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Etelä-Savon maakuntaliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi
kasvupalveluvirastosta
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää maakuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi laiksi kasvupalveluvirastosta.
Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä ehdotetun kaltaiselle kasvupalveluvirastolle ei ole
tarvetta eikä sitä tule perustaa. Kasvupalveluvirasto ei esitetyssä muodossaan tukisi
maakunta- ja soteuudistuksen tavoitetta maakuntien itsehallinnollisuudesta eikä maakunnan
tehtävien järjestämistä integroituna kokonaisuutena. Se ei myöskään tukisi
virastouudistushankkeen (Virsu) eikä hallituksen normien purkamisen tavoitteita.
Kasvupalvelujen järjestäminen on osa maakunnan järjestämistehtävää. Maakunta on
vastuussa palvelukokonaisuuksien ja sujuvien palveluketjujen järjestämisestä, ja maakunnille
on tulossa myös mittava talouden sopeuttamistarve. Maakunnan järjestämistehtävän
hajottaminen maakunnan ja kasvuviraston kesken aiheuttaa moninkertaista ohjausta ja
tarpeetonta hallintoa. Maakunnan kasvupalvelujen järjestämisessä integraatio sote-palveluihin
on tärkeää, ja tässä maakunnan oma vahva järjestäjäohjaus on välttämätöntä.
Kasvupalveluviraston perustaminen heikentäisi maakunnan järjestämisroolia ja
palveluintegraatiota, hajoittaisi asiakaspalvelua ja lisäisi kustannuksia.
Maakuntien maksatustehtävien keskittämistä ei pidä jatkaa, kun uudet maakunnat aloittavat
toimintansa. Uusilla maakunnilla on volyymiltaan mittava maksuliikenne ja osaava
taloushallinto, ja maksatustehtävien säilyttäminen maakunnissa tuo tehokkuushyötyjä ja
parantaa palveluketjuja. Maakunnan maksatustehtävien hajottaminen kasvupalveluvirastoon
haittaisi maakunnan omien toimintojen rationaalista järjestämistä. Kun maksatus tapahtuu
maakunnan varoista, tuntuisi kummalliselta antaa käyttöoikeus maakunnan tileihin ja varoihin
valtion virastolle.
Maakuntien tueksi ja valtakunnallisia järjestelmiä ja alustoja varten on perustettu Vimana Oy.
Sen tehtäväksi voi antaa myös kasvupalveluja koskevat lakiesityksen tarkoittamat tehtävät
niiltä osin, kun niitä ei voida hoitaa suoraan maakunnissa. Kasvupalvelujen asiakaspalvelun
siirtyminen entistä enemmän digitaaliseksi vähentää sekä käyntiasiakkaiden palvelutarvetta
maakunnissa että valtakunnallisen puhelinpalvelun tarvetta. Digitaalisen palveluympäristön ja
valtakunnallisten palvelusisältöjen kehittämisessä TEM voi tukeutua yhteistyöhön Vimana
Oy:n ja maakuntien kanssa. Vimana ja muut maakuntien yhteiset yhtiöt voivat myös toimia

monipaikkaisesti, työllistäen eri maakuntiin sijoittuneita, valtakunnallisia tehtäviä hoitavia
työntekijöitä (esim. Etelä-Savossa TE-AsPa ja Palkeet).
Maakunnat pyrkivät järjestämään toimintansa ja palvelunsa asiakaslähtöisesti,
ketterästi ja kustannustehokkaasti. On toivottavaa, että työ- ja elinkeinoministeriö ei
maakuntien syntyvaiheessa luo tarpeettomia, olemassa olevien toimintojen kanssa
päällekkäisiä hallinto- ja ohjausrakenteita.
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