl max 30 henkilöä työllistäviä yrityksiä mukaan. Rekrytointia 

harkitseville yrityksille työnantajavalmennusta, saada yrityksiä mukaan infotilaisuuksiin 

kertomaan mahdollista tarpeista, työttömän ja irtisanottavan /yrityksen kohtaamista. Kun 

infoista ja osaamiskartoituksesta on tarkka tieto, niiden markkinointi yrityksille.

3. Infot työnhakijoille 

▪ Vetäjä Marja Savolainen, TE-toimisto

- ryhmä:

- Opteam: Timo Vainikainen

- AIKO: Jorma Kareinen

- TE-toimisto: Taru Asikainen, Henri Kokko

- KOKEILU: ?

- TAVOITTEET:

- Teknologia-alan työstä työnhakijaksi tänä vuonna tulleille suunnataan informaatiota 

keinoista ja yhteistyökontakteista pysyvän työllistymisen turvaamiseksi. 

Info/keskustelutilaisuuteen tulee te-toimiston, kouluttajan, työvoimanvuokrausfirman 

sekä työnantajan edustajia. Tavoitteena turvata osaavaa työvoimaa metalliin, alalla jo 

olevien koulutustason nostaminen tarvittaessa. 
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Opiskelusta työhön/ 4 kokeilua
▪ Vetäjä Jatta Herranen, PKKY

1.Vaikeasti työllistyvien alojen siirtymävaiheen palveluiden muotoilu 

▪ Vetäjä Pälvi Malinen ja Tero Vornanen, PKKY

- ryhmä:

- PKKY/Uraohjaus: Pälvi Malinen

- Ohjaamo 2.0-hanke: Tero Vornanen

- TE-toimisto: Sirkka Mielonen

- KOKEILU: Moniammatillisen työn mallintaminen (opintojen jälkeisiin palveluihin 

liittäminen jo opintojen aikana)

- TAVOITTEET: Kokeilut kevät 2017, uudet "parastetut" kokeilut kevään kokemusten 

pohjalta syksyllä 2017. Kokeilun arviointiin osallistuu UEF tutkija Kristiina Lappalainen, 

erityiskasvatus. Tavoitteena ammattiin valmistuvien työllistymisen edistäminen 

muotoilemalla siirtymävaiheen palveluita. 
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2. Opiskelijasta yrittäjäksi 

▪ Vetäjää ei valittu

- ryhmä:

- Karelia AMK: Seija Tolonen

- UEF: Sanna Soppela

- ISY:n ylioppilaskunta: Sara peltola

- Josek: Mervi Leminen

- Pohjois-Karjalan yrittäjät: Katja Antrela

- TE-toimisto: Henri Kokko ja Jarmo Valtonen

- KOKEILU: selvittelyvaiheessa ?

- TAVOITTEET: Kokeilun eteneminen edellyttäisi sekä Karelia amk:n että UEF:n

yhteyshenkilöiden nimeämistä. Molemmilla oppilaitoksilla on omaa yrittäjyyttä tukevaa 

toimintaa mm. hanketoimintana. Lisäksi ISYn ylioppilaskunta on järjestämässä 

POLKU-yrittäjyysviikkoa (vko 39 sis. REKRY 2017 tapahtuman) ja pop up-yrittäjyyden 

tukipalvelut syksy 2017. Tavoitteena korkea-asteen opiskelijoiden yrittäjyyden 

edistäminen muotoilemalla siirtymävaiheen palveluita. 
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3. Osallistava joukkoistaminen

▪ Vetäjinä Jatta Herranen ja Maarita Mannelin

- ryhmä:

- PKKY: Jatta Herranen

- P-K:n maakuntaliitto: Maarita Mannelin

- Lisäksi suunnitteluun osallistuu nuorisovaltuutettuja eri kunnista. Yhteydenotto 

Joensuun nuorisovaltuustoon tehty. Samoin sovittu alustavasti yhteistyöstä 

Joensuun kaupungin STEP - Y -askelin tulevaisuuden työelämään -hankkeen 

toimijoiden kanssa. 

- KOKEILU: ?

- TAVOITTEET:

Työstetään yhteinen konseptointi ideoiden/ajatusten keräämiseksi molempiin em. 

kokeiluihin ja uusiin avauksiin. Olemassa jo yksi sähköinen kanava, johon voi 

ideoita tuottaa. Tavoitteena on löytää erityisesti nuorten ja nuorten opiskelijoiden 

(perusaste, toinen aste ja korkea-aste) avulla siirtymävaihetta palvelevia ideoita 

ja toimintamalleja. 
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4. Yksilöllisen tuen muotoilu työelämään siirtymisvaiheessa  

▪ Vetäjä Anu Huotari, TE-toimisto

- ryhmä:

- TE-toimisto: Anu Huotari

- PKKY/Uraohjaus: Eine Paldan

- KOKEILU: Yksilöllisen tuen palvelun mallintaminen ammatilliseen tutkintoon 

valmistuvalle henkilölle, jolla erityisiä tuen tarpeita työelämään siirtymisen tueksi. 

- TAVOITTEET:Tarpeen määrittelyvaihe meneillään ja kokeilun suunnittelu ja 

käynnistäminen syksyllä 2017. Tavoitteena on ammattiin valmistuvien työllistymisen 

edistäminen muotoilemalla yksilöllisen tuen palveluita. 
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Sparraten työhön/ 4 kokeilua
▪ Vetäjä Sari Lehikoinen

1. Asiakkaan palvelutarpeen kartoittaminen 

▪ Vetäjä Ritva Rusi, TE-toimisto

- ryhmä:

- TE-toimisto: Ritva Rusi ja Seija Leppänen

- KOKEILU: ?

- TAVOITTEET:

TE-toimiston asiakkaista valitaan kuukausittain satunnaisotannalla ryhmä asiakkaita, joista 

osalle lähetetään palveluntarpeen kartoittamiseksi TUTKA- kysely ja osalle taas THL:n

Elämänlaatumittari. Tavoitteena on testata kummalla menetelmällä saadaan paremmin 

nostettua asiakkaista esiin ne henkilöt, jotka tarvitsevat työllistyäkseen enemmän tukea ja 

olisivat motivoituneita palveluun. Tavoitteena on löytää syvempää palvelua tarvitsevat 

asiakkaat jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin työttömyyden taustalla 

oleviin syihin voitaisiin vaikuttaa mahdollisimman nopeasti täsmäpalveluilla. Tavoitteena 

on lyhentää asiakkaiden työttömyysjaksoja tarjoamalla asiakkaille oikeita palveluja 

oikeaan aikaan. Kokeiluun valikoituneiden asikkaiden lisäksi on kokeilussa mukana myös 

satunnaisotannalla valittu verrokkiryhmä, joka on ollut mukana TE-toimiston 

normaalipalveluissa. 62

2. Nelikantahaastattelu 

▪ Vetäjä Riikka Vartiainen, Joensuun kaupunki

- ryhmä:

- TE-toimisto: Seija Leppänen, Anu Huotari, Mari Ruotsalainen

- Joensuun kaupunki: Vappu Pöllänen, Katja Kanninen, Jani Savelius

- SiunSote: Irmeli Stenberg-Louko

- KOKEILU: ?

- Sekä TUTKAn ja Elämänlaatumittarin perustella asiakkaita ohjataan 

nelikantahaastatteluun, jossa asiakkaan tilannetta selvitetään tarkemmin. 

Haastatteluun osallistuu asiakkaan lisäksi sekä TE-toimiston asiantuntija ja SiunSoten

sosiaaliohjaaja ja yksilövalmentaja. Haastattelun perusteella asiakas ohjataan 

jatkopalveluihin, joita voivat olla mm. kaupungin sosiaalityö, TYP, TE-toimiston muut 

palvelut tai Sparraus. Haastattelun perustella arvioidaan käytettyjen menetelmien 

osuvuutta asiakkaan tilanteen kartoittamisessa eli voidaanko näillä menetelmillä ja 

kuinka tehokkaasti löytää ne henkilöt, jotka tarjottua palvelua oikeasti tarvitsevat. 
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3. Sparraus eli Personal Trainer

▪ Vetäjä Riikka Vartiainen, Joensuun kaupunki

- ryhmä: 

- Joensuun kaupunki: Vappu Pöllänen, Katja Kanninen, Jani Savelius

- KOKEILU: ?

- Nelikantahaastattelun perusteella asiakkaat ohjataan Personal Trainer -palveluun PT 

(kaupungin tuottama). PT toimii asiakkaan työllistymisprosessissa sekä rinnalla 

kulkijana että tukena. Samalla hän kehittää myös asiakkaan omia valmiuksia mm. 

oman työllistymisprosessinsa eteenpäin viemisessä niin, että oikean 

toimintamallin/suunnan vahvistuessa asiakas voi jatkaa prosessia eteenpäin 

itsenäisesti omin voimin. Vahvistuneen toimintamallin johdosta asiakkaan valmiudet 

siirtyä myös jatkossa työstä työhön paranevat ja todennäköisesti lyhentävät näin väliin 

jäävien työttömyysjaksojen kestoa. 
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4. Palveluiden noutopöytä 

▪ Vetäjä Mari Suhonen

- ryhmä:

- TE-toimisto: Anu Huotari

- PKKY/Uraohjaus: Eine Paldan

- KOKEILU: ?

- TAVOITTEET:

Kartoitetaan jo nyt eri toimijatahoilla käytettävissä olevat palvelut. Jotta palveluita voitaisiin 

täysimääräisesti ja oikea-aikaisesti hyödyntää, tulisi palvelujen tunnettavuutta 

toimijatahojen välillä vahvistaa entisestään. Tavoitteena on, että jatkossa palvelut 

rakentuisivat entistä vahvemmin asiakkaan ympärille (ei organisaatiokeskeisesti) 

muodostaen ns. palvelupöydän, josta sopivat palvelut kootaan sitten asiakkaan 

palvelutarpeen mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa ns. palvelukapeikkoja ja 

kehittää tunnistettujen palvelutarpeiden mukaisia uusia palveluja. 
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YHTEENVETO

▪ Yritysten kasvupalvelut

- Yhteensä 9 kokeilua

▪ Työvoiman kasvupalvelut

- Yhteensä 11 kokeilua

▪ Yli 14 pohjoiskarjalassa toimivaa organisaatiota mukana 

työryhmissä
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Kasvupalvelujen tarvekategoriat

67
Mukaillen Owalgroupin raportista http://tem.fi/documents/1410877/3178243/markkinavuoropuhelu-raportti/7affd776-2cc6-4745-8fb3-dab77d3326be

1. Osaavan työvoiman 

saatavuuden turvaaminen 

yrityksille ja työnhakijoille 

työn löytäminen

2. Työnhakijoiden 

lyhytkestoisen osaamisen 

kehittäminen

4. Yrittäjäksi aikovien ja 

yritysten 

liiketoimintaosaamisen 

vahvistaminen

3. Työnhakijoiden 

työmarkkinavalmiuksien ja 

työnhakutaitojen 

kehittäminen

Yrittäjät ja 

yrittäjäksi 

aikovat

Työstä työhön 

siirtyvät

Työmarkkinoille 

tulevat

Haastavassa 

työmarkkina-

tilanteessa olevat


