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Maakuntapalvelut 
 
 
KOKOUSMUISTIO  
 
Aika Tiistai 23.5.2017 klo 9.00 -11.00 
Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, yläkerran kokoustila  
 

 

Jäsenet, laaja kokoonpano 

  

x 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 

x 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 

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

x Petri Jylhä Keski-Pohjanmaan liitto / 

muutostoimisto 

petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi 

 Andreas Smeds Ympäristöterveydenhuolto andreas.smeds@kokkola.fi 

x Sanna Niemi Toholammin lomituspalveluyksikkö sanna.niemi@toholampi.fi 

 

Muut osallistujat: 

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

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

 Jouni Jyrinki MTK Keski-Pohjanmaa jouni.jyrinki@mtk.fi 

x Ritva-Liisa Nisula ProAgria Keski-Pohjanmaa ritva-liisa.nisula@proagria.fi 

x Mervi Järkkälä Keski-Pohjanmaan Yrittäjät mervi.jarkkala@yrittajat.fi 

x Jouni Ingalsuo (vara) MTK Keski-Pohjanmaa jouni.ingalsuo@mtk.fi 

x Michelle Korhonen  Ympäristöterveydenhuolto michelle.korhonen@kokkola.fi 

x Annukka Nikula (vara) Ympäristöterveydenhuolto annukka.nikula@kokkola.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 
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 Hannu Jyrkkä Vetelin kunta hannu.jyrkka@veteli.fi 

 

Kokoukseen kutsutut asiantuntijat: 

Laaja kokoonpano 

MTK:n, yrittäjien ja muiden tarvittavien sidosryhmien edustajat 

Käsiteltävät asiat 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Kokouksen avaus, puheenjohtaja Sirkku Wacklin, sihteerinä Jukka Hautamäki 
Kokouksen avasi Sirkku Wacklin ja todettiin läsnäolijat. Sihteerinä toimi Jukka Hautamäki. 

 
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 
Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Edellisen kokouksen muistio on toimitettu asialistan mukana. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 
muistio. 

 
3. Maaseutuhallinnon tehtäväkokonaisuuksien valmisteleminen 

 

Edellisessä työryhmän kokouksessa sovittiin maaseutupalveluiden tukihallinnon alatyöryhmän 
perustamisesta. Ryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 10.5.2017.  Työryhmässä sovittiin 
ensimmäiseksi tehtävänannoksi kunkin työntekijän oman tehtävänkuvauksen laatiminen 
alustavalla työnmenekkiarviolla. Tehtävänkuvaukset sovittiin lähetettäväksi työryhmän sihteerille 
Jaana Ingalsuolle. Varsinkin maaseutuhallinnon yta-alueiden työntekijöillä on tehtävinään 
muitakin kuin suoraan viranomaistehtäviin liittyviä töitä. Nämä ovat lähinnä kehittämistehtäviä. 
Kehittämistehtävien hoitaminen tulee miettiä kuntien kanssa valmiiksi ennen kuin 
maakuntauudistus on toteutettu. Petri Jylhän mukaan maakunnan on mahdollista tehdä 
sopimuksia kuntien kanssa kehittämistehtävistä. Todettiin että kehittämistehtävien tarpeelle 
saattaa olla vaihtelua kunnittain johtuen kuntien omista kehittämisyhtiöistä. 
 
Päätettiin perustaa alatyöryhmää pienempi ryhmä työstämään käytännön asioita ja tukemaan 
muutosjohtajaa sekä vastuuvalmistelijaa. Pienemmän ryhmän rooli on edellä mainitun lisäksi 
valmistella asioita alatyöryhmälle. Pienempi ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 8.6.2017 klo 
9. 
 
Lopuksi käytiin alustava keskustelu maaseutupalveluiden sijoittumisesta maakuntaan. 
Lähtökohtana on että merkittävä osa palveluista tullaa jatkossa tarjoamaan lähellä asiakasta. 
Mitä asioita on järkevää keskittää, siitä ei ole tässä vielä tarkkaan mietitty mutta asian 
työstäminen jatkuu. 

 

4. Lomitushallinnon tehtäväkokonaisuuden valmisteleminen, lausunnot lakiluonnokseen 

 

Lomituspalvelujen alatyöryhmässä on keskitytty lomituspalvelulain muutoksiin tässä vaiheessa. 
Lomituspalvelualueet laativat kukin oman lausuntonsa lakiehdotukseen 3.7. mennessä. Tällä 
hetkellä lomituspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä on keskustelussa kolme eri 
vaihtoehtoa:  

- lomituspalvelut kokonaan maakuntavirastossa 
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- osa lomituspalveluista maakuntavirastossa ja osa liikelaitoksessa (työnjohto ja 
palvelutuotanto)  

- lomituspalvelut kokonaan liikelaitoksessa (viranhaltijat, työnjohto ja 
palvelutuotanto) 

 
 

5. Maakuntien yhteistyöasiat  

 

Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnan maaseutupalveluiden johtajat 
ovat kokoontuneet jo useaan otteeseen. Lähtökohtana on että kukin maakunta hoitaa annetuista 
tehtävistä mahdollisimman paljon itse. Yksittäisissä tehtävissä, joissa on välttämätöntä tehdä 
yhteistyötä, voidaan jatkossa kuitenkin laatia maakuntien välisiä yhteistyösopimuksia.  

 

6. Maaseutupalvelut-työryhmän rooli jatkossa kun muutosjohtajat on valittu 

 

Petri Jylhä esitteli aluekehitys – ja kasvupalveluiden jatkotyöstömallia eli mitä tehdään nyt kun 
väliaikaishallinto ja muutosjohtajat vastuuvalmistelijoineen on valittu. Muut ryhmät voivat 
halutessaan käyttää Petri luomaa mallia jatkotyöstössä. Valmistelussa kannattaa jatkossakin 
pitää mukana sidosryhmät laajasti eri sektoreilta. Todettiin että myös ICT kannattaa pitää 
valmistelussa mukana jo aikaisessa vaiheessa. 
 
Todettiin, että maaseutupalvelut-työryhmä kokoontuu jatkossa harvemmin, koska jatkossa työ 
tehdään väliaikaishallinnon, muutosjohtajien ja vastuuvalmistelijoiden johdolla. Työryhmän 
roolina on jatkossa jakaa tietoa, keskustella ja saada näkemyksiä eri tahoilta valmistelun avuksi 
sekä seurata valmistelun etenemistä. 
  
 

 

7. Maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvien lakien valmistelu ja vaikutusten arviointi 

 

Maakuntauudistuksen II vaiheen lakiehdotukset löytyvät tästä linkistä: 
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-huhtikuu2017 

 

 

8. Tulevia kokouksia ja tilaisuuksia 

 

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

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

 

9. Muut esille tulevat asiat 

 

Kallentorin toimitilojen avajaiset ovat 16.6.2017. Elinkeinoministeri Mika Lintilä avaa tilaisuuden 
klo 10.30 (kutsuvierastilaisuus) ja yleisölle avoimet ovet ovat klo 13-15. 

http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-huhtikuu2017
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10. Seuraava kokous ja kokoukseen valmisteltavista asioista sopiminen 

 

Tiistaina 5.9.2017 klo 13 Kokkolassa Evaldin alakerran Aalto kokoushuone. 
 


