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Kasvupalvelu-uudistus 

 Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen valtion tarjoamat yritys- ja 

työllisyyspalvelut 

 liittyy sote- ja maakuntauudistukseen 

 tavoitteena edistää 

 uutta yritystoimintaa ja yritysten kasvua 

 uudistumista ja kansainvälistymistä 

 työmarkkinoiden muutoksiin vastaamista 

 tärkeää 

 palvelujen asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus 

 kehittyneet digitaaliset palveluratkaisut ja markkinoiden 

hyödyntäminen palvelutuotannossa 



Kasvupalvelujen lakikokonaisuus 

 HE 35/2018 (5.4.2018) 

 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 HE 96/2018 (5.7.2018) 

 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä 

 HE 93/2018 (26.8.2018) 

 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja 

osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen 

rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan 

myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

 HE 266/2018 (29.11.2018) 

 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kasvupalveluvirastosta, kasvupalvelujen 

asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37 §:n muuttamisesta 



Sanastotyön vaiheet 

 sanastoon valittiin käsitteet kasvupalvelulain ja siihen liittyvien 

substanssilakien perusteella 

 1. vaihe syys-lokakuussa 2017: 31 käsitettä 

 yleisiä palveluihin käsitteitä pohjaksi kasvupalvelujen 

määrittelylle 

 julkiselle hallinnolle yhteisiä palveluihin liittyviä käsitteitä 

käsiteltiin myös Ydinsanastoryhmässä 

 2. vaihe marras-joulukuussa 2017: 24 käsitettä 

 substanssilakien (kotoutuminen, työnvälitys, rahoitus) käsitteitä 

 sanastotyöryhmä valmisteli sanastoa terminologien kanssa syys-

joulukuussa pidetyissä kokouksissa 

 lausuntokierrosta ei järjestetty 

 



Sanaston sisältö 

 valmiissa sanastossa yhteensä 55 käsitettä 

 aihepiirit 

 palvelut 

 asiakkaat 

 alueiden kehittäminen 

 työnvälityspalvelut ja osaamisen kehittämispalvelut 

 rahoitus 

 kotoutuminen 

 haasteellisia olivat esimerkiksi 

 keskeisimmät käsitteet: kasvupalvelu ja rekrytointipalvelu 



kasvupalvelu  

määritelmä 

palvelu (1), jonka työ- ja elinkeinoministeriö, maakunta tai Uudenmaan 

kuntayhtymä järjestää kestävän taloudellisen kasvun, yrittäjyyden sekä 

yritystoiminnan edellytysten, työmarkkinoiden toimivuuden tai kotoutumisen 

edistämiseksi  

huomautus 

Uudenmaan maakunnassa kasvupalveluiden järjestämisvastuu on 

pääkaupunkiseudun kuntien muodostamalla kuntayhtymällä, jota koskevat 

kaikki samat oikeudet, velvollisuudet ja rajoitteet kuin maakuntia. Uudenmaan 

kuntayhtymän jäseniksi voivat halutessaan liittyä myös pääkaupunkiseudun 

ulkopuoliset Uudenmaan kunnat.  

Asiakkaille annettaviin palveluihin (1) viitattaessa on suositeltavaa käyttää 

tarjottavan palvelun (1) yksilöivää palvelun nimitystä (kuten osaamisen 

kehittämispalvelu) kasvupalvelu-termin sijaan.  

Kasvupalvelujen ja niihin liittyvien tukien myöntäminen on harkinnanvaraista. 

 



<kasvupalvelut> 

työnvälityspalvelu  

määritelmä 

työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseen käytettävä kasvupalvelu, 

jossa tarjotaan tietoa työvoiman saatavuudesta ja työtilaisuuksista, 

annetaan rekrytointiin ja työnhakuun liittyvää neuvontaa ja ohjausta 

sekä sovitetaan yhteen työtilaisuuksia ja työnhakijoita  

huomautus 

Kasvupalveluna tarjottavasta työnvälityspalvelusta vastaa maakunta.  

Maakunta voi järjestää myös muita palveluja (1) työllistymisen 

edistämiseksi. 



Projektin päätteeksi 

 sanastosta valmisteltiin versio 0.8 

 sanastotyön tulokset annettiin lainvalmistelijoiden käyttöön 

 

 tullaan julkaisemaan Sanastot-työkalussa ja työ- ja 

elinkeinoministeriön sivustolla 

 https://sanastot.suomi.fi/  

 löytyy toistaiseksi osoitteesta: https://sanastot-test.suomi.fi/  

 sanastotyön jatkaminen kasvupalvelujen substanssilakien osalta on 

suunnitteilla 
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