
 9.11.2016 Maaseutupalvelut –työryhmän kokous 

KOKOUSMUISTIO 
 
Aika Keskiviikko 9.11.2016 klo 13.00-15.00 
Paikka Yritystalo Evaldin pohjakerroksen kokoustila, Ristirannankatu 1, Kokkola 
 

Osallistujat Pohjanmaan ELY -keskus: Harriet Hermans, Sirkku Wacklin, Anna-Maija Herlevi, Päivi 

Hiltunen ja Heikki Rautio 

 KaseKa: Jukka Hautamäki 

 Kokkolan kaupungin maaseutuhallinto: Jaana Ingalsuo 

 Kaustisen lomituspalveluyksikkö: Hilkka Kalliokoski 

 Toholammin lomituspalveluyksikkö: Sanna Niemi (varalla Esko Nieminen, 

esko.nieminen@toholampi.fi) 

  

 Keski-Pohjanmaan liitto: Teppo Rekilä, Petri Jylhä 

 

 Jukka Ylikarjula, K-P Liitto 

Tiina Harjunpää, K-P Liitto 

 

Käsiteltävät asiat 

 

1. Työryhmän järjestäytyminen ja ryhmän jäsenten esittäytymiset 

Puheenjohtaja Sirkku Wacklin avasi kokouksen 

- Kokouksen osallistujat esittelivät itsensä 

Nimetään kokouksen sihteeri 

- Kokouksen sihteeriksi valittiin Jukka Hautamäki 

Todetaan kokouksen osallistujat ja jäsenten mahdolliset varajäsenet 

- Todettiin osallistujat, Toholammin lomituspalveluyksikköä edustaa Sanna Niemen vapaan aikana Esko 

Nieminen 

Pöytäkirjan tarkastusmenettelystä päättäminen 

-Päätettiin että kokouksista laaditaan muistiot, joita ei tarkasteta 

 

2. Maakuntauudistuksen valmistelutilanne Keski-Pohjanmaalla 

Muutostoimiston edustajat: 

 

Jukka Ylikarjula:  

-Soite on hyvällä mallilla jo tässä vaiheessa 

-MMM:n mukaan kaikki uudistuksessa mukana olevien tahojen MMM:n toimialan liittyvät tehtävät 

siirtyvät Maakuntahallinnolle 

-Henkilöstön siirto hyvin selvillä valtion työntekijöiden osalta, kuntapuolen siirtoa valmistelee 

kuntatyönantajat 

-Resurssit siirtyviltä tahoilta on jo tässä vaiheessa selvillä hyvin 

-Lakilausunnot lähetetään eri työryhmille lausunnolle 
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-Järjestetään MMM:n ja Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntien kanssa starttipäivä 

maaseutupalveluiden ja ympäristöterveydenhuollon kanssa 

-Projektiryhmässä tällä hetkellä laaja kokoonpano, jota voidaan kyllä keventää jatkossa 

-Ainakin Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ja myös Pohjois-Pohjanmaan kanssa hyvä miettiä 

valmistelua yhteistyössä 

-Tiedonvaihto tärkeää maakuntien välillä 

-Keha-yksikkö tarvitaan jatkossakin 

-Maakuntien muutosvalmisteluun on varattu 8 miljoonaa euroa, mutta vielä ei tiedetä kuinka summa 

jaetaan 

-Mietittävää riittää kuinka maakuntien yhteiset tehtävä järjestetään 

-Maakunnille tulee omat palvelukeskukset, joita ei kuitenkaan heti saada pystöön 

-Ympäristönterveydenhuolto on meillä sote-puolella kun taas esim. Pohjanmaalla se kuuluu 

maaseutupalveluihin 

-Asiakirjojen valmistelu uudistukseen pitää saada käyntiin 

-Viestintäsuunnitelma esitellään työryhmille ja myös uudistuksen nettisivut alkavat olla valmiita 

-Maakuntien kuntarajaukset tulee olla selvillä 31.12.2016 

 

3. Organisaatioiden tiiviit esittelyt ja tilannekatsaus omasta näkökulmastaan uudistukseen liittyen 

Kalliokoski Hilkka: 

- Sosiaali-ja terveysministeriön työryhmä valmistelee raportin 31.3.2017 mennessä, jolloin selviää 

paljon maakuntauudistuksen liittyen lomitushallinnon osalta 

-Kaustisen lomituspalveluyksikön alueella 415 yrittäjää 

-Budjetti 4 miljoonaa euroa, 86 henkilötyövuotta siirtymässä 

-Miten saadaan lomittaja siirtymään joustavasti? 

-Tarvitaanko maakuntauudistuksen maaseutupalvelujen alaryhmäksi lomittajat? 

-Reisjärvi liittyy Keski-Pohjanmaan maakuntaan, mitä tarkoittaa, kutsutaanko Reisjärvi mukaan 

valmisteluun 

 

Nieminen Esko: 

-Toholammin lomituspalveluyksikössä 97 vakituista lomittajaa 

-Alatyöryhmä on tarpeen lomitushallinnon osalta 

 

Muita huomioita lomitushallinnon osalta: 

-Pedersöre hoitaan Kokkolan kantakaupungin alueen lomitukset 

-Kalliokoski Hilkka ja Nieminen Esko organisoi alatyöryhmän kokoon 

-Reisjärvi ja Pedersöre mukaan 

-Jylhä Petri muutosjohtajan on mukana 

 

Ingalsuo Jaana: 

-Kokkolan maaseutuhallinnossa 4 maaseutuasiamiestä, joista yksi tällä hetkellä vapaalla ja yksi 

jäämässä eläkkeelle 

-Tavoitteena tuottaa palvelu jatkossakin lähipalveluna nykyiseen tapaan 

-Kokkolan maaseutuhallin käsittelemät viljelijöiden tulotuet n. 20 miljoonaa euroa vuodessa 
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Hautamäki Jukka: 

-Maaseutuyksikkö KaseKassa 7 maaseutuasiamiestä, jotka ovat siirtymässä 

-Tavoitteena tuottaa palvelu jatkossakin lähipalvelupisteissä nykyiseen tapaan 

- Maaseutuyksikkö KaseKasekan käsittelemät viljelijöiden tulotuet n. 40 miljoona euroa 

-Budjetti n. 400 000 euroa 

 

Hermans Harriet: 

-Investointituet, hanketuet, yritystuet, valvonta, Tukes, Eviran tehtävät kaikki siirtyvät maakuntaan 

-Mavi on delegoinut maksavirastosopimukset Elylle 

-Elyllä myös joitakin keskitettyjä tehtäviä 

-Kaksi maakuntaa ja kaksi toimipistettä 

-MMM:n mukaan maakunnat voivat rakentaa palvelut tarpeensa mukaan, MMM ei ohjeista 

-ICT-palvelut, hyrrä ja tukisovellus säilyy Mavin omistuksessa 

-Kokkolassa 12 vakituista ja Vaasassa n. 30 vakituista 

-Kalatalousasiat hoidetaan Varsinais-Suomesta käsin, mutta palautuvat uudistuksessa takaisin 

-Tehtäviä voidaan rakentaa uudella tavalla 

-Eläinlääkärit mukaan maaseutupalvelut ryhmään myös Keski-Pohjanmaalla? 

 

Rekilä Teppo: 

-Maaseutupuolella töissä 1,5 henkilöä 

-Nykyiset maaseutupalvelujen tehtävä tulevat muuttumaan myös KP Liitossa 

 

4. Maaseutupalvelut -työryhmän tehtävät ja tavoitteet 

 

Jylhä Petri: 

-Tehtävänä on valmistella kuinka käytännössä maaseutupalvelut maakuntahallinnossa järjestetään 

- Tietoa löytyy mm. http://www.keski-pohjanmaa.fi/edunvalvonta-ja-yhteistyo/maakuntauudistus ja 

www.alueuudistus.fi sekä myöhemmin 2-3 viikon kuluttua maakuntauudistuksen nettisivuilta 

www.kp2019.fi (rakenteilla) 

-Esivalmisteluvaihe kestää 30.6.2017 saakka, siihen mennessä olisi hyvä saada hahmotelmia 

organisaatioista 

-Lainsäädäntö on keskeneräinen joka tietysti hankaloittaa valmistelua 

-Eräs tärkeä asia, jota nykyään hoidetaan kunnissa maaseutuhallinnon kautta ovat kehittämisasiat, 

kuinka nämä jatkossa hoidetaan? Sopisiko ETA-ryhmään 

-Asiakasnäkökulma tärkeä miettiä valmiiksi 

-Väliaikaishallinto tekee sopimukset ja päätökset, hallintoa ei ole kuitenkaan vielä toimeenpantu 

 

 

5. Keskustelua uudistuksen toteuttamisesta ja jatkotoimenpiteistä päättäminen 

-Lainsäädäntö keskeneräinen 

-Tehtävät, palvelut ja resurssit kartoitetaan, Petrillä on koostepohja jota täydennetään muiden 

maaseutupalvelujen toimijoiden asioilla. Petri toimittaa koostepohjan täydennettäväksi. 

http://www.keski-pohjanmaa.fi/edunvalvonta-ja-yhteistyo/maakuntauudistus
http://www.alueuudistus.fi/
http://www.kp2019.fi/
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-Tehdään edellä mainittu kooste valmiiksi, jonka pohjalta on helpompi jatkaa työtä 

-Mietitään asiakasnäkökulmaa uudessa toimintaympäristössä 

-Kutsutaan Ympäristöterveydenhuollon Andreas Smeds mukaan maaseutupalvelut ryhmään, samoin 

kutsutaan Reisjärven ja Pedersören edustajat 

-Lomitushallinnon osalta perustetaan alatyöryhmä, Hilkka Kalliokoski, Esko Nieminen ja Petri Jylhä 

organisoivat alatyöryhmän toiminnan 

6. Muut esille tulevat asiat 

7.  

Kalliokosken Hilkan varajäsen on Satu Nordgren (satu.nordgren@kaustinen.fi) 

8. Seuraava kokous 

 

Seuraavan kokous torstaina 8.12.2016 klo 9 Kokkolassa Yritystalo Evaldissa 

 

 

Muistion laati Jukka Hautamäki 


