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Viite: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion yhteisten tieto- ja
viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL lausuu asetusluonnoksesta seuraavaa
Yleistä
JHL ei näe huomautettavaa yhteisissä perustietotekniikkapalveluissa, yhteisissä
tietojärjestelmäpalveluissa, Valtion yhteisiä tieto- ja viestintätekniikkapalveluja
tuottavan palvelukeskuksen nimessä eikä sen tehtävissä.
JHL katsoo, että vaitiokonttoriIle, verohallinnolle, Etelä-Savon ELY-keskukselle ja
Suomen Erillisverkot osakeyhtiölle jäävät palvelut sekä niiden tuottaminen ja
kehittäminen on järkevää asetuksessa esitetyllä tavalla.
Uuden palvelukeskuksen aloittaessa on vaarana, että virastojen kustannukset liittyen
tieto- ja viestintäteknisiin palveluihin nousevat. Tätä ei voida pitää hyväksyttävänä
eikä asiallisena toimena varsinkaan niitä virastoja kohtaan, jotka ovat tähän
mennessä hoitaneet asiansa hyvin ja pitäneet kulut kurissa. Kustannukset on alusta
asti saatava sellaiselle tasolle, ettei niistä aiheudu palveluja ostaville virastoille
nykyistä suurempaa menoerää.

Säännösten vaikutus viranomaistoimintaan
Asetuksella säädetään palvelukeskuksen palveluista sekä niiden käytöstä, laadusta ja
kustannustehokkuudesta . Asetuksen kirjaukset tiedonsaannista ja palvelusopimusten
kirjauksista suhteessa palvelujen laatuun ja kustannuksiin ovat kannatettavia.
Säännöksillä on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia viranomaistoimintaan ja
henkilöstöön, joita ei ole asetuksella huomioitu.
Kustannustehokas ja laadukas palvelu voidaan turvata vain osaavaIla ja
motivoituneella henkilöstöllä. Henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus olla mukana
kehittämässä palveluja ja niiden sopimuskirjauksia. Henkilöstön tulee myös saada
vaikuttaa työtehtäviinsä ja uralla etenemisen tulee olla aidosti mahdollista myös
Valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja tuottavassa palvelukeskuksessa .
Palveluja tulee tarjota kaikille asiakkaille yhtä nopeasti, kustannustehokkaasti ja
laadukkaasti. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että henkilöstön työnkuvat
kapeutuvat siten, että kukin tekee laajalla sektorilla yhtä tai muutamaa asiaa.
Henkilöstön tulee voida hankkia ja käyttää asiantuntijaosaamistaan laajasti ja
monipuolisesti eri palveluja tuottaen. Henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus erikoistua
JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
JHL - Förbundet för den offentllga sektorn och välfärdsområdena

I

Sörnäisten rantatie (Sörnäs strandväg) 23, 00500 Helsinki, PUPb 101, 00531 Helsinki
PuhfTfn 010 770 31, Telefax 010 7703 330

www.lhl.fl

v1.0

2 (2)

vaativiin tehtäviin ja myös niin sanottujen perustehtävien vaativuustason tulee olla
riittävän korkea ja motivoiva. Palkkausjärjestelmän tulee olla sellainen, että se
tunnistaa monipuolista ja vaativuudeltaan erilaisia tehtäviä oikeudenmukaisesti.
Palvelukeskuksen palvelu lupaukset eivät saa tarkoittaa henkilöstön työsuhteen
ehtojen kannalta heikennyksiä. Palveluja tuotetaan pääasiassa virastoille ja
palvelukeskus on erikoisyksikkö-ominaisuudestaan huolimatta myös virasto, jota
ohjaa ja sitoo virastoista ja niiden aukioloajoista annetut määräykset. Työaikojen,
tehtävien ja palkkauksen on siis vastattava palvelulupauksia. Tämä tulee ottaa
huomioon jo palvelusopimuksia solmittaessa.

Asiakasneuvottelukunta
Asiakasneuvottelukunta tulee olemaan keskeisessä roolissa suhteessa palvelujen
laatuun, kustannustehokkuuteen ja sisältöihin. Tästä syystä henkilöstö on otettava
omalla edustuksella asiakasneuvottelukuntaan mukaan. JHL ehdottaa asetuksen 6
§:ään seuraavanlaista lisäystä:
Asiakasneuvottelukuntaan kuuluvat neuvottelukunnan puheenjohtajana
valtiovarainministeriön edustaja, edustaja kultakin hallinnonalalta, palvelukeskuksen
edustaja ja henkilöstön edustajat.
/\

Yhteisten palvelujen käyttö, laatu ja kustannustehokkuus
Palvelusopimuksiin kirjataan ja niissä sovitaan palveluntuottajien ja asiakkaiden
välisistä menettelytavoista sekä palvelujen laadun ja kustannusten
seurantamenettelystä. Henkilöstöllä on oltava vaikutusmahdollisuus näihin, sillä
palvelulupauksen täyttäminen on ennen kaikkea henkilöstöstä riippuvaista.
Palvelusta annetun palautteen käsittelyn tulee olla avointa ja asiallista ja sen tulee
täyttää tietyt ennalta asetetut kriteerit. Palvelun seurannasta ja palautteen käsittelystä
tulee sopia etukäteen henkilöstön kanssa.
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