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Lomituksen paikallisyksiköiden yhdistymisen tilanne  
 
Paikallisyksiköiden yhdistämisen valmistelutyöstä on vuoden vaihteesta vastannut projektiryhmä, 
joka koostuu kaikkien kuuden paikallisyksikön vastuuhenkilöistä. Ryhmän tehtävänä on ollut tuoda 
yhteen kaikki tarvittava tieto alueen yksiköistä; hallinnosta, lomittajista ja asiakkaista ja johtaa val-
mistelua. Valmistelun pohjatyönä käytetään Melan valtakunnallisen hankkeen ja organisaatiojohta-
misen asiantuntijoita. 
 
Käytännön toimia uusien toimintatapojen muodostamiseksi pohditaan myös koko lomahallinnon 
voimin erilaisissa työryhmissä kuten lomittajien työvuorosuunnitteluun, tilakäynteihin, asiakaspalve-
luun sekä palkka- ja henkilöstötietojen käsittelyyn liittyen. 
 
 
Alueellinen organisoituminen 
 
Hallinnollinen keskus on Toholampi ja lisäksi on sovittu kaksi sivutoimipistettä Kalajoelle sekä Ni-
valaan. Tämän lisäksi selvitetään kunnilta, miten voidaan järjestää paikallinen asiointi asiakkaille 
sekä lomittajille kokouksia ym. varten. 
 
Organisoitumisesta on sovittu, että yksikössä muodostetaan kaksi aluetta: eteläinen ja pohjoinen. 
Lomittajien työvuorosuunnittelu toteutetaan tiimeissä. Tiimien tarkoituksena on varmistaa tiedon-
kulku ja alueellinen tuntemus sekä välttää henkilöriippuvuus tilakäyntien ja poissaolojen sattuessa. 
 
Valmistelun tavoitteena on saada organisaatiomalli valmiiksi kesäkuun aikana, jotta Toholammin 
kunta voi perustaa tarvittavat virat ja toimet ennen kesälomakautta. Organisaatio olisi valmis myös 
henkilötasolla syyskuun aikana. 
 
 
Yhteistoimintaryhmä 
 
Lomituspalvelujen eri osapuolten yhteistyön ja tiedonkulun edistämiseksi paikallisyksikön toimialu-
eelle perustetaan yhteistoimintaryhmä, jossa ovat edustettuina lomituspalveluiden käyttäjät, lomi-
tuspalveluiden hallintohenkilöstö, lomittajat ja Mela-asiamies sekä kunnanhallituksen edustaja. Alu-
een tuottajaliitot MTK Keski-Pohjanmaa ja MTK Keski-Pohjanmaa nimeävät maatalousyrittäjien 
edustajat ja Suomen Turkiseläinkasvattajien Liitto turkisyrittäjien edustajan. Lomittajat valitsevat 
keskuudestaan lomittajien edustajat. Yhteistoimintaryhmän tehtävänä on toimia lomituksen hallin-
tohenkilöstön tukena lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä, seurata 
palvelujen toimenpanoa, lomituksen käytännön toteutusta ja huolehtia siitä, että lomituspalvelu-
säännösten tarkoitus ja tavoite toteutuu.  
 
Sähköinen asiointi 
 
Sähköinen asiointi mahdollistaa monipaikkaisen toimintatavan ja turvaa sujuvan asioinnin. Yhtey-
denpidossa ja asioinnissa on jo nyt pitkälti siirrytty sähköiseen asiointiin. Jatkossa on mahdollista 
asioida sähköpostitse myös suojatun sähköpostin välityksellä. Lomitusnetin käyttö on myös lisään-
tynyt ja sen käyttöä tullaan asioinnissa lisäämään. Lomitusnetissä tehdyt hakemukset vähentävät 
lisäselvityspyyntöjen määrää. Puhelinpalvelussa siirrytään keskitettyyn asiakaspalveluun ja tämän 
käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin lisää 



 

 
 
Tiedotus 
 
Tässä vaiheessa Toholammin yksikkö on tiedottanut kuntia yhteisessä tilaisuudessa Teamsin väli-
tyksellä. Paikallisyksiköt ovat omissa yksiköissä voineet jakaa tietoa hallinnolle ja lomittajille sekä 
yhteistyötahoille. Liikkeenluovutukseen ja henkilötietojen siirtoon liittyen on asiat käsitelty YT-me-
nettelyn mukaisesti kaikissa nykyisissä hallinnoivissa kunnissa. 
Myöhemmin järjestetään tilaisuuksia myös asiakkaille tiedotusta ja keskustelua varten. Myös lomi-
tuspalvelulakiin on tulossa muutoksia ja näistä muista eteen tulevista asioista kerromme tilanteen 
mukaan.  
 
Paikallisia tilaisuuksia järjestämme syksyn aikana eri paikkakunnilla eri osapuolille, jokainen oman 
yksikön puitteissa.  
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