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Työ- ja elinkeinoministeriö

Uudenmaan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi
laiksi kasvupalveluvirastosta
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi
kasvupalveluvirastosta. Esityksessä ehdotetaan täydennettävän eduskunnalle annettua
hallituksen esitystä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi (HE 35/2018). Hallituksen esitystä täydennettäisiin uudella lailla Kasvupalveluvirastosta.
Alueiden kehittämistä ja kasvupalvelujen koskevan hallituksen esityksessä avoimeksi jääneitä
tehtäviä ovat ensinnäkin maakunnan myöntämien eräiden tukien ja korvausten maksamiseen
liittyvät tehtävät. Toiseksi avoimeksi jääneitä tehtäviä ovat kasvupalveluissa, niiden
järjestämisessä, johtamisessa ja seurannassa käytettäviä valtakunnallisia järjestelmiä ja alustoja
koskevat tehtävät sekä näiden järjestelmien käytön tukipalvelut. Valtion ja maakuntien yhdessä
käyttämistä työ- ja elinkeinoministeriön järjestämistä tietojärjestelmistä ja alustoista säädetään
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetussa laissa. Kasvupalvelujen järjestämisen,
johtamisen ja seurannan teknisistä välineistä säädetään kasvupalvelujen tiedonhallintaa
koskevassa laissa, jota koskeva esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2018.
Esitetyllä lailla säädettäisiin maksamista ja järjestelmäpalveluja koskevien tehtävien hoidon
jatkamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen
kehittämis- ja hallintokeskuksessa, jonka nimi muutettaisiin Kasvupalveluvirastoksi. Lisäksi
Kasvu-palveluviraston hoidettaviksi jäisivät kehittämis- ja hallintokeskuksessa hoidetut
kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitetut valtion korvauksia maakunnille
koskevat tehtävät ja eräitä muita kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettuja
valtion tehtäviä.
Uudenmaan liiton näkemyksen mukaan esityksessä kuvatut tehtävät soveltuvat valtakunnalliselle
virastolle vain osittain. Valtakunnallisia järjestelmiä ja alustoja koskevat tehtävät sekä näiden
järjestelmien käytön tukipalvelut vaativat valtakunnallisen vahvan ja osaavan toimijan. Näitä toimintoja ei
Uudenmaan liiton näkemyksen mukaan pidä hajauttaa kokonaan maakuntiin, vaan valtakunnallinen
toimija on perusteltu, ja virasto on yksi mahdollinen tapa järjestää asia. Sen sijaan ehdotuksessa kuvatut
maksataus- ja asiakaspalvelutehtävät eivät Uudenmaan liiton näkemyksen mukaan sovellu
valtakunnalliselle toimijalle. Maksatus on oleellinen osa kasvupalveluiden tukien myöntämisen prosessia,
ja vastuu sen organisoinnista, toimeenpanosta ja toimivuudesta kuuluu kullekin vastuulliselle
kasvupalvelujen järjestäjälle. Vastaavasti esityksessä kuvatut asiakaspalvelutehtävät ovat oleellinen osa
järjestäjän vastuulla olevaa tehtäväkenttää. Maakuntalain ja kasvupalvelulain hengen mukaista olisi
jättää asiakaspalvelun järjestäminen kullekin maakunnalle (ja Uudellamaalla vastaavasti mahdollisesti
perustettavalle kasvupalvelukuntayhtymälle).
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Uudenmaan liiton näkemyksen mukaan viraston tehtäväkenttä pitää rajata aidosti valtakunnallisiin
tehtäviin, joista tärkeimpänä ovat valtakunnallisten järjestelmien ja alustojen suorat kehittämis--, ylläpitoja tukitehtävät. Kunkin maakunnan järjestäjän vastuulle kuuluvat tehtävät pitää jättää viraston
tehtäväkentän ulkopuolelle, maakuntien järjestettäväksi. Viraston koon (budjetin, henkilöstömäärän) ja
henkilöstön osaamisprofiillien pitää vastata tätä tehtäväkenttää. Koko nykyisen Keha-keskuksen
muuttaminen uudeksi Kasvupalveluvirastoksi ei siten Uudenmaan liiton näkemyksen mukaan ole
perusteltua uudessa rakenteessa, itsehallinnollisten maakuntien kanssa toimittaessa.
Vaihtoehtoisena mallina Uudenmaan liitto näkee valtakunnallisten kasvupalveluiden järjestelmien ja
alustojen tuen hoitamisen maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n kautta; esimerkiksi Vimana Oy:n
osastona tai yksikkönä, jolle kyseinen tehtävä ja tarvittavat resurssit osoitettaisi.

Ystävällisin terveisin,
Uudenmaan liitto

Ossi Savolainen
Maakuntajohtaja

Jakelu

Työ- ja elinkeinoministeriö
UML / Kirjaamo

