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MAATALOUSYRITTÄJIEN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPALVELUIDEN
JÄRJESTÄMINEN KESKI-SUOMEN ALUEELLA –hanke (Keski-Suomen LP –hanke)

1. Hankkeen hakija ja hankkeen nimi
Kehittämisyhtiö Keulink Oy hakee Keski-Suomen ELY-keskukselta rahoitusta maatalousyrittäjien ja
turkistuottajien lomituspalveluiden järjestämiseksi Keski-Suomen alueella –hankkeelle eli KeskiSuomen LP –hankkeelle.
Hankkeen nimenä käytetään Keski-Suomen LP-hanke –nimitystä.

2. Hankkeen henkilöresurssit
Hankkeella on projektipäällikkö, jonka työaika on 100 % hankkeelle. Projektipäällikkö palkataan
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n toimesta. Paikka laitetaan julkisesti avoimeksi mol.fi –sivujen,
paikallislehti SuurKeuruun sekä lehti Keskisuomalaisen ilmoituksella. Paikka on avoinna ainakin
kaksi viikkoa, jonka jälkeen kaupunginjohtaja, Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n toimitusjohtaja ja
suunnittelija sekä tarvittaessa rahoittajan edustaja valitsevat tehtävään parhaiten soveltuvan henkilön
sekä hänen mahdollista kieltäytymistään varten varahenkilön.

3. Hankkeen toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat ja kesto
Hankkeen toiminta-alueena on Keski-Suomen sekä Mänttä-Vilppulan maatalousyrittäjien ja
turkistuottajien lomituspalvelualue.
Toiminta kohdistuu:
•
•
•
•

Keski-Suomen alueen lomituspalveluiden hallinnon paikallisyksiköihin
Paikallisyksiköiden palveluksessa oleviin maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomittajiin
Paikallisyksiköille lomituspalveluita tarjoaviin yrityksiin ja ammatinharjoittajiin
Paikallisyksiköiden alueella oleviin maatalousyrittäjiin

Hankkeen hyödynsaajina ovat:
•
•
•
•
•

Lomituspalveluista järjestämisvastuussa oleva Mela
Lomituspalveluista tuottamisvastuussa olevat kunnat ja paikallisyksiköt
maatalous- ja turkistuottajat
pilottihankkeesta valtakunnallisesti hyödynnettävän mallin toteuttajat
elinkeinoelämä

Hankkeen kesto on 1.7.2016 – 28.2.2018
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4. Hankkeen hallinnoija sekä ohjausryhmä
Hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Keulink Oy.
Hankkeen ohjausryhmä: Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä niin, että siinä ovat seuraavat
edustajat:
•
•
•
•
•
•

rahoittaja
Melan edustaja
Keuruun kaupungin edustaja
hallinnoija
MTK Keski-Suomi
Kolme maatalousyrittäjien ja yksi turkistuottajien edustajaa Keski-Suomen alueelta

5. Hankkeen tarve ja tausta
Keski-Suomen lomituspalvelut muuttuvat 1.1.2017 alkaen.
Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelulaki muuttui vuonna 2016. Laissa on huomioitu
Suomen hallituksen esittämät säästötavoitteet ja laki on sopusoinnussa EU-lainsäädännön kanssa.
Muutokset astuivat voimaan 1.1.2016. Tavoitellut säästöt on tarkoitus toteuttaa
palveluhintakorotuksin ja etuussupistuksin, joka tarkoittaa sitä, että esim. Keuruun palveluyksikössä
6 maatalousyrittäjää jää vuoden 2016 alusta lomaoikeuden ulkopuolelle ja lomituspalveluluiden
hinnankorotukset tulevat vähentämään palvelukysyntää.
Karstulan ja Hankasalmen paikallisyksiköt irtisanoivat Melan toimeksiantosopimuksen vuoden 2015
lopulla perusteluinaan taloudelliset ja toiminnalliset riskit, joten ko. yksiköt hoitavat toimintaansa enää
31.12.2016 saakka.
Lakimuutoksen rinnalla on aloitettu valtakunnallinen lomituspalveluiden hallinnon ja toimeenpanon
kokonaisuudistus, joka liittyy osaltaan aluehallintouudistukseen. Uudistuksen visiona on, että
nykyiset kuntien hallinnoimat maatalousyrittäjien lomituspalvelut siirtyvät maakunnallisesti
hoidettaviksi. Melan toivomus on, että kunnat jatkavat lomituspalveluiden toimeenpanoa siihen
saakka, kunnes uusi toimeenpanojärjestelmä käynnistyy. Melan mukaan on perusteltua varautua
Tarastin esittämän hallintomallin mahdolliseen toteuttamiseen, jolloin loogisin vaihtoehto olisi KeskiSuomen käsittävän paikallisyksikön perustaminen.
MTK Keski-Suomi on esittänyt 5.2.2016 Melalle antamassaan lausunnossa, että palvelunkäyttäjien
kannalta keskeistä on palvelun toimivuus, tasapuolisuus ja avoimuus. Palvelunkäyttäjien ja
lomituksen toiminnan kannalta etusijalle asetettavina vaihtoehtoina MTK näkee Keuruun ja Sysmän
vaihtoehdot, jolloin paikallisyksikön hallinto pysyisi Keski-Suomen alueella ja muutokset olisivat
mahdollisimman vähäisiä.
Keuruun kaupunki on lähtökohtaisesti kiinnostunut laajentamaan lomituksen paikallisyksikön
toimintaa koko maakunnan alueelle (myös Hankasalmen ja Karstulan yksiköiden alueet) 1.1.2017
alusta lähtien.
Hallintoalueen laajentaminen ja mahdollisesti vielä tulossa olevat aluehallintouudistukset aiheuttavat
kuitenkin merkittäviä sekä toiminnallisia että hallinnollisia lisäkustannuksia, joten on tarpeellista
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käynnistää hanke, joka laatii toimivan toiminta- ja hallintomallin maakunnallisen maataloustuottajien
ja turkistarhaajien lomapalveluiden järjestämiseksi sekä jalkauttaa sen käyttöön Keski-Suomessa.

Kartta hallintoalueesta:
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Toimiala A (Maatalous-, metsätalous- ja kalatalous) työllistää Keski-Suomessa ja Mänttä-Vilppulassa
yhteensä 4657 työntekijää (v. 2013), joista palkansaajia on kaikkiaan 41 % 1913 henkilöä. Yrittäjiä
kohderyhmästä oli 59 %. Koko Keski-Suomen ja Mänttä-Vilppulan yrittäjämäärästä (12271) toimialan
yrittäjämäärä oli 21,5 %. (Lähde: Tilastokeskus)
Keski-Suomen ja Mänttä-Vilppulan toimialan A työlliset
(palkansaajat, yrittäjät, kaikki yhteensä) v. 2013
eri ikäryhmittäin (Lähde: Tilastokeskus)
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6. Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on luoda pilottihankkeena uusi toimiva, tasapuolinen ja avoin palvelumalli
maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujärjestelmäksi nykyisten Hankasalmen, Karstulan
ja Keuruun paikallisyksiköiden alueille, jotka yhdistyvät yhdeksi suureksi paikallisyksiköksi 1.1.2017
alkaen, tarvittavien sopimusten valmistelu ja työstäminen sekä sitouttaa toimijat mallin käyttöön.
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa nykyisen toimintamallin heikkoudet ja vahvuudet, luotaessa
muuttuvaan toimintaympäristöön soveltuvaa lomitusjärjestelmää.
Hankkeen aikana syntynyttä mallia hyödynnetään valtakunnallisen itsehallintoaluemuutoksen
toimintamallin luomisessa.
Hanke parantaa lomitusjärjestelmän hallinnoinnin tehokkuutta ja lisää vuorovaikutusta
järjestämisvastuussa ja toteuttamisvastuussa olevien tahojen välillä.
Hanke kehittää lomituspalveluja ostopalveluina tarjoavien yritysten toimintaa ja palveluja sekä
edistää tarjottujen palvelujen hyödyntämistä.
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Pilottivaiheen kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään siirryttäessä maakunnalliseen hallintomalliin
2019. Hanke huomioi mahdollisen hallintorakenneuudistuksen mahdollisesti mukanaan tuomat
velvoitteet ja rakennemuutokset sekä juurruttaa ne Keski-Suomen lomitusjärjestelmään.

7. Hankkeen toimenpiteet, toteutustapa ja riskit
7.1. Hankkeen toimenpiteet
1. Hanke suunnittelee ja kehittää toimintamallin maatalousyrittäjien ja turkistuottajien
lomituspalvelujärjestelmäksi nykyisten Hankasalmen, Karstulan ja Keuruun paikallisyksiköiden
alueille, jotka yhdistyvät yhdeksi suureksi paikallisyksiköksi 1.1.2017 alkaen. Hanke tekee tiivistä
yhteistyötä Keski-Suomen ELY-keskuksen, MELAn, Hankasalmen, Karstulan ja Keuruun
paikallisyksiköiden sekä muiden tarvittavien toimijoiden kanssa yhteisen tahtotilan ja tavoitteen
saavuttamiseksi sekä yhteisten kehittämisideoiden koordinoimiseksi toimivan
lomituspalvelujärjestelmän aikaansaamiseksi.
Hankkeen ohjausryhmä kootaan heti hankkeen alussa.
Hankkeen alussa tuotetaan yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän kanssa hankkeessa toimivalle
verkostolle yhteiset tavoitteet ja tehdään hankkeelle aikataulutettu tavoitesuunnitelma
toimenpide-, levitys- ja arviointisuunnitelmineen.
Valitaan 3 suurinta valtakunnassa vaikuttavaa lomituspalvelualuetta ja käydään läpi niissä
saatuja kokemuksia, käytäntöjä ja esiin nousseita haasteita sekä hyödynnetään niillä alueilla
saatuja kokemuksia tässä hankkeessa.
2. Hanke muodostaa syntyvän uuden paikallisyksikön palvelurakennemallin. Hankkeen aikana
syntynyttä mallia hyödynnetään valtakunnallisen itsehallintoaluemuutoksen toimintamallin
luomisessa. Hankkeen tehtävänä on tuoda yhteen tarvittavat tahot suunnittelemaan
palvelurakennemallia, koordinoida esiin nousevat ideat ja koota niistä toimiva kokonaisuus
palvelurakennemalliksi. Hanke tiedottaa aktiivisesti tavoitteen toteutumistilanteesta,
toteutettavista toimenpiteistä sekä esiin nousevista ideoista, haasteista ja mahdollisuuksista
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n nettisivuille perustettaville hankkeen nettisivuilla.
3. Hanke turvaa asiakkaiden palvelujen toimivuuden, tasapuolisuuden ja avoimuuden
muodostettavalla uudella palvelualueella.
4. Hanke sitouttaa alueen toimijat uuden mallin käyttöönottoon sekä käy tarvittavat neuvottelut eri
tahojen kanssa ja hoitaa tarvittavien sopimusten valmistelun sekä työstämisen.
Hanke toimii aktiivisena yhdistäjänä eri tahojen välillä, jotta uusi lomituspalvelujärjestelmä
voidaan saada aikaan. Hanke on aktiivisesti yhteydessä Hankasalmen, Karstulan ja Keuruun
nykyisten paikallisyksiköiden hallinto-organisaatioihin ja käy tarvittavat neuvottelut
yhteensulautumisesta, laatii tarvittavat asiakirjat sekä järjestää tarvittavia tiedotustilaisuuksia ja
perehdytyksiä. Hanke kokoaa maakunnallisen lomituspalvelujärjestelmämallin ja turvaa samalla
maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden toimivuuden, tasapuolisuuden ja
avoimuuden uudella palvelualueella. Hanke on aktiivisesti yhteydessä MELAn kanssa hankkeen
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Hanke järjestää perehdytys- ja tiedotustilaisuuksia nykyisen Hankasalmen, Karstulan ja Keuruun
paikallisyksiköiden hallinto-organisaatioista vastaaville, maatalousyrittäjille, turkistuottajille sekä
maatalouslomittajille, jotta uuteen malliin tarpeellinen tietotaito ja sitoutumisaste saavutetaan.
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5. Hanke selvittää olemassa olevia digitaalisia järjestelmiä, joita voitaisiin hyödyntää
lomituspalvelujärjestelmässä. Hanke tekee yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka tekevät
päätökset digitaalisen ratkaisun käyttöönotosta. Hankkeen tehtävänä on saattaa digitaalinen
ratkaisu kaikkien maakunnan lomituspalvelualueiden käyttöön ja järjestää tarvittavat
perehdytykset mallin käytöstä. Tätä koko maakunnassa käyttöön otettavaa digitaalista mallia
pilotoidaan hankkeen aikana. Digitaalisesta ratkaisusta kerätään kokemuksia ja digitaaliseen
ratkaisuun tarvittavista mahdollisista parannustarpeista tehdään ehdotukset.
6. Hanke kehittää lomituspalveluja ostopalveluina tarjoavien yritysten toimintaa ja palveluja sekä
edistää tarjottujen palvelujen hyödyntämistä. Jo hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan kyselyllä
tällä hetkellä lomituspalveluita maakunnassa tarjoavien yritysten palvelutarjonnan koostumusta,
laatua ja määrää. Hanke nostaa esille mahdollisia alueellisia palvelukapeikkoja ja palvelun
riskitekijöitä (esim. eläköityvien palvelutarjoajien määrät) sekä kehittää palveluiden saatavuutta
hankkeen aikana sovittavin keinoin. Myös uusien palvelun tarjoajien tarve nostetaan esiin
tiedotuksella ja asian kuntoon saattamiseksi järjestetään tarvittavia perehdytyksiä.

7. Lomituspalvelujärjestelmämallia kehitetään hankkeen toiminta-alueelta saatavien kokemusten
pohjalta koko hankkeen toiminnan ajan. Hankkeen toimintatapa on keskusteleva, kehittävä ja
koordinoiva, jolloin maakunnasta tuleva palaute, toivomukset ja kehittämisehdotukset
huomioidaan ja otetaan aktiivisesti mukaan kehitykseen niin, että lomituspalvelujärjestelmämalli
hioutuu toimivammaksi koko hankkeen toiminnan ajan.
Hankkeen tarkoitus on olla pilotti, jonka toimesta syntyy aivan uusi toteutusmalli
lomituspalvelujärjestelmäksi, joten hankkeen toimenpiteitä, toteutustapaa sekä
tehtäväkokonaisuutta voidaan suunnata ja muuttaa koko hankkeen ajan tarpeelliseksi katsottaviin
tehtäväkokonaisuuksiin, toimintatapoihin ja toimenpiteisiin.
Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan hankkeen lopussa ulkopuolisella arvioinnilla.
8. Pilottivaiheen kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään siirryttäessä maakunnalliseen hallintomalliin
2019. Kun valtakunnassa suunnitteilla oleva hallintorakenneuudistus astuu todennäköisesti
voimaan vasta 2019, pilotissa saatuja kokemuksia erillisten hallintorakenteiden sulauttamisesta
voidaan hyödyntää ainakin jossain määrin myös muiden mahdollisten hallintorakenteiden
yhdistämiseen todennäköisesti hankkeen loppupuolella sekä myös hankkeen jälkeen.
9. Hanke huomioi mahdollisen hallintorakenneuudistuksen mahdollisesti mukanaan tuomat
velvoitteet ja rakennemuutokset sekä juurruttaa ne Keski-Suomen lomitusjärjestelmään. Kun
hallintorakenneuudistus tässä vaiheessa on vielä hahmottumatta, hankkeen tehtävänä on
aktiivisesti seurata mahdollisia hallintorakenneuudistuksessa esiin nousevia velvoitteita ja ohjata
tarvittavia toimenpiteitä niiden vaatimissa puitteissa.
Aikataulutus:
1. Hankkeen ohjausryhmä kootaan heti hankkeen alussa. Hankkeen alussa tuotetaan
yhteistyössä ohjausryhmän kanssa hankkeelle ja hankkeessa toimivalle verkostolle
yhteiset tavoitteet ja tehdään hankkeelle aikataulutettu tavoitesuunnitelma toimenpide-,
levitys- ja arviointisuunnitelmineen.
Alkuvaiheessa selvitetään tilanne Hankasalmen, Karstulan ja Keuruun paikallisyksiköiden
vastuuhenkilöiden, lomittajien ja muiden tarpeellisten eri tahojen kanssa. Kyselyn
tarkoituksena on löytää olemassa olevat palvelutarjonnat, ongelmat, mahdollisuudet ja
tahtotilat uuden mallin käyttöönottoa varten. 2 kk
2. Käydään neuvotteluita ja laaditaan tarvittavat asiakirjat yhteisen palvelumallin
rakentamiseksi 2 kk
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3. Luodaan alustavan palvelumallin rakenne 1 kk MALLI KÄYNNISTYY pilottivaiheessa
1.1.2017
4. Lomituspalvelujärjestelmämallia hiotaan toimivammaksi
5. Hanke tiedottaa aktiivisesti koko toiminnan ajan
6. Saadaan aikaan tarvittavat digitaaliset ratkaisut yhteistyössä eri tahojen kanssa:
selvitykset, perehdytykset, käyttöönotto ja tarvittava hionta 9 kk
7. Hallintorakenneuudistuksen mahdollisesti lomituspalveluihin vaikuttavat osiot
huomioidaan 1 kk
8. Hankkeen loppuraportti 2 kk
9. Hankkeen vaikuttavuuden ulkopuolinen arviointi

7.2. Hankkeen toteutustapa
Hankkeessa tuotetaan sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää lomituspalveluiden implementoinnissa
1.1.2017 alkaen. Hankkeessa paneudutaan vahvasti toiminnan kriittisiin tekijöihin ja etsitään parhaita
keinoja lopputavoitteen eli uuden palvelurakennemallin aikaansaamiseksi.
Hankkeen luonne on koordinoiva, käynnistävä ja ohjaava. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että
koko Keski-Suomen ja Mänttä-Vilppulan alue huomioidaan kokonaisuutena ja kokonaisuutta
käsitellään tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti. Hankkeessa huomioidaan onnistumisen kannalta
oleellisten verkostotoimijoiden ja kehittäjätahojen tasapuolinen ja laaja-alainen osallistaminen
kehittämiseen.
Hankkeessa selvitetään valtakunnallisesti paikallisyksiköiden käytössä olevat toimintamallit, joista
tehdään toimivuus-, kustannus- ja vaikuttavuusanalyysi.
Hankkeessa toteutetun arviointityön havainnot ja tulokset kootaan yhtenäiseksi,
tarkoituksenmukaiseksi johtopäätelmäksi ja suositukseksi, jonka pohjalta rakennetaan KeskiSuomen ja Mänttä-Vilppulan lomituspalvelujärjestelmä, jota kehitetään koko hankkeen ajan
toimivammaksi ja kustannustehokkaammaksi huomioiden mahdollisesti hankkeen aikana toteutuvat
uudet asetukset ja lainsäädännöt.
Hankkeen luonne on innovatiivinen, joten hanke etsii uusia ja kehittämiskelpoisia toimintatapoja.
Vaikuttavuutta edistetään koko hankkeen ajan. Jo hankkeen alussa tuotetaan hankkeessa toimivalle
verkostolle yhteiset tavoitteet ja tehdään hankkeelle aikataulutettu tavoitesuunnitelma levitys- ja
arviointisuunnitelmineen.
Hankkeessa luotava lomituspalvelumalli tulee olla sellainen, että se voidaan juurruttaa
valtakunnalliseksi toimintamalliksi.

7.3. Hankkeen riskit
Hankkeen käynnistymisen mahdollinen viivästyminen asettaa hankkeen 1. vaiheen
toteutukselle viivästymisriskejä. Mikäli 1. vaiheen toteutus pitää ottaa käyttöön hyvin
keskeneräisenä, eri alueiden sitouttaminen mallin käyttöön ja kehittämiseen muodostaa
riskitekijän.
Hankkeen aikataulu on rajoitettu, koska Keski-Suomen uusi lomituspalvelujärjestelmä tulee
olla 1. vaiheen toteutuksessaan jo 1.1.2017. Mikäli käynnistysvaiheessa tulee suuria
ennakoimattomia ongelmia, jotka hidastavat käynnistystä, aikataulun noudattaminen voi olla
haasteellista.
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Koska Keski-Suomen yhteisten lomituspalveluiden käynnistäminen vaatii vahvaa tahtotilaa
koko alueen toimijoilta, tämä voi omalta osaltaan sisältää hankkeen toteutukselle riskejä.
Koska 1. vaiheen toteutus tulee melko nopeasti, asettaa se suuria paineita luoda kehitettävät
tietotekniset valmiudet koko Keski-Suomen ja Mänttä-Vilppulan alueelle. Tämä tuo mukanaan
teknisiä riskejä.
Koska hankkeen toiminta jatkuu 1. vaiheen lomituspalvelujärjestelmän kehittämisenä ja
mahdollisien uusien säädösten, asetusten ja aluehallintouudistuksen mukanaan tuomien
vaatimusten juurruttamisena malliin, hanke vaatii toteuttajilta pitkäjänteisyyttä, avoimuutta ja
sitoutumista keskeneräisen mallin käyttöönottoon ja sen kehittämiseen toiminnan aikana.
Koko valtakuntaa käsittävä itsehallintoalueuudistus aikatauluineen on hankesuunnitelmaa
kirjoitettaessa valmisteluvaiheessa, joten koko lomituspalvelujärjestelmän tulevaisuus,
hallintomalli sekä järjestämis- ja toteuttamisvastuut eivät ole vielä selkiintyneet.

8. Hankkeen yhteys uuteen maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin,
Keski-Suomen maaseutustrategia 2030:een, Keski-Suomen alueellinen
maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020:een sekä mahdolliseen
hallintorakenneuudistukseen
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki uudistui 1.1.2016. Laissa määritellään mm. maatalousyrittäjien
oikeus vuosilomituspalveluihin, lomituspalveluiden toimeenpanovelvoitteet sekä lomituspalveluiden
paikallisyksikön velvollisuus järjestää lomituspalveluita.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961231#L4P14
Keski-Suomen maaseutustrategia 2030:ssa on määritelty Keski-Suomen maaseudun kehittämisen
strategiset päämäärät vuoteen 2030 saakka:
1. Maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja muun elinkeinotoiminnan tehokkuus ja kilpailukyky
lisääntyvät nopeammin kuin maassa keskimäärin
2. Maaseudun palveluiden ja muiden toimintojen uudelleenorganisoituminen on tuloksellista ihmisten
hyvinvoinnin ja yritystoiminnan edellytysten kannalta
3. Keski-Suomen maaseutu tarjoaa monipuolisia ja kilpailukykyisiä asumismahdollisuuksia
4. Maakunnan keskusseudun valtakunnallinen asema on vahva ja samalla maaseutua hyödyttävä
http://www.keskisuomi.fi/filebank/918-maaseutustrategia.pdf
Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 s. 11. mainitaan mm. seuraavaa:
”Esimerkkejä mahdollisista maatalouteen liittyvistä kehittämistoimista Keski-Suomessa:
Kasvuhakuisten ja muuten toimintaansa kehittävien maatilojen tukeminen, uusien tuotantosuuntien
etsiminen lopettaneille (karja)tiloille, maataloustuotteiden jalostusarvon nostaminen,
elintarvikkeiden jatkojalostuksen ja lähiruoka-ajattelun edistäminen, luomuviljelyn edellytysten
parantaminen, uudet yhteistyön ja omistamisen mallit maataloudessa, kaupunkilaiset
maatilojen osakkaina, maatalousosakkeet, hevostalousyrittäminen, suoramyynnin edistäminen,
keskisuomalaisten erikoistuotteiden kehittäminen, maatalouden riskienhallinnan edistäminen,
maatilojen elinkelpoisuuden, kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantaminen, …”
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https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57206/KES+Maaseutustrategia/0bc7d2bc-1e18-4df5-9fb8bac0e823deb5

Keski-Suomen LP –hanke tukee uuden maatalousyrittäjien lomituspalvelulain tavoitteita, KeskiSuomen maaseutustrategian 2030 –tavoitteita sekä Keski-Suomen alueellisen
maakuntasuunnitelman 2014-2020 henkeä.
Maaseudun elinvoimaisuuden tukemisessa maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden
turvaaminen auttaa yrittäjien jaksamista sekä turvaa kustannustehokkaasti omalta osaltaan alueen
elinvoimaisuutta ja vetovoimaa.
Lisäksi mahdollisesti tulossa olevan aluehallintouudistuksen mukanaan tuomiin velvoitteisiin ja
vaikutuksiin voidaan paremmin varautua ja luoda mallinnettavaa käytäntöä, joka on monistettavissa
koko valtakunnan alueelle.
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9. Hankkeen vaikuttavuuden arviointi
Hankkeessa syntyy yhteistoiminta-alue, joka kattaa Keski-Suomen sekä Mänttä-Vilppulan alueen.
Hankkeessa kehitetyt menetelmät ja toimintamallit luovat uuden kustannustehokkaan ja
asiakaslähtöisen tasapuoliseen palveluun kykenevän mallin, joka on myös valtakunnallisesti
monistettavissa.
Hanke tukee valtakunnallista lomituspalveluiden hallinnon ja toimeenpanon kokonaisuudistusta ja
aluehallintouudistusta. Hankkeen liittymistä aluehallintouudistukseen ei ole sovittu minkään
ulkopuolisen tahon kanssa, mutta hankkeesta saatavia tuloksia suurten hallinnollisten
kokonaisuuksien yhteistyössä tehtävästä yhteen sulauttamisesta voitaneen hyödyntää jossain
määrin myös aluehallintouudistuksessa mahdollisesti esiin nousevien uusien
toimintakokonaisuuksien yhteen nivomisessa.
Hankkeessa luotu toimintamalli juurtuu pysyväksi toimintatavaksi Keski-Suomen sekä MänttäVilppulan maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden järjestämiseksi.
Hankkeessa syntyy uusien lomituspalveluiden ostopalveluja tarjoavien yritysten toimintaa ja
palveluja.
Hanke verkottuu tarkoituksenmukaisesti muihin hankkeisiin.
Itsearvioinnin lisäksi hankkeessa teetetään hankkeen ulkopuolinen arviointi, jonka laatijan
ohjausryhmä valitsee.

10.

Hankkeen tulosten juurruttaminen ja levittäminen

Hankkeen tarkoituksena on uudenlaisen toiminnan kehittäminen ja liikkeellepaneminen KeskiSuomen ja Mänttä-Vilppulan alueelle sekä luodun mallin juurruttaminen uudeksi toimintamalliksi.
Mallia voidaan hyödyntää valtakunnallisena toimintamallina.
Hankkeen tuloksista raportoidaan säännöllisesti ohjausryhmän kokouksissa ja hankkeen nettisivuilla.
Hankkeessa syntyvistä toimintamalleista tiedotetaan Melan kautta kaikkia tarpeellisia valtakunnallisia
sidosryhmiä.
Vaikuttavuutta edistetään koko hankkeen ajan. Jo hankkeen alussa tuotetaan verkostolle yhteiset
tavoitteet sekä tehdään hankkeelle aikataulutettu tavoitesuunnitelma hankkeen levitys- ja
arviointisuunnitelmineen.
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11.

Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Hankkeen kustannusarvio flat rate 15 %

Hankkeen
aikataulu
1.7.201628.2.2018

Hankkeen numero:
Hankkeen nimi:

Keuruun LP -hanke

Hakija:

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

VÄLITTÖMÄT KULUT (todennetaan kirjanpidon tosittein maksatushakemuksessa)
Palkkakustannukset
Projektipäällikkö

3900 €/kk, 100 %, 18 kk, sivukulukerroin 1,4

Yhteensä

98 280,00 €
98 280,00 €

Palkkiot
Asiantuntijan esitelmä

3/v x 1,5 h esitys, á 200 €

Yhteensä

600,00 €
600,00 €

Vuokrat
Informaatiotilaisuuksien tilavuokra

3 / v x á 300 €

Yhteensä

900,00 €
900,00 €

Ostopalvelut
ATK -järjestelmät asiantuntijatyö, perehdytykset

10 000,00 €

Perehdytystilaisuudet, tapahtumat yht. 3 kpl

3 000,00 €

Esitteiden suunnittelu ja painatus

2 000,00 €

Yhteensä

Matkakulut

15 000,00 €

(140 km x 13 kpl /15 kk) x 0,50

Hanketyöntekijän päivärahat arvio
Yhteensä

13 650,00 €
5 000,00 €
18 650,00 €

Muut välittömät kulut
Lehti-ilmoitukset
Kotisivujen laadinta
Yhteensä

2 000,00 €
0,00 €
2 000,00 €

VÄLILLISET KULUT (ei tarvitse eritellä kustannusarviossa eikä todentaa maksatushakemuksessa)
Flat rate palkkakuluista 15 % eli laskennalliset yleiskulut)

14 742,00 €

Yhteensä

14 742,00 €

Vastikkeeton työ
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Yhteensä

0,00 €

Kustannukset yhteensä

150 172,00 €

Hankkeen tulot (vähennetään)

Yhteensä

0,00 €

Kokonaiskustannusarvio (ilman tuloja)

Rahoitus:

150 172,00 €

euroa

Keski-Suomen ELY-keskus
MELA 10 %

135154,80
15017,20

Yhteensä

150172,00

Ostopalveluissa mainittu digitaalisten ratkaisujen asiantuntijatyön ja perehdytyksen hinta-arvio on
viitteellinen, koska kannan koostumusta, käyttäjämääriä, lopullista aluetta, kannassa tarvittavia
osioita yms. ei tässä vaiheessa voida tietää.
Hankkeen kustannuksiin ei ole haettu muuta rahoitusta.

12.

Tiedotussuunnitelma

Hanke tiedottaa säännöllisesti kohderyhmille, rahoittajalle, ohjausryhmälle, tiedotusvälineille sekä muille
hankkeen sidosryhmille Keuruun kaupungin nettisivuille perustettavan hankkeen kotisivuston kautta,
lehtiartikkelein ja muulla soveltuvalla tavalla.

