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KOKOUSMUISTIO 

Aika:   Torstai 17.11.2016 klo 09.00-11.10 

Paikka:  Kaustisen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoustila, Kappelintie 13, Kaustinen 

Osallistujat:   Keski-Pohjanmaan liitto:  Petri Jylhä,  
 Toholammin lomituspalveluyksikkö: Esko Nieminen ja Tuula Järvenpää  
 Pedersören lomituspalveluyksikkö Hanna Björk 
 Reisjärven lomituspalveluyksikkö Urpo Åvist ja Paula Heinonen  
 Kaustisen lomituspalveluyksikkö: Hilkka Kalliokoski ja Satu Nordgren 
 

 

Käsiteltävät asiat 

1.  Kokouksen avaus         
        - Hilkka Kalliokoski avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi 
 - Puheenjohtajana toimi Petri Jylhä 
 - Muistion laatii Hilkka Kalliokoski 
 
 Kokouksen osallistujat esittelivät itsensä ja kertoivat roolistaan organisaatiossaan. 
 
Paula Heinonen: Lomasihteeri, työtehtäviin kuuluu mm. palkanmaksua, laskutusta yms. hallinnon työtä 
 
Urpo Åvist:  - Lomatoimen johtaja, Reisjärven kunnanvaltuusto teki 8.11.2016 päätöksen 
 suuntautumisesta Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Onko Valtioneuvoston päätös myös 
 Keski-Pohjanmaa selviää noin kolmen kuukauden kuluttua. Reisjärvi järjestää myös 
 Haapajärven, Kärsämäen ja Pyhäjärven lomitukset. 
 
Satu Nordgren: - Lomasihteeri, työtehtäviin kuuluu mm. palkanmaksu, laskutus yms. hallinnon työ. 
 
Hilkka Kalliokoski: - Lomituspalvelupäällikkö, Kaustinen hoitaa lomituksen Halsuan, Kaustisen, Perhon ja 
 Vetelin kuntien alueella.  
 
Petri Jylhä: - Päätöksiä emme voi tässä vaiheessa tehdä kun lainsäädäntö puuttuu vielä. 
 Maakuntapalveluiden esivalmisteluvaihe on meneillään. Väliaikaishallinnon on tarkoitus 
 alkaa 1.7.2017. Keskustelua lomituspalveluiden kokonaisuudesta, järjestämisestä ja 
 toimeenpanosta on kuitenkin hyvä käydä ja kartoittaa toiminnan voluumit tämän 
 hetkisen tiedon pohjalta jatkovalmistulua varten. 
 
Hanna Björk: - Pedersören lomituspalveluyksikkö hallinnoi koko ruotsinkielistä Pohjanmaata. Myös Kanta-
 Kokkolaa, joka on Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Kokkolassa on n. 30 maatilaa. 
 Mahdollisesti Laihia siirtyy Pohjanmaan maakuntaan, jolloin yksikön koko säilyisi 
 samankokoisena, myös Kruunupyyn toivotaan olevan Pohjanmaalla.  
 



Tuula Järvenpää: - Lomasihteeri, työtehtäviin kuuluu turkislomituspalvelut, palkat, laskutus yms, hallinnon 
 työ 
Esko Nieminen: vs. Lomituspalvelujohtaja, Toholampi hoitaa lomituksen Toholammin, Lestijärven kuntien, 
 Kannuksen ja Kokkolan kaupunkien alueella pois lukien kanta-Kokkola.  
 Edellisessä lomituspalvelutyöryhmässä nousi esille mm. sgei-palvelut jolloin 
 markkinapuutosalueiden palvelut turvattaisiin. 
 
2. Maakuntauudistuksen valmistelutilanne Keski-Pohjanmaalla, Petri Jylhä 
  - Soite on hyvällä mallilla  
 -  Koite palveluiden (johon lomituspalvelut kuuluvat) osalta työryhmät ovat aloittaneet  
 toimintansa ja tietoja kartoitettu 
 - Maaseutupalveluiden tehtävät, palvelut ja resurssit kartoitetaan, Petrillä on koostepohja 
 jota täydennetään jatkuvasti   
 - Lainsäädäntö keskeneräinen, Keskeiset lait olivat lausunnolla 9.11.2016 mennessä. 
 - Toiminnan kehittämisen paikka: Onko niin, että tyydytään vain vaihtamaan työnantajaa vai 
 kehitetäänkö uusia toimintamalleja yhteen rakentaen toimivia kokonaisuuksia. Toimitaanko 
 ja tehdään työtä yli maakuntarajojen. 
 - Palveluiden järjestämissuunnitelmaa kehitetään, toimintamallit ja miten prosessit 
 järjestetään 
   
3. Keskustelua uudistuksen toteuttamisesta ja jatkotoimenpiteistä päättäminen 
 -Lainsäädäntö on keskeneräinen, joka hankaloittaa valmistelua  
 - Miten palvelut tuotetaan, yhtiöitetäänkö palvelutuotanto ja eriytetäänkö 
 viranomaistoiminta, myös Melan rooli lomituspalveluiden osalta on auki 
 - Jos toiminta tulee lakisääteiseksi maakunnalle järkevintä olisi, että henkilöstö olisi 
 maakunnan palveluksessa. Tuolloin palvelutuotanto olisi parhaiten asiakaslähtöistä ja 
 tarjoaisi palvelut kaikille asiakkaille tasapuolisesti. Tavoitteena on tuottaa palvelu jatkossakin 
 lähipalveluna nykyiseen tapaan. Myös nykyinen "organisaatiomalli" ilman lautakuntaa on 
 toteuttamiskelpoinen, Lomituspalveluiden merkitys on sosiaaliturvan ja hyvinvoinnin 
 turvaamista asiakkaillemme  ammattitaitoisella henkilöstöllä. Rahoitus tulee valtiolta STM:n 
 budjetin kautta. 
 - Palveluiden järjestämisen miettiminen uusiksi, Onko mahdollista järjestää toimintaa/työtä 
 yli maakuntarajojen 
 - Monipalvelutyöpiste ja esim. yksi vaatetoimittaja 
 - Kaikki lomituspalveluyksiköt ovat hiukan erilaisia. Mietitään asiakasnäkökulmaa uudessa 
 toimintaympäristössä. 
 - Miten maakunnan tukipalvelut, palkanmaksu, laskutus kirjanpito, lomitusnettiohjelma yms. 
 hoidetaan, onko tarkoitus tehdä omana työnä vai kilpailutetaanko? 
 - Miten henkilöstömme edustus maakuntahallinnon suunnittelussa toteutetaan? 
 - Millainen on henkilöstön asema uudessa organisaatiossa? Lomittajien ja johtavien 
 lomittajien työt on määritelty tarkasti. Millainen tulee olemaan muun henkilöstön asema ja 
 työt? 
 - Miten henkilöstön siirrot toteutetaan? Reisjärven kunnan palveluksessa on oleva henkilöstö 
 hoitaa Reisjärven lisäksi Haapajärven, Kärsämäen ja Pyhäjärven kuntien alueella 
 lomituspalvelut. Miten purkaminen tapahtuu, mihin henkilöstö jää ja ketkä siirtyvät? Millä 
 perusteella henkilöstö siirtyy? Samoin Kokkolan ja Kruunupyyn osalta tulee selvittää 
 henkilöstö siirrot. Nyt henkilöstö tekee töitä yli kuntarajojen.  
 
 - Lomitusnettiohjelman jatkokäyttötoive ja kuvaus tietokokonaisuudesta lähetetään 
 Maakuntauudistuksen  ICT-työryhmälle , Jukka Luttiselle. Asiasta viestitetään myös 
 Lomituspalveluiden uudistustyöryhmään Pirjo Uusitalolle Melaan. 



 - Henkilöstön siirtokysymykset esitetään Kuntatyönantajille ja tiedoksi myös Lomituspal-
 velutyöryhmän Kuntaliiton edustajalle Taina Väreelle. 
 - Tehtävät, palvelut ja resurssit kartoitetaan, Petri toimittaa koostepohjan, jota täydennetään 
 Kokkolan, Kruunupyyn ja Reisjärven osalta. 
 
4. Muut mahdolliset asiat 

- On tärkeää tiedostaa oma roolimme muutostilanteessa, mutta myös yhtä tärkeää on tehdä 

yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa kun jatkossa tulemme toimimaan samassa 

organisaatiossa. Yhteistyö myös maakuntarajojen yli on tärkeää. 

5. Seuraava kokoontuminen 
 Seuraava kokoontuminen on tarvittaessa kun päätös Keski-Pohjanmaan alueen
 kokonaisuudesta on selvinnyt. Aikaisintaan tammikuulla 2017. 
 
 
 


