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MAATALOUSLOMITUKSEN VIRANOMAISTOIMINTOJEN TOIMEENPANOHANKE 

MAAKUNTAUUDISTUKSESSA, KOKOUS VIII 
 

Aika Tiistai 4.9.2018 kello 14.00 - 15.55 

 

Paikka Tampere: Kokoushuone Hippos, 5.krs 

Skype 

 

 

Osallistujat Liisa Hakala, STM, puheenjohtaja 

Teija Inkilä, STM, varapuheenjohtaja (paikalla 14.45 saakka) 

 

jäsen  varajäsen 

Leena Laajala 

Raili Puro  Sakari Eerola    

Elina Montonen Päivi Wallin 

Satu Kekäläinen 

  Maria Siurua 

  Ossi Koski 

 

Mikko Rissanen, sihteeri 

Jarkko Yliruka, asiantuntija 

Matti Saastamoinen, asiantuntija 

Sari Jäälinoja (Evira), asiantuntija 

 

1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. Todettiin kokouksen osallistujat.  

 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin. 

3 Esiselvityksen loppuraportti 

Matti Saastamoinen esitteli loppuraportin. 

Käydyssä keskustelussa todettiin teknisiä korjaustarpeita ja raportin lopulla 

olevaa yhteenvetotaulukkoa ehdotettiin muutettavaksi helpommin luettavaksi. 

 

Ohjausryhmä päätti esittää raporttia keskustelussa todetuilla muutoksilla hy-

väksyttäväksi työ- ja tasa-arvo –osaston johtoryhmälle. 
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4 Edellisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen tapahtuneet muutokset 

Todettiin, että edellisen kokouksen jälkeen on tapahtunut seuraavat muutokset, 

joilla on vaikutusta lomituksen tietojärjestelmien suunnitteluun. 

 

1) Maakuntauudistus on siirtynyt käynnistyväksi vuoden 2021 alussa.  

2) Hallituksen esityksen antaminen lomituspalvelulaeiksi siirtynee annetta-

vaksi eduskunnalle syksyllä 2019.  

3) Uuden tietojärjestelmän tekemiseen on edellä mainituista seikoista johtuen 

todennäköisesti aikaa noin vuosi (syksy 2019 –tammikuu 2021).   

4) MELA uusii saatujen tietojen mukaan tietojärjestelmänsä vuoden 2019 ai-

kana ja luopuu mm keskuskoneesta. Vuonna 2020 edelleen käytössä ole-

vaan lomitusnettiin on tarve tehdä tämän seurauksena muutoksia, joissa 

voidaan ennakoida myös tulevan lainsäädännön edellyttämiä muutoksia nk. 

väliaikaiseen tietojärjestelmään. STM ja MELA neuvottelevat asiasta syk-

syn 2019 aikana.  

5 Lomituksen edellyttämien järjestelmien edellyttämä organisoituminen 

Teija Inkilä esitteli kaksi esillä ollutta organisoitumisvaihtoehtoa. Vimanan 

kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Vimanalla olisi tärkeä rooli tietojär-

jestelmän hankintaprosessin hoitamisessa. Organisoitumisvaihtoehdoista ns.  

”Tähtimalli” olisi todennäköisesti soveltuvin. 

 

Keskustelussa mallin todettiin olevan mahdollinen. Toimiakseen malli edellyt-

tää maakuntien sitoutumista. Todettiin, että maakuntien sitouttamisessa tarvi-

taan sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston johdon tukea. 

 

Goforen rooli työpajoissa on rajattava asiantuntijarooliin, joka auttaa koordi-

naattoreita työn suuntaamisessa. Esteellisyysäännökset ja kilpailuoikeudelliset 

säännökset on huomioitava. 

 

Luovan valmistelussa on pidettävä kiinteä yhteys sekä oikeusturvayksikön, 

Luova-ICT:n että hanketoimiston suuntaan. 

6 Jatkon edellyttämät muutokset ohjausryhmän toiminnassa 

Todettiin että ohjausryhmän asettamispäätöstä on syytä muuttaa sekä tapahtu-

neiden muutosten että jatko-organisoinnin mahdollistamiseksi. Ohjausryhmä 

päätti esittää työ- ja tasa-arvolle asettamispäätöksen muuttamista toimikauden 

jatkamiseksi sekä asettamispäätöksen tehtävä-sisällön ja asiantuntijoiden ja 

mahdollisten uusien jäsenten kutsumisen suhteen. 

 

7 Kokousaikataulu 

Numero Kokouspäivä Aineistopäivä 

9 4.10.2018 27.9. 

10 2.11.2018 26.10. 

11 5.12.2018 28.11. 
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8 Muut asiat 

Maakuntatieto-ohjelman tiedonohjausryhmään tarvitaan jäsen lomituspuolelta, 

joka tuntisi sekä päätösprosessin että tietojärjestelmän. Päätettiin selvittää lomi-

tuspalvelujohtaja Taina Blomqvistin suostumus ryhmän jäseneksi. 

9 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen 

kello 15.55. 

 

 

 

 

Erityisasiantuntija Mikko Rissanen 

 


