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MAATALOUSLOMITUKSEN VIRANOMAISTOIMINTOJEN TOIMEENPANOHANKE
MAAKUNTAUUDISTUKSESSA, KOKOUS III
Aika

Torstai 25.1.2018 kello 11.00 - 12.30

Paikka

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

Osallistujat

Liisa Hakala, STM, puheenjohtaja
Teija Inkilä, STM, varapuheenjohtaja
jäsen
Leena Laajala
Raili Puro
Elina Montonen
Ossi Koski

varajäsen
Sakari Eerola

Sari Björkbacka
Satu Kekäläinen
Matti Tuomiranta
Mikko Rissanen, sihteeri
Jarkko Yliruka, asiantuntija
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Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.05. Todettiin kokouksen osallistujat.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin;
vaihdettiin osallistujille lähetetyn esityslistan kohdat 3 ja 4 päittäin.
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Edellisen kokouksen pöytäkirja
Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja oli lähetetty myöhässä ja tästä
syystä sovittiin, että jäsenillä on viikko aikaa huomauttaa edellisen kokouksen
pöytäkirjan mahdollisista korjaustarpeista (palaute 22.2. mennessä).
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Tietojärjestelmähankkeen ajankohtaiset tiedoksi ohjausryhmälle
Jarkko Yliruka esitteli hankesuunnitelmaan tehdyt muutokset ja TTO on hyväksynyt lopullisen suunnitelman.
Liitteenä on Jarkko Ylirukan tekemä valmisteluprojektin tilannekatsaus. Liitteen lopussa on Kuntaliitossa pidetyn esityksen lomitusta ja Luovaa koskeva
materiaali.
Sari Björkbacka on sopinut Vimanan roolia koskevan palaverin Heikki Heikkilän kanssa ja Sari raportoi asiasta Jarkko Ylirukalle.
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Lomitukseen liittyvät ajankohtaiset kuulumiset tiedoksi ohjausryhmälle
Kuntaliiton tilaisuuden (5.2.) perusteella heräsi epäily, että maakuntien valmistautuminen lomituksen hoitamiseen on epätasaista. Kuntaliiton tilaisuudesta ei
saatu kaikkien maakuntien yhteyshenkilöiden yhteystietoja. Todettiin, että olisi
hyvä lähestyä maakuntia ja tiedustella yhteyshenkilöiden lisäksi lomituksen
valmistelutilannetta maakuntauudistuksessa. Lähetettävä kysymykset kierrätetään ohjausryhmän jäsenillä.
Säädösvalmistelijoiden kanssa pidetyn kokouksen (6.2.) ydinhavainnot olivat:
- lainvalmisteluprosessista ei tule jäämään lähivuosina odotettavaa, esimerkiksi tietojärjestelmään vaikuttavaa, muutospainetta
- muutokset ovat toisaalta vähäisiä (nykyinen tietojärjestelmä
voisi ehkä toimia väliaikaisena päätöksentekojärjestelmänä)
- Mela selvittää lakimuutosten tarkemmat vaikutukset järjestelmän muokkaamiseen. Tämän pohjalta voidaan arvioida
sen todellista jatkokäytettävyyttä
Luovaan sijoittuvien lomituksen ohjaus- ja valvontatehtävien osalta säädösvalmistelijat kävivät (9.2.) Jaska Siikavirran kanssa läpi pykäläluonnoksia. Siikavirran palautteen perusteella säädösvalmistelijat kirjoittavat kyseiset kohdat
uusiksi. Nämä lähetetään maaliskuun alussa sekä oikeusturvayksikköä valmistelevalle ryhmälle että tietojärjestelmähankkeelle kommentoitavaksi. Tämän
jälkeen Oikeusturvayksikköä valmisteleva ryhmä voi jatkaa Melan kanssa
Luovan ”lomitustiimin” tehtävien yksilöintiä.
Säädösvalmistelua jatketaan vaiheittain seuraavasti:
- Luovaa ja tietojärjestelmää koskevat pykälät
- Turkis- ja poro-lait
- Lomituspalvelulaki
- Voimaansaattamislaki
Aikataulutavoite on se, että lait saatettaisiin eduskunnan käsittelyyn elokuussa.
Säädösvalmistelijoiden kokouksessa nousi esiin, että eläinlukumäärien saaminen Mavin / Eviran rekistereistä edellyttää omaa pykälää lakeihin ja neuvottelua rekisterin omistajan kanssa käyttöliittymästä. MMM on toimittanut tietojärjestelmästä ja juridisesta puolesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot ja ne
ovat sekä säädösvalmistelijoiden että Goforen käytettävissä.
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Kokousaikataulu
Numero
4
5
6

Kokouspäivä
15.3. klo 10 - 12
16.4. klo 13 - 15
14.5. klo 13 - 15

Aineistopäivä
8.3.
9.4.
7.5.

3(3)

6

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.30.

Erityisasiantuntija

Mikko Rissanen

