Kuopion kaupunki

Asiakirjan nimi

Lomatoimen yhteistoimintaryhmä

MUISTO
13.12.2016

Sydän-Savon lomituspalvelu

Aika:

13.12.2016 klo: 11.30- 13.45

Paikka:

Maaninkatalo, kokoushuone

Läsnä:

Tolppanen Tapio, kaupunginhallituksen jäsen
Hall Hans, MTK-yhdistys Leppävirta
Nykänen Jarmo, MTK-yhdistys Juankoski
Iivarinen Kristiina, MTK-yhdistys Nilsiä
Halttunen Pirkko, Mela asiamies
Pasanen Anita, lomituspalveluesimies
Selkimäki Erkki, lomituspalvelutyöntekijä
Laakso Tiina, vs. lomituspalvelupäällikkö
Jestoi Mirja, lomituspalvelujohtaja
Ulla Raatikainen, lomituspalvelusihteeri
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Asiat

1.

Lomituspalvelulain muutokset 1.1 2017sijaisavun tuntihinta alenee 31 %
tuetun maksullisen uusi hinta 12e/h, (13,91 e/h)
varallaolon hinta 1,50 e /h (5,06 e / h)
itse järjestetyn lomituksen korvaus 26,81 e /h
työturvallisuuden valvominen:
työolosuhdetarkastukset tilalla sallittava.
työnjohdolla ei etukäteisilmoitusvelvollisuutta tilakäynnistä
mahdollisuus keskeyttää lomitus, mikäli käyntiä ei sallita tai
työturvallisuuspuutteita ei korjata, kaiken perustana työturvallisuuslaki
tilalla mahdollisuus siirtyä itse järjestettyyn lomitukseen
yrittäjän kuuleminen ja mahdollisuus korjata havaitut puutteet, ellei kyseessä vakava puute, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä

2. Sydän-Savon lomituspalvelu
Ajankohtaista:
Mustikki tiimin Laura Föhr siirtyi Mela asiamieheksi
Mustikki tiimin Hilkka Hakola vuosilomien kautta eläkkeelle,
Mustikki tiimissä nyt Riikka Silvasvuori ja Merja Martikainen,
Muurikki tiimissä Krista Miettinen vuoden loppuun
työn alla tiimien yhdistäminen lomituspäivien väheneminen hallintoraha pienenee esimiesten määrä vähenee, jatkossa olisi kaksi
tiimiä, helpottaa sijaistamista
lomituspalvelupäällikön virka tulee haettavaksi
yrittäjien vuosilomapäätösten tekeminen käynnissä, päätöksissä
näkyy nyt yrittäjän lomituspäivän kesto

ostopalvelusopimukset , 2017 hankintalain mukainen ostopalvelu kilpailutus on meneillään ja kilpailutuksen ajan tehdään tarvittaessa suoria sopimuksia ostopalveluyrittäjien kanssa
Lomituspäivät
1.1-30.11.2016
vuosiloma
26 174 pv
sijaisapu
19 838 pv
maksullinen lom. 4 750 pv
itse järjestetty
850 pv
yhteensä
51 612 pv

v.2015
27 806 pv
27 958 pv
5 406 pv
61 170 pv

3. Pohjois-Savon maakuntauudistus
lomituspalvelu maakunnan non-sote-tehtäviin
1.1.2019 Ylä-Savo- ja Sydän-Savo lomituspalvelu yhdistyvät
= Pohjois-Savo (Heinävesi jää pois, tilalle Joroinen)
alatyöryhmät aloittaneet työskentelyn, nykytilan kartoitus ja esittely,
muutokset tulevaisuuden toimintaympäristössä
julkiset verkkosivut valmisteilla:
www.pohjoisavo2019.fi
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama työryhmä:
”Maatalouden lomitusjärjestelmän uudistustyöryhmä” ajalle 1.9.201630.4.2017, (työryhmältä luvassa helmikuun loppuun mennessä tietoa
uudistusesityksistä).
4. Tiedotteista Meiliä Melasta 3-6/2016 poimittua :
Työkyvyttömyyden perusteella annettavan sijaisapuoikeuden muuttuessa riippuvaiseksi Kelan tai tapaturmayhtiön myöntämästä päivärahasta, maatalousyrittäjien on hyvä muistaa eri etuuksissa olevat hakuajat.
Tapaturman sattuessa
- vahinkoilmoitus Melaan 30 päivän kuluessa vahingon sattumisesta
- päivärahaa voi saada, jos sairausloma kestää vähintään vahinkopäivä +
3 päivää
- päivärahaa maksetaan vahinkopäivää seuraavasta päivästä, kaikilta
viikonpäiviltä, enintään vuoden ajan
Sairastuessa
- lyhyt sairausloma = lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää tai alle
hakemus Melaan Mela-sairauspäivärahasta 6 kk:n sisällä sairastumisesta
Mela-sairauspäivärahan omavastuuaika on lääkärissäkäyntipäivä + 3 päivää
Mela-sairauspäivärahaa maksetaan joka viikonpäivältä
- pitkä sairausloma = pidempi kuin lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää
hakemus Kelaan 2 kk:n sisällä sairastumisesta
sairausvakuutuksen päivärahaa maksetaan vain arkipäiviltä (sijaisapua voi saada aikavälin kaikille päiville)
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5. Muut asiat:
MTK-yhdistys Juankosken Jarmo Nykänen toi esille yrittäjien toiveena,
että, ns. ruuhka-aikojen, hiihtolomaviikko, heinäkuu ja syyslomaviikko
lomituksiin otettaisiin lomituspalvelu hallinnossa ennakoivampi ote:
- niin, että em. ruuhka-aikojen lomituspyynnöt käytäisiin hallinnossa läpi hyvissä ajoin 2-3 kk:tta ennen ko. ajankohtaa,
ja jos selkeästi jo nähtävissä ettei työntekijöitä riitä kaikkiin
lomituspyyntöihin
heti yhteys yrittäjäjään ja tieto ettei pyydetylle ajalle löydy
työntekijää
onko loma-ajankohtaa mahdollista siirtää
tai jos yrittäjällä itsellä tiedossa joku henkilö joka
lomituksen voisi suorittaa

Mela asiamies Pirkko Halttunen, ajankohtaista Melalta:
Eläkkeistä:
- eläkeikä nousee asteittain 65 vuoteen (nousu 3 kk/ikäluokka)
- eläkeiän osalta uudistus koskee vuonna 1955 ja sen jälkeen
syntyneitä
- eläkettä karttuu jatkossa 1,5 %
- eläkkeen karttumisessa uudistukset koskevat vuoden 2017 alusta
ja sen jälkeen tehtävää työtä
- osittainen vanhuuseläke (OVE) tulee mahdolliseksi, ensimmäiset eläkkeet maksuun 1.2.2017 , aikaisintaan 61 vuotta täytettyä,
voi hakea maksuun 25% tai 50 %, OVE ei edellytä työn vähentämistä eikä jakamista (ei vaikuta oikeuteen lomituspalveluihin)
Tulossa maatalousyrittäjille Melan: kriisipaketti miljoona euroa:
- taloudellinen tilanne maatiloilla on kiristynyt johtuen muun
muassa tuottajahintojen alenemisesta sekä likviditeetti ja kannattavuushaasteista
- kanavoidaan toimenpiteiksi maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
(Melan) toimeenpanemana
- lisämäärärahasta kohdennetaan varoja välittömästi vaikuttaviin
tukitoimiin että pitkävaikutteisiin ennaltaehkäiseviin varhaisen
välittämisen toimenpiteisiin
- osa määrärahasta kohdennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä taloudellisen ja juridisen asiantuntija-avun ostopalveluihin
(palveluseteleinä, tarpeellisten asiantuntijapalveluiden ostamiseen)

( lisää eläkkeistä ja muista ajankohtaisista asioista löytyy Melan sivuilta www.mela.fi )

Seuraava yhteistoimintaryhmän kokous 30.3.2017 klo: 11.30Maaninkatalo, kokoushuone

Muistion laati Ulla Raatikainen
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