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Valtiovarainministeriö
valtiovarainministeriö@vm.fi

Lausunto
Viitaten valtiovarainministeriön verkkosivuilla www.vm.fi olevaan
valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön 10.12.2013 (VM035:01/2012)
Palvelualojen työnantaja Palta ry haluaa lausua luonnoksesta valtioneuvoston
asetukseksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
kohteliaimmin seuraavaa:
Palta ry tukee FiCom ry:n lausuntoa:
Palta ry on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Sen keskeinen jäsenryhmä on
tietoliikenne- ja teknisen alan palveluyritykset. Paltan elinkeinopoliittisena
yhteistoimintajäsenenä on myös Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto,
FiCom ry. Koska Paltan että FiComin jäsenet ovat suurelta osin samoja yrityksiä,
on itsestään selvää, että Palta ry tukee FiComin 14.1.2014 jättämää lausuntoa ja
yhtyy siinä esitettyihin huomioihin.
Tuottavuus ja laatu edellyttävät innovatiivisia hankintoja ja yhteistyötä yksityisen
sektorin kanssa:
Palvelukeskuksen tavoitteena tulee olla kustannustehokkuus, laatu ja uusimman
teknologian hyödyntäminen.
Julkisen hallinnon tuottavuuden näkökulmasta valtion toimialariippumattomien
tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokonaishanke (TORI) ja palvelukeskuksen
(VALTORI) perustaminen ovat perusteltuja ja julkisen hallinnon kestävyysvajetta
korjaavia toimenpiteitä. Tämän lisäksi hankkeilla olisi onnistuessaan ja oikein
toteutettuna keskeinen merkitys myös uuden, kansainvälistä vientipotentiaalia
omaavien liiketoimintojen ja palvelukonseptien syntymiseen. Tämä edellyttää
kuitenkin laajaa kansallista yhteistyötä, julkisten innovatiivisten hankintojen
hyödyntämistä sekä saumatonta yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa heti
hankkeen alkuvaiheesta lähtien.
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Markkinaehtoisuus varmistettava vaihtoehtoisilla toteuttamismalleilla:
FiComin tavoin korostamme, että suunnitelluilla toimenpiteillä ei saa olla
vaikutuksia markkinaehtoisen toiminnan vaarantumiseen ja
kilpailuneutraliteettiin.
Yhdymme myös FiComin lausunnossa esitettyihin näkemyksiin palvelukeskuksen
tehtävistä ja korostamme, että toteutus ei saa johtaa kilpailulainsäädännön
monopoliaseman muodostumiseen.
Luotava edellytykset uuden liiketoiminnan ja huippuluokan ekosysteemin
syntymiselle:
Julkisen hallinnon tuottavuuskehityksen, uusimman teknologian
hyödyntämisen ja uuden innovatiivisen liiketoiminnan ja kotimaisten
referenssien syntymisen näkökulmasta tiivis yhteistyö yksityisen sektorin
kanssa on ehdottoman tärkeää. Yksistään alan nopean kehityksen takia
julkishallinnon sisäisten hankkeiden kautta ei voida luoda kestävästi
infrastruktuuria tai palveluja ilman, että elinkeinoelämän edustajat ja
asiantuntijat ovat mukana kehittämässä tähän menestykseen tarvittavaa
ekosysteemiä. ”Public – private” kumppanuuksien kautta on mahdollista
hyödyntää laajasti alan kansallinen osaaminen ja viimeisimmän
teknologian suomat mahdollisuudet.
Asiakasneuvottelukunnan mandaatti selvennettävä ja KKV:n rooli
kilpailuneutraliteettia valvovana elimenä määriteltävä:
Asetusluonnoksen mukaan asiakasneuvottelukunnalla tulee olemaan
keskeinen rooli em. tavoitteiden toteutuksen valvonnassa, mutta
asetusluonnos ei kuitenkaan konkreettisesti määrittele, mihin
toimenpiteisiin asiakasneuvottelukunta epäkohtien ilmetessä voisi
todellisuudessa ryhtyä.
Jotta kilpailuneutraliteetti toteutuisi kilpailulainsäädännön edellyttämällä
tavalla, tulisi valvovan viranomaisen eli Kuluttaja- ja kilpailuviraston rooli
huomioida ja määritellä myös asetusluonnoksessa selkeästi.
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