Kuopion kaupunki

Asiakirjan nimi

Lomatoimen yhteistoimintaryhmä

MUISTO
12.4.2017

Sydän-Savon lomituspalvelu

Aika:

12.04.2017 klo: 11.30- 13.45

Paikka:

Maaninkatalo, kokoushuone

Läsnä:

Nykänen Jarmo, MTK-yhdistys Juankoski
Iivarinen Kristiina, MTK-yhdistys Nilsiä
Föhr Laura, Mela asiamies
Lintunen Sirpa, aluepäällikkö MTK Pohjois-Savo
Pasanen Anita, lomituspalveluesimies
Selkimäki Erkki, lomituspalvelutyöntekijä
Laakso Tiina, lomituspalvelupäällikkö
Jestoi Mirja, lomituspalvelujohtaja
Ulla Raatikainen, lomituspalvelusihteeri
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Vuosi 2016 lukuina
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2. Muutokset

3. Uuden lain valmistelun ja maakuntauudistuksen tilanne
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama ”Maatalouden lomitusjärjestelmien uudistustyöryhmä” loppuraportti luovutetaan ministeri Rehulalle 21.4.2017, jonka jälkeen lakiluonnos lausunnolle
Tietoa loppuraportin sisällöstä ei ole annettu julkisuuteen.
Maakuntauudistuksen väliaikaishallinto aloittaa 1.7.2017
Lomitustoimi suunnitteilla yhtiöittää, rahoitus yleiskatteella maatilojen
lukumäärän mukaan.
4. Meiliä Melasta tiedotteista poimittua:
Yhteistoimintaryhmien jäsenten yhteystiedot asiakkaiden tietoon
Yhteistoimintaryhmän tarkoitus on kehittää paikallisia toimintatapoja ja edistää tiedonkulkua lomituksen eri osapuolten välillä.
Mielestämme on tärkeää, että maatalousyrittäjät voivat olla yhteydessä yhteistoimintaryhmän jäseniin, jos he haluavat antaa palautetta tai muutoin osallistua toiminnan kehittämiseen. Siksi toivomme, että laitatte yhteistoimintaryhmän jäsenten
yhteystiedot esimerkiksi nettisivuillenne, josta ne ovat helposti kaikkien asiakkaiden
löydettävissä.
Muistattehan, että yhteistoimintaryhmässä ei käsitellä yksittäisen asiakkaan asiaa, vaan kaikkia asiakkaita koskevia yhteisiä asioita.
Työaikamitoitusten päivittäminen
Olemme saaneet asiakkailta kysymyksiä, miksi lomitettava työaika on muuttunut,
vaikka tilalla ei ole tapahtunut muutoksia.
Vuoden 2016 alussa lomituspalvelulaki muuttui lomitettavien töiden osalta siten, että lomituspalvelujen piirissä ovat vain päivittäin välttämättömät kotieläintenhoitotyöt. Jos työaikamitoituksissa oli aiemmin mukana muita kuin päivittäin välttämättömiä kotieläintenhoitotöitä, työaikalaskelmat on syytä päivittää.
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5. Muut lomituspalvelun ajankohtaiset / kokousosanottajien esittämät asiat
Edellisessä kokouksessa yrittäjien esittämä ”ennakointi ruuhka-aikojen
lomituksiin” on otettu käyttöön lomitushallinnossa.
Toimintatapa jatkossa, heinäkuun pyynnöt katsotaan esimiesten toimesta toukokuun puoleenväliin mennessä (tällä vuodella 12.5.2017)
mukana lomituspalvelutyöntekijöiden lomat.
Jos /kun näyttää, ettei yrittäjän esittämälle pyynnölle ole osoittaa työntekijää,
soitto yrittäjälle (tai kirje)
tiedustellaan onko yrittäjällä itsellä esittää omaa lomittajaa ko.
ajalle
onko yrittäjällä mahdollisuus vaihtaa lomapyyntö toiselle ajankohdalle
pyyntöjen karsiminen, ei samalle tilalle heinäkuussa kahta viikon jaksoa lomaa (poikkeus vain erittäin painavista syistä)
Tähän liittyen ajatuksena että heinäkuun lomapyyntöihin tulisi olla
”pyyntö esitettävä viimeistään päivämäärä”.
Nyt koemielessä hiihtolomaviikolle laadittu taulukko pyynnöt
/suunniteltu/ toteutunut taulukko sai tilanteen konkretisoitumaan
jatkossa ruuhka ajoilta laaditaan vastaavat taulukot.
Lisäksi yhteistyöryhmän toiveena saada, vaikka neljä kertaa vuodessa 1
kk ajalta karkea taulukko pyynnöt /toteutuneet, näin myös lomitushallinnon ulkopuolisen henkilön helpompi hahmottaa tilanne,
sekä työkyvyttömyys syyllä lomitusvuodelta toiselle siirretyistä päivistä
taulukko.
Seuraava alustava kokous ajankohta (viikko 38) 20.9.2017
Muistion laati Ulla Raatikainen

