Lausunto

90/03.00.00/2018

16.05.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo@tem.fi
elina.isoksela@tem.fi
Viite Lausuntopyyntö 9.5.2018 TEM/1260/03.01.01/2016; TEM030:00/2018

Pohjois-Savon lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kasvupalveluvirastosta
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt mm. maakunnan liitoilta ja ELY-keskuksilta lausuntoja
luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kasvupalveluvirastosta.
Pohjois-Savon näkemyksen mukaan kasvupalveluvirastoa ei tule perustaa. Tulevassa maakunnan palvelujen kokonaisuudessa sille ei ole tarvetta ja se on kielteinen suhteessa maakunnalliseen itsehallintoon ja tehokkuuden lisäämiseen.
Esitetty kasvupalveluvirasto rikkoo kasvu- ja sotepalvelujen toiminnallisen kokonaisuuden ja
maakunnallisen itsehallinnon tuottamalla maakuntien tuottamien tai järjestämien palvelujen
rinnalle keskushallinnosta ohjattuja palveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi kasvupalveluille esitetyt
digitalisaatiopalvelut ja maksatuspalvelut.
Maakunnille digitalisaatiopalveluja tuottaa Vimana Oy. Kahden digitalisaatiopalvelujen tuottajan
malli monimutkaistaa toimintaympäristöä eikä ole taloudellisesti tehokas. Kasvupalvelujen kannalta välttämättömän keskitetyn järjestelmän tuottamis- ja ylläpitovastuu tulee antaa Vimana
Oy:n tehtäväksi.
Kasvupalveluviraston mukaista maksatustehtävien keskittämistä ei ole uusissa maakunnissa tarve jatkaa. Maakuntien maksuliikenne on volyymiltaan niin suuri, että se on järkevää hoitaa osana maakuntien omaa taloushallintoa. Lisäksi maksatus tapahtuu kunkin maakunnan varoista eikä ole tarkoituksenmukaista, että maakuntien varoihin on ulkopulisilla (kasvupalveluvirasto)
käyttöoikeutta.
Pohjois-Savon kokemus kasvupalveluviraston kaltaisista keskitetystä maksatuksesta ovat huonoja. Maksatustehtävät on nykyisin keskitetty KEHA-keskukseen. Nykyisessä käytännössä on suuria
ongelmia. Tilitysten maksaminen on viivästynyt huomattavasti säädetyistä ajoista. On kohtuutonta, että pienet yrittäjät, kunnat ja kolmannen sektorin toimijat joutuvat odottamaan tukien
ja korvausten saamista luvattua pidempään. Pohjois-Savo esittää syvän huolensa, ettei tulevalla
maakunnalla olisi minkäänlaisia vaikuttamismahdollisuuksia tilanteen korjaamiseksi, mikäli nykyinen keskitetty malli jatkaisi nykymuodossa.
Pohjois-Savon maakuntauudistus tähtää palvelujen uudenlaiseen järjestämiseen asiakaslähtöisesti ja kustannuksia säästäen. Tavoitteena on jatkossa välttää pitkät käsittelyajat, jotka aiheutuvat nykyisin käytössä olevasta valtakunnallisesta käsittelyjonosta. Myös määrärahojen ajantasaisten sidontatietojen osalta kahden eri organisaation eli ELY-keskuksen/TE-toimiston ja KEHAkeskuksen välillä on osoittautunut jäykäksi. KEHA-keskuksen maksatusprosessi ontuu esimerkiksi palkkatukijakson keskeytymisen yhteydessä, jolloin ylimääräinen sidottu määräraha tulisi vapauttaa uudelleenkäyttöön. Pohjois-Savo katsoo, ettei valtakunnallisen Kasvupalveluviraston
perustaminen mahdollista maakunnallisten tai maakuntien yhteistyönä kehitettyjä ketterämpiä
ja asiakaslähtöisempiä ratkaisuja maksatusprosessien hoitamiseksi.
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Katsomme, että Pohjois-Savon maakunnalle tulee turvata mahdollisuus vaikuttaa kasvupalvelujen edellyttämien tietojärjestelmien, alustojen ja maksatusprosessien toimivuuteen.
Kasvupalveluvirasto lisää hallinnollista raskautta ja kustannuksia sekä pirstoo maakunnissa tavoiteltavaa palveluintegraatiota. Kasvupalvelujen asiakaspalvelussa perinteisten puhelinpalvelujen kysyntä on vähentynyt ja pienenee edelleen. Valtakunnallista puhelinpalvelua ei jatkossa
tarvita vaan asiakasneuvonta voidaan integroida osaksi maakunnan palveluja.
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