PÖYTÄKIRJA

1240687 v. 5

16.05.2018

STM/4073/2017
STM101:00/2017

1(3)

MAATALOUSLOMITUKSEN VIRANOMAISTOIMINTOJEN TOIMEENPANOHANKE
MAAKUNTAUUDISTUKSESSA, KOKOUS VI
Aika

Maanantai 14.5.2018 kello 10.00 - 12.00

Paikka

Tampere: Kokoushuone Hippos, 5.krs
Skype

Osallistujat

Teija Inkilä, STM, varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
Leena Laajala
Raili Puro
Sakari Eerola
Elina Montonen
Päivi Wallin
Satu Kekäläinen (10.30 saakka)
Maria Siurua

Mikko Rissanen, sihteeri
Jarkko Yliruka, asiantuntija
Matti Saastamoinen, asiantuntija
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Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Todettiin kokouksen osallistujat.
Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että Goforen tekemä esitys käsiteltiin ensin, jonka jälkeen palattiin esityslistan järjestykseen.
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Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin
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Tietojärjestelmähankkeen ajankohtaiset tiedoksi ja päätettäväksi ohjausryhmälle
Melan ICT-ohjausryhmä on esittänyt, että Mela tekisi nykyisiä Melan järjestelmiä hyödyntävän oman kevyen tietojärjestelmän poro- ja turkislomituksen
tarpeisiin. Esityksellä olisi toteutuessaan vaikutuksia suunnitteilla olevaan tietojärjestelmään, valmisteilla olevaan lainsäädäntöön ja Melan rahoitukseen.
Todettiin, että Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Mela käsittelevät asiaa tarkemmin maakunnilta saatavan palautteen jälkeen.
Matti Saastamoinen esitteli tietojärjestelmän toteutusvaihtoehdot. Ohjausryhmä
keskusteli sidosryhmiltä pyydettävästä palautteesta. Palautteen hankkimisesta
todettiin:
- sidosryhmille lähetetään powerpoint –muotoinen esitys (Gofore valmistelee), esitystä täydennetään mm toimintaympäristökuvalla
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tietojärjestelmän toteutusvaihtoehdot jätetään avoimesti kommentoitavaksi
(ei valmista esitystä)
esityksen lisäksi lähetetään tarkennettuja kysymyksiä, jotka lähetetään
kommentoitavaksi ohjausryhmälle
jakelu: lomituspalveluyksiköt, Mela ja sen neuvottelukunnat, maakuntavalmistelijat, Maatalouslomittajat, MTK, SLC, Kuntaliitto, KT, MMM,
Luova-hanketoimisto, Luova-ICT ryhmä, oikeusturvayksikköä valmisteleva työryhmä, Vimana
Saatekirjeen valmistelevat Inkilä ja Rissanen, selvitetään Ylirukan kanssa
mahdollisuus webropol-kyselyn hyödyntämiseen kysymysten tarkentuessa
Kysely lähetetään STM, Melan ja Pirkanmaan lomituspalveluyksiköiden
kautta sidosryhmille
Sidosryhmille pidetään Skype-info lähetetystä materialista ja tilaisuuden
aikataulu + linkki lähetetään materiaalin lähettämisen yhteydessä. Skypeinfo pidetään alustavasti tunnin mittaisena 28.5. klo 14 – 15
Palaute vaihtoehdoista + vastaukset esitettyihin kysymyksiin pyydetään
6.6. klo 16 mennessä

Lomitukseen liittyvät ajankohtaiset kuulumiset tiedoksi ohjausryhmälle
Valmistumassa olevasta lainsäädännöstä pidetään kesäkuussa kuulemistilaisuus. Alustava aikataulu kuulemistilaisuudelle on 12.6. Ohjausryhmää tiedotetaan aikataulun tarkentumisesta.
Säädösvalmistelija Anne Vänskä on lähettänyt komissiolle lainsäädäntömuutosten tiivistelmän komission edustajalle ja pyytänyt ohjeistusta missä laajuudessa hyväksyntä käsiteltäisiin.
Maakuntien ekosysteemien viitearkkitehtuuri: MMM haluaa rajata pois lomituksen osasta, jota he ovat tässä tehneet. Sovittiin, että koska tässä vaiheessa
lomitus on listassa ”ei kuulu mihinkään ekosysteemiin” Teija kirjoittaa muutaman lauseen siitä, mikä on työryhmän käsitys siitä, mihin se pitäisi sijoittaa ja
että maakunnat ovat valmistelleet lomitusta osana alkutuotannon palveluja. Jatkossa viitearkkitehtuuri-asiat ohjataan Matti Tuomirannalle.
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Kokousaikataulu
Numero
7
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Kokouspäivä
13.6. klo

Aineistopäivä
6.5.

Muut asiat
Käytiin läpi ja täydennettiin hankkeen riskilistaa sekä riittävien resurssien että
osaamisen näkökulmasta. Lisäksi päivitettiin muutoksia aiemmin havaittujen
riskien osalta.
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Edellisen kokouksen päätetyn mukaisesti esityslista oli lähetetty Maa- ja metsätalousministeriön lomitukseen liittyville asiantuntijoille.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.45.

Erityisasiantuntija

Mikko Rissanen

