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Kasvupalvelun järjestäminen 

1. Tuotantomallin määrittäminen – monituottajuuden linjaukset, tilaajan 
ja tuottajan roolit, tuotantostrategian ja tuotannon johtamisen 
linjaukset  
• Järjestämistehtävän hoitaminen 

• Tuottamistehtävän hoitaminen 

• Digitalisaation hyödyntäminen 

 

2.  Palvelumarkkinoiden ja -talouden linjaukset – älykäs ostaminen ja 
innovatiiviset hankinnat, markkinoiden kehittämisen mekanismit 
• Palvelumarkkinoiden rakentaminen 

 

3. Valinnanvapaus ja kuluttajanäkökulma 
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Miten ?  
Liiketoimintalähtöinen tuotantomalli 

Kasvupalvelun liiketoimintalähtöisen tuotantomallin toteutuminen 
edellyttää 1) rakenteellisia, 2) toiminnallisia ja 3) muutosjohtamisen 
toimenpiteitä 

1. Rakenteelliset keinot 
• markkinat mahdollistava juridinen tulkinta julkisen vallankäytön ja palvelutehtävien 

(liiketoiminta) välillä  

• liiketoimintalähtöisen tuotantomallin säätäminen kasvupalvelun järjestämislaissa 

• tarkoituksenmukaiset yhtiöittämismekanismit ja henkilöstöpoliittiset ratkaisut  

• monituottajamallia tukevat tietojärjestelmäratkaisut 

2. Toiminnalliset keinot 
• markkinoiden avaaminen kuluvalla hallituskaudella 

• markkinavuoropuhelun systematisointi ja markkinoiden pitkän tähtäimen rakentamisen 
suunnitelma 

• hallinnon (tulevien maakuntien) ostamiskapasiteetin ja -osaamisen vahvistaminen  

• Digitalisaatio, TE-digi, hallituksen kärkihanke 

3. Liiketoimintaympäristöön siirtymisen muutosohjelma, viestintä ja 
vuorovaikutus 
• Uudistumisohjelma valmisteilla KEHAssa 

• Viestintä ja osallistumisen uudet kanavat valmisteilla TEM:ssä 
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Kasvupalvelun järjestämisen ja tuottamisen 
sisältöviestejä ja kriittisiä menestystekijöitä (1/5) 

1. Tuotantomallin määrittäminen 

 

• Yleisesti tuotantomallista 

 

• Keskiössä maakunnan (kasvu)palvelustrategia, jonka lähtökohtana tasalaatuiset ja 
asiakaslähtöiset palvelut 

• Palvelustrategian pitää perustua markkina-analyysiin, oltava jonkinlainen 
markkinapuuteklausuuli ja sille kriteerit 

• Ennen tuotantomallin määrittelyä on oltava käsitys siitä, missä nykyisissä TE-palveluissa ja 
yrityspalveluissa on merkittävää julkista vallankäyttöä 

• Mitä nykyisille prosesseille tapahtuu, kun viranomaistehtävät ja palvelutuotanto 
eriytetään?  

• Vastuukysymykset: Asiakasohjaus ja asiakkuuksien kokonaishallinta 
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Kasvupalvelun järjestämisen ja tuottamisen 
sisältöviestejä ja kriittisiä menestystekijöitä (2/5) 

1. Tuotantomallin määrittäminen 

 

• Järjestämistehtävän hoitaminen 

 

• Maakunnalla on kasvupalvelujen järjestämisvastuu alueellaan. Järjestäjänä se vastaa, 

• palvelun saatavuudesta,  

• laadusta ja kustannusvaikuttavuudesta  

• sekä tekee päätökset tuotannosta. 

• Selvitettävä maakunnan järjestämisvastuulla olevan kasvupalvelun suhde, 

• kunnan elinvoimatehtävään 

• valtion valtakunnallisiin tehtäviin  

• Selvitettävä palveluiden järjestämisvastuun yhteensovitus valtakunnalliseen 
palvelujärjestelmään ja kehittämistyöhön (esim. verkko- ja puhelinpalvelut) 

• Selvitettävä, minkä (asiakas)tiedon varassa maakunta ohjaa ja johtaa kasvupalvelujen 
järjestämistä 
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Kasvupalvelun järjestämisen ja tuottamisen 
sisältöviestejä ja kriittisiä menestystekijöitä (3/5) 

1. Tuotantomallin määrittäminen 

 

• Tuottamistehtävän hoitaminen 

 
• Kasvupalvelut tuotetaan monituottajamallilla, jossa kunnat, yksityiset tuottajat ja kolmannen 

sektorin toimijat ovat tuottamassa palvelua järjestämisvastuullisen maakunnan päätösten 
mukaisesti. 

 

• Digitalisaation hyödyntäminen 

 
• Kustannustehokas ja asiakaslähtöinen palvelujen järjestämis- ja tuottamisrakenne perustuu 

digitaalisiin palveluihin, yhteiseen tietoon ja tietovarantoihin 

• digitaalisuus tarkoittaa kasvupalvelujen kontekstissa 

• Tuleva muutos huomioidaan tietojärjestelmien ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta, sekä 
lainsäädännössä ja ohjauksessa, että päästään rakentamaan yhteiskäyttöisiä ja 
valtakunnallisia digitaalisia ratkaisuja 

• Digitaaliset ratkaisut (ml puhelinpalvelut) tärkeitä valtakunnallisen yhtenäisyyden 
säilymiseksi.  
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Kasvupalvelun järjestämisen ja tuottamisen 
sisältöviestejä ja kriittisiä menestystekijöitä (4/5) 

2. Palvelumarkkinoiden ja -talouden linjaukset  

 

• Palvelumarkkinoiden rakentaminen 

 

• Järjestäjä-tuottajamallilla, monituottajamallilla sekä asiakkaiden 
valinnanvapaudella vahvistetaan palvelujen vaikuttavuutta ja luodaan 
uutta palvelumarkkinaa 

• Maakuntien älykäs ostaminen ja innovatiiviset hankinnat  

• Monituottajamalli toimii taloudellisin ehdoin – palvelut tuotetaan 
markkinoilla ja tuottajat ovat kilpailullisesti tasa-arvoisessa asemassa 
(kilpailuneutraliteetti).  

• Päätös palvelutuotannon laajasta siirtämisestä markkinoille  

• Palvelumarkkinoiden avaamisen järjestys ja siirtymäaikataulutus 

• Käynnissä  on Owal Groupin Markkinavuoropuhelu-esiselvitys, josta 
saadaan lisää tietoa 
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Kasvupalvelun järjestämisen ja tuottamisen 
sisältöviestejä ja kriittisiä menestystekijöitä (5/5) 

3. Valinnanvapaus ja kuluttajanäkökulma 

 

• Kasvupalvelun tuottamisessa sovelletaan asiakkaan valinnanvapautta 

• Valinnan tietoperusta palvelunkäyttäjän tueksi; palvelukokemus/lisäarvo, muiden 
kokemukset, seurantatiedot: kustannustehokkuus, vaikuttavuus 

• Mahdollisuus avustajaan valinnan tueksi; oppiva keinoäly – asiantuntija? 

• Laaja – rajoitettu – suppea - ei valinnanmahdollisuutta  

• Palvelutarve ja markkinapuute valinnanvapauden rajoitteina 

• kansalaisten yhdenvertaisuus 

• Palveluiden käyttö yli maakuntarajojen 

• Palveluiden läpinäkyvyys; omaseuranta, asiakaspalaute ja viranomaisseuranta 

• Oikeus palveluntuottajan vaihtamiseen ilman sanktioseuraamuksia, missä tilanteessa? 

 

• Tuleeko määritellä maakuntien järjestämä peruspalvelutaso? Normit, rahoitusehdot, 
palvelustrategia  
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Markkinavuoropuhelun käynnistäminen 

TEEMA 1 Kasvupalvelujen markkinat alueella 
• Työnvälitys ja rekrytointipalvelut 

• Yrityspalvelut 

• Osaamisen ja työkyvyn vahvistamista tukevat palvelut  

 

TEEMA 2 Millaisella mallilla kasvupalveluja tulisi 
ostaa?  

• Palveluntarjoajien määrä sopimuksessa ja asiakkaiden 
valinnan vapaus 

• Tulosperusteisuus ja erilaiset kannustemallit 

• Sopimusten pituus  

• Yhteistyön kehittäminen tilaajien ja tuottajien välillä 
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Kansallinen 
työmarkkinatori 
- digitaalisesti 
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TE-digi 
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Kansallinen työnvälityksen palvelualusta 

Työnantajantar

ve saada 

tehtyä 

“Työmarkkinatori

” 

Asiakasta palvellaan eri 

asiantuntemuksella, 

luottamuksen eri tasoilla 

ja eri kanavissa 

M A T C H I N G  

 

 

 

T Y Ö M A R K K I N A T I E T O  

 

Työnhakijan  

tarve tehdä 

”Työmarkkinatori” 

• Digitaalinen alusta, 

joka hyödyntää kaikkia 

yhteiskäytössä olevia 

tietovarantoja (valtio, 

maakunnat, kunnat & muut 

sektorit) 

• Personoitu 

verkkopalvelu sekä 

henkilökohtainen palvelu, 

taustalle analytiikkaa 

• Yksityisten ja 

sidosryhmien 

palvelut käytössä 

saumattomasti rajapintojen 

kautta 

Kenelle?  Kaikille 
 

Mikä?  
Verkkopalvelu, jossa koottu 

työmarkkinatieto, kysyntä ja 

tarjonta kohtaavat 
 

Miksi?  
Vastaa muuttuneen toiminta-

ympäristön tarpeisiin, tehostaa 

asiakaslähtöisyyttä, luo uutta! 
 

Kuka?  
KEHA-keskus, TE-palvelut, 

oppilaitokset, yksityiset 

työnvälitys-/henkilöstöpalvelujen 

tarjoajat, kunnat, maakunnat 
 

Milloin?  
Kokeilukäyttöön syksyllä 2017 
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Työnhakija Työnantaja 

Tulevien 

tarpeiden 

ennakointi 

Nykyinen  

kohtaanto 

Omaehtoinen 

urasuunnittelu 

Oppilaitosten  

kurssitarjonta  

osaamisvajeisiin  

vastaamiseksi 

Julkisten ja 

yksityisten 

toimijoiden 

aktivointitoimet 

vaikeammin 

työllistyville 

Julkiset ja yksityiset 

työnvälityspalvelut helposti 

työllistyville 

Itsenäinen 

työnhaku 

Julkisten ja yksityisten 

koulutusohjelmien 

suunnittelu tulevaisuuden 

työmarkkinoiden tarpeisiin 

HR-

asiantuntijoiden 

tarve päivittää 

henkilöstön 

osaamista 

Yrityshautomoiden ja 

uratehtaiden tarve tiimiyttää 

ammattilaisia ja yrittäjiä 

Yritysten ja 

rekrytointipalveluiden 

tarve osaavalle 

työvoimalle 

Yrittäjyyden 

tukeminen 

Työnvälitykseen ja osaamisen kehittämisessä laaja joukko toimijoita,  
uusi toimintamalli vastaa paremmin muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin 

“Työmarkkinatori” 

Asiakasta palvellaan eri 

asiantuntemuksella, 

luottamuksen eri tasoilla 

ja eri kanavissa 

Lähde: Deloitte 

Tavoitetila 
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Pasila 28.10.2016: Työmarkkinatorin 
konseptointi: Public Private Partnership 
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”Kasvupolitiikka ulotetaan asiakaspalveluun asti 

yhdistämällä maakuntauudistuksen yhteydessä yritys- ja 

TE-palvelut liiketoimintalähtöiseksi julkiseksi 

kasvupalveluksi.”  
Työ- ja elinkeinoministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017–2020 


