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Mitä kasvupalveluilla tavoitellaan?
Yhteiskunnalliset
tavoitteet

Kestävän
taloudellisen
kasvun
tukeminen

Politiikkatavoitteet

Yritysten kilpailukyvyn
ja kasvun tukeminen

Työllisyyden
vahvistaminen ja
työttömyyden
vähentäminen

Strategiset tavoitteet
Alueiden vahvuudet
lisäävät kasvua
Uusia yrityksiä syntyy ja
yritykset uudistuvat
Yritykset kasvavat ja
kansainvälistyvät
Osaavaa työvoimaa
yritysten tarpeisiin
Nuoriso-, rakenne- ja maahanmuuttajien työttömyys vähenee
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Työnhakijan
palvelut

Kasvupalvelukoulutuksesta sanottua...
https://blogit.apu.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2018/07/23/rahastustatyottomilla
Sakun blogissa mainitsema Orwellilainen uuskielen sana
”kasvupalvelukoulutus” on siis jokin uudenlainen työvoimapoliittinen
toimenpide…?
Tuli mieleen lähinnä puutarha-ala tai kasvinviljely tms. Ymmärrän erillisenä
sanan ”kasvu”, sekä sanan ”palvelu”, sekä ”koulutus”. Mutta mitä ihmettä
tarkoittaa sanahirviö ”kasvupalvelukoulutus”?
Se on koulutusta kasvupalveluihin.
Niitä ei vielä ole olemassa mutta ei ole maakuntiakaan jotka epäilemättä
aikanaan kasvupalvelua sitten järjestävät. Ja täytyyhän niihin ihmisiä ensin
kouluttaa. Kuinkas tulevia kasvupalveluita järjestettäisiin ilman koulutettua
väkeä?

Niin. Sekin on mahdollista, että sanajärjestys on puikahtanut väärin ja oikea
olisi ”koulutuspalvelukasvu”. Tämä vaikuttaa todennäköisemmältä.
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Kasvupalvelukoulutuksen määrittelyä
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Osana kasvupalvelukokonaisuutta TEM:n hallinnonalan
hankintajärjestelmässä rahoitettu työvoimakoulutus
uudistuu kasvupalvelukoulutukseksi, joka tulee
kytkeytymään tiiviisti aluekehityksestä ja kasvupalveluista
annetussa laissa määriteltyihin kasvupalveluihin
Tavoitteissa tulevat painottumaan niin yritysten ja
yhteisöjen tarpeet, kehittymistä ja kasvua sekä
kansainvälistymistä tukevat sisällöt kuin myös yksilöiden
henkilökohtaisen osaamisen ja ammattitaidon sekä
työllistyvyyden ja yrittäjyyden edistäminen
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Kasvupalvelukoulutuksen määrittelyä
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Räätälöidään elinkeinoelämän ja yritysten sekä yksilöiden
tarpeista lähtien työvoiman kysyntäaloille suunnatuiksi
jatko- ja täydennyskoulutuksiksi
Tarjoaa ajantasaista ja tulevaisuuteen tähtävää
osaamista, jonka avulla henkilöt voivat nopeasti päivittää
ja täydentää ammatillista osaamistaan
Tavoitteena on myös tukea uuden yritystoiminnan
syntymistä ja uusien yritysten sijoittumista Suomeen
Osa koulutuksesta toteutetaan yritysten ja muiden
työnantajien yhteisesti rahoittamina (koulutuksen
yhteishankinta)
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Kasvupalvelukoulutuksen kehittämistyö
Lapissa
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Huomioi kasvupalvelujen ja kasvupalvelukoulutuksen
tavoitteet, joita peilataan toimintaympäristöömme
Käynnistynyt nykytilan arvioinnilla
Kysytty mielipidekyselyllä näkemyksiä
työvoimakoulutuksen hyödyllisyydestä
Lappilaisen kasvupalvelukoulutuksen määrittelytyö
toteutetaan työpajoissa  tavoitteena on tunnistaa ja
muotoilla lappilaisen kasvupalvelukoulutuksen profiilit/
tuotteet yhteistyössä (seutu)toimijoiden, kuntien,
asiakkaiden ja palveluntuottajien kanssa
Määrittelyprosessin toteutus kevään 2019 aikana
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Toimiviksi havaittuja - kokeilemalla
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Aikaansa edellä: Poraus-, lastaus- ja ajokoulutus, REDU vuodesta 2009 lähtien yhteensä 14 koulutusta toteutettu
Tunturi- ja Pohjois-Lapin alueella
Vaikuttavuus huippua, yli 90 % työllistynyt koulutuksen
aikana tai heti sen jälkeen pysyväisluonteisesti 
suunnitteluvaiheessa tiivis vuoropuhelu työelämän
kanssa, täsmällistä koulutusta tunnistettuihin tarpeisiin,
osaamista erilaisiin tehtäviin, tiivis yhteistyö koulutuksen
aikana
Metallistara-koulutus ja raskaskonealalle valmentava
koulutus  Lappia-Koulutus Oy: yritysyhteistyötä,
räätälöityä koulutusta ja mätsäystä kasvuyritysten tueksi
Matkailualan työelämälähtöinen koulutus, Sijaishaltija Oy
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Ajankohtaista
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Kirjallinen markkinavuoropuhelu käynnistyy, viim. 16.11.
Hilmassa (jaetaan myös sähköpostilla verkostolle)
Haemme ideoita erilaista palveluista ja koulutuksista, joilla
tuetaan kasvupalvelujen tavoitteita
Tietoa ja ideoita hyödynnetään palvelu- ja
koulutushankintojen lisäksi Lapin kasvupalvelupilotin
hankintojen valmistelutyössä
Suunnitteilla alkuvuoteen viestintätyöpaja, jossa haetaan
yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä palveluihin
ohjaamisen tueksi sekä palvelujen paremmaksi
markkinoimiseksi
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