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Maakuntapalvelut 
 
 
KOKOUSMUISTIO  
 
Aika Keskiviikko 12.4.2017 klo 10.00 -11.45 
Paikka Vetelin kunnanvirasto, Kivihyypäntie 1, Veteli-sali 
 

Jäsenet, suppea kokoonpano 

  

 Harriet Hermans Pohjanmaan ELY -keskus harriet.hermans@ely-keskus.fi 

x Sirkku Wacklin (pj.) Pohjanmaan ELY -keskus sirkku.wacklin@ely-keskus.fi 

x Anna-Maija Herlevi Pohjanmaan ELY -keskus anna-maija.herlevi@ely-keskus.fi 

x Päivi Hiltunen Pohjanmaan ELY –keskus paivi.hiltunen@ely-keskus.fi 

x Heikki Rautio Pohjanmaan ELY -keskus heikki.rautio@ely-keskus.fi 

x Jukka Hautamäki (siht.) Maaseutuyksikkö KaseKa jukka.hautamaki@veteli.fi 

x Jaana Ingalsuo Kokkolan maaseutuhallinto jaana.ingalsuo@kokkola.fi 

 Hilkka Kalliokoski Kaustisen lomituspalveluyksikkö hilkka.kalliokoski@kaustinen.fi 

x Esko Nieminen Toholammin lomituspalveluyksikkö esko.nieminen@toholampi.fi 

 Hanna Björk Pedersören lomituspalveluyksikkö 

(Kokkola) 

hanna.bjork@pedersore.fi 

x Teppo Rekilä (vpj.) Keski-Pohjanmaan liitto teppo.rekila@keski-pohjanmaa.fi 

x Petri Jylhä Keski-Pohjanmaan liitto / 

muutostoimisto 

petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi 

x Kimmo Aaltonen Ympäristöterveydenhuolto andreas.smeds@kokkola.fi 

 Andreas Smeds Ympäristöterveydenhuolto kimmo.aaltonen@kokkola.fi 

 

Muut osallistujat: 

 Jukka Ylikarjula Keski-Pohjanmaan liitto jukka.ylikarjula@keski-pohjanmaa.fi 

 Tiina Harjunpää Keski-Pohjanmaan liitto tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi 

 

Kunnanjohtajat: 

 Terttu Korte Kannuksen kaupunki terttu.korte@kannus.fi 

 Stina Mattila Kokkolan kaupunki stina.mattila@kokkola.fi 

 Arto Alpia Kaustisen kunta arto.alpia@kaustinen.fi 

 Lauri Laajala Perhon kunta lauri.laajala@perho.com 

 Jukka Hillukkala Toholammin kunta jukka.hillukkala@toholampi.fi 

 Esko Ahonen Lestijärven kunta esko.ahonen@lestijarvi.fi 

 Jari Penttilä Halsuan kunta jari.penttila@halsua.fi 

 Hannu Jyrkkä Vetelin kunta hannu.jyrkka@veteli.fi 

 

Kokoukseen kutsutut asiantuntijat: 

 

 

 

Laaja kokoonpano 
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MTK:n, yrittäjien ja muiden tarvittavien sidosryhmien edustajat 

Käsiteltävät asiat 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Kokouksen avaus, puheenjohtaja Sirkku Wacklin, sihteerinä Jukka Hautamäki 
 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Edellisen kokouksen muistio on toimitettu asialistan mukana. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 
muistio. Muistutettiin että toimittakaa Petri Jylhälle tiedot organisaationne käytössä olevista 
ohjelmistoista. 

 
3. Maakuntauudistuksen tilannekatsaus 

 

Toimialuetasojen muutosjohtajien hakuprosessi, lakien valmistelutilanne ja muut ajankohtaiset 
asiat. Petri Jylhä esitteli tilannekatsausta. Liitteenä katsaus. Todettiin että maakuntastrategian 
tekemistä varten ollaan hankkimassa konsulttia. Petri selvitteli nyt valittaviksi tulevien 
muutosjohtajien ja väliaikaishallinnon roolia jatkossa. Väliaikaishallinto on hallitus jolla on 
päätösvaltaa. Muutosjohtajat muodostavat johtoryhmän.  

 

4. Maaseutuhallinnon alatyöryhmän perustaminen 

 

Sirkku Wacklin alusti alatyöryhmän perustamista. Alatyöryhmässä valmistellaan 
tehtäväkokonaisuuksia maaseutuhallintoon liittyen. Katsotaan niiden tehtävien osalta, joissa jo 
nyt on yhteistyötä muiden ELY-keskusten kanssa mitä tehtäviä voidaan tehdä itse ja mitä on 
hankittava yhteistyössä muiden maakuntien kanssa. Ympäristöterveydenhuollosta voisi 
eläinlääkäri osallistua tähän alatyöryhmään. Jukka Hautamäki kutsuu alatyöryhmän koolle. 

 

5. Turkistarhojen lomituspalvelu ja valtakunnallisen lomituspalvelutyöryhmän tilannekuvaus 

 

Esko Nieminen kertoi lomituspalveluiden valmistelun tilanteesta. Turkistuottajien 
lomituspalveluista on laadittu esite (liitteenä), jossa tuodaan esille Keski-Pohjanmaan vahvaa 
asemaa ja osaamista turkistaloudessa. Tästä näkökulmasta olisi luonnollinen jatkumo että 
suomenkielisten turkistuotantoalueiden lomituspalvelut keskitettäisiin Keski-Pohjanmaalle. 
Todettiin, että valmistelua on syytä jatkaa nopealla aikataululla ja sopia asian esittelystä sosiaali- 
ja terveysministeriössä lomituspalveluista vastaaville tahoille. Teppo Rekilä ja Esko Nieminen 
valmistelevat asiaa. 
 
Turkistuottajien ”lopetusluvat” ovat vanhentumassa vuonna 2019 ja tästä olisi saatava nopeasti 
tietoa tarhaajille. Tieto välittyy helpoiten turkistuottajien liiton sekä esim. Ajantasalla-
tiedonvälityshankkeen kautta jolloin saadaan tieto kaikille tarhoille. Todettiin että toinen 
valtakunnallinen lomitusseminaari maakuntauudistukseen liittyen pidetään 15.5.2017 joko 
Lahdessa tai Helsingissä. 
 
Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen lomituspalveluiden alatyöryhmä kokoontuu 27.4. 
laajemmalla kokoonpanolla, mukaan on kutsuttu yhteistyöryhmien edustajat sekä Pedersören 
lomituspalveluyksiköstä Kokkolan alueella lomituksia tekevät henkilöt. 
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6. Maakuntien väliset yhteistyöasiat 

 

Yhteistyötä tarvitaan juridisissa palveluissa, takaisinperinnöissä, rakennusasiantuntijoiden 
tehtävissä, mahdollisesti tilusjärjestelyasioissa, valvonnan jääviysasioissa, kieli- ja 
käännöspalveluissa, Eviran ohjaamissa elintarviketurvallisuusasioissa sekä puutarhatuotteiden ja 
kasvihuonetuotannon tukiasioissa. Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
maaseutupalveluiden yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 17.5.2017 Kokkolassa. 
Pääperiaatteena kuitenkin on että tehdään mahdollisimman paljon itse ja yhteistyötä käytetään 
niissä asioissa missä se nähdään järkeväksi. 

 

7. Tulevia kokouksia ja tilaisuuksia 

 

Työvaliokunta, paikka Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, klo 9:00 – 12:00: 
21.4.2017, 19.5.2017 ja 21.6.2017 
 

Ohjausryhmän kokoukset, paikka Soiten auditorio, klo 9:00-12:00: 
28.4.2017, 24.5.2017 ja 30.6.2016. 
 
Projektiryhmän kokoukset, Keski-Pohjanmaan liiton videoneukkarissa 
19.4.2017 klo 9.00, 15.5.2017 klo 13.00, 14.6.2017 klo 9.00 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

 

Muita asioita ei ollut. 
 

9. Seuraava kokous ja kokoukseen valmisteltavista asioista sopiminen 

 

Seuraava kokous laajalle kokoonpanolle pidetään 23.5.2017 klo 9 alkaen Keski-Pohjanmaan liiton 
tiloissa yläkerrassa.  
Valmisteltavia asioita ovat:  

- Maaseutuhallinnon tehtäväkokonaisuuksien valmisteleminen  
- Lomitushallinnon tehtäväkokonaisuuden valmisteleminen, lausunnot lakiluonnokseen 
- Maakuntien yhteistyöasiat  
- Pohdittava mikä on maaseutupalvelut-työryhmän rooli jatkossa kun muutosjohtajat on 

valittu 
- Maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvien lakien valmistelun seuraaminen ja niiden 

vaikutusten arviointi 
 


