Euroopan
sosiaalirahasto toimii

Avoimet ja
tehokkaat
julkiset palvelut

Yritysten ja kansalaisten kannalta byrokratian
vähentäminen ja julkisten palvelujen nopeampi
toiminta tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat kes
kittyä asioiden hoitamiseen lupien odottamisen
ja paperitöiden sijaan. Maailman talousfoorumin
kansainvälistä kilpailukykyä koskevassa raportissa
yhdistetään julkisten palvelujen laatu suoraan
maan tuottavuustasoon, joka taas on yhtey
dessä vaurauteen.

Taloudellinen tilanne edellyttää, että julkiset varat
riittävät pidemmälle ja niillä saadaan enemmän
aikaan. Samalla kansainväliseen kilpailuun reagoi
misen haaste on entistä pakottavampi. Kaikkialla
EU:ssa tarvitaan julkisia palveluja, jotka edistävät
eivätkä haittaa yritysten perustamista ja työpaik
kojen luomista. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on
unionin konkreettinen panos kansallisiin poliittisiin
uudistuksiin julkishallinnon alalla.

Sosiaalinen
Eurooppa

Parempia julkisia
laitoksia
Julkisten laitosten auttaminen työnsä tehostamisessa
ei ole vain virkamiesten kouluttamiseen liittyvä tekni
nen kysymys. Kyse on myös siitä, miten viranomaiset
ovat vuorovaikutuksessa yritysten ja yleisön kanssa
ja miten ne toimittavat palveluja. Päämääränä on
hyvä hallinto, sillä se rakentaa luottamusta ja auttaa
yhteiskuntaa toimimaan tehokkaasti.
Yksi ESR:n toimista hyötyvä ala on oikeuslaitos.
Bulgariassa avoimuuden lisääminen ja oikeusjär
jestelmien hallinnollisten valmiuksien parantaminen
nielevät 13 prosenttia maan yhteensä saamista ESRvaroista. Noin 146 oikeuselintä on ottanut käyttöön
asianhallintajärjestelmän, ja oikeuslaitokseen liittyviä
koulutusmoduuleja on otettu käyttöön 89 kappaletta.

Unkari painottaa viranomaistensa tehokkuuden
parantamista. Se käyttää ESR:n tukea parantaakseen
johtajien työsuorituksia ja ottaa käyttöön kannustimia
motivoidakseen virkamiehiään.

Viranomaispalvelujen
nykyaikaistaminen
Ajan tasalla olevat viranomaispalvelut ovat
ratkaisevan tärkeitä maan kilpailukyvyn kan
nalta. Liettua on tunnistanut tämän ja käyttää
muita EU-maita suuremman osan ESR:n tuesta
järjestelmiensä nykyaikaistamiseen.
Vuoden 2011 loppuun mennessä yli 22 150 virka
miestä oli osallistunut uudelleenkoulutuskursseille,
ja 10 kunnallisessa ja 8:ssa valtion virastossa oli
otettu käyttöön laadunhallintajärjestelmät.

Italian syyttäjälaitoksen palvelujen
rationalisoiminen

Sähköiset viranomaispalvelut
vammaisten saataville

Italian tuomioistuimissa vireillä olevien asioi
den valtava määrä korostaa tehokkaan työn
kulun tarvetta. Alueiden välisessä hankkeessa
”parhaiden käytäntöjen levittäminen tuomiois
tuimissa ja syyttäjänvirastoissa” käytetään
hyvänä työskentelymallina Bolzanon autonomi
sen maakunnan syyttäjänvirastossa kehitettyjä
tehokkaita järjestelmiä.

Sähköiset viranomaispalvelut ovat erittäin
myönteistä kehitystä vammaisille henkilöille,
joiden voi olla vaikeaa päästä julkisiin rakennuk
siin. Jos verkkosivujen suunnittelussa ei mietitä
esteettömyyttä, kaikki eivät hyötyä huomaa.

Syyttäjänvirasto on onnistunut säästämään aikaa
ja rahaa yksinkertaistamalla oikeusviranomais
ten sisäisiä organisointiprosesseja. Toiveena
on, että muut käsiteltävien tapausten suuren
määrän kanssa painivat virastot voivat käyttää
sen menetelmiä.
Mukana olevat 182 virastoa muodostavat 11 pro
senttia mahdollisista osanottajista. Thomas Mathà,
Eurooppa-asioiden osaston johtaja Bolzanossa,
sanoo: ”Euroopan sosiaalirahaston rahoittama
pilottihanke on parantanut oikeuslaitoksen palve
lujen laatua, tehokkuutta ja avoimuutta.”

ESR:a käytetään Puolan julkisten laitosten tuke
miseen sen varmistamiseksi, että niiden verk
kopalvelut ovat kaikkien saatavilla. Hankkeessa
luodaan sivustoja, jotka täyttävät tietyt tekniset
vaatimukset. Siihen osallistuu noin 180 eri pal
velua, ja tavoitteena on lisätä noin 400 julkisen
laitoksen, muun muassa 300 alueellisen työ
voimatoimiston, työntekijöiden tietoa asiasta.
Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa tarjo
taan verkko-opiskelukursseja ja -seminaareja
asianosaiselle henkilökunnalle.

Liiketoimintaympäristön
parantaminen
Julkisten palvelujen tarjoamista koskeva yritys
ystävällinen lähestymistapa voi auttaa maan
taloutta kukoistamaan. Puola käyttää ESR:n
tukea helpottaakseen yrittäjiensä ja laajemman
yritysyhteisön elämää yksinkertaistamalla 92:ta
säädöstä. Se on ottamassa käyttöön tavan mitata
hallinnon kustannuksia ja parantamassa proses
sien vaikutuksen arviointia. Toimien tuloksena
paperisota on vähentynyt lähes 16 prosenttia.
Tehtävä työ ei pysähdy kansalliselle tasolle.
Pätevyysstandardeja on asetettu alueellisesti ja
paikallisesti. Noin 16 000 virkamiestä on saanut
koulutusta uusissa, yritysystävällisissä toimin
tatavoissa, näistä 4 000 yritysten rekisteröinnin
vauhdittamisessa. Toimenpiteet ovat lyhentä
neet yrityksen perustamiseen tarvittavaa aikaa
ja laskeneet sen hintaa. Näiden toimien lisäksi
272 virastoa on hyötynyt hankkeista, joiden
tavoite oli hallinnon tason nostaminen.

Yrityksen rekisteröinti vain kolmessa
päivässä – esimerkki Sloveniasta
Menettelyjen nopeuttaminen ja byrokratian
vähentäminen auttavat yrityksiä tekemään tar
vittavat päätökset nopeasti. ESR:n tukea hyödyn
tävä verkkoportaali toimii juuri näin antamalla
yrittäjille mahdollisuuden rekisteröidä yhtiö kol
messa päivässä.
Käytettävissä oleviin verkkopalveluihin kuuluvat
muun muassa rekisteröinti, nimen varaaminen,
ALV-ilmoitukset ja väliaikaisen pankkitilin luomi
nen. Portaalia käyttää 300 yritystä, ja se yhdistää
15 valtion laitosta ja yli 700 virkamiestä.
Portaali oli käyttövalmis vuoden 2008 alussa.
Käyttäjät ilmoittavat olevansa erittäin tyytyväisiä,
ja rekisteröintien määrä on kasvussa, mikä osoit
taa portaalin vastaavan todelliseen tarpeeseen.

Kumppanien ja
kansalaisyhteiskunnan
osallistuminen
Kaksoistavoite ”parempi sääntely” ja ”hyvä
hallinto” voidaan saavuttaa vain paremmilla
kumppanuuksilla julkishallinnon ja sen palve
leman yhteiskunnan välillä.
Portugali on käyttänyt ESR:n tukea työ
markkinaosapuolten äänen vahvistamiseen.
Hankkeessa pyrittiin laajentamaan Portugalin
teollisuuden kattojärjestöä ja vahvistamaan
sen jäsenten kykyä saada äänensä tehok
kaasti kuuluviin. Työn tuloksena kattojärjestöllä
on nyt merkittävämpi rooli sekä kotimaassa
että kansainvälisesti.
Julkiset kuulemiset antavat äänen myös ihmi
sille virastojen ulkopuolella. Niiden järjestä
mistapaa on harkittava tarkasti ja otettava
huomioon paikallinen konteksti. Verkkopohjaiset
työkalut voivat rohkaista useampia ihmisiä
osallistumaan; ne vetoavat sekä yrityksiin että
suureen yleisöön ja eturyhmiin. ESR:a käytetään
tällä alalla toimivien hankkeiden tukemiseen.
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Miltä tulevaisuus näyttää?
Hyvin hoidetut julkiset palvelut auttavat yrityk
siä menestymään ja ihmisiä löytämään töitä,
minkä takia ESR keskittyy jatkossakin hankkei
siin, jotka auttavat viranomaisia tarjoamaan
nopeita, tehokkaita palveluja.
Koska talouskriisi varjostaa edelleen näky
miä, ESR:n tuki kohdennetaan strategisesti.
EU-maiden on määritettävä selkeästi, mitä
haasteita niillä on edessään, ja osoitettava,
mitä uudistuksia ne suunnittelevat. Niiden on
myös osoitettava, miten ne aikovat nykyai
kaistaa julkisen sektorin hallintojärjestelmiään.
Uudistukset perustuvat virastojen ja niiden
määräysten yksinkertaistamiseen.

Myös henkilöstö otetaan valokeilaan: koulutus
ja osaamisen kehittäminen ovat keskeisessä
osassa julkisten palvelujen uudistuksissa.
Muutosten toimivuuden varmistamiseksi paino
piste on lisäksi seurannassa ja arvioinnissa.
Lisätietoa ESR:sta:
http://ec.europa.eu/esf
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