Raportti-maakuntauudistus

12.6.2017

Keski-Suomen LP-hankkeen yksi tehtävä on olla mukana valtakunnallisen
itsehallintoaluemuutoksen toimintamallin luomisessa. Lomitus-alatyöryhmä, jossa olen
sihteerinä, on kokoontunut 30.11.2016-8.5.2017 välisenä aikana neljä kertaa.
Kokoontumiset ovat olleet osana maakuntauudistuksen esivalmistelu-vaihetta. Pääpaino
on ollut kahden väliraportin laatimisessa. Ensimmäisessä selvitettiin numeraalisesti eri
alatyöryhmien edustamaa toimintaa.
Alatyöryhmiä on viisi;
•
•
•
•
•

maatilapalvelut
ympäristöterveydenhuolto ja alkoholihallinto
lomitus
maaseudun kehittäminen
kalatalous ja vesitalous

Toisessa väliraportissa annettiin sanallinen selvitys seuraaviin tekijöihin;
•
•
•
•
•
•
•

palvelulupaus
asiakkaat
henkilöstö ja muut resurssit
palveluiden järjestäminen ja tuottaminen
vaikuttavuus
talous
riskit

Toukokuussa 2017 pyydettiin tarkennusta ja tiivistämistä palvelulupaus-kohtaan. Lomitus
yhdessä maatilapalvelujen kanssa muokkasi vastausta ja antoi yhteisen lausunnon.
Lopullinen palvelulupaus;
” Takaamme maakunnan yrityksille ja asukkaille asiantuntevia ja laadukkaita
maaseutupalveluja tasapuolisesti, edistäen ihmisten hyvinvointia ja yritysten
elinvoimaisuutta. Palvelumme on luotettavaa, ammattitaitoista, ja se on helposti
saavutettavissa”.
Kevään aikana perustettiin maaseutuasiantuntijatyöryhmän rinnalle toinen maaseutu asiantuntijatyöryhmä joka kokoontui 20.4 ja 17.5.2017. Työryhmässä käsiteltiin mm.
”yhdenluukun”- periaatetta, maakunnan eri alueiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä
mahdollisten toimi- ja sivupisteiden sijaintia. Lomituspalvelut halutaan nähdä tiiviinä osana
maatilapalveluja. Työryhmässä on pohdittu, että palvelut voisivat keskittyä jatkossa
nykyisiin ”YTA-kuntiin” eli Pihtiputaalle, Saarijärvelle, Laukaaseen ja Keuruulle. Toimipiste
olisi edellisten lisäksi mahdollisesti myös Jämsässä ja Joutsassa?

Toukokuussa pyydettiin antamaan myös vastaus kysymykseen - tiedon rooli ja
merkitys?
Lomituspalveluiden vastaus;
Lomituspalveluissa tarvitaan hyvin laaja-alaista tietoa. Hallinnon toimissa konkretisoituu
mm. lainsäädäntötuntemus ja lomittajien työssä kotieläintuotannon käytännön töiden
hallitseminen. Virallisen tiedon lisäksi osa ammattitaitoa on myös ”hiljaisen” tiedon
hyödyntäminen mm. lomittajien työvuorolistojen laadinnassa (henkilökemiat).
Tärkeätä asiakaspalvelussa on asiakkaiden vaatimusten ja lomittajien ammattitaidon
kohtaaminen.
Tiedolla johtaminen muodostuu; ammattitaidosta mm. lainsäädännön tuntemuksesta,
sosiaalisista taidoista, sekä toimivista ja ajantasaisista IT-sovelluksista.
Mahdollisuudet;
Lomituspalveluiden nykyisen organisaatiomallin hyödyntäminen on suuri etu, koska lähes
koko maakuntaa kattava hyvä ja toimiva malli on jo olemassa. Maatilapalveluiden
yhdistyessä laajempi joukko työskentelee samojen tehtävien parissa eli voidaan jakaa
paremmin kokemuksia ja tietotaitoa keskenään.
Haasteet;
IT-sovellusten toimivuus ja mahdollisimman laaja-alainen käyttö.
Ideat, evästykset ja odotukset;
Selvitettäisiin IT-ohjelmien toimivuus ja hallinnoijat hyvissä ajoin, ennen uuteen
maakuntamalliin siirtymistä (1.1.2019).

Maaseutuasiantuntijatyöryhmän loppuraportti on julkaistu 9.6.2017.
Tietoa maakuntauudistuksesta löytyy-> http://www.ks2019.fi/
Nykyisten asiantuntijatyöryhmien toimeksianto päättyy 30.6.2017.
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