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Lag om regionutveckling och tillväxttjänster

Lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland

Lag om offentlig 
service för 

rekrytering och 
kompetens-
utveckling

Lag om finansiering 
av regionutveckling 
och tillväxttjänster

Lag om främjande 
av integration

Lagstiftning om tillväxttjänstreformen

RP 4/2018

RP hösten 18Lag om informationsförvaltningen inom tillväxttjänster

RP 6–7/2018

RP hösten 18
Överföring av uppgifter som 
gäller utkomstskyddet för 

arbetslösa

Ansvaret för finansieringen av 
arbetsmarknadsstödet (SHM)







Vad ändras?

• De tjänster som de nuvarande arbets- och näringsbyråerna och 
NTM-centralerna erbjuder arbetssökande, arbetsgivare och företag 
kommer att överföras på landskapen. 

• I huvudstadsregionen ordnas tjänsterna av Nylands samkommun

• Finansieringen läggs om



Varje landskap ska ordna

• rekryteringstjänster (dagens arbetsförmedlingsservice) 

• vägledning för yrkesval och karriär och 

• tillväxttjänstutbildning (dagens arbetskraftsutbildning)

Landskapen kan dessutom ordna tjänster för att

• stödja rekrytering och jobbsökning,

• kartlägga och utveckla enskilda kunders kompetens 

• stärka enskilda kunders arbetsmarknadsfärdigheter och 

• främja sysselsättningen

• Dagens lönesubvention, startpeng och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen 
bibehålls

Tjänsterna för arbetssökande ses över



Möjlighet att integrera social- och hälsotjänster 
och tillväxttjänster

• Arbetssökande som behöver mer omfattande stöd: Möjlighet att 
samordna social- och hälsovårdstjänster och tillväxttjänster

• Samordning av sektorsövergripande tjänster: jobbsökartjänster, 
social- och hälsovårdstjänster, FPA:s rehabiliteringstjänster, 
kommunala livskraftstjänster

• Landskapet eller tjänsteproducenten ska bedöma den arbetslösas 
behov av sektorsövergripande samservice 

• Landskapet ska i samarbete med FPA ordna ett behövligt antal 
verksamhetsställen för tillhandahållande av sektorsövergripande 
samservice som främjar sysselsättning.



Företagstjänsterna ses över

• Företag erbjuds rekryterings- och kompetenstjänster

• förmedling av information om tillgång på kunnig arbetskraft

• rådgivning och handledning om rekrytering och 

• tjänster som innebär att man söker och erbjuder lämpliga 
arbetssökande

• Utbildning som motsvarar företagens behov av arbetskraft och som liknar 
dagens utbildning kan också i fortsättningen ordnas i samarbete med 
företag

• Riksomfattande företagstjänster Business Finland, Finnvera, Tesi

• Landskapet ansvarar för samordningen av tjänsterna



• Företag kan, såsom i dag, få stöd för utvecklingsprojekt som främjar 
tillväxt, internationalisering och förnyelse samt för analys-, konsult-
och utbildningstjänster som är avsedda för små och medelstora 
företag. Små och medelstora företag i glesbygdsområden i främst 
östra och norra Finland kan också få stöd för transportkostnader.

• Landskapen kan dessutom bevilja stöd till sammanslutningar, t.ex. 
yrkeshögskolor och kommunala utvecklingsbolag för 
utvecklingsprojekt som stöder regional tillväxt och en mångsidigare 
näringsstruktur. 

• Stöden finansieras med nationella medel och med 
strukturfondsmedel enligt strukturfondsprogrammet 2014–2020. 

Vilket stöd erbjuds företag?



Hurdana uppgifter ska skötas av privata 
tjänsteproducenter?

• Landskapet kan låta privata tjänsteproducenter sköta 
produktionen av tjänster genom att

• konkurrensutsätta tjänsteproducenter eller 

• fatta beslut om villkoren för tjänsteproduktionen och godkänna 
tjänsteproducenter som uppfyller villkoren

• I fortsättningen också uppgifter som gäller serviceprocessen för 
kunder

• bedömning av servicebehovet

• utarbetande och uppföljning av en sysselsättningsplan och

• vägledning av kunder till tjänster



Varför skaffa tjänster också av företag?

• Tjänsterna för arbetssökande och 
företag har stor betydelse för 
ekonomin – förutsättningar för 
tillväxt, en fungerande 
arbetsmarknad.

• När marknaden utnyttjas finns det 
möjlighet att öka genomslagskraften 
och skapa nya tjänsteinnovationer.

• Ett syfte med reformen är att göra det 
möjligt att överföra hela 
serviceprocesser på 
tjänsteproducenter.

Inhemska och internationella 
erfarenheter av att utnyttja 
marknaden har varit 
uppmuntrande. 

Privata aktörers starka koppling 
till arbetsgivare, 
sektorskompetens, effektiva 
processer och möjligheter att 
skräddarsy tjänster kan leda till 
större genomslag än inom det 
offentliga.

.



Valfrihet?

• Om flera tjänsteproducenter tillhandahåller tjänster i landskapet, 
har kunden rätt att välja den tjänsteproducent som bäst 
motsvarar kundens servicebehov.

• Om kunden inte gör detta val, utser landskapet en 
tjänsteproducent för kunden.

• Servicebehovet ska bedömas inom två veckor efter det att 
jobbsökningen inletts. Bedömningen kan göras av landskapet eller 
av tjänsteproducenten.

• Servicebehovet bör bedömas med tre månaders mellanrum, 
såsom i dagens läge. I samband med detta utarbetas också en 
sysselsättningsplan. 



Hur finansieras tjänsterna?

• Med tanke på ordnandet av 
tjänsterna ska de resurser som NTM-
centralerna och arbets- och 
näringsbyråerna för närvarande 
förfogar över överföras till 
landskapen.

• Det överförs 600 miljoner euro som 
en del av den generella statsandelen 
till landskapen. 

• Finansieringsandelen är inte 
öronmärkt, utan landskapet 
bestämmer hur den ska riktas.

60 %
Arbetslösa arbetssökande

15 %
Arbetslöshetsgrad

25 %
Företagens 

verksamhetsställen

• Som särskild finansiering beviljas 
årligen ca 300–400 miljoner euro av 
strukturfondsmedel

• Från staten överförs ca 2 800 
årsverken till landskapen med stöd 
av lagen om tillväxttjänster

• Kriterier och viktningsvärden i 
landskapsindelningen:



• Arbetssökande sysselsätts snabbare

• Arbetsgivarna hittar lättare kompetenta arbetstagare

• Det föds nya finländska företag med förutsättningar till lönsam 
verksamhet och tillväxt

• Företagen utvecklas och internationaliseras

• Regionernas olika styrkor utnyttjas bättre och näringsstrukturen blir 
mångsidigare

• Marknaden och partnerskapen för tillväxttjänster utvecklas

Målen med reformen



• Tjänster ordnas och finansiering beviljas på ett kundorienterat sätt och med 
beaktande av de lokala förhållandena i respektive landskap och kundernas 
behov.

• Det säkerställs att arbetssökande behandlas jämlikt. Därför anges i lagen de 
tjänster som varje landskap ska ordna.

• Tjänsternas genomslagskraft förbättras 

• Tjänster skaffas från olika tjänsteproducenter i bredare skala än tidigare

• Företagstjänster på landskapsnivå och på riksnivå samordnas

• Partnerskap utnyttjas och samarbetet mellan framför allt kommuner och 
landskap stärks så att de gemensamma målen nås (allians för tillväxttjänster)

• De möjligheter som digitaliseringen och artificiell intelligens medför utnyttjas 
så att tjänsterna och servicekedjorna blir smidiga 

Hur uppnår vi detta?


