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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Kokouksessa käyntiin läpi
maakuntauudistukseen liittyvät ajankohtaiset asiat. Siirtyvää henkilöstöä
koskevien tietojen keräämisestä on tullut ministeriöltä ohjeistus, jonka mukaan
ennen sote- ja maakuntauudistusta koskevien lakien voimaantuloa tulisi
pidättäytyä liian yksityiskohtaisesta tiedon keruusta. Väliaikaishallinnon
käyttöön on valmisteilla maakunnille yhteinen ohjeistus ja tiedonkeruupohja
henkilötietojen keräämiseen.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistioon osallistujalistaan tehtiin korjaus. Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymästä kokouksessa paikalla oli Jarmo Olkkonen.
3. Maakuntaan siirtyvien tehtävien nykytila ja kartoitus
Ympäristöterveydenhuollon esiselvitystietoja esitteli Silja Mäkelä.
Ympäristöterveydenhuollon tehtävät on määritelty kunnista maakunnille
siirtyviin tehtäviin. Yleinen linja on, että maakunnat vastaavat
ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Maakunnat voivat eläinpäivystyksen
hoitamisessa tehdä yhteistyötä. Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät hankinnat
tehdään keskitetysti. Keskusteltiin siitä, missä määrin julkiset
eläinlääkäripalvelut kilpailevat yksityisillä markkinoilla.
Ympäristöterveydenhuollon esiselvitystiedoissa ei ole huomioitu

ostopalveluina toteutettua eläinlääkäripäivystyksen asiantuntijatyötä.
Henkilöstön osalta todettiin, että virkanimikkeet vaihtelevat
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ympäristöterveydenhuollossa, mutta tehtäväkuvat ovat samanlaisia.
Kokouksessa tuotiin esille eläintenterveydenhoidon tärkeys
kulttuuriympäristön, historian sekä maaseudun yleisen kehittämisen
näkökulmasta. Sopimusten osalta keskusteltiin sopimusten siirrosta ja siitä, että
jatkossa sopimusteknisiä asioita voitaisiin avata tarkemmin. Myös
valvontamääriä voitaisiin jatkossa avata ja käsitellä perusteellisemmin.
Esiselvitystietoihin liitettävän omaisuuden osalta todettiin, että suurta
omaisuutta ei ole. ICT tietojen osalta Mäkelä totesi, että VATI- ja ELVI järjestelmien käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 aikana.
Lomituspalveluita ja lomitusaluekarttaa esittelivät Taina Blomqvist ja Tarja
Vuorentausta-Helin. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen tarkoituksena on
tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan toteutumista, työssä jaksamista ja
työurien pidentymistä vapauttamalla yrittäjä päivittäin sitovasta
karjanhoitotyöstä. Tehtävän johdosta, ohjauksesta sekä valvonnasta vastaa
sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
paikallisyksiköt vastaavat lomituspalvelujen järjestämisestä kuntien ja
kaupunkien kanssa. Maatalousyrittäjällä on oikeus valita, käyttääkö yrittäjä
kunnan lomituspalveluita vai järjestääkö hän lomituksensa itsenäisesti. Itse
järjestetystä lomituksesta paikallisyksikkö maksaa korvauksen palvelun
tuottajalle lomituspäivien mukaan. Sysmästä ja Kouvolasta on järjestetty vuoden
2015 tilastojen mukaan Päijät-Hämeeseen yhteensä 26 067 lomituspäivää.
Lomituspalveluhenkilöstön osalta todettiin, että työtehtävät vaihtelevat suuresti
ja, että käytettävissä on erilaista työvoimaa lomituspalveluihin myös
määräaikaisiin tehtäviin. Maatalouslomittajat ovat varsinaisen lomituspalvelun
toteuttajia ja monitaitoisia maatalouden ammattilaisia sekä asiakaspalvelun
hallitsijoita. Lomituspalvelutyötä hankitaan myös ostopalveluina
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ammatinharjoittajilta tai yrityksiltä. Kokouksessa keskusteltiin
maataloustyöntekijöiden tapaturmariskistä, joka on suurempi kuin muissa
tehtävissä ja vaikuttaa tapaturmamaksuihin. Lomituspalveluiden siirtyvän
henkilöstön määräksi Sysmästä ja Kouvolasta on arvioitu yhteensä 83 henkilöä,
joista lomittajia on 78 henkilöä. Muistioon liitetään maatalousyrittäjien
lomituspalveluiden toimialaesittely.
Taina Blomqvist esitteli kokouksessa myös 13.2.2017 pidettyä
lomitusseminaarin sisältöä. Lomituspalveluiden uudistamistyö on käynnissä.
Tavoitteena on lainsäädännön yksinkertaistaminen, uusi lomituspalvelulaki
tulee lausunnolle huhtikuussa 2017. Eduskunta hyväksyy lain kesäkuussa, jonka
jälkeen laki siirtyy vielä EU-komission hyväksyttäväksi. Mela:n rooli
maakuntamallissa on vielä avoinna. Lomituspalveluiden järjestämisen kannalta
keskeisiä kysymyksiä maakuntauudistuksessa ovat rahoituksen riittävyys
maakunnissa, maakuntauudistuksen tiukka aikataulu sekä tietojärjestelmään
liittyvät haasteet. Maakuntauudistuksessa tärkeintä on huomioida
lomituspalveluiden häiriötön ja laadukas toteutuminen.
4. Yhteistyötarpeet muiden alatyöryhmien kanssa
Kohta käytiin läpi ympäristöterveydenhuollon ja lomituspalveluiden osalta
kohdassa 3. Ympäristöterveydenhuollon sekä lomituspalveluiden tehtäväaloilla
on yhteistyötarpeita ja yhdyspintoja varautuminen ja turvallisuus,
maaseutuasiat sekä elinvoima-asiat ryhmien kanssa.
Ympäristöterveydenhuollolla (voi olla myös lomituspalveluilla) sote-ryhmän
kanssa.
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5. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 13.3.2017. Kokouksessa käydään läpi ELYkeskuksien, Aluehallintoviranomaisen sekä YTA-alueiden esiselvitystiedot
6. Muut asiat
Maa- ja metsätalousministeriön 8.2.2017 järjestämän maakuntauudistuksen
informaatio- ja keskustelutilaisuuden materiaalit on katsottavissa ministeriön
sivustoilta. Puheenjohtaja esitteli tilaisuuden antia. Noin 70 MMM:n
hallinnonalan substanssilakia muutetaan. Muutokset sisällöltään teknisiä, mutta
myös sisältöjä tullaan muuttamaan.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50

