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Lomitusalue muuttuu - palvelujen luvataan pelaavan
Pohjoisen lomituksen toiminta-alue muuttuu tammikuussa
2023, kun Muhos aloittaa Pohjois-Suomen lomituksen vastuukuntana. Suurlomitusalueeseen
tulevat kuulumaan myös Lapin
tämänhetkiset paikallisyksiköt.
Uudistusta valmistellaan nyt
erillisellä hankkeella.
Teksti ja kuva, Auni Vääräniemi
Tammikuussa 2023 aloittavaan lomituksen suurpaikallisyksikköön yhdistyvät nykyisten Posion, Sallan, Sodankylän ja Ylitornion sekä Muhoksen,
Siikalatvan, Ristijärven ja Sotkamon
paikallisyksiköiden toiminta-alueet.
Uudistus on osa Melan laajaa lomituspalveluverkoston vahvistamista.
Vastaavia toiminta-alueiden yhdistämisiä on tehty jo esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla, Kaakkois-Suomessa
ja Etelä-Suomessa.
Vuoden 2023 alussa maamme lomituspalvelut ovat tiivistyneet 12 paikallisyksikköön.
Mela tukee paikallisyksiköiden yhdistymistä erillisellä hankkeella. Pohjois-Suomessa uudistusta valmistelevat Ylitornion paikallisyksikön
lomituspäällikkö Teija Kannala ja Posion paikallisyksikön lomituspäällikkö
Janne Pätsi.
Heidän työnään on kehittää hyviä käytäntöjä lomitustoiminnan eri
osa-alueille.

Teija Kannala Ylitorniolla ja Janne Pätsi Posiolla tekevät tiivistä yhteistyötä
paikallisyksiköiden yhdistymistä valmistelevassa hankkeessa.
”Meidän tehtävänämme on varmistaa, että kaikki yksityiskohdat kuten
asiakaspalvelu ovat kunnossa, kun
uusi paikallisyksikkö aloittaa”, Teija
Kannala sanoo.
”Kun kahdeksan paikallisyksikköä
yhdistyy, niin tietysti kaikissa näissä
on ollut omat toimintatavat. Tavoitteena onkin siirtää parhaat toimintatavat
uuteen suurpaikallisyksikköön”.
Tähän mennessä Kannala ja Pätsi
ovat tehneet taustatyötä, kuten olleet
yhteyksissä paikallisyksiköiden kanssa, kuulleet lomittajien edustajia ja vetäneet työryhmiä.
”Aikataulu valmistelulle on tiukka.
Toisaalta valmistelussa on ollut hyvä
henki ja tieto uudistuksesta tuli jo vuosi

sitten. Tietoa on ehditty prosessoida.
Yksiköt katsovat jo nyt tulevaisuuteen
ja toimijoiden osallistuttaminen työryhmiin on ollut toimivaa”, Janne Pätsi lisää.
Lomituspalveluiden käyttäjille uudistus näkyy ehkä selvimmin asiakaspalvelun uudelleen organisoinnissa.
Kannalan ja Pätsin mukaan tulevassa lomitusyksikössä asiakaspalvelu keskitetään siten, että yksi henkilö
ottaa palvelupyynnöt vastaan ja ohjaa
työn oikeille ihmisille.
”Käytännössä asiakaspalvelu on
auki virka-aikana kello 9–15. Päivystyksen järjestäminen on vielä harkinnassa, sillä laki ei vaadi päivystystä,

eikä sitä nytkään ole kaikissa paikallisyksiköissä. Lomittajille sen sijaan
päivystys kuuluu työturvallisuuteen”,
Kannala sanoo.
”Jatkossa työtehtäviä keskitetään ja
eriytetään, jolloin toimijat pystyvät keskittymään omaan työhönsä. Esimerkiksi laskutuksen hoitaa yksi henkilö”,
Pätsi jatkaa.
Asiakaspalveluun
valmistellaan
myös takaisinsoittojärjestelmää. Korona vauhditti osaltaan sähköisten palvelujen käyttöä, jonka käyttämiseen
kannustetaan edelleen.
Lomituspalveluiden tukena olevaa
sähköistä Lomitusnettiä ei tarkoitus
vielä lähivuosina uudistaa.
Kannala ja Pätsi iloitsevat sitä, että
Lomitusnettiä osataan kuitenkin jo
käyttää enenevässä määrin.
Kiitosta lomituspäälliköt antavat
myös sähköpostin ja sähköisten asiakirjojen hyödyntämistä lomitusasioissa.
Uudessa yksikössä työtä tehdään

kolmessa tiimissä, joista yksi tekee
vuorollaan töitä asiakaspalvelussa.
Ensimmäisen tiimin muodostavat
nykyisistä paikallisyksiköistä Ylitornio,
Sodankylä ja Salla. Toinen tiimi tulee
Posiosta, Sotkamosta ja Ristijärvestä.
Kolmannen tiimin muodostavat Muhos

Luvut
Pohjois-Suomen lomitusyksikkö
koskettaa tällä hetkellä kaikkiaan
1 474 yrittäjää.
Uuteen paikallisyksikköön tulee
noin 70 000 lomituspäivää.
Vakituisia lomittajia paikallisyksikköön siirtyy 250 henkilöä.
ja Siikalatva.
Säästöt tulevat uudistuksessa hallinnon säätämisellä, sillä suuressa yksikössä on helpompi hoitaa hallintoa.
Kaikki työntekijät siirtyvät uuteen paikallisyksikköön vanhoina työntekijöi-

nä, eikä lomittajia ole tarve vähentää.
”Lähtökohtaisesti lomittajat tekevät
työnsä tutuilla alueillaan. Vaikka paikallisyksikkö kasvaa, ei ole tarkoitus
ajattaa Kuhmosta lomittajaa Utsjoelle”,
Teija Kannala sanoo.
Vanhat toimipaikat säilyvät suurimmaksi osin. Ainakin Tervolaan ja Ylitorniolle on jäämässä lomitustoimistot.
Teija Kannala korostaa, että suoraa
asiakaspalvelua ei näissä samassa
määrin pystytä tarjoamaan.
Teija Kannalan ja Janne Pätsin vetämän valmistelutyön on oltava päätöksessään ennen 1.1.2023, jolloin uusi
paikallisyksikkö aloittaa toimintansa.
Loppuvuoden aikataulu onkin kiireinen.
”Syksyllä järjestämme viljelijätapaamisia ja tiedotamme lisää asioista.
Avoimia kysymyksiä ei voi jäädä ilmaan
leijumaan. Lopputavoitteena on, että
ensi vuonna aloittava Pohjois-Suomen
paikallisyksikkö on maamme paras”,
Kannala sanoo.

Välitä viljelijästä -projekti auttaa monissa kriiseissä

Melan Välitä viljelijästä -projekti
auttaa edelleen kaikissa tilaan,
ihmissuhteisiin ja työkykyyn
liittyvissä asioissa - ja tietenkin
akuuteissa kriisitilanteissa, kertoo Lapin projektityöntekijä Eija
Tammela.
”Mikään huoli tai murhe ei ole liian vähäpätöinen asia. Talous on ollut paljon
esillä, mutta siihen liittyvät asiat ovat
meille vain yksi osa työtä. Autamme
tilan tulevaisuuden pohtimisessa, parisuhde- ja ihmissuhdeasioiden käsittelyssä, jaksamisessa ja motivaation
puutteen kohdatessa ja äkillisissä kriisitilanteissa”.
Eija Tammela ja Merja Väinämö
ovat myös työkykykoordinaattoreita,
jotka neuvovat viljelijöitä työkykyyn liittyvissä asioissa.
Kysy työkykyneuvonnasta lisää

Eija Tammela
eija.tammela (at) mela.fi
p. 050 331 8973
Eijalta ja Merjalta, yhteystiedot heille
löytyvät tuosta yläpuolelta!

Merja Väinämö
merja.vainamo (at) mela.fi
p. 050 462 1109

Pääkirjoitus: Pidetään huolta toisistamme
Elämme hyvin hämmentäviä aikoja poikkeustilasta toiseen. Entiseen ei ole enää paluuta. Viljelijöiden joukko vähenee, vaikka
ruoantarve kasvaa. Joku ajaa
alas hyvänkin tilan nykyhinnoilla kannattamattomana. Toinen
väsyy jatkuvaan epävarmuuteen. Jollakin rahoittaja pistää
lapun luukulle.
Oli lopettamisen syy mikä tahansa,
niin on siinä jotain hyvääkin: raataminen loppuu. Vaikka elämä menee
uusiksi, eikä ole henkisesti helppoa
luopua tilan pidosta, niin tulevaisuus
on nähtävä mahdollisuutena uudenlaiseen elämään.
Toki monesti menee vuosia, ennen
kuin uusi elämä kunnolla aukeaa, mutta tilalla kellon ympäri pakertaminen

loppuu heti. Voi jopa harkita harrastuksia. Nauttia kiireettömämmästä kesästä. Pikkuhiljaa pää palautuu ja uusia
mahdollisuuksia avautuu. Ihminen on
ihmeen sopeutuva, kun vaan pystyy
olemaan itselleen armollinen.
Tämä ei ole kuitenkaan yllytys lopettamiseen, vaan ymmärrys ja kannustus niille, jotka siihen syystä tai
toisesta päätyvät. Muualla maailmassahan sanotaan, ettei ole yrittäjä ennen ensimmäistä konkurssia. Meillä
lopettaminen otetaan suomalaiseen
tyylin vakavammin, mutta aivan suotta. Ehkä nyt, kun maatilojen alasajosta on julkisuudessakin paljon puhuttu,
yleinen asenne muuttuu.
Ruoantarve ei kuitenkaan vähene,
vaan viljelijä nousee takaisin arvoonsa, onhan meillä maailman tärkein
ammatti.

Pidetään huolta toisistamme!
Halauksin,

Hanna-Mari Kasurinen

MTK-Lapin puheenjohtaja

Vakuutusturvasta huolehtiminen on aina ajankohtaista
Viljelijät ja maaseudun väestö ovat tässä maailman
tilanteessa
heränneet
miettimään henkilöturvaa ja
itsensä vakuuttamista, kertoo
LähiTapiolan vakuutusedustaja
Arto Kylmäniemi.
Teksti ja kuva, Auni Vääräniemi
Itsensä vakuuttaminen on aina ajankohtaista, ja viimeaikaiset uutiset Ukrainan sodasta sekä sen vaikutuksista ovat saanet viljelijät ja maaseudun
väestön miettimään vakuutusturvansa
kattavuutta.
LähiTapiolan
vakuutusedustaja
Arto Kylmäniemi näkee tämän positiivisena ilmiönä. Hän kertoo, että
asiakkaat ottavat nyt itse yhteyttä ja
haluavat käydä läpi henkilöpuolen vakuutuksia.
”Vahinkovakuuttaminen, kuten palovakuutuksen hoitaminen juoksee aina
taustalla, mutta henkilöturvasta meil-

lä on aina pitänyt vähän muistuttaa.
Toimintaympäristö kuitenkin muuttuu
ja nyt on herätty miettimään riskejä
monelta kantilta. Kannattaa muistaa,
että MTK:n ja LähiTapiolan pitkällinen
yhteistyö näkyy jäsenetuhintana myös
henkilövakuutuksissa”.

Yhteydenotoissa toivotaan turvantarkistuksia. Korona-ajan tuomat
mahdollisuudet etätapaamisiin ja puhelinneuvotteluihin ovat opettaneet
LähiTapiolan asiakkaat korvaamaan
fyysiset käynnit.
”Eivät ne kuitenkaan korvaa tilalla ja
kotona käyntiä, joka on tietenkin luontevin tapa riskien kokonaisvaltaiselle
kartoittamiselle. Onkin mukava, kun
nyt taas pääsemme käymään tiloilla
korona-ajan hellitettyä”, Kylmäniemi
sanoo.
Arto Kylmäniemi valmistui agrologiksi (AMK) 20 vuotta sitten ja saman verran tulee vuosia täyteen
tänä syksynä vakuutusedustajana.
Tänä aikana maatilaympäristö ja
maaseutuympäristö ovat olleet koko
ajan muutoksessa.
”Näyttää siltä, että vain muutos on
pysyvää. Vakuutusyhtiössä toimiminen
on ollut näköalapaikka maaseudun ja
maatalouden toimintaan”.

Kevätkokous tuntui jo normaaliin paluulta
MTK-Lapin tuottajaväki piti kevätkokouksensa
Rovaniemellä. Pitkän korona-ajan jälkeen
kokous päästiin vihdoinkin vetämään vanhaan tapaan livekokouksena. Hotelli Metsähirvaalle
kokoontuikin yli 30 henkeä. Kokoukset ovat olleet korona-aikana teamsin varassa.
Teksti ja kuva, Auni Vääräniemi
Alustajana kokouksessa toimi MTK:n
puheenjohtaja, oma poikamme Juha
Marttila.
Marttila puhui markkinatilanteesta ja tuotantokustannusten noususta,
jotka ovat olleet ykköspuheenaiheena
viime syyskuusta saakka.
MTK:n viesti oli jo syksyllä, että nyt
ei huudeta kriisipakettia, vaan kustannusnousu on pysyttävä sisällyttämään
markkinoille ja kuluttajahintoihin.
”Teollisuuden edustajia haastettiin
siitä, miksi mitään ei tapahdu. Lihasektorilla tehtiin syksyllä pitkiä ja kelvottoman huonoja sopimuksia, vaikka
tilanne oli jo päällä”, Marttila latasi.
”Pyörät ovat sitten lähteneet pyörimään. Nyt käydään pohdintaa kysynnän kehittymisestä”.

MTK-Lapin somekanavat
https://lappi.mtk.fi/

MTK-Lappi kokousti toukokuun alussa Rovaniemellä. Tupa oli mukavasti
täynnä väkeä Hotelli Metsähirvaan kokoustiloissa.
Huoltovarmuuspaketin 330 miljoonan euron suhteen odotukset olivat
hyvät. Marttilan mukaan oli valtion
viestinnällinen munaus, kun annettiin
ymmärtää, että tuki tulee viljelijöille
heti. Pettymys oli, että maksu venyykin.
”Kustannustuki olisi ollut paras tapa
tukea maataloutta, mutta yleensäkään
parhaat ajatukset eivät mene myllyssä
läpi”.
Marttila avasi myös Ukrainan tilannetta. Menossa on Ukrainan

ruokajärjestelmän
järjestelmällinen
tuhoaminen. Ukraina on Euroopan vilja- ja ruoka-aitta muun muassa vehnän, maissin, auringonkukkaöljyn ja
valkuaispuristeen tuottajana.
”Tilanne on todella surullinen. Ruokamarkkinat pistetään sekaisin ja
seuraava seuraus tällä voi olla pakolaisaalto, kun nälkä ajaa ihmiset liikkeelle”.
Lue koko kokousjuttu verkkosivuilta:
https://lappi.mtk.fi/

Ilmoita sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sihteerille!
Suosittu ilmaissähköpostiosoite Luukku muuttuu maksulliseksi. Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut tai on muuttumassa Luukusta tai jostakin

www.facebook.com/jankaviesti
lappi@mtk.fi

muusta sähköpostiosoitteesta toiseksi, muistathan ilmoittaa uuden osoitteesi tuottajayhdistyksesi sihteerille!
Tuottajayhdistysten yhteystiedot: https://lappi.mtk.fi/yhdistykset

Päätoimittaja:

Kaija Kinnunen
p. 0400 397 336
kaija.kinnunen@mtk.fi

Toimitus ja taitto:

Auni Vääräniemi

p. 040 577 9186
auni.vaaraniemi@elisanet.fi

