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Työ- ja elinkeinoministeriölle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kasvupalveluvirastosta
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 9.5.2018 Keskuskauppakamarin lausuntoa hallituksen
esityksestä eduskunnalle laiksi Kasvupalveluvirastosta. Esitys täydentää eduskunnalle huhtikuussa
2018 annettua hallituksen esitystä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen
liittyviksi laiksi.
Esityksen tavoitteena on perustaa Kasvupalveluvirasto. Kasvupalveluvirasto ei olisi toimijana täysin
uusi, vaan se olisi jatkumo sekä nykyiselle kehittämis- ja hallintakeskukselle että työ- ja
elinkeinoministeriön alaiselle asiakaspalvelutoiminnolle. Esityksen mukaan Kasvupalveluviraston
tehtäväkenttään kuuluisivat maakuntien myöntämien eräiden tukien ja korvausten maksatukset,
takaisinperintä ja valvonta, valtakunnallisesti keskitetty neuvonta valtion ja maakuntien
kasvupalveluista, valtion ja maakuntien järjestämien tietojärjestelmien ja alustojen tuottaminen tai
hankkiminen sekä niihin liittyvä neuvonta. Lisäksi Kasvupalveluvirasto hoitaisi valtion
kotouttamiskorvaukset maakunnille ja kunnille.
Keskuskauppakamari pitää erittäin tärkeänä, että maakuntien myöntämien tukien maksatus- ja
käsittelykäytännöt ovat yhtenäisiä, kustannustehokkaita ja laadukkaita. Tuensaajan näkökulmasta
maksatusajat eivät saa venyä. Nykymallissa tukien käsittelyaikoja ja maksatuksia on saatu kurottua,
toimintaa yhtenäistettyä ja resursseja säästettyä sillä, että määrättyjä toimintoja on keskitetty.
Maakuntauudistuksessa hajautettu toimintamalli voi johtaa tukien maksatusaikojen pitenemiseen,
mutta on myös mahdollista, että maakunta onnistuu lyhentämään maksatusaikoja nykyisestä.
Keskuskauppakamari pitää erittäin tärkeänä, että maksatusten käsittelyaikoja ja käytäntöjen
laadukkuutta seurataan siitä riippumatta, mikä taho maksatuksen hoitaa. Keskuskauppakamarin
mukaan tämän pitäisi myös olla mukana lain perusteluissa.
Ehdotettu ratkaisu Kasvupalveluviraston perustamisesta ja muun muassa maksatusten ja
neuvontapalvelujen keskitetystä hoitamisesta on todennäköisesti hallinnollisten kustannusten
näkökulmasta edullinen maakunnille. Ratkaisu voi kuitenkin sisältää ongelmia maakuntien
itsehallinnon kannalta. Maakunnan ja Kasvupalveluviraston päällekkäiset neuvontapalvelut
aiheuttavat lisäksi tuensaajille epäselvyyttä ja nostavat hallinnon kustannuksia. Siksi valtion ja
maakunnan pitäisi välttää päällekkäisiä neuvontapalveluita.
Lakiesityksessä olisi tarpeellista käsitellä tarkemmin maksatusten kokonaisuutta varsinkin, kun
Kasvupalveluvirastokaan ei hoitaisi kaikkien kasvupalvelutukien maksatuksia. Työ- ja
elinkeinoministeriöltä saatujen tietojen mukaan esimerkiksi rakennerahastovaroista rahoitettavia
tukien maksatusta ei hoidettaisi Kasvupalveluvirastossa, vaan maakunta hoitaisi itse maksatuksen.
Keskuskauppakamarin mukaan lakiesitykseen olisi kirjattava, että Kasvupalveluviraston
maakuntaedustajista ja Uudenmaan kuntayhtymästä koostuva johtokunta ja asiakasneuvottelukunta
tarkastelee valitun ratkaisun toimivuutta määräajoin sekä asiakasnäkökulmasta että maakuntien
itsehallinnon näkökulmasta.
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