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Palvelualueet:

• Suunnittelu ja ohjaus

• Kehittäminen ja rahoitus

• SOTE TKKI

• Maatalous (n. 70 - 75 htv)
• Viljelijätuet
• Tukivalvonta
• Lomitus, järjest.

•
•
•
•
•
•
•

Strategia ja viestintä
Hallinto ja juridiikka
Henkilöstö
Talous
Tietohallinto
Turvallisuus, valmius, varautuminen
Tukipalvelut
Tuottaa
konsernipalveluja,
ohjaa
konsernin
toimintaa

• Maakuntaympäristö
Ohjaus,
valvonta

Liikelaitokset, taseyksiköt ja konserniyhtiöt

Viljelijätuet
•

•

Pääasialliset tehtävät ”Tietoa ja tukea- oikein ja ajallaan”, ote Mavin toiminta-ajatus
– viljelijätukien haku, myöntö ja sitoumus/sopimuskäsittely,
maksatus, jatkotoimet
– viljelijätukien neuvonta ja koulutus
– tukioikeusrekisterin ylläpito
Tavoitteet
– sujuvat ja laadukkaat palvelut
– resurssien kokoaminen, uudelleen kohdentaminen
vaihtuvien tarpeiden mukaisesti, osaamisen vahvistaminen
(kunnat ja ELY-keskus)
– tehtävämäärän tasaaminen
– sisäisen/ulkoisen neuvonnan sekä koulutuksen
tehostaminen ja yhtenäistäminen
– toimintatapojen yhtenäistäminen sekä prosessien
kehittäminen

Viljelijätuet
•
•

•

•

Huomioitavaa:
Maksajavirastotehtävä, Mavin ja maakunnan välisen
sopimuksen alaista toimintaa (EU lainsäädäntö)
– järjestäjän tehtävä, ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle
(liikelaitos, taseyksikkö jne.)
– viranomaistehtävä, pitkälle määrämuotoista, ei
harkintavaltaa
– tehtävien eriyttäminen
Aktiivitilojen määrä vähenee, peltoala ei
– Arvio n. 6000 tuen hakijaa v. 2020, maksetut tuet n. 210
miljoonaa/v, tilakoot kasvavat ja tuotanto erikoistuu…
– monimutkainen tukijärjestelmä
Sähköisen asioinnin osuus merkittävä
”Sähköisesti enemmän ja vähemmällä” , Mavin visio

– v. 2017 EP 93,2 %, (koko maa 92 %)

•

Maakuntien välinen yhteistyö ?

Viljelijätuet

•

•

•
•

Lähipalvelun turvaaminen
– tuen hakijat
– maanomistajat (vuokranantajat)
– tukijärjestelmäneuvonnan lisäksi sähköisten palvelujen
käyttöneuvonta
Palveluverkosto, 6 päätoimipaikkaa, Alajärvi, Alavus,
Kauhajoki, Kauhava, Kurikka, Seinäjoki
– henkilöstö kootaan nykyisistä toimipisteistä
päätoimipaikkoihin
– nykyisissä toimipisteissä palvelua tarjotaan tarvittaessa
pääsääntöisesti ajanvarauksella
Viljelijätukien ja tukivalvonnan yhteys
Ohjelmakausi 2014-2020 -> CAP2027 ja tukijärjestelmät ?
– varautuminen järjestelmien muutoksiin

Viljelijätuet

•

Viljelijätukihallinnosta (n. 40 htv) yksi maakunnallinen
palvelukokonaisuus (ryhmä)
– ryhmällä vetäjä
• esimiestyön haaste: hlöstömäärä, sijoittuminen koko maakunnan
alueelle

•

Ryhmän vetäjän tukena prosessivastaavat, jotka vastaavat
– prosessien kehittämisestä
– prosesseihin liittyvästä tiedon hankinnasta, ohjauksesta,
sisäisestä/ulkoisesta neuvonnasta, tiedottamisesta sekä
seurannasta ja raportoinnista
• tukihaku, hakemusten käsittely, valvonnan jälkeiset jatkotoimenpiteet,
oikaisuvaatimukset

•

Tukijärjestelmien sisältöosaaminen, asiantuntijuuden
vahvistaminen ja yhteys tukivalvontaan toiminnallisten tiimien
kautta
• ympäristökorvausjärjestelmä, tukineuvonta, täydentävät ehdot
kattaen ympäristöterveydenhuollon alkutuotannon valvontatehtävät
ja AVIN valvontatehtäväkokonaisuudet (työryhmä 1/2018, Päivi
Leikkola)

Tukivalvonta
•

Maaseutuviraston ohjaamat valvonnat
Valvontatapahtumia vuosittain n. 2500 – 2800 kpl

–

–

–

Pinta-alavalvonta
• Kokotilavalvonta
• Täydentävät ehdot,
peltovalvonta
• Täydentävät ehdot,
kasvinsuojelu ja rehut
• Ympäristösopimukset
• Peltolohkorekisterivalvonta
(maasto ja toimisto)
• Talviaikainen asiakirjavalvonta
• Kasvipeitteisyysvalvonta
• Hampun THC-valvonta
Eläinvalvonta
• Eläinvalvonta (tilavalvonta)
• ID valvonta
• Eläinten ristiintarkastukset
Täydentävät ehdot koordinointi
•

–

Sis. AVIN täydentävien ehtojen valvonta

Muut valvonnat
• Erikoistukien valvonta

•

Eviran ohjaamat valvonnat

Valvontatapahtumia vuosittain n. 750 – 800 kpl

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasvinterveys ja taimiaineisto
Siementen markkinavalvonta
Hukkakauravalvonta
Rehuvalvonta
Lannoitevalvonta
Eläinten merkintä ja rekisteröinti
Kasvisten kauppanormien valvonta
Luomuvalvonta
Elintarvikehygienia kasvintuotantotiloilla

•

Tukesin ohjaamat valvonnat

Valvontatapahtumia vuosittain n. 20 kpl

–

Kasvinsuojeluaineiden käytön ja
kaupan valvonta

Ruokavirasto ohjaa 2019 lähtien

Tukivalvonta

•

•

Tavoitteet:
– asiakasnäkökulmasta selkeytetty valvontakokonaisuus
– resurssien ja asiantuntijuuden kokoaminen, uudelleen
kohdentaminen vaihtuvien tarpeiden mukaisesti ja
osaamisen vahvistaminen (kunnat, ELY-keskus, AVI, kuntien
ympäristöterveydenhuollon alkutuotantoa koskeva
valvonta)
– valvontojen yhdistäminen
– valvontaprosessien kehittäminen
– sujuvat ja laadukkaat valvontaprosessit
– yhteys viljelijätukiryhmään toiminnallisten tiimien kautta
Tukivalvonta (n. 28 htv) yksi maakunnallinen, keskitetty
tehtäväkokonaisuus (ryhmä)
– ryhmällä vetäjä, jolla kokonaisvastuu valvontatoimista

•

toiminta jakaantuu valvontatiimeihin
– peltovalvonta, eläinvalvonta, ”Evira” valvonta

•
•
•

Maatalouslomitus

STM / työ- ja tasa-arvo osasto vastaa yleisestä ohjauksesta,
seurannasta ja kehittämisestä
Tehtävät siirtyvät kunnilta ja Melalta maakunnille ja Luovaan,
Luova ohjaa ja valvoo
Lomituksen hallintohenkilöt ja kuntien palveluksessa olevat
lomittajat siirtyvät maakunnan palvelukseen
– turkistuottajien lomituspalvelut ja poronhoitajien sijaisapu keskitetään
Melalle?
– lomituksen rahoitus hallintomenoineen siirretään yleiskatteelliselle
valtionosuusmomentille

•
•

HE lomituspalvelulaeista eduskuntakäsittelyyn vasta 8/2018?
maatalouslomituksen järjestäminen ja tuottaminen on
erotettava
– järjestäjän tehtävät ja tarvittava resurssointi, 5 – 6 htv?
•

nykyisin: vuosilomat, sijaisapulomitukset, maksulliset lomitukset (tuettu, tukematon),
itsejärjestetty lomitus…

– tuotannossa 350 – 370 htv, yhtiö, liikelaitos vai taseyksikkö?

•
•

Tietojärjestelmäprojekti käynnissä (STM)
Valmistelun lähtökohtana: lähipalvelujen turvaaminen ja
yhteys viljelijätukihallintoon

Maatalouspalvelut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

valmistelua/keskustelua…

YTA johtajat 9.2
tapaaminen Jaakko Rinne (Mavi) 13.2.
MMM maksajavirastotehtävät, keskustelutilaisuus valmistelijoille 14.2
Kuntajohtajafoorumi 16.2
VATE maatalouspalvelut 20.2
EVIRA johdon vierailu 7.3
ALKE työryhmä 12.3
Lomituksen esimiehet 13.3
SOTEMAKU johtoryhmä 16.3
YTA johtajat 16.3
ProAgria hallitus 9.4
MTK johtokunta 13.4 (tai 20.4)
esivalmisteluvaiheen maaseututyöryhmä info- ja keskustelutilaisuus
25.4.
YTA johtajat 2.5
Maatalouststojen koulutuspäivä 9.5, (hlöstöinfo)
YTA johtajat 19.6

Viljelijätuet ja maatalousinvestoinnit
2015-2017 Etelä-Pohjanmaa
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