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MAATALOUSLOMITUKSEN 

TIETOJÄRJESTELMÄ-

SELVITYS -TILANNE

Selvitystyön lopputulosten ja 

etenemissuunnitelman esittely

Digimuutosohjelman johtoryhmä 27.9.2018



TAUSTAA JA ORGANISOINTI

• Maatalouslomitus on siirtymässä maakuntien ja Valtion lupa- ja 

valvontaviraston (Luova) tehtäväksi Maatalousyrittäjien 

eläkelaitokselta (Mela) ja kunnilta

• Ministeriön ohjaus on siirtynyt (STM) työ- ja tasa-arvo-osastolle 

1.9.2017 alkaen

• Käytännön maatalouslomitustoiminta siirtyy kunnista maakunnille 

(nyt Mela tehnyt toimeksiantosopimukset kuntien kanssa, 42 kpl)

• Lopullinen järjestämismalli vielä auki

• STM asettanut ohjausryhmän Maatalouslomituksen 

viranomaistoimintojen toimeenpanoon 

maakuntauudistuksessa vuoden 2020 loppuun asti 

http://stm.fi/hanke?tunnus=STM101:00/2017

• Selvitystyötä varten ohjausryhmä asettanut projektiryhmä
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RAHOITUS

• Maakuntien tarvitsemien maatalouslomituksen ICT-palvelujen 
rahoitukseen on olemassa vuosille 2018 – 2020 kaksi 
rahoituslähdettä: 
• maatalouslomituksen määräraha, josta on tarkoitus rahoittaa osa 

Lomitusnet-tietojärjestelmän minimimuutoksista
• VM:n ja STM:n SoTe Digimuutosrahoituksesta, jossa 

maatalouslomituksen ICT:lle on jo olemassa varaus.

• Vuodesta 2021 alkaen maakuntien toiminnan aloitettua, 
maatalouslomituksen määrärahat siirtyvät osaksi maakuntien 
yleiskäyttöistä momenttia ja tarvittavan väliaikaisen tietojärjestelmän 
ylläpidon osalta Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.
• Maatalouslomituksen uuteen ICT-palveluun liittyvät kustannukset 

on tarkoitus rahoittaa tältä yleiskäyttöiseltä momentilta vuodesta 
2021 alkaen.
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SELVITYSTYÖ

• Selvityksen teki Gofore Oyj tukenaan projektiryhmä

Työpaketit:

1. Tulevan toimintaympäristön kartoitus 

2. Tietojen ja palvelujen kartoitus

3. Tietojärjestelmien toiminnallisten ja teknisten vaatimusten 

kartoitus

4. Tietojärjestelmäuudistuksen toteutusvaihtoehtojen vertailu

5. Esitys tietojärjestelmäuudistuksen toteutustavasta ja 

etenemisestä
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VALMISTELUPROSESSI

• Projektiryhmä työsti asiaa. Ryhmässä maakuntien ja 

maatalouslomituksen asiantuntijoiden edustajat. Projektiryhmä 

hyödynsi verkostomaista työtapaa.

• Lisäksi työryhmä pyysi kevään aikana kahdesti 

maakuntavalmistelijoilta toiveita liittyen maatalouslomituksen 

tietojärjestelmiin:

• Kyselyllä maakuntien muutosjohtajille 19.3. kerättiin tietoa 

lomitustoiminnan tähänastisesta valmistelusta maakunnissa ja 

ICT-järjestelmän käyttötarpeista lomitustoiminnassa sekä 

maakuntien lomitustoiminnan yhteyshenkilöistä. 

• 1.6. pidettiin Skype-info asiasta kiinnostuneille. Infoon 

osallistui satakunta kiinnostunutta. Loppuraporttiluonnoksesta 

pyydettiin palautetta
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MAAKUNTIEN TOIVEITA UUDELLE ICT-

JÄRJESTELMÄLLE

Saadussa palautteessa kommentointiin seuraavasti 

siirtymävaihetta:

• Aloitus- ja siirtymävaiheessa on järkevää käyttää nykyistä 

lomituksen työkalua, Lomitusnettiä. YEL-asiakkaat tulisi lisätä 

Lomitusnettiin.

• Aikatauluriskit huomioiden varteenotettavin vaihtoehto on, että 

käytetään nykyistä ICT-järjestelmää Lomitusnettiä pienin 

muutoksin nykyisessä ympäristössä.

• Uuden järjestelmän pitää olla maakunnille yhteinen ja 

käyttökelpoinen myös mm. yhteneväiseen tilastointiin ym. v. 2021 

alusta.
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TIETOJÄRJESTELMÄUUDISTUKSEN 

VAIHTOEHDOT
Selvitystyön alussa tunnistettiin kolme vaihtoehtoa lomituksen 
tietojärjestelmäuudistuksen toteuttamiseksi:

• Uuden tietojärjestelmän toteutus 
• Nykyisen tietojärjestelmän (Lomitusnetti) päivitys 
• Viranomaisella olevan asianhallinta- tai muun järjestelmän käyttö

Mm. saadun palautteen perusteellä projektissa päädyttiin miettimään 
kahta skenaariota:

• Siirtymävaiheen mallia
• Pysyvä ratkaisu

Siirtymävaiheella tarkoitetaan maakuntien 1-2 ensimmäistä vuotta, 
jolloin käytössä olisi minimikehityspanoksella maakuntauudistuksen 
muutostarpeet täyttävä tietojärjestelmä. 
Pysyvällä ratkaisulla tarkoitetaan pidemmän elinkaaren 
tietojärjestelmää, jonka kehittämiseen tarvitaan enemmän aikaa ja jota 
jatkossa kehitetään lomituksen tulevia tarpeita vastaavaksi

28.9.2018 Teija Inkilä ja Mikko Rissanen9



TYÖRYHMÄN ARVIOIMAT 

TOTEUTUSVAIHTOEHDOT:

1a. Lomitusnetin päivitys nykyisessä teknisessä 
tuotantoympäristössä (siirtymävaihe)
1b. Lomitusnetin päivitys ja siirto uuteen tekniseen 
tuotantoympäristöön (siirtymävaihe)

2a.Lomitusnetin päivitys ja siirto uuteen tekniseen 
tuotantoympäristöön sekä modernisointi
2b.Uuden lomituksen ICT-järjestelmän kehittäminen
2c. Maakuntien asianhallintajärjestelmän käyttäminen

• Vaihtoehdot 1a ja 1b koskevat ainoastaan siirtymävaihetta ja ne 
antavat lisäaikaa pysyvän ratkaisun toteuttamiseksi (muut 
vaihtoehdot) 

• Työryhmä totesi, että 2c. vaihtoehto ei riitä yksin.
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SELVITYKSEN RAJAUKSIA

Selvityksestä rajattiin pois tietojärjestelmät, jotka eivät olleet 

selvityshetkellä käytössä tai joita ei koettu elinkaareltaan tai 

ominaisuuksiltaan pysyviksi ratkaisuvaihtoehdoiksi. 

Lisäksi vaihtoehtojen rajauksessa on huomioitu tiedossa olevia 

maakuntien käyttöön tulevia yleisiä tietojärjestelmiä, joilla pystytään 

hoitamaan myös lomitukseen liittyviä tehtäviä (esim. 

työvuorosuunnittelu).

Työryhmä päätyi esittämään linjauksia ja suosituksia 

jatkotoimenpiteiksi.
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TYÖRYHMÄN LINJAUSESITYKSET

1. Käynnistetään valmistelut 
välttämättömiin toimenpiteisiin, joiden avul-
la maakunta voi aloittaa toimintansa. 
2. Yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien 
hankinnassa on otettava huomioon 
elinkaarikustannukset, joita syntyy mm. 
integraatioista muihin tietojärjestelmiin. 
Tekniseltä arkkitehtuuriltaan ratkaisujen tulee 
olla pitkäaikaisia ja joustavia.
3.Maatalouslomituksen päätöksenteon ICT-
valmisteluissa keskitytään siirtymävaiheen 
järjestelyjen turvaamiseen ja lopullisen 
ratkaisun toteuttamiseen (vaihtoehto 2b.) Uusi 
tietojärjestelmä toteutetaan maakuntien 
yhteisen asianhallintajärjestelmän rinnalle

4. Maatalouslomituksen tarjoamisen ICT-
valmisteluista ehdotetaan linjattavaksi, että 
maatalouslomituksen tarjoamisen 
tietojärjestelmissä hyödynnetään maakuntien 
käyttöön tulevia geneerisiä tietojärjestelmiä.
5. Lomitusnetti päivitetään vähäisin 
muutoksin väliaikaiseksi järjestelmäksi
MELAN ympäristössä. (vaihtoehto 1 a)
6. Osana maakuntien tiedonhallintasuunnit-
telua määritellään maatalouslomitus-
asioiden julkisuus diaarissa
7. Maakuntien viitearkkitehtuurin jatkoval-
mistelussa tulee ottaa huomioon myös 
maatalouslomitus.
8. Maatilojen kehitysnäkymien tutkimuksen 
tulokset otetaan huomioon jatkovalmistelussa
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TYÖRYHMÄN SUOSITUKSET 

JATKOTOIMENPITEIKSI (1/2)

1. Kuntien lomitusyksiköiden, Elyjen

Luovan ja Vimanan yhteistyössä 

tapahtuva jatkoprosessi sisältäisi mm:

• lomituksen kokonaisprosessin 

mallintamisen (ml. arkistointi)

• lomituksen päätöksenteon yhteisen 

viitteellisen arkkitehtuurin 

• viitteellisen toiminta-arkkitehtuurin 

• välttämättömät toiminnallisuudet

• liittymien/rajapintojen kuvaukset sekä 

tietovirrat

• toteutusvastuu selvitettävä keskitettyjen 

rajapintojen mahdollistamiseksi talous- ja 

henkilöstöhallinnon järjestelmiin

• selvitetään raportointitarpeet

• uuden lomitusjärjestelmän kehittäminen 

aloitetaan mahd. pian

2. Selvitetään poronhoidon ja 

turkistarhaajien sijaisavun päätöksenteko

3. Selvitetään MELAlta Lomitusnetin käyttö 

siirtymävaiheessa ja välttämättömät 

toiminnallisuudet

4. Käydään eläinrekistereihin liittyvä 

terminologia läpi MMM:n kanssa

5. Selvitetään Eviran rekistereiden 

hyödyntäminen lomituksessa
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JATKOTOIMENPITEIDEN TOTEUTUS 2/2

• Perustetaan työryhmä valmistelemaan päätöksenteon ICT-

jatkotyötä Luovan ja Vimanan johdolla

• Maakunnat organisoivat lomituksen tarjoamisen ICT-jatkotyön

• Perustetaan maakuntien yhteinen lomituksen 

arkkitehtuurityöryhmä (toiminta-arkkitehtuuri, viitearkkitehtuuri

• Mela ja maakuntavalmistelijat jatkavat Lomitusnetin vähäisten 

muutosten valmistelua

• Maatalouslomituksen tiedonhallintasuunnittelun vastuu siirtyy 

VM:n Maakuntatieto-ohjelman tiedononjausryhmälle, 

maakuntavalmistelijoille ja MELAlle
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SELVITYSRAPORTTIIN LIITTYVÄ 

PÄÄTÖKSENTEKO

• STM:N Maatalouslomituksen viranomaistoimintojen 

toimeenpanohanke maakuntauudistuksessa –ohjausryhmä 

käsitteli 4.9.2018 kokouksessaan loppuraportin ja esitti 

loppuraportin hyväksymistä sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja 

tasa-arvo-osaston johtoryhmälle. Selvityksen tehnyt työryhmä ja 

ohjausryhmä esittivät, että jatkovalmistelussa edetään työryhmän 

päätösesityksen mukaan. 

• Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston 

johtoryhmä käsitteli asian 7.9.2018 ja hyväksyi yksimielisesti 

työryhmän linjaus ja jatkotoimenpide-esitykset.
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JATKOVALMISTELUSTA

• STM on käynnistämässä ELY-keskusten maaseutuyksiköiden päälliköiden, 
kuntien maatalouslomitusyksiköiden ja maakuntavalmistelijoiden kanssa 
yhteistyötä viitteellisen maatalouslomituksen toiminta-arkkitehtuurin ja 
tietovirtojen kuvaamiseksi. Kuvaukset tehdään työpajoissa, joissa on kolme 
teemaa:
• maatalouslomituksen päätöksenteko
• maatalouslomituksen tarjoaminen
• niihin liittyvät talous- ja henkilöstöhallinnon erityispiirteet. 
• Työpajojen vetäjiä etsitään henkilöistä, jotka tulevat toimimaan 

maatalouslomituksen tehtävissä maakunnissa
• Työpajavaiheen arvioitu kesto on enintään 6 kk.
• Työpajojen tuotoksia hyödynnetään sekä ICT-hankinnassa että 

maakuntavalmistelun jatkotyössä. 
• Lisäksi käynnistetään yhdessä Vimana Oy:n kanssa ICT-hankintaa 

valmisteleva projekti, jota vetää Vimana. Työryhmään tulee 
maatalouslomituksen asiantuntijoita.

• MELA hyödyntää Lomitusnetin muutoksissa työpajoissa syntyviä toiminnan 
kuvauksia
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AIKATAULUHAHMOTELMAA
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Lisätietoja:

Teija Inkilä
Sähköposti: teija.inkila@stm.fi
Twitter: @TeijaInkila

Sosiaali ja terveysministeriö
Internet: stm.fi
Twitter: @STM_Uutiset

Maatalouslomituksen tietojärjestelmä

-selvitys tilannekatsaus


