
Maakuntauudistus
14.2 Tilaisuus työllisyydenhoidosta 
vastaaville henkilöille

Kehittämispäällikkö Anne Jortikka
Valmistelija, kasvupalvelut
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Toimintatapojen muutos

Hallinnon 
sujuvoittaminen

Toimivammat palvelut

Kansalaisten suorat 
vaikutusmahdollisuudet

Taloudellisen 
kasvun edistäminen

Kustannustehokkuu
s

jonka 
tarkoituksena

on edistää 
ihmisten

ja yritysten
toimintaa.

Hallinto
on palvelua,

Avoimuus.
Asiakaslähtöisyys

. 
Vuorovaikutus.

Julkisen talouden kestävyysvajeen vähentäminen ja 
yhdenvertaiset palvelut 

Miksi uudistus tehdään?



21.6.2017

295 kuntaa

Ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-aluetta

62

44 Lomitus, kunnallista
paikallisyksikköä

Sosiaali- ja 
terveyden-
huollon 
organisaatiota

190

18 Maakuntien 
liittoa

Maaseutuhallint
oa

56

Valtio

Julkinen hallinto vuodesta 
2020

18
MAAKUNTAA

Valtio

Luova

295 kuntaa

Hallitusohjelma: Yksinkertaistetaan aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet, 

kunnat). Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen selkeille 
itsehallintoalueille.

15 ELY-keskusta

15 TE-
toimistoa

Aluehallintovirast
oa

22 Pelastuslaitost
a

6

Julkinen hallinto tänään

Mikä muuttuu?



4

Syksyllä 17

 EK:n
valiokunnissa 
41 lakia

 Maantielaki-
HE 
eduskuntaan

 Valinnanvapau
slaki-
valmistelu

 Kasvupalvelu-
HE-valmistelu

Eduskuntaan hallituksen 
esitykset:

 Valinnanvapauslaki-HE,

 MAKU-II-HE,

 Kasvupalvelu-HE eduskuntaan

Lait hyväksytään 
eduskunnassa

Lait voimaan Maakuntava
alit

2017 2018 2019

2–3/18

5/18

6/18

2020

ESIVALMISTELU MAAKUNNISSA
VÄLIAIKAISHALLI

NTO 
MAAKUNNISSA

10/18

MAAKUNTA-
VALTUUSTOT

Uudistu
s
tehtävä
n-
siirtoine
en 
voimaan

VARSINAINEN 
TOIMINTA

Uudistuksen aikataulu



Maakuntastrategian valmisteluaikataulu maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe 
2:n osana Satakunnassa

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu

Aloitusseminaari:
Arvot ja alue 

(alke)
25.1.2018

Esivalmistelun 
loppuseminaari

31.5.2018

Seminaari 2:
Sote ja TUVA

27.2.2018

Seminaari 3:
Konserni, 
rakenne 

tavoitteet  ja 
talous 

24.4.2018

Strategiatyön
koordinaatio-

tiimin
kokoukset

Talouden 
simulointi-
neuvottelu 

(VM) 
22.3.2018

Johdon
Seminaarityö
Satakunnassa
Polohry, MH ja 

VATE

Valtakunnalliset
keskustelut ja 

neuvottelut

ALKE-
keskuste

lut 
(TEM)

13.2.201
8

Hallinnon
ala-

keskustel
u MMM

26.1.2018

SOTE ja 
TUVA-

keskustel
ut (STM 
ja SM)

7.3.2018

Muut 
hallinnonala-
keskustelut

1. 
kokous
9.1.201

8

Valmistelu-
ryhmien (30 kpl)

pj-kokoukset

15.
1.
20
18

23
.2.
20
18

16
.3.
20
18

10
.4.
20
18

9.
5.
20
18

24
.5.
20
18

Valmisteluryhmien 
itsenäinen 
työskentely

Valmisteluryhmien 
loppuraportit

9.5.2018 
mennessä

Valmisteluryhmien 
syötteet konserni- ja 

talousseminaariin
4.4.2018 mennessä

Valmisteluryhmien 
syötteet Sote ja 

TUVA- seminaariin
14.2.2018 mennessä

Kuva TV
2.1.2018

2. 
kokous
21.2.2
018

3. 
kokou

s
5.4.20

18

5. 
kokous
24.5.20

18

Luonnos



Kasvupalvelut ja 
kasvupalveluallianssit
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Maakunnallisina kasvupalveluina 

 tulee järjestää rekrytointi- ja 
osaamispalveluja

 voidaan järjestää palveluita

• yritystoimintaan ja 
yrittäjyyteen, 

• työelämän laadun ja 
tuottavuuden kehittämiseen

• innovaatioiden kehittämiseen, 

• Kansainvälistymiseen

Maakunta vastaa palvelujen 
yhteensovittamisesta

Yritys- ja työllisyyspalveluista kasvupalveluja

• ELY-keskusten ja TE-toimistojen
yritys- ja työllisyyspalvelut 
yhdistetään ja uudistetaan 
maakuntauudistuksessa.

• Palvelulla edistetään 
yritystoimintaa, yritysten 
kasvua, uudistumista ja 
kansainvälistymistä sekä 
vastataan työmarkkinoiden 
muutoksiin ja turvataan osaavan 
työvoiman saatavuutta.
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14.1.2018

Maakuntalaki
Kasvupalvelulaki 

ml. Laki kasvupalveluiden järjestämisestä 
Uudenmaan maakunnassa  

Osaaminen 
ja rekrytointi

ALKE- ja 
kasvu-

palvelun 
rahoituslaki

Kotouttamis-
laki

MAKU II

Laki alueiden kehittämisestä ja 
kasvupalveluista (kasvupalvelulaki)

Tiedonhallintalaki (myöhemmin 2018)



Kasvupalvelulakien* uusi 
käsittelyaikataulu

14.1.
2018

* Kolme erillistä HE:tä:

1. ALKE- ja kasvupalvelulaki 

2. rekry-/osaamispalvelulaki ja rahoituslaki

3. kotouttamislaki

Kasvupalveluiden tietojärjestelmiä koskevan lain tavoiteaikatauluna syksy 
2018.

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko

Eduskunnalle 
5.4.Laintarkastus

(viikot 9-12)

Lintilä, 
Lindström, 
Häkkänen 
(12.1.)

Lainsäädännön 
arviointineuvosto

ja käännös

Neuvoston esittämät 
muutokset (viikko 8)

Laintarkastuksen esittämät 
muutokset (viikko 13, 
pääsiäisviikko)



Kasvupalvelujen rahoitus osana maakuntien 
yleiskatteellista rahoitusta

• Maakunnille siirretään kasvupalvelujen 
järjestämiseksi ELY-keskusten ja TE-
toimistojen tällä hetkellä käytössä olevat 
resurssit

• Rahaa siirtyy 700–800 miljoonaa euroa osaksi 
maakuntien yleiskatteellista valtionosuutta. 

• Kasvupalvelurahoituksen osuutta ei ole 
korvamerkitty, vaan maakunta päättää 
kohdentumisen.
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60%
Työttömät työnhakijat

58%
Työttömyysaste

25%
Yritysten toimipaikat

• Lisäksi maakuntien käyttöön on tarkoitus 
osoittaa erillisrahoituksena 
rakennerahastovaroista noin 300–400 miljoonaa 
euroa vuosittain

• Valtiolta siirtyy maakuntiin noin 2855 
henkilötyövuotta alueiden kehittämisestä ja 
kasvupalveluista annetun lain nojalla.

• Kasvupalvelumäärärahat jaetaan maakunnittain 
osana maakuntien valtionosuutta seuraavien 
kriteerien ja painoarvojen perusteella:



Maakunta järjestämisvastuussa, Uudellamaalla 
pks-kaupunkien kuntayhtymä
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Maakunta on 
järjestämisvastuussa:

• vastaa palvelun 
saatavuudesta

• vastaa palvelun 
laadusta, kustannus-
tehokkuudesta ja 
vaikuttavuudesta

• tekee päätökset 
tuotannosta

• Kasvupalveluiden järjestäminen ja 
tuottaminen erotetaan toisistaan.

• Maakunta vastaa viranomaistehtävistä eli 
sellaisista julkisen vallan tehtävistä, joita 
ei voida siirtää yksityisille 
palveluntuottajille.

• Maakunnalla päätösvalta siitä, missä 
määrin se hankkii palvelutuotannon 
markkinoilta ja missä määrin tuottaa itse.

• Markkinalähtöinen tuotanto ja 
kilpailullisuuden hyödyntäminen ovat 
kasvupalvelu-uudistuksen keskeinen 
keino, jolla palveluiden vaikuttavuutta 
pyritään vahvistamaan.



Järjestäjän ja tuottajan roolin erottaminen
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Maakunnan 
kasvupalvelu-

tehtävät

Järjestäminen 
ja julkiset 

hallintotehtävät 
maakunnassa

Palvelujen 
tuottaminen

Ulkoistettavat 
palvelut

Kilpailulliset 
markkinat 

ensisijainen

Kunnat 
/sidosyksiköt 

mahdollinen jos 
tätä palvelua ei 
ole markkinoilla

Konsernin 
omana 

tuotantona

Jos kilpailu-
tilanteessa 

markkinoilla, 
oma tuotanto 

on yhtiöitettävä

Jos ei kilpailu-
tilanteessa, voi 

maakunta 
tuottaa 
palvelun 

virastossa, 
liikelaitoksessa 
tai yhtiössään

Eriyttäminen:
• Järjestäminen ja tuottaminen 
erotetaan toisistaan

• Järjestäminen on maakunnan 
tehtävä

• Tuottamisessa on useita 
mahdollisuuksia

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

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



Miksi markkinalähtöistä tuotantoa ja 
kilpailullisuutta?

• Markkinoiden hyödyntäminen on mahdollisuus 
vaikuttavuuden lisäämiseen ja uusien 
palveluinnovaatioiden synnyttämiseen.

• Palvelujen vaikuttavuudella on suuri merkitys 
Suomen taloudelle – kasvupalveluilla vaikutetaan 
mm. työttömyyden kustannuksiin ja pidetään 
huolta osaavan työvoiman saatavuudesta.

• Jo tällä hetkellä TE-palveluissa valtaosa 
palveluista hankintaa ulkoa, kuitenkin niin, että 
ulkoinen tuotanto on täydentävää ja rajautuu 
yksittäisiin palveluihin. 

• Kasvupalvelu-uudistuksessa on tarkoituksena 
mahdollistaa kokonaisten palveluprosessien 
siirtäminen palveluntuottajille.

• Maakunta järjestäjänä ohjaa tuottajia 
tulosperusteisesti. Palvelun laadulle asetetaan 
kriteerit.

• Kotimaiset pilotit ja kansainväliset kokemukset 
markkinoiden hyödyntämisestä ovat olleet 
rohkaisevia. Yksityisten toimijoiden vahvat 
työnantajayhteydet, toimialaosaaminen, 
tehokkaat prosessit ja mahdollisuudet räätälöidä 
palveluja voivat johtaa julkista parempaan 
vaikuttavuuteen.

• Kasvupalvelu-uudistuksessa hallinnon tällä 
hetkellä itse toteuttamia tehtäviä voisi siirtyä 
markkinoille noin 150 miljoonan euron arvosta, 
jolloin markkinan kokonaisarvo voisi olla 
400–450 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 
piristysruisketta kotimaiseen palvelumarkkinaan.
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6mrd. €

Välittömät 
työttömyysmenot 

vuodessa

-1 pv
23 M€

Valtion 
työttömyysturva-
menojen säästö 
vuodessa, jos 

työttömyysjaksot 
1 päivää lyhemmät

-1 pv

100 M€

Tuotannon arvon 
kasvu, jos julkiseen 

työnvälitykseen 
ilmoitetut paikat 

täyttyisivät 
1 päivää nopeammin

Palvelujen pienikin tehostuminen vaikuttaa 
suuresti kansantalouden tasolla



Kasvupalveluallianssi
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 Ministerit Lintilä, Lindström ja Häkkänen 
sopivat maakuntauudistukseen liittyvän 
alueiden kehittämis- ja kasvupalvelulaista 
12.1.2018. 

 Uutena linjauksena esityksessä 
kannustetaan toteuttamaan maakunnallisia 
yritys- ja työllisyyspalveluita sekä 
kunnallisia elinvoimapalveluita yhdessä 
allianssimallin avulla. 

 Ministeri Lintilä esittelee lain eduskunnalle 
huhtikuussa.

Kasvupalveluallianssi
Maakuntien ja kuntien 
sopimuksellinen yhteistyömuoto
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• Allianssi on hankkeen keskeisten 
toimijoiden yhteiseen sopimukseen 
perustuva toteutusmuoto, jossa 
sopimusosapuolet
• suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen 

yhdessä 

• vastaavat yhdessä hankkeen tuloksista ja 
jakavat sen riskit ja hyödyt

• muodostavat yhteisen organisaation ja 
toimivat avoimin kirjoin (open book)

→ Tilaajan tavoitteet toteuttava palvelu ja 
sen jatkuva parantaminen

Allianssi 
pähkinänkuoressa
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Miksi allianssi sopii kasvupalveluihin?

Sekä maakunnat että kunnat   
satsaavat kasvun ja elinvoiman 
edistämiseen merkittävästi. 

Allianssimalli mahdollistaa:

• Yhteistyön ja yhteisten resurssien 
tehokkaamman hyödyntämisen

• Avoimeen sopimuksen perustuvan 
uudenlaisen palvelutuotannon

• Yhteiset tavoitteet ja riskien ja 
hyötyjen jakamisen 

• Sote- ja hyvinvointipalveluiden 
liittämisen elinvoimapalveluihin

Allianssimalli noudattaa hankinta-
ja kasvupalvelulain periaatteita.

14.2.201818

• lisätä alueen 
elinvoimaa

• löytää ihmisille töitä

• löytää yrityksille 
työntekijöitä 

• tukea yritysten 
kasvua. 

Maakuntien kasvupalveluilla 

ja kuntien elinvoimatehtävillä 

on samansuuntaiset tavoitteet: 



Miten kasvupalveluallianssi lähtee liikkeelle

•Maakunta päättää kasvupalveluiden tuottamisesta allianssimallilla      1

•Maakunta sopii allianssimallin käytöstä alueensa kuntien kanssa. 
Osapuolet sopivat palvelun tavoitteista ja reunaehdoista.2

•Osapuolet hankkivat palveluntuottajat hankintalain mukaisella 
neuvottelumenettelyllä. Valinta kyvykkyyden ja palkkion perusteella 3

• Tilaajaosapuolet ja palveluntuottajat muodostavat allianssin 
ja käynnistävät hankkeen ja sen toteutuksen suunnittelun4

• Tilaajaosapuolet päättävät toteutussuunnitelman hyväksymisestä ja 
siirtymisestä palvelutuotantoon5
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Kasvupalveluallianssin vaiheet

Strategia

• Päätös lähteä 
hakemaan 
allianssia 
maakunnan ja 
kuntien kesken

• Tilaajien 
yhteisten 
tavoitteiden ja 
reunaehtojen 
tunnistaminen

• Yhteinen päätös 
allianssin 
käytöstä

• Hankinnan 
suunnittelu

Hankinta

• Palvelun-
tuottajien 
kilpailuttaminen 
neuvottelu-
menettelyllä

• Sopimuksia ja 
kaupallista 
mallia koskevat 
neuvottelut

• Kehitystyöpajat

• Hankintapäätös

Kehitys

• Allianssin 
organisoiminen

• Palvelun ja sen 
toteutus-mallin 
innovointi ja 
kehittäminen

• Kaupallisesta 
mallista, 
hyötyjen ja 
riskien jaosta ja 
yhteisestä 
organisaatiosta 
sopiminen

Toteutus

• Palvelu-tuotanto

• Tuotannon 
jatkuva 
kehittäminen

Optio(t)

• Palvelutuotanto 
jatkuu, jos 
päätetään jatkaa

14.2.201820

Muodostamisvaihe Toteutusvaihe

Tilaajan exit tai päätös jatkaa Tilaajan exit tai päätös jatkaa



Esimerkkinä Tesoman allianssi
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 Kytkeytyy Tampereen kaupungin palvelumallin 
uudistamiseen ja kaupunginhallituksen linjauksiin 
hyvinvointikeskuksista ja lähitoreista.

 Projektissa pilotoidaan toimintamallia, 
jossa kunnalliset sote-palvelut integroidaan 
muihin hyvinvointipalveluihin ja palvelut 
tuotetaan kunnan ja yksityisen palveluntuottajan 
muodostamalla allianssiorganisaatiolla

 Palvelukonsepti luotiin ja sitä kehitettään yhdessä 
palvelunkäyttäjien, kaupungin oman tuotannon, 
yritysten ja yhdistysten kanssa

Tesoman hyvinvointi-
palveluallianssi
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Hyvinvointikeskukseen sijoittuu sekä 
kaupallisia palveluita että useita julkisia 
palveluita, joita on tähän asti tuottanut 
Tampereen kaupunki: 

Allianssin 
palvelukokonaisuudet
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• Terveyspalvelut, alueellinen vastaanottotoiminta

• Suun terveydenhuollon palvelut,

• Hyvinvointineuvola, perhetyö, kotipalvelu

• Tehostettu palveluasuminen, kotihoito ja geriatria

• Kirjaston palvelut

• Lähitoripalvelut, terveyskioski, asiakasohjaus ja tiedottaminen

• Työllisyydenhoitopalvelut

• Yhteisökahvila



Allianssin palvelut on integroitu asukaslähtöisesti
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Kunta-
lainen

Tampereen 
kaupunki

Pirkanmaan 
maakunta & 

tuotanto

Yksityiset palvelun 
tuottajat/yhdistykset

Terveyden
edistäminen

Nuoriso-
palvelut Liikunta-

palvelut

Kirjasto

Asumis-
palvelut

Terveys-
palvelut

Suun terveyden 
huolto -palvelut

Työllisyyspalvelut

Lasten ja 
perheiden
palvelut

Terveys-
palvelut

Kotihoito



Mukana olleiden ajatuksia

• Aito monituottajamalli

• Integraatio sopimusperusteisesti

• Organisointi sopimusperusteisesti

• Yhteiset tavoitteet ja mittarit

• Tulosperusteisuus

• Sote-keskuksen kilpailutekijänä hyvinvointikeskuksen 

laaja-alainen palvelurepertuaari

• Asiakassetelituottajien asema on mietittävä

• Uhkana voi olla yksityiskohtainen lainsäädäntö, joka 

ohjaa siiloutumiseen eikä mahdollista toimintamallia
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Kiitos!
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