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1. Toimintaympäristöanalyysi: Keski-Pohjanmaan maaseutualueet 

 

Keski-Pohjanmaan maakunta muodostuu Kokkolan ja Kaustisen seutukunnista. Kokkolan seutukuntaan 

kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit, Kaustisen seutukuntaan kuuluvat Halsuan, Kaustisen, Lestijär-

ven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat. Merkittävä osa Keski-Pohjanmaan maakunnasta luokitellaan 

ydinmaaseuduksi, Kaustisen seutukunnasta suurin osa on harvaan asuttua maaseutua. Ainoastaan Kokkolan 

kaupungin ydinaluetta pidetään kaupunkimaisena alueena. 

Alkutuotannon osuus Keski-Pohjanmaan maakunnan elinkeinorakenteesta on selvästi suurempi kuin maas-

sa keskimäärin, vuonna 2012 alkutuotanto työllisti 12 % työllisistä. Kaustisen seutukunta on Suomen alku-

tuotantovaltaisimpia seutukuntia ja Kokkola on Suomen 2. suurin maidontuotantokaupunki. Maatalouden 

vahvimmat tuotantosuunnat ovat maidontuotanto, naudanlihantuotanto, perunanviljely ja turkistuotanto. 

Peltoala tilaa kohti on keskimääräistä suurempi ja kasvava maatalouden rakennemuutoksen myötä. Luo-

mupeltoalan osuus Keski-Pohjanmaan viljellystä peltopinta-alasta on n. 9,5 %. 

Maaseudulla toimii paljon mikroyrityksiä ja pk-yritysten määrä on Keski-Pohjanmaalla suurempi kuin Suo-

messa keskimäärin. Keski-Pohjanmaan maakunta on myös vahva metsätalousalue, puunjalostusteollisuus ja 

puuta käyttävä rakennusteollisuus ovat merkittäviä työllistäjiä maakunnassa. 

Maaseutupalveluiden toimipisteet ovat alueen jokaisessa kunnassa. Suurin asiakasryhmä ovat maatalous-

yrittäjät ja tärkein tehtävä on maataloustukien hallinnointi (taulukko 1). Vuonna 2016 maksettiin alueen 

kuntien kautta maataloustukia yhteensä noin 66 miljoonaa euroa (Maaseutuyksikkö KaseKa 44 milj.€ ja 

Kokkola 22 milj.€). Tuenhakijoiden vähetessä ja sähköisen asioinnin kehittyessä maatalousyrittäjien asia-

kaskäynnit tulevat vähenemään. Toisaalta tukijärjestelmän monimutkaisuus yhdessä tilojen haasteiden 

kanssa (mm. talousvaikeudet, työssä jaksaminen, jatkajan puuttuminen, yleinen epävarmuus) lisäävät neu-

vonnan ja keskusteluiden tarvetta. Muiden asiakkaiden määrä vastaavasti lisääntyy; mm. maanomistajien 

yhteydenpito (vuokrausasiat/ tukioikeudet) sekä harrastusmuotoinen eläintenpito.   

Keski-Pohjanmaa on vahvaa maidontuotantoaluetta ja sen osuus koko maan maidontuotannosta onkin 

jatkanut kasvua. Maidontuotantotiloja Keski-Pohjanmaalla on noin 500. Rakennekehitys on ollut erityisen 

voimakasta maidontuotannossa. Kymmenessä vuodessa maitotilojen määrä on vähentynyt noin 40%. 

Vuonna 2007 oli n.850 maitotilaa ja 2016 n. 500 maitotilaa. Tuotettu kokonaismaitomäärä on kuitenkin 

kasvanut merkittävästi. Vuonna 2007 maitoa tuotettiin n. 147 milj. litraa ja 2016 tuotettu maitomäärä tulee 

arviolta olemaan noin 170 milj. litraa. Tilaa kohti tuotettu maitomäärä on kymmenessä vuodessa lähes kak-

sinkertaistunut. Vuonna 2007 yksi maitotila tuotti maitoa keskimäärin n.173 000 litraa, kun se 2016 on noin 

338 000 litraa. Maidontuotanto tulee jatkossakin keskittymään entistä enemmän isoihin yksiköihin.  

Maatalouden rakennemuutos on ollut voimakasta ja se tulee jatkumaan. Maatalous elämäntapana on 

muuttunut maatalousyrittäjyydeksi. Yrittämisen ja tilan johtamisen merkitys tulee edelleen kasvamaan. 

Maatilojen lukumäärä tulee edelleen vähenemään n. 2 % vuosivauhtia ja samalla tilojen tuottavuus jatkaa 

kasvuaan. Maatalouden työllistävyys ei kuitenkaan juuri muutu. Isot, kehittävät tilat työllistävät myös yrit-

täjien lisäksi. Koneurakointi, yhteistyöt, palveluiden ostaminen, vieras työvoima yms. ovat jo tuttuja toimin-

tatapoja ja näiden käyttö tulee lisääntymään. Samalla yhä useammat tilat monialaistuvat; toimeentulo tu-

lee monesta eri lähteestä. Samalla tilat entistä enemmän erilaistuvat. Keski-Pohjanmaalla metsätalous on 

edelleen merkittävä sivutulo. Metsän ja koneurakoinnin lisäksi biotalous, erikoiskasvit tai jopa hyönteiset 

voivat tulevaisuudessa tuoda leivän pöytään Keski-Pohjanmaallakin.  

Lomituspalvelujen vaikuttavuus ja merkittävyys maatalousyrittäjien sosiaaliturvan toteuttajana ja työurien 

pidentäjänä Keski-Pohjanmaalla on suuri johtuen maidontuottajien ja muiden kotieläinyrittäjien suuresta 
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lukumäärästä. Palvelutuotannon suuresta volyymistä johtuen lomituspalveluilla on merkittävä työllistävä 

vaikutus maa-kunnassa. 

 

Taulukko 1. tilastotietoa alueen maataloudesta ja maaseutupalveluista 

2016 Tilat Peltoa Peltoa 
ha/tila 

Maksetut 
tuet, 
milj. e 

Tukipäätökset  Tukioikeus-
päätökset 

Eläintenpitäjät 

KaseKa 821 39559 48,18 44,02 9 094 368 563 

Kokkola 434 18049 41,59 21,72 6 244 218 301 

Yhteensä 1255 57 608 45,90 65,74 15 338 586 864 

 

Taulukko 2. tilastotietoa alueen lomituspalveluista 
 

   2016 Lomitustilat Maatalous-
yrittäjät 

Lomitetut 
 päivät 

Turkis- 
tilat 

Turkis-
tarhaajat 

Vakituinen 
henkilöstö 

Budjetti  
2015 

Kaustinen 244 414 18722 57 68 67 4 202 000 

Toholampi 342 604 29580 15 20 102 6 298 000 

Pedersö-
re/Kokkola 

30 42 3235 1   8 600 000 

Yhteensä 616 1 060 51537 73 88 177 11 100 000 
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2. Organisaatioiden tehtävät ja toimintakuvaukset 
 

Maakunnalle siirtyvät seuraavien organisaatioiden tehtävät: 

 

- Pohjanmaan ELY -keskus / Maaseutuyksikkö (osin) 

- Kaustisen lomituspalveluyksikkö 

- Toholammin lomituspalveluyksikkö 

- Pedersören lomituspalveluyksikkö (ns. kanta-Kokkola) 

- Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue KaseKa (Lestijärven kunta) 

- Kokkolan kaupungin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue 

 

Maakuntalain mukaiset tehtävät: 

 

 

6) maatalous ja maaseudun kehittäminen;  

7) maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö 

sekä kasvinterveyden valvonta;  

8) kalatalous ja vesitalous;  

23) maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen sekä poronhoitajien sijaisavun 

kustannusten korvaaminen;  

 

Ympäristöterveydenhuolto: (5) terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten ter-

veyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut; ) 
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2.1 Pohjanmaan ELY -keskus 
 

Yleiskuvaus 

 

Pohjanmaan ELY-keskus on ns. yhden vastuualueen ELY-keskus, jossa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen 

-vastuualue. Aluehallinnon tehostamiseksi osa alla luetelluista elinkeinovastuualueen tehtävistä on hallin-

nollisesti keskitetty muun ELY-keskuksen hoidettaviksi laajemmalla alueella tai valtakunnallisesti. Asiakkaita 

palvellaan kuitenkin edelleen näissä asioissa Pohjanmaan ELY-keskuksesta.  

 

Kokkolan toimipisteessä hoidetaan Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön tehtäviä, mm. maaseudun 

kehittämistehtäviä, ympäristöön liittyviä tehtäviä ja valvontatehtäviä (tarkka tehtävälista omassa kohdas-

saan). Toimialueena on Keski-Pohjanmaan maakunta. Maaseutuyksikön johtaja toimii Vaasassa ja Kokkolan 

toimipisteellä on toiminnasta vastaava päällikkö. Kokkolan toimipisteessä tehdään päätökset yritystuista ja 

maatilainvestoinneista, valmistellaan yleiset kehittämishankkeet päätöksentekoa varten sekä valmistellaan 

ja päätetään Leader -hankkeet ja yritystuet. Maksatuspäätökset valmistellaan Kokkolassa päätöksenteon 

ollessa Vaasassa. Virkamiehet tekevät päätösten valmisteluun liittyviä yrityskäyntejä ja hallinnollisia tarkas-

tuksia asiakkaan luona. EU-tukitarkastukset tapahtuvat kenttätyönä maakunnan alueella valvontakauden 

aikana heinäkuun alusta marraskuun loppuun.  

 

Maaseutuyksikön käyttämät sovellukset toimivat verkossa, joten asiakirjojen käsittely ja päätösten valmis-

telu on mahdollista hoitaa osittain etätyönä. Maaseutuyksiköön Kokkolan toimipaikan 14 virkamiehestä 

viidellä muualla kuin Kokkolassa asuvalla on etätyösopimus, jonka mukaan he tekevät etätöitä korkeintaan 

kaksi päivää viikossa. MMM:n hallinnonalan sisäiset koulutukset järjestetään lähes yksinomaan videokoulu-

tuksina, joihin on mahdollista osallistua myös omasta työpisteestä lync-yhteyden kautta. ELY-keskusten 

sisäiset henkilöstöhallintoon yms. liittyvät koulutukset järjestetään myös pääosin lync-koulutuksina. ELY-

keskuksen kahden toimipaikan väliset sisäiset kokoukset järjestetään videoneuvotteluyhteyden kautta. 

Ryhmien sisäiset keskustelut mm. tulkintakysymysten osalta toimipisteiden välissä tapahtuu lync-yhteyden 

kautta. 

 

Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtävät ovat: 

 Yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut 

 Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen 

 Alueellinen elinkeino- ja työvoimapolitiikka 

 Maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen 

 Kalatalouden edistäminen 

 Maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen 

 Elinkeinojen ja työllisyyden kehityksen sekä osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi 

 Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen 

 Ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnittelu-, hankinta- ja seurantateh-

tävät 

 Rakennerahastotehtävät 

 TE-toimiston ohjaus 
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Valtakunnalliset tehtävät 

 kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta säädetyn lain mukaiset tehtävät 

 EU-kalastuksenvalvonnan tietojärjestelmien kehitystyö 

 

Toimialueen rajat ylittävät tehtävät 

 maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittami-

seen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät tehtävät myös Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskuksen toimialueella 

 puutarhatuotteiden varastointitukeen ja kasvihuonetuotannon tukeen liittyvät tehtävät myös Ete-

lä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja 

Lapin ELY-keskusten alueilla 

 ELY-keskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat myös Etelä-

Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten toimialueilla 

 ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset myös Ete-

lä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten toimialueilla 

 

Pohjanmaan ELY-keskuksen organisaatio 
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Pohjanmaan ELY -keskuksen tehtävät Keski-Pohjanmaan maakunnassa 

1. Maaseudun kehittäminen 

- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttaminen maksajavirastosopimuksen edel-

lyttämällä tavalla 

- maaseutuohjelman hanketukien tukipäätösten valmistelu ja esittely 

- hanketukien maksupäätösten valmistelu ja esittely 

- maaseutuohjelman yritystukipäätösten valmistelu, esittely ja päätöksenteko 

- maaseutuohjelman yritystukien maksupäätösten esittely ja päätöksenteko 

- Leader-ohjelman hanketukipäätösten valmistelu, esittely ja päätöksenteko  

- Leader-ohjelman yritystukipäätösten valmistelu, esittely ja päätöksenteko 

- Leader- ohjelman hanketukien maksupäätösten valmistelu ja esittely 

- Leader-ohjelman yritystukien maksupäätösten valmistelu ja esittely 

- maatilojen investointitukipäätösten valmistelu, esittely ja päätöksenteko 

- nuoren viljelijän aloitustukipäätösten valmistelu, esittely ja päätöksenteko 

- maatilojen investointitukien maksupäätösten valmistelu ja esittely 

- nuoren viljelijän aloitustuen maksupäätösten valmistelu ja esittely 

- valtiontakausta koskevien päätösten valmistelu, esittely ja päätöksenteko 

- valtion korkotukilainojen nostolupapäätösten valmistelu ja esittely 

 

3. Ympäristön erityistukiin liittyvät tehtävät, peruskuivatus, luonnonmukaiseen tuotantoon liittyvät tehtä-

vät, tuotannonohjaus 

- ympäristösopimusten valmistelu, esittely ja päätöksenteko (Keski-Pohjanmaan ja osin Pohjanmaan 

maakuntien alue) 

- luomusitoutusten valmistelu, esittely ja päätöksenteko (Keski-Pohjanmaan ja osin Pohjanmaan 

maakuntien alue) 

- peruskuivatusta koskevien tukipäätösten valmistelu ja esittely (Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 

maakuntien alue) 

- peruskuivatusta koskevien maksupäätösten valmistelu, esittely ja päätöksenteko (Keski-

Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alue) 

- ei-tuotannollisten investointitukipäätösten (perinnebiotoopit ja kosteikot) valmistelu ja esittely 

- ei- tuotannollisten investointitukien maksupäätösten valmistelu ja esittely 

- kehityskeskustelut Eviran valtuuttamien luomutarkastajien kanssa 

- luonnonmukaisen tuotannon tarkastusten ja näytteenoton toimeksiannot 

- luonnonmukaisen tuotannon näytteiden otti Eviran näytteenotto-ohjelman mukaan 

- luomutarkastajien koulutus ja ohjeistus 

- pakolliseen ympäristökoulutukseen liittyvien päätösten valmistelu ja esittely (Keski-Pohjanmaa ja 

Pohjanmaa) 

- metsitysasiat, metsien arviointiin liittyvät tehtävät (Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien 

alue) 

- Eviran kasvisuojeluasioiden tarkastus (kasvihuoneet, puutarhat, perunanviljelijät, puutavara) 

- kasvisten markkinointikieltopäätösten valmistelu ja esittely 

- viljan interventiotarkastukset 
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4. Valvontatehtävät 

- EU- ja kansallisten tukitarkastusten suunnittelu, toteutus ja seuranta 

MAVI:n ohjaus: 

- EU- ja kansallisten tukien tarkastus 

- peltovalvontojen suorittaminen 

- täydentävien ehtojen koordinointi 

- karttatarkastusten suorittaminen 

- ristiintarkastusten suorittaminen 

- eläinvalvontojen suunnittelu, seuranta ja suorittaminen (Keski-Pohjanmaa ja osin myös Pohjan-

maan maakunnan alue) 

- tukioikeusrekisteriin liittyvät tehtävät (sijaisuus Keski-Pohjanmaalla) 

- valvonta-asiakirjojen valmistelu 

- valvontapöytäkirjojen tallennus ja kuittaus 

- valvontatietojen jakelu tarkastusten jälkeen 

- ympäristösopimusten tarkastus 

- perusympäristö- ja LFA-tukien tarkastusten suorittaminen 

- talviaikaisten asiakirjavalvontojen ja lannoitusvalvontojen suorittaminen 

- meijerivalvonta ja maidon suoramyynnin valvonta (Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnan 

alue)  

- teurastamoiden tarkastukset 

- täydentävien ehtojen valvontojen suorittaminen 

- rehuvalvontojen suorittaminen (Eviran ohjaus) 

- kasvinsuojeluaineiden käytön valvonta (Tukesin ohjaus) 

Keskitetysti Kokkolan toimipisteestä hoidetut tehtävät 

- ympäristösopimusten valmistelu, esittely ja päätöksenteko sekä niihin liittyvät maksatukset hoi-

detaan osaksi Kokkolasta myös Pohjanmaan maakunnan osalta 

- yritystukien ja maatilojen investointitukien maksatus hoidetaan tällä hetkellä osaksi Kokkolasta 

myös Pohjanmaan maakunnan osalta 

- luomusitoumusten valmistelu, esittely ja päätöksenteko sekä niihin liittyvät maksatukset hoide-

taan osaksi Kokkolasta myös Pohjanmaan maakunnan osalta  

- metsien käyttöön liittyvät asiat sekä, metsien arviointiin liittyvät tehtävät, hoidetaan kokonaan 

Kokkolasta  

- eläinvalvontojen suunnittelu ja seuranta hoidetaan kokonaan Kokkolasta käsin 

- eläinvalvontoja suoritetaan myös Pohjanmaan maakunnan alueella Kokkolasta käsin 

- Kokkolasta käsin on tarvittaessa tarkastettu myös Pohjanmaan maakunnan pinta-alatukia maa-

kunnan pohjoisosassa 

- peruskuivatusta koskevien tukipäätösten valmistelu ja esittely, hoidetaan kokonaan Kokkolasta 

käsin 

- tukioikeusrekisterin varahenkilö 

- peruskuivatusta koskevien maksupäätösten valmistelu, esittely ja päätöksenteko hoidetaan Koko-

naan Kokkolasta käsin  

- meijerivalvonta ja maidon suoramyynnin valvonta, hoidetaan kokonaan Kokkolasta käsin 
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Keskitetysti Vaasasta suoritettavat tehtävät, mm.: 

- yksikön toiminnan johtaminen 

- tulossopimuksen laatiminen Maaseutuviraston, Eviran ja Tukesin kanssa 

- maksajavirastosopimus Maaseutuviraston kanssa ja maksajavirastovakuutuksen laatiminen 

- valvontasuunnitelman laatiminen 

- kuntien maaseutuasiamiesten koulutussuunnitelman laatiminen 

- oikeudelliset asiat, lakimiehen tehtävät 

- EU-tukitarkastusten suunnittelu ja seuranta ja koordinointi 

- muut Eviran ohjauksessa olevat tehtävät 

- rakennusasiantuntijan tehtävät 

- Neuvo2020-järjestelmään liittyvät myöntö- ja maksatustehtävät 

- Eviran toimialaan liittyvät tehtävät 

- ym. muut tehtävät 

 

Maaseutuyksikön tehtävien rajapinnat muiden viranomaisten tehtäviin 

- Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan meri ja kalatalousrahasto, Bot-

nia Atlantica 2014-2020-ohjelma sekä maaseuturahasto ja kansalliset rahoituslähteet: tietyissä 

tapauksissa eri rahastot voivat rahoittaa saman tyyppisiä hankkeita.  

- Viljelijäkoulutuksen järjestäminen: ELY-keskus, YT-alueiden virkamiehet sekä ProAgria 

- Kuntien maaseutuviranomaisten koulutus ja ohjeistus: Mavi ja ELY-keskus 

- Eläinvalvonnat, täydentävien ehtojen koordinointi: AVI, kuntien eläinlääkärit ja ELY-keskus 

- Elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät tehtävät: ELY, Evira, AVI, kuntien ympäristöterveyden-

huoltopalvelut 

- Perunoiden rengasmätä- ja ankeroisnäytteiden ottaminen: ELY-keskus, Evira ja ProAgria 

- Luomutarkastukset: Evira, Eviran valtuuttamat tarkastajat ja ELY-keskus 

- Luomutarkastajien koulutus ja ohjeistus: Evira ja ELY-keskus 

- Kasvinsuojeluruiskujen testaukset ja kasvinsuojelukoulutukset: Mavi, ELY-kekus, ProAgria, ja Tukes 

- ELY-keskus osallistuu myös maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tarkoittamana valtion viran-

omaisena alueensa maakuntakaavojen viranomaisneuvotteluihin ja työneuvotteluihin sekä laatii 

maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) mukaisen lausunnon asiasta 

- Ympäristöön liittyvät tukimuodot ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnot 

- Ravinteiden kierrätyksen suunnitelma: yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa, ympäris-

tövastuualue 

- Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke jonka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hallinnoi ja maaseutuyk-

sikön vastaava hanketoiminta 

- Vesien suojeluun ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseen varatut maaseutuohjelman erillisva-

rat koordinoidaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, saman tyyppiset hankkeet voidaan rahoit-

taa myös maaseutuyksikön kiintiöstä 
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-  EIP-hankkeet, katso kohta 3.2.3, myös ELY-keskus voi rahoittaa alueellaan elinkeinojen kehittä-

mishankkeita, jotka auttavat yrityksiä uudistumaan ja lisäämään kansainvälistä yhteistyötä. 

- Kuntien rakennustarkastajien tekemät tarkastukset ja havainnot sekä tarkastuksesta laaditut to-

distukset ja ELY-keskuksen vastaava toiminta ja mainittujen tehtävien yhteys ELY-keskuksen rahoi-

tustoimintaan.  

 

Maksajavirastosopimus Maaseutuviraston kanssa 

- Maaseutuyksikön tehtävät on jaettu viiteen ryhmään. Ryhmät ovat maaseudun kehittämisryhmä, 

maatilojen kehittämisryhmä, ympäristöryhmä, valvontaryhmä ja elintarviketurvallisuusryhmä. Jo-

kaisella ryhmällä on oma ryhmäpäällikkö. Maaseutuyksikön maksatustehtävät hoidetaan yksikön 

maksatusryhmässä jossa on oma maksatuspäällikkö. 

- Yksikössä suunnitellaan yksikön toimintaa ja valmistellaan seuraavan vuoden tulostavoite-esitystä. 

Vuosittain käydään tulosneuvotteluja ohjaavien tahojen kanssa kuluneen vuoden toiminnasta ja 

seuraavan vuoden tavoitteista. Sovittujen tavoitteiden seuranta on jatkuva prosessi ja se on ensisi-

jaisesti yksikön ja yksikön ryhmien vastuulla. 

- Maaseutuvirasto (Mavi) toimii Suomen maksajavirastona. Maksajavirastot ovat EU:n jäsenvaltioi-

den viranomaisia, jotka vastaavat Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto), ja 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien tukijär-

jestelmien toimeenpanosta ja valvonnasta. Maksajavirasto huolehtii maksujen suorittamisesta ja 

varmistaa, että menojen tukikelpoisuus ja unionin sääntöjen noudattaminen tarkastetaan ennen 

maksujen hyväksymistä. Maaseutuvirasto vastaa sille säädettyjen tehtävien suorittamisesta unionin 

maksajavirastoa koskevien säännösten mukaisesti. Maaseutuvirasto ottaa huomioon komission 

suuntaviivoissa maksajaviraston tehtävien siirrolle asetetut vaatimukset. Maaseutuvirasto on siir-

tänyt yllä mainittuihin rahastoihin kuuluvia rahoitustehtäviä ELY-keskuksille, ja delegoitujen tehtä-

vien osalta on laadittu Maaseutuviraston ja ELY-keskuksen allekirjoittama sopimus delegoitujen 

tehtävien hoitamisesta. Ylijohtaja ja yksikön päällikkö allekirjoittavat Maaseutuviraston ja ELY-

keskuksen välisen maksajavirastosopimuksen. Maksajavirastosopimuksessa on erityisesti nostettu 

esille tehtävien eriyttämiseen, tietoturvaan, petosten torjuntaan ja takaisinperintään liittyviä vaa-

timuksia. Mainitut asiat ovat ensisijaisesti maaseutuyksikön vastuulla. 

- ELY-keskus antaa vuosittain Maaseutuvirastolle vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittami-

sesta kyseessä olevan varainhoitovuoden osalta. Ylijohtaja allekirjoittaa vakuutuksen. Vakuutuksel-

la hän vakuuttaa että ELY-keskukselle delegoidut tehtävät on hoidettu maksajavirastosopimuksen 

edellyttämällä tavalla. Sopimuksen noudattamista seurataan yksikössä ja ryhmissä. Vakuutuksen 

valmistelu on yksikön vastuulla. Valmistelutyö tapahtuu myös yksikön kaikissa ryhmissä, osaksi ym-

pärivuotisena toimintana. ELY-keskuksilta saatujen vakuutusten ja Mavin oman valmistelutyön pe-

rusteella Mavi antaa vuorossaan vakuutuksen komissiolle. 

- Valtaosa maaseutuyksikön kehittämistoiminnasta ja tukitoiminnasta, lähinnä erilaisten viljelijätuki-

en muodossa, tapahtuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 (maaseutuoh-

jelma) nojalla. Maaseutuohjelma koskee maaseudun ja maatilojen kehittämistä, maaseudun yritys-

ten tukemista sekä luonnonhaittakorvauksiin, ympäristökorvauksiin, ympäristösopimuksiin ja luo-

musitoumuksiin liittyviä tukimuotoja ja toimenpiteitä sekä Leader-toimintaa. Maaseutuohjelma on 

siis laaja kokonaisuus ja vastuu maaseutuohjelman toteuttamisesta ELY-keskuksen osalta on yksi-

kön päälliköllä. Maaseutuohjelman alueellisesta toteuttamisesta kaikkien osa-alueiden osalta ra-
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portoidaan kerran vuodessa. Raportointi koskee myös viestintää varten tarkoitettua teknistä apua, 

joka on myönnetty ELY-keskukselle maaseutuohjelman toteuttamisen edistämistä varten. Yksikössä 

käytetään myös kokonaan kansallisia rahoitusmuotoja ja myönnetään myös kokonaan kansallisia 

tukia.  

 

Henkilöresurssit / maaseutuyksikkö / Kokkola 

Henkilöitä yhteensä 

- 12 vakituista virkaa 

- 2 määräaikaista virkaa 

Henkilöstön jakautuminen tehtäväalueittain 

1. Maatalouden suorien tukien tarkastus (kuntien myöntämien tukien tarkastus), 5 hlöä + määräaikai-

nen 1 hlö + harjoittelijoita 

2. Maatalouden rakennetuet, 2 hlöä (investointituet ja aloitustuet) 

3. Maaseudun yritystuet, 1 hlö  

4. Maaseudun kehittämishankkeet ja leader –hanke ja -yritystuet, 2 hlöä 

5. Maksajia eri ryhmille, 4 hlöä 

6. Erityisympäristötukisopimuksien hallinnointi (luomu ym.), 1 hlö 

 

Vuosittainen talousarvio ja rahoitus / maaseutuyksikkö / Kokkola 

 

Valtion rahoitus ja lisäksi EU:n maaseuturahaston teknistä tukea 2 htv.  

 

Maaseutuyksikön Kokkolan henkilökunnan palkka- ja matkakustannukset ovat noin 800 000 €/v. Suurin osa 

tästä toimintamäärärahasta tulee KEHAn kautta. Kahden henkilön palkka tulee maaseuturahaston teknises-

tä tuesta (MMM) ja pieni osa on korvamerkitty EU-tukien tarkastustoimintaan (KEHA:sta/TEM). Muita kus-

tannuksia (toimitilat, hankinnat, tarvikkeet, laitteet jne.) hallinnoi KEHA-keskus eikä yksikössä ole niistä 

seurantaa.  
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Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tilastoja Keski-Pohjanmaan alueella 

 

Toimenpide (Keski-Pohjanmaa) Määrä / euroa vuodessa 
keskimäärin 

Muuta 

Valvonnat  100 kpl /5%:n otannat 
tukityypeittäin sekä ris-
tiintarkastukset 

n. 28-30 % koko Pohjanmaan ELY-
keskuksen alueen valvonnoista 
 

Hanke- ja yritystukiin myönnetyt varat 
 

2 milj € n. 30 % koko Pohjanmaan ELY-
keskuksen alueen maaseuturahas-
ton myöntökiintiöstä 

Leader-ohjelman hanke- ja yritystukiin 
myönnetyt varat  

430 000 €  

Maatilainvestointeihin ja aloitustukiin 
myönnetyt varat 

3,2 milj € avustus  
7,2 milj. € korkotukilaina 

vuodesta riippuen 22-46 % koko 
Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen 
maaseuturahaston ja kansallisten 
varojen myöntökiintiöstä 

Ympäristön erityistuet, ympäristösopi-
musten ja luonnonmukaisen tuotannon 
korvaukset 

1,5 milj. €   

YHTEENSÄ  
keskimäärin vuodessa noin 

14,3 miljoonaa euroa  
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2.2 Maaseutuhallinnon yhteistoimintayksiköt 
 

Yleistä maaseutuhallinnosta 

 

Tällä hetkellä maaseutuhallintoa ohjaa laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (30.3.2010/210). 

Kunta vastaa alueellaan maaseutuhallinnon järjestämisestä siten, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat 

hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön kannalta asianmukaisella tavalla. Kunnan on 

muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka alueella toimii 

vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai yhteisöä (maatalousyrittä-

jä). Kunnan alueella maaseutuhallinto on järjestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuu-

dessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon teh-

täviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Jos vaatimukset tila- ja henkilöstömäärän suhteen eivät kunnassa 

täyty, kunnan on liityttävä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen (yhteis-

toiminta-alue). Yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi siihen liittyvien kuntien on sovittava kuntalain 

(365/1995) 76 §:n 2 momentin mukaisesti, että yksi kunta tai kuntien perustama kuntayhtymä vastaa maa-

seutuhallinnon järjestämisestä yhteistoiminta-alueella. Kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä Maaseutuvi-

raston kanssa Euroopan unionin kokonaan tai osaksi rahoittamaan maataloustukeen liittyvien maksajaviras-

totehtävien hoitoa koskeva sopimus.  

 

Keski-Pohjanmaalla on kaksi yhteistoiminta-aluetta, KaseKa ja Kokkola. Kokkolan kaupunki ostaa palveluja 

myös Pedersören yhteistoiminta-alueelta. 

 

Maaseutuhallinnon tehtävät 

Maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät ovat: 

 Maaseututoimen tärkeimmät tehtävät ovat Eu:n ja kansallisten maataloustukien hakemiseen, mak-

satukseen ja neuvontaan liittyvät tehtävät: 

o perus- ja viherryttämistuki 

o nuoren viljelijän tuki 

o luonnonhaittakorvaus 

o ympäristökorvaus 

o kansalliset tuet 

o eläinten hyvinvointikorvaus 

o maidon pohjoinen tuki 

o eu-nautapalkkio 

o uuhipalkkio 

o kuttupalkkio 

o karitsa/kilipalkkio 

o pohjoinen kotieläintuki 

o pohjoinen sika/siipikarjatuki 

o pohjoinen uuhi- ja kuttutuki 

o hirvivahinkokorvaus 

o petovahinkokorvaus 

o erilaiset kriisituet 
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o sitoumuskäsittely 

 maaseudun kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

 hukkakauratarkastukset 

 peto- ja tulvavahinkojen arviointi ja korvausten maksatus 

 maatalousmaan hinta-arviot 

 tukisovelluksen, iacsin, tukioikeusrekisterin, kartturin, lammas- ja vuohirekisterin, pääsynhallinnan, 

eläintenpitäjärekisterin, sähköisen arkiston ja sikarekisterin käyttäminen 

 asiakirjojen arkistointi ja postitus 

 asiakaspalvelutilanteet eri välineillä useassa toimipisteessä 

 kunnan kehittämismäärärahojen hallinnointi 

 maanomistajien neuvonta 

 maanvuokrasopimusten tekeminen maanomistajien ja viljelijöiden välillä 

 eläintenpitäjien ja pitopaikkojen rekisteröinti ja ylläpito 

 kriisiajan poikkeustehtävät mm. päivittäistavarahuolto ja maatalous 

 

Alueella toimivat maaseutuhallinnon yhteistyöalueet 

Maaseutuyksikkö KaseKa 

Yleiskuvaus 

Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalveluiden järjestämisestä Halsuan, Kaustinen, Lestijärven, Per-

hon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa.  Maaseutuyksikkö KaseKa hoitaa kunti-

en lakisääteiset maataloushallinnon palvelut sekä tekee yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Ka-

seKa:n toimintamalli on hajautettu ja palvelut tuotetaan lähipalveluna: jokaisessa sopijakunnissa on maa-

seutuhallinnon palvelupiste. Maaseutuasiamiehet ovat päivittäin keskinäisessä yhteydessä sähköisten työ-

kalujen kautta, kuten mm. sähköpostin ja skype:n kautta.  

Yhteistoimintayksikkö aloitti toimintansa kuntien välisellä yhteistoimintasopimuksella 1.1.2013. Hallinnoiva 

kunta on Lestijärvi. Päätösvaltaa yhteistoiminta-alueella käyttää sopijakuntien yhteinen lautakunta: Lesti-

järven kunnan maaseutulautakunta. Maaseutulautakunnan alaisena palveluorganisaationa toimii Maaseu-

tuyksikkö KaseKa. KaseKan viranhaltijat (maaseutuasiamiehet) ovat toimivaltaisia koko yhteistoiminta-

alueella. Johtava maaseutuasiamies on Jukka Hautamäki. Lisätiedot www.kaseka.fi 

Henkilöstöresurssit 

KaseKan henkilöstömäärä on 7 henkilöä.  

 

Vuosittainen talousarvio ja rahoitus 

KaseKa toimii kuntien rahoituksella. Vuosittainen talousarvio on noin 400 000,- euroa. 

 

 

http://www.kaseka.fi/
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Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tilastoja 

Tukea hakeneita tiloja oli vuonna 2016 821 tilaa (vuonna 2015 833 tilaa), EU-tukia maksettiin vuonna 2015 

34,42 milj.€ (vuonna 2014 39,69 milj.€). 

 

Kokkolan kaupungin maaseutuhallintopalvelut 

Yleiskuvaus 

 

Kokkolan maaseututoimi vastaa Kokkolan kaupungin maaseutupalveluiden järjestämisestä.  Maaseu-

tuasiamiesten toimipisteet ovat Kokkolan kaupungintalolla sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan aluetoimistoil-

la. Johtavana maaseutuasiamiehenä toimii Jaana Ingalsuo. Kokkolassa on maaseutulautakunta joka päättää 

vuosittain Kokkolan kaupungin myöntämistä kehittämismäärärahoista. Kehittämismäärärahoja on käytetty 

mm. maksullisen lomituksen tukemiseen sekä erilaisiin maatiloja koskeviin laskelmiin. Määrärahaa on ollut 

käytössä 60 000€. 

 

Henkilöstöresurssit 

 

Kokkolan kaupungissa työskentelee 3 maaseutuasiamiestä. Pedersören yhteistoiminta-alueelta ostetaan 

tällä hetkellä maaseutuasiamiehenpalvelua 2pv/vko. Lisäksi KaseKa:n kanssa on yhteistyösopimus. 

 

Vuosittainen talousarvio ja rahoitus 

 

Maaseutuhallinto on Kokkolan kaupungin rahoittamaa ja vuosittainen talousarvio on noin 300 000 euroa. 

 

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tilastoja 

 

Tukea hakeneita tiloja oli vuonna 2016 434 tilaa (vuonna 2015 453 tilaa). EU-tukia maksettiin vuonna 2015 

16,5 milj€ (vuonna 2014 19,3m€) 
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2.3 Lomituspalvelut 
 

Yleistä lomituspalveluista 

 

Lomituspalveluiden tarkoituksena on turvata maatilan toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun 

aikana sekä maksullisen lomittaja-avun järjestäminen. Vuodesta 2010 alkaen turkistuottajilla on oikeus 

lomituspalveluihin.  

 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut 

 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (LPL) mukaan maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on 

tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan toteutumista, työssä jaksamista ja työurien pidentymistä. Maatalo-

usyrittäjän lomituspalveluja ovat vuosilomalomitus, sijaisapu ja maksullinen lomittaja-apu. Vuosilomaoike-

us on 26 päivää ja vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi saada tuettua maksullista lomittaja-apua 

enintään 120 h.  

 

Pääsääntöisesti lomituspalveluihin ovat oikeutettuja maatalousyrittäjät, joilla on voimassa pakollinen 

MYEL-vakuutus ja joiden maatalousyrityksen kotieläintuotanto käsittää vähintään kuusi kotieläinyksikköä.   

Lomituspalveluja voi saada vain maatalousverotuksen piiriin kuuluvan kotieläintalouden harjoittamiseen.  

Vuoden 2016 alusta lukien kasvinviljelytyöt jäivät lomituksen ulkopuolelle, joten pelkästään kasvinviljelyä 

harjoittavilla ei ole enää oikeutta lomituspalveluihin.  Täyttä työkyvyttömyyseläkettä, vanhuuseläkettä tai 

työttömyyspäivärahaa saavalla ei ole lomaoikeutta. Vuosiloma on tarkoitettu vain päätoimisille karjatalous-

yrittäjille. Sijaisapua esimerkiksi sairauden tai äitiysloman ajaksi voi saada myös sivutoiminen sivutoiminen 

maatalousyrittäjä, jos hänen työpanoksensa maatalousyrityksessä on merkittävä. 

 

Yrittäjällä on mahdollisuus vuosittain valita, käyttääkö hän kunnan järjestämiä lomituspalveluja vai järjes-

tääkö lomituksensa itse. Kaikkien samalta tilalta lomaan oikeutettujen tulee valita sama järjestelmä. Itsejär-

jestetyssä lomituksessa yrittäjä järjestää lomituksen ostamalla palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityl-

tä palvelun tuottajalta, jolle lomituksen suorittamisen jälkeen kunta maksaa korvauksen palvelun tuottami-

sesta. 

 

Turkistuottajien lomituspalvelut 

 

Turkistuottajat voivat saada lomituspalveluja MYEL-vakuutettuina tai YEL-vakuutettuina. MYEL-

vakuutettujen turkistuottajien oikeus lomituspalveluihin määräytyy Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 

(LPL) mukaisesti. YEL-vakuutettujen ja EVL:n piiriin kuuluvien turkistuottajia lomituspalveluja järjestetään-

Turkistuottajien lomituspalvelulain (LTL) mukaisesti.  LTL:n mukaan turkistuottajalla on oikeus saada maksu-

tonta vuosilomaa ja maksullista lisävapaata. Turkistuottajien lomituspalvelua järjestetään siirtomäärärahal-

la ja STM vahvistaa vuosittain turkistuottajakohtaisen lomituspalvelujen enimmäismäärän. Vuonna 2016 

turkistuottajalla on mahdollisuus pitää 18 päivää vuosilomaa ja enintään 120 tuntia lisävapaata.  

 

LTL:n mukaisiin lomituspalveluihin ovat oikeutettuja turkistuottajat, jotka harjoittavat ammattimaista tur-

kiseläintaloutta ja jotka ovat sidoksissa turkiseläinten päivittäiseen hoitotyöhön ja joilla on pakollinen YEL-

vakuutus. Edellytyksenä on myös, että turkistuotannosta saatavaa tuloa verotetaan elinkeinoverolain mu-
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kaan (EVL) ja tilalla on vähintään kuusi eläinyksikköä. Lomituspalveluihin ei ole oikeutettu yrittäjä, joka saa 

täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea 

Myös turkistuottajalla on mahdollisuus vuosittain valita, käyttääkö hän kunnan järjestämiä lomituspalveluja 

vai järjestääkö lomituksensa itse. Periaatteet ovat samat kuin maatalousyrittäjien lomituspalveluissa. 

 

Lomituspalvelujen organisointi 

 

Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) kuuluvat lomituspalvelujen yleinen johto, ohjaus ja valvonta. Maata-

lousyrittäjien eläkelaitos (Mela) vastaa palvelujen toimeenpanosta.  

 

Melan on huolehdittava paikallishallinnon järjestämisestä siten, että lain mukaiset palvelut voidaan toteut-

taa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti kaikissa niissä kunnissa, joissa palvelujen tarvetta esiintyy. 

Melan on järjestettävä paikallishallinto ensisijaisesti kuntien kanssa tekemiensä toimeksiantosopimusten 

avulla. Niille alueille, joilla paikallishallintoa ei voida toteuttaa toimeksiantosopimusten perusteella, Melan 

on pystytettävä omat paikallisyksikkönsä. Käytännössä paikallishallinto on toiminut koko maassa toimek-

siantosopimusten perusteella. Melan omia paikallisyksikköjä ei ole toistaiseksi tarvittu. Mela on pyrkinyt 

yhdistämään paikallisyksikköjä aiempaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotta toiminnan taloudellisuus ja 

palvelujen joustava järjestäminen voitaisiin turvata. Tällä hetkellä paikallisyksikköjä on 44. Maatalousyrittä-

jien lomituspalveluja koskevan toimeksiantosopimuksen tehneistä kunnista 30:llä on myös sopimus turkis-

tuottajien lomituspalvelujen järjestämisestä. Tällä hetkellä turkistuottajien lomituspalveluja käyttäviä yrittä-

jiä on kuitenkin vain runsaan 20 paikallisyksikön alueella.  

 

Paikallisyksikön on järjestettävä lomituspalvelut toimialueellaan toimiville maatalousyrittäjille ja turkistuot-

tajille. Paikallisyksikössä on nimetty vastuuhenkilö, joka päättää lomituspalvelujen antamisesta, itse järjes-

tetystä lomituksesta maksettavasta korvauksesta ja asiakasmaksujen perinnästä. Paikallisyksikön päätök-

seen voi hakea oikaisua Melalta. Melan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain nojalla antamaan päätök-

seen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Paikallisyksikkö voi järjestää palvelut käyttämällä 

palveluksessaan olevia lomittajia tai ostamalla palvelut julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.  

 

Paikallisyksikköjen henkilöstöön sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), jonka 

liitteessä säädetään maatalouslomittajia koskevista erityismääräyksistä mm. säännöllisestä työajasta, lisä- 

ja ylityöstä, erilliskorvauksista, varallaolosta ja työajan sijoittelusta sekä matkakustannusten korvaamisesta. 

 

Keski-Pohjanmaan lomituspalvelujen paikallisyksiköt 

 

Keski-Pohjanmaan maaseutualueilla toimii 2 itsenäistä paikallisyksikköä: Kaustinen ja Toholampi. Lomitus-

palveluyksiköiden hallinto ja johtaminen on keskitetty em. kuntiin ja palvelua on hajautettu sopimusaluei-

den kuntiin.   Pedersören kunta järjestää lomituspalvelut alueella, joka oli Kokkolan kaupunki 31.12.2008 

saakka. 

 

Toholammin paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut Toholammin ja Lestijärven kuntien, Kannuksen kau-

pungin sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueella. Vuonna 2016 lomituspalvelujen piirissä on 342 maatilaa 

(604 maatalousyrittäjää) ja 15 turkistilaa. Yksikköön kuuluu lomituspalvelujohtaja, lomasihteeri ja 4 johta-

vaa lomittajaa. Paikallisyksikön palveluksessa on yhteensä 100-200 eri henkilöä vuoden aikana. Paikallisyk-
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sikön lomituspalvelujohtaja ja lomasihteeri ovat virkasuhteisia ja johtavat lomittajat työsuhteisia.  Lomitus-

palvelujohtaja toimii maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisena vastuuhenkilönä ja lomasihteeri 

turkistuottajien lomituspalvelulain mukaisena vastuuhenkilönä. Lomituspalvelut ovat kunnanhallituksen 

alaisuudessa. Lomatoimi on oma osastonsa, jonka osastopäällikkönä on lomituspalvelujohtaja ja hän on 

samalla kunnan johtoryhmän jäsen. Kunnanjohtaja on lomituspalvelujohtajan esimies. Johtavilla lomittajille 

on jaettu vastuualueet.  Lomituspalvelu tukeutuu kunnan ohjelmistoihin ja järjestelmiin. Hallinnon pääasial-

linen toimipaikka on Toholammin kunnantalolla. Johtavat lomittajat käyvät pitämässä sivuvastaanottoja 

Kälviällä  1 pv/vko, Kannuksessa, Lestijärvellä 1 pv/kk  ja Ullavassa 1 pv/kk . 

 

Kaustisen paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjän ja turkistuottajien lomituspalvelut Halsuan, Kausti-

sen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella. Yksikköön kuuluu lomituspalvelupäällikkö, lomasihteeri ja 3 johta-

vaa lomittajaa. Kaustisen lomituspalveluyksikössä on 67 vakituista ja 5 määräaikaista kk-palkkaista lomitta-

jaa. Lisäksi lyhytaikaisissa ja tilapäisissä lomitustehtävissä on noin 200 henkilöä vuodessa. Paikallisyksikön 

johtaja on Kaustisen kunnan virassa, samoin lomasihteeri. Hallinnossa muut ovat toimessa. Lomituspalvelu-

johtaja toimii sekä maatalousyrittäjien että turkistuottajien lomituspalvelulain mukaisena vastuuhenkilönä. 

Työnantajana on Kaustisen kunta. Lomitus toimii kunnanhallituksen alaisuudessa ja kunnanjohtaja on lomi-

tuspalvelupäällikön esimies. Jokaisessa kunnassa on sivutoimipisteet, joissa yksikön henkilöstöä on tavatta-

vissa. Henkilöstö hoitaa tehtäviään yli kuntarajojen. Lomituspalvelu tukeutuu kunnan ohjelmistoihin ja jär-

jestelmiin. 

 

Pedersören paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjien lomituspalvelut alueella, joka oli Kokkolan kau-

punki 31.12.2008 saakka. Kanta-Kokkolan alueella on maatiloja 30 ja näillä tiloilla toimii 42 yrittäjää. Peder-

sören paikallinen lomituspalveluyksikkö järjestää myös turkistuottajien lomituspalvelut alueella, joka oli 

Kokkolan kaupunki 31.12.2008 saakka. Alueella on 1 turkistarha. Kokkolan alueella työskentelee 6 kokoai-

kaista ja 2 osa-aikaista lomittajaa, lisäksi 2 henkilöä asuu Kokkolassa ja työskentelee Kruunupyyn alueella.  

Kokkolan sivutoimipisteessä on rajoitettu aukiolo 2 pv /vko. 

 

Lomituspalveluyksiköissä toimii yhteistoimintaryhmä, jossa ovat edustettuina lomahallinto, maatalousyrit-

täjät ja maatalouslomittajat. Yhteistoimintaryhmän tehtävänä on: 

- toimia lomahallintohenkilöstön tukena lomituspalveluiden järjestämiseen liittyvissä käytännön kysymyk-

sissä 

- palveluiden toimeenpanon ja lomituksen käytännön toteutuksen seuranta sekä huolehtiminen siitä, että 

lomituspalvelusäädösten tarkoitus ja tavoite toteutuu 

-  yhteistoiminnan edistäminen palveluiden käyttäjien, lomitushallinnon ja lomittajien välillä 

- lomituspalveluiden oikeudenmukaisuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden edistäminen 

- tiedon välittäminen sidosryhmien kesken lomituspalveluiden toimeenpanoon liittyvissä asioissa sekä asia-

kaspalautteen seuranta 

 

Yhteistoimintaryhmät toimivat käytännössä lomituspalvelujohtajien työn tukena: ne tuovat kuulumisia 

kentältä, ryhmässä pohditaan asioita ja haetaan kehittämisajatuksia. 
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Toimintamallit 

 

Lomituspalvelujen hallinto on keskitetty paikallisyksikköjä hallinnoivien kuntien kunnanvirastoille, mutta 

johtavat lomittajat käyvät pitämässä sivuvastaanottoja eri puolilla paikallisyksikköä.  Lomittajat toimivat 

tehtävänsä mukaisesti hajautetusti asiakkaiden tiloilla.  

 

Sekä maatalous- että turkisyrittäjät jättävät vuosilomahakemukset paikallisyksiköihin, minkä jälkeen vas-

tuuhenkilöt tekevät päätökset lomaoikeuksista. Vuosilomahakemusten yhteydessä yrittäjät jättävät myös 

pyyntöjä vuosilomien ajankohdista, mutta hakemusta voi siltä osin täydentää myöhemmin. Sijaisapuhake-

mukset tehdään kirjallisesti ennen lomituksen aloittamista (myös Lomitusnettiin, sähköpostiin tai tekstivies-

tinä jätetty hakemus hyväksytään).  Lomittajatarvetta voidaan ennakoida lomaan oikeutettujen yrittäjien 

määrän perusteella. Lomitusten suunnittelua helpottaa, jos lomavaraukset tehdään mahdollisimman hyvis-

sä ajoin. Lomitusten suunnittelussa täyttyy varautua myös yllättäviin sijaisapuihin, jolloin lomituspalvelua 

pitää pystyä tarjoamaan äkillisesti sairastuneelle yrittäjälle. Toiminnassa on siis tiedossa vakituinen palvelu-

tarve, mutta lisäksi on arvioita ja varattava ylimääräisen resurssien tarve nopeiden tilanteiden hoitamiseen. 

 

Toimeksiantosopimuksessa Mela sitoutuu toimittamaan paikallisyksiköiden käyttöön tietojenkäsittelyoh-

jelman lomituksen toimeenpanoa varten sekä vastaa sen toimivuudesta ja ajan tasalla pitämisestä.  Maata-

lousyrittäjien lomituspalvelujen toimeenpanoa hoidetaan Lomitusnetti-ohjelmalla, josta on viranomaiskäyt-

töön tarkoitetun sovelluksen lisäksi myös yrittäjille ja lomittajille tarkoitetut sovellukset.  1.1.2016 voimaan 

tulleen lakimuutoksen jälkeen Mela ei ole saanut toimitettua Lomitusnetistä lainmukaisesti toimivaa versio-

ta. Tämä on lisännyt merkittävästi hallinnon työtä. Turkistuottajien lomituspalvelujen toimeenpanoa hoide-

taan excel-taulukoilla.  

 

Tukipalvelut (talous- ja henkilöstöhallinto sekä ict-palvelut) hoidetaan paikallisyksikköä hallinnoivan kunnan 

käytännön mukaisesti omana työnä tai ostopalveluna. Lomituspalveluilla on käytössä kunnan muiden toi-

mintojen kanssa yhteiset ohjelmat.       

 

Henkilöstöresurssit 

 

Paikallisyksikköjen henkilöstömäärät Kaustisen, Toholammin ja Pedersöre / Kokkolan osalta ovat v. 2016: 
 

Paikallisyksikkö Johto ja  
hallinto 

 

Vakituiset  
lomittajat 

Määräaikaiset Tilapäiset / 
lyhytaikaiset* 

Kaikki 
yhteensä 

Kaustinen 5 62 5 200 272 

Toholampi 6 96 6 200 308 

Pedersöre/Kokkola  8   8 

Yhteensä 11 158 11 400 580 
 

* (henkilöt, jotka lomittavat vähintään yhden päivän vuoden aikana) 

 

Toholammin ja Kaustisen paikallisyksiköissä toimii yhteensä 169 vakituista tai määräaikaista henkilöä. Pe-

dersöre / Kokkolassa toimii 6 kokoaikaista ja 2 osa-aikaista maatalouslomittajaa. 

 



       16.2.2017 
MAAKUNTAPALVELUT: Maaseutupalvelut -työryhmä 

 

Maakuntauudistus | Keski-Pohjanmaan maakunta  Sivu 21 / 27  

Esivalmisteluvaihe 

Kaustisen htv:t v. 2015: 81,02 htv maatalouslomittajia + 5 htv hallinnosta.  

Toholammin htv:t v. 2016: 104,74 htv (ei sisällä tilapäisiä työsuhteita) + 6 htv hallinnosta. 

 

 

Vuosittainen talousarvio ja rahoitus 

 

Paikallisyksiköiden tilinpäätöksen summat olivat vuonna 2015 seuraavat: 

 

Paikallisyksikkö Hallintoraha Lomitus Turkistilat Yhteensä 

Kaustinen 310 000 3 650 000 242 000 4 202 000 

Toholampi 434 000 5 795 000 69 000 6 298 000 

Pedersöre/ Kokkola 56 000     554 000  600 000 (arvio) 

Yhteensä 800 000 10000 000 311 000 11 100 000 

 

 

Lomituspalveluiden toiminta rahoitetaan molemmissa paikallisyksiköissä täysin valtion taholta, ilman kunti-

en osuuksia. Valtion rahoitus tulee paikallisyksiköille Melan kautta. Hallinnolle tuleva rahoitus määräytyy 

paikallisyksikön toimialueella sijaitsevissa kunnissa edellistä varainhoitovuotta edeltäneen vuoden aikana 

lomitettujen päivien määrän perusteella.  Hallinnon henkilöstön määrä ja muu toiminta on mitoitettu sen 

mukaan, että valtiolta tuleva hallintoraha riittää kustannusten kattamiseen.  Jos hallintoraha olisi suurempi, 

olisi hallinnolla enemmän resursseja mm. tilakäynteihin. Valtio korvaa lomituskustannukset täysimääräisinä 

edellyttäen, että paikallisyksikkö on toiminut lainsäädännön ja KVTES:n mukaan.  

 

Toiminnan rahoitus on STM:n budjetissa, jonka kautta Mela jakaa rahoituksen paikallisyksiköille kuukausit-

taisina maksuerinä. Lomituspalvelujen järjestämiseen maksettua ennakkoa tarkistetaan kaksi kertaa vuo-

dessa. Lopullinen kustannusselvitys (valtionkorvausselvitys) tehdään Melalle seuraavan vuoden huhtikuun 

loppuun mennessä. Tämän selvityksen perusteella Melaa perii takaisin liikaa maksettuja ennakoita tai mak-

saa tarvittaessa maksaa lisää. 

 

Lomituspalvelut ovat osa maatalousyrittäjien ja turkistuottajien sosiaaliturvaa, minkä vuoksi toiminta on 

STM:n alaista.  Asiakkaat ovat osittain samoja maaseutuhallinnon kanssa.   

 

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tilastoja 

 

Paikallisyksikköjen asiakasmäärät vuonna 2016 ovat seuraavat: 

 

Paikallisyksikkö 
Maatalousyrittäjiä Maatilat Turkisyrittäjät Turkistilat 

(lomaoikeudelliset)       

Kaustinen 414 244 68 57 

Toholampi 604 342 20 15 

Pedersöre (Kokkola) 42 30 1 1 

Yhteensä 1 061 616 89 73 
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Asiakasmäärän vähenemiseen ovat vaikuttaneet muun muassa 1.1.2016 voimaan tullut lakimuutos, jolla 

lomituspalveluiden ulkopuolelle rajattiin alle kuuden kotieläinyksikön karjatilat sekä kasvinviljelijät. Maata-

louden yleisestä tilasta (mm. maidon hinnan laskusta) johtuen tilat ovat luopuneet karjataloudesta. Kausti-

sella lomituksen piiristä jäi pois vuonna 2016 30 henkilöä, Toholammilla vähemmän.  Karjataloustilojen 

määrä on vähentynyt noin 15 tilaa vuodessa. Pedersören osalta ennusteen mukaan sekä maataloustilojen 

että turkistarhojen lukumäärä vähenee lähivuosina. Pedersören paikallisyksikön alueella lomituspalveluja 

hakevien tilojen lukumäärä väheni 6 % vuodesta 2015 vuoteen 2016 ja turkistuottajien osalta vastaava 

osuus oli 18 %.  Tulevaisuutta on vaikea arvioida, mutta nähtävissä on, että asiakasmäärät ja lomituspäivien 

määrä vähenevät jatkossa merkittävästi. Palvelujen käyttöön on vaikuttanut myös 1.1.2016 voimaan tulleet 

lomituspalvelumaksujen korotukset sekä sijaisapuperusteiden karsiminen. Lomituspalvelumaksuihin tuli 

alennuksia vuodelle 2017, millä on todennäköisesti merkittävä vaikutus muun muassa sijaisavun käyttöön.   

 

Lomituspäivien määrä v. 2016 Kaustisen, Toholammin ja Pedersören (Kokkola) yksiköissä (www.mela.fi): 

 

Paikallisyksikkö Vuosilomapäivät Sijaisapupäivät 
Tuettu maksul-
linen lomituspv 

Yhteensä pv 

  

Kaustinen 10 819   6 403 1 500 18 722 

Toholampi 15 997 10 095 3 488 29 580 

Pedersöre (Kokkola) 1 484 1 364 387 3 235 

Yhteensä 28 673 18 174 5 478 52 331 

 

 

 

 

  

http://www.mela.fi/
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3. Maaseutupalveluiden ja ympäristöterveydenhuollon rajapinnat 
 

Ympäristöterveydenhuolto on luonteeltaan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Ympäristöterveydenhuol-

lon tarkoituksena on neuvonnan ja valvonnan avulla turvata puhdas ja terveellinen elinympäristö sekä elin-

tarvikkeet. Maaseudun yrittäjien toiminta kuuluu usein ympäristöterveydenhuollon piiriin. 

1 Elintarvikevalvonta 

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta on osa suunnitelmallista elintarvikevalvontaa. 

Alkutuotannon valvontaan kuuluvat mm. maidontuotannon hygienian valvonta, hunajan tuotannon valvon-

ta sekä lihaksi kasvatettavien eläinten elintarvikekelpoisuuden varmistaminen alkutuotantopaikalla. Alku-

tuotannon valvonnassa havaitut puutteet laajennetaan hallinnollisesti täydentävien ehtojen valvonnaksi, 

tällä hetkellä läänineläinlääkärien toimesta. 

Osana EU:n elintarvikevalvontaa toteutetaan Suomessa elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmaa. Osa 

tästä näytteenotosta suoritetaan elintarvikevalvonnan yhteydessä (kunta), osa täydentävien ehtojen val-

vonnan yhteydessä (AVI). 

Osaa alkutuotannon tuotteista saa alkutuottaja myydä suoraan kuluttajalle MMMa eräistä vähäriskisistä 

tuotteista annetun asetuksen salliman määrän, ilman erityistä elintarvikehuoneistoilmoitusta esim. raaka-

maito, hunaja ja kananmunat. 

Maatalouden harjoittajan laajentaessa toimintaansa lihan myyntiin tai pienimuotoiseen ravintola ja kahvila 

toimintaan tai pienimuotoiseen valmistukseen, vaaditaan yrittäjältä elintarvikehuoneistoilmoitus. Hyväk-

symismenettelyn kautta hyväksytään eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavat elintarvikehuoneistot ja esim. 

laajamittaista raakamaidon myyntiä harjoittavat huoneistot tai tilateurastamot. Elintarvikehuoneistoja val-

votaan valvontasuunnitelman mukaisesti. 

2 Terveydensuojeluvalvonta 

Terveydensuojeluvalvonnassa keskitytään elinympäristön terveellisyyteen. Terveydensuojeluvalvonta antaa 

usein rakennusvalvonnalle lausuntoja esim. eläinsuojien rakennuslupavaiheessa. Maatilojen laajentaessa 

toimintaansa maatilamatkailuun, tulee majoitustoiminta terveydensuojelun valvonnan piiriin ilmoitusme-

nettelyn kautta. 

3 Eläinten terveyden- ja hyvinvoinninvalvonta 

Eläinten terveyttä valvotaan suunnitelmallisilla näytteenotto- ja valvontakäynneillä. Terveysvalvontaohjel-

mien tarkoitus on osoittaa esim. kansainvälisille kauppakumppaneille eläintautitilanne luotettavasti. Lisäksi 

samalla ylläpidetään valmiutta helposti leviävien ja vaarallisten eläintautiepidemioiden varalta.  

Eläinten hyvinvointia valvotaan lähinnä epäilyilmoitusten perusteella, joskus valvontasuunnitelman mukai-

nen alkutuotannon hygienianvalvonta laajennetaan välittömästi eläinten hyvinvoinnin valvonnaksi (eläin-

suojelutarkastus), hygienia tarkastuksella havaittujen eläinsuojelulain vastaisuuksien takia. Eläinsuojeluval-

vonnassa havaitut puutteet laajennetaan hallinnollisesti täydentävien ehtojen valvonnaksi, tällä hetkellä 

läänineläinlääkärien toimesta. 
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4 Eläinlääkäripalvelut 

Maaseudun ammattimaisten eläintenpitäjien toiminnan edellytyksenä ovat ympärivuorokauden kohtuulli-

sella välimatkalla saatavilla olevat eläinlääkäripalvelut. Eläinlääkäripalvelut ovat tärkeä osa eläinten hyvin-

vointia. Eläinlääkäripalveluiden painopiste on tilakoon suurenemisen myötä siirtymässä yhä enemmän en-

naltaehkäisevän terveydenhuoltotyön suuntaan. 

5 Yhteistyö ympäristöterveydenhuollon ja maaseutupalveluiden välillä tulevaisuuden Keski-Pohjanmaan 

maakunnassa 

Yhteiset tietojärjestelmät ovat ensiarvoisen tärkeitä valvontaa tekeville viranomaisille. Ohjelmien tulisi toi-

mia saumattomasti yhteen ilman erillistä käsin suoritettavaan tietojen siirtoa. 

Läänineläinlääkärien tähän asti tekemä täydentävien ehtojen valvonta ja eläinten rekisteröinnin ja merkit-

semisen valvonta siirtyy Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon tehtäväksi. Yhteistyötä nykyisen 

Ely-keskuksen valvojien ja valvontaa tekevien eläinlääkäreiden välillä tulisi maakunnassa tiivistää esim. yh-

teisten tarkastusten muodossa.  

Eläintautiepidemioissa ja vaikeissa eläinsuojelutapauksissa on tarvetta eläinlääkäreitä avustavalle henkilö-

kunnalle. Näissä avustavissa tehtävissä tarvitaan kuitenkin usein eläinten käsittelytaitoa, joten esim. maata-

louslomittajat olisivat luonnollinen yhteistyötaho näissä tapauksissa. 
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4. Yhteenvetoa 
 

Yhteenvetoa henkilöstöresursseista 

 

Organisaatio 

Henkilöstöresurssit  
Yhteensä 

Vakituiset Määräaikaiset Osa-aikaiset Htv 

Hlöä Hlöä Hlöä   Hlöä 

Pohjanmaan ELY -keskus 12 2   14 14 

Kaustisen lomituspalveluyksikkö 67 5   83,02 72 

Toholammin lomituspalveluyksikkö 102 6   110,7 108 

Pedersören lomituspalveluyksikkö 6  2 8 8 

KaseKa YTA 7     7 7 

Kokkolan YTA 3   0,2 3,2 3,2 

YHTEENSÄ 197 13 2,2 225,92 217 

 

 

Yhteenvetoa toiminnan rahoituksesta 

 

Organisaatio 
Toimintarahoitus 
vuodessa euroa 

Rahoituslähde 

Pohjanmaan ELY -keskus 800 000,00 Valtio MMM 

Kaustisen lomituspalveluyksikkö 4 200 000,00 Valtio STM 

Toholammin lomituspalveluyksikkö 6 300 000,00 Valtio STM 

Pedersören lomituspalveluyksikkö / Kokkola (arvio) 600 000,00 Valtio, STM 

KaseKa YTA 400 000,00 Kunnat 

Kokkolan YTA 300 000,00 Kunnat 

YHTEENSÄ 12 600 000,00   
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Yhteenvetoa tunnusluvuista eri sektoreilla 

 

Organisaatioiden välittämät tuet ja avustukset 

 

Organisaatio 
Välitetyt avustuk-
set ja tuet, euroa 

(2015) 

Pohjanmaan ELY -keskus 14 300 000,00 

KaseKa YTA 44 025 000,00 

Kokkolan YTA 21 220 000,00 

YHTEENSÄ 79 545 000,00 

 

Maaseutuhallinnon asiakasmäärät 

Maaseutuhallinnon 
YTA-alue 

Tukea hakeneet 
tilat 2016 

Kaseka 821 

Kokkola  453 

Yhteensä 1 274 

 

Lomituspalveluyksiköiden suoritteet vuonna 2015 

Paikallisyksikkö Vuosilomapäivät Sijaisapupäivät 
Tuettu maksul-
linen lomituspv 

Yhteensä pv 

  

Kaustinen 10 819 6 403 1 500 18 722 

Toholampi 15 997 10 095 3 488 29 580 

Pedersöre (Kokkola) 1 484 1 364 387 3 235 

Yhteensä 28 673 18 174 5 478 52 331 

 

Lomituspalveluyksiköiden asiakasmäärät 

Paikallisyksikkö 
Maatalousyrittäjiä Maatilat Turkisyrittäjät Turkistilat 

(lomaoikeudelliset)       

Kaustinen 414 246 68 57 

Toholampi 604 342 20 15 

Pedersöre (Kokkola) 43 30 1 1 

Yhteensä 1 062 618 89 73 
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LIITTEET 
 

1. Henkilöstöluettelot toimenkuvineen 
 

Ei julkinen 


