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MAATALOUSLOMITUKSEN VIRANOMAISTOIMINTOJEN TOIMEENPANOHANKE
MAAKUNTAUUDISTUKSESSA, KOKOUS V
Aika

Maanantai 16.4.2018 kello 13.00 - 15.00

Paikka

Tampere: Kokoushuone Hippos, 5.krs
Helsinki: Kokoushuone Hoivakoti, kokouskeskus

Osallistujat

Liisa Hakala, STM, puheenjohtaja
Teija Inkilä, STM, varapuheenjohtaja
jäsen
Raili Puro
Elina Montonen

varajäsen
Sakari Eerola
Päivi Wallin
Sari Björkbacka

Ossi Koski
Mikko Rissanen, sihteeri
Jarkko Yliruka, asiantuntija
Matti Saastamoinen, asiantuntija
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Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Todettiin kokouksen osallistujat.
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Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin
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Tietojärjestelmähankkeen ajankohtaiset tiedoksi ja päätettäväksi ohjausryhmälle
Jarkko Yliruka esitteli tietojärjestelmähankkeesta tehdyn katsauksen, jota käytetään tiedottamisessa sidosryhmille. Jarkko ja Matti täsmentävät esitystä keskustelussa tehdyillä huomioilla.
Accenturen kanssa pidetyssä palaverissa saatiin ennen kaikkea teknistä tietoa
järjestelmästä. Accenture itse nosti seuraavia haasteita esille nykyisen Lomitusnetin mahdollisessa siirrossa;
- Lomitusnetti on kiinni Melan tietokannoissa ja rekistereissä
- Siirto edellyttäisi integrointia käyttäjähallintoon
- Porojen ja turkisten päätöksenteon saaminen Lomitusnetin yhteyteen olisi
käytännössä hyvin vaikeaa
Ensimmäinen Skype-kokous Vimanan kanssa on 19.4. Kokoukseen osallistuvat
Teija, Matit, Sari ja Jarkko. Elina selvittää pystyykö joku Melasta osallistu-
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maan kokoukseen. Vimanalle ehdotetaan kerran kuussa pidettävää tilannekatsausta.
Tietojärjestelmän selvitystyön resurssitarpeet
Todettiin että vuodelle 2017 varatut rahat on melkein käytetty ja
on tarve siirtyä käyttämään vuodelle 2018 tarkoitettua rahoitusta. Vuoden 2018 rahoituksesta selvitystyöhön on tarkoitus käyttää enintään 35 henkilötyöpäivän verran. Selvitystyö valmistuu
kesäkuussa 2018. Päätettiin toimittaa tieto OHOn DiTIyksikköön vuoden 2018 rahoituksen käyttötarpeesta.
Valtionvarainministeriön johdolla on valmisteilla maakuntahallinnon viitearkkitehtuurityö, ekosysteemit ja alustat. Maatalouslomitus kuuluu työryhmän näkökulmasta alkutuotannon ekosysteemiin ja työryhmästä olisi hyvä saada edustaja kyseiseen alatyöryhmään. Päätettiin, että tarkoituksenmukaisinta olisi
edustajan järjestäminen Pirkanmaan liiton ja Matti Tuomirannan yhteistyönä.
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Lomitukseen liittyvät ajankohtaiset kuulumiset tiedoksi ohjausryhmälle
Jarkko Yliruka esitteli analyysin vastauksista. Maakunnille, joiden tiedot puuttuvat, lähetetään muistutus 23.4. alkavalla viikolla.
Lomituksen mahdollinen yhtiöittäminen tai ei yhtiöittäminen on siirtynyt 19.4.
pidettävään kokoukseen.
Säädösvalmistelija Anne Vänskä aloittaa epävirallisen keskustelun komission
kanssa muutosten aiheuttamasta mahdollisesta notifioinnista. Suomi tavoittelee
kevyempää ilmoitusmenettelyä.
Maakuntien valmistelutyössä on tullut esiin, että järjestämistehtävien siirtyminen maakunnille aiheuttaa mm. käsitteellisiä ongelmia. MELA järjestää lomituksen paikallisyksiköiden hallintohenkilöstölle koulutuksen 28.9. ja Melalle
esitetään, että tämän koulutuksen yhteydessä avattaisiin järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä käsitteitä sekä vaihtoehtoisia toimintatapoja.
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Kokousaikataulu
Numero
6

6

Kokouspäivä
14.5. klo 13 - 15

Aineistopäivä
7.5.

Muut asiat
Päätettiin, että tieto ohjausryhmän kokouksista lähetetään Maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijoille ja että nämä voivat osallistua kokouksiin mahdollisuuksiensa puitteissa. Jarkko Yliruka selvittää kenelle tieto kokouksista
välitetään.

3(3)

7

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.50.

Erityisasiantuntija

Mikko Rissanen

