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MAATALOUSLOMITUKSEN VIRANOMAISTOIMINTOJEN TOIMEENPANOHANKE
MAAKUNTAUUDISTUKSESSA
Aika

Perjantai 15.12.2017 kello 08.30 - 10.00

Paikka

Helsinki: Meritullinkatu 8, kokoushuone Hoivakoti, kokouskeskus
Tampere: Kokoushuone Hippos, 5.krs
STM Virtuaalihuone 2

Osallistujat

Liisa Hakala, STM, puheenjohtaja
jäsen

varajäsen
Raisa Erma
Sakari Eerola
Päivi Wallin

Raili Puro
Elina Montonen
Ossi Koski
Maria Siurua
Sari Björkbacka
Mikko Rissanen, sihteeri
Jarkko Yliruka, asiantuntija
Jarkko Hyöty, Gofore
Matti Saaatamoinen, Gofore
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Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30. Todettiin kokouksen osallistujat. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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Ohjausryhmän asettamispäätös
Käytiin läpi asettamispäätöksen ydinkohdat. Ohjausryhmä on asetettu vuoden
2020 loppuun saakka, jotta maakuntauudistuksen toteutuminen ja käyntiin lähtö lomituksen osalta voidaan varmistaa käytettävissä olevin keinoin.
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Kokousmenettelyt / toimintatavat
Sovittiin menettelytavoista
Kokousajat sovitaan etukäteen koko kevätkaudelle. Sihteeri selvittää vaihtoehtoiset ajat niihin alustaviin ajankohtiin, jotka eivät käy jäsenille.
Kokouksin tuleva materiaalia lähetetään sihteerille viikkoa ennen kokousta.
Ohjausryhmälle tehtävissä esityksissä käytetään liitteissä olevaa perusmuistiopohjaa. Kokouksen esityslistaan merkitään muistion perusteella onko kyseessä
keskustelu- vai päätösasia.
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(09) 160 74126
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Pöytäkirjat lähetetään kokouksen jälkeen tarkastettavaksi osallistujille. Mahdolliset korjaukset lähetetään uudelleen tarkastettavaksi. Pöytäkirja todetaan
hyväksytyksi seuraavassa kokouksessa
Sihteeri pyrkii varaamaan samat kokoustilat koko kevään ajaksi kun kokouspäivät varmistuvat.
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Lomitukseen liittyvät ajankohtaiset kuulumiset
Tulevissa kokouksissa käydään aina lyhyesti läpi eri tahoilla tapahtuneet muutokset, jotka tulisi huomioida ohjausryhmän työssä.
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Projektiryhmä valmisteluprojektille
Goforen työntekijät esittelivät hankesuunnitelman luonnoksen. Tarvittava palaute toivottiin lähetettävän Jarkko Ylirukalle keskiviikkoon 20.12. mennessä.
Gofore muokkaa suunnitelmaan joulun välipäivinä. Suunnitelma lähetetään ohjausryhmän jäsenille jatkokommentoitavaksi vuoden alussa ja lopullinen suunnitelma hyväksytään tammikuun ohjausryhmän kokouksessa.
Asiakkaan projektipäällikkönä toimii Jarkko Yliruka. Kaikki tiedonvaihto Goforen kanssa kulkee Jarkko Ylirukan kautta.
Asiakkaan projektiryhmän muodostaa:
- Jarkko Yliruka
- Teija Inkilä
- Elina Montonen
- Sakari Eerola
- Sari Björkbacka
- Mikko Rissanen
Muut ohjausryhmän jäsenet osallistuvat työskentelyyn teemakohtaisesti.
Jarkko Yliruka esitteli käytettävissä aiheesta aiemmin tehdyn materiaalin, joka
on talletettu ohjausryhmälle tarkoitettuun Sharepoint-työtilaan, johon jäsenille
on lähetetty kutsut. Ohjausryhmän sisäinen viestinvaihto hoidetaan sähköpostilla / Yammerissa, johon Jarkko Yliruka on lähettänyt kutsut.
Käytiin läpi osallistujien kautta tavoitettavat verkostot, joita voidaan käyttää
hankkeen hyväksi. Näitä ovat ainakin lomituspalveluyksiköiden verkostot ja
maakuntaverkostot.
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Työryhmän työn kytkeytyminen muihin lomituksen muutokseen liittyviin toimintoihin / toimijoihin
Lomitusta koskeva lainsäädäntö on kesken. Ryhmän jäsenet saavat tietää lainsisällöstä valmistelun aikana, mutta näitä tietoja ei saa levittää eteenpäin. Lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn 6 / 2018. Tietojärjestelmähankkeen tulokset vaikuttavat todennäköisesti lain sisältöön esimerkiksi siirtymäaikojen suhteen.
Luovan oikeusturvayksikköä valmistelee pääasiassa AVIEN ja ELY-Keskusten
henkilöstö. Ohjausryhmän jäsenistä Leena Laajala, Raisa Erma ja Mikko Rissanen ovat ryhmän jäseniä ja lisäksi Melan asiantuntijat osallistuvat ryhmän
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työskentelyyn. Luovaan tulevat ohjaus- ja valvontatehtävät täsmentyvät lomituslainsäädännön valmistuessa.
Kuntaliitto järjestää tammikuussa maakunnille tilaisuuden maakuntien yhteistyöstä lomituksen organisoinnissa. Maakunnat päättävät mahdollisesta yhteistyöstä tämän jälkeen.
Ministeriöt ja maakunnat pitävät tulevaisuudessa vuosittain neuvottelukierroksen, jonka tueksi tarvitaan palveluiden toteutumiseen liittyviä indikaattoreita.
Luovan ”lomitustiimille” on suunniteltu tähän kytkeytyvä tilastointivastuu. Valittavat indikaattorit on huomioitava tietojärjestelmähankkeessa ja yksilöitäessä
Luovan tehtäviä valmisteilla olevaan lainsäädäntöön.
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Viranomaistoimintojen muutoksiin liittyvä riskinarviointi
Tietojärjestelmähanke sisältää oman riskinarviointinsa. Keskustelussa tunnistettiin, että maakuntamuutokseen liittyy riskejä, joihin ohjausryhmä ei voi vaikuttaa. Näitä ovat niin lainsäädännön valmistumiseen liittyvät poliittiset tekijät
kuin esimerkiksi maakuntien oma valmistelu.
Keskeinen riski työssä on se, että lainsäädännön uudistukseen liittyen kaikki
hallinnon tasot ovat muutoksessa yhtä aikaa ja ne vaikuttavat toisiinsa. Ohjausryhmän perustaminen ja keskinäinen tiedonvaihto on yksi keino vastata tähän
riskiin.
Ohjausryhmän jäseniä pyydettiin lähettämään ryhmän sihteerille tiedoksi tunnistamiaan riskejä.
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Kokousaikataulu
Numero
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
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Kokouspäivä
25.1. klo 13-15
15.2. klo 10 - 12
15.3. klo 10 - 12
16.4. klo 13 - 15
14.5. klo 13 - 15

Aineistopäivä
18.1.
8.2.
8.3.
9.4.
7.5.

Muut asiat
Muita asioita ei ollut

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.00.

Erityisasiantuntija
LIITTEET

Käytettävä muistiopohja

Mikko Rissanen

