1 (2)

25.4.2018

Aluehallintovirastosta maakunnille siirtyvien tehtävien järjestäminen
Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien edustajat
neuvottelivat 25.4.2018 Kuusankoskella ehdotuksesta sopia aluehallintovirastosta siirtyvien
tehtävien järjestämisestä tulevissa maakunnissa.
Valtaosa tehtävistä on luonteeltaan sellaisia, että ne on tarpeen hoitaa kunkin maakunnan
sisällä omana työnä:
Kunkin maakunnan omana toimintana hoitamat tehtävät
Eläinlääkintähuolto
- eläintautivalmiuden ylläpito
- toiminnan ohjaus, suunnittelu ja seuranta oman maakunnan alueella siltä osin kuin
tehtävä on tulossa maakunnan tehtäväksi (eläintaudit, sivutuotevalvonta, eläinsuojelu,
eläinten lääkitsemisen valvonta ym.)
- eläinsuojeluvalvonta, eläinsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely, kuljetusten
valvonta siltä osin kuin on jäämässä maakunnan tehtäväksi
- vapaaehtoisen terveysvalvontaohjelmien vaatimat tarkastukset ja päätökset
- saapuvien erien seuranta TRACEssä ja tarvittavat erien tarkastukset
- hallintopäätökset laittomista tuonneista siltä osin kuin kuuluvat maakunnan tehtäviin
Alkoholilupahallinto
- luvat
- valvonta
- ehkäisevä päihdetyö
Elintarvikevalvonta
- alkoholijuomamyymälöiden elintarvikevalvonta

Osa aluehallintovirastoista maakunnille siirtyvistä tehtävistä on senlaatuisia, että maakuntien
välinen yhteistyö on tarpeen.
Yhteistyössä toisten maakuntien kanssa hoidettavat tehtävät (sopimuspohjaisesti)
Eläinlääkintähuolto
- tarvittaessa eläintauti- ja eläinsuojelupäivystyksen päivystäviä virkaeläinlääkäreitä
neuvova palvelu virka-ajan ulkopuolella – tehtävän osalta on odotettava lainsäädännön
sanamuotoja: mikäli Eviralle/Ruokavirastolle tulossa päivystysvelvollisuus, ei ole
tarkoituksenmukaista eikä kustannustehokasta ylläpitää useita päällekkäisiä
päivystysverkostoja
- yhteistyösopimus eläintautiepäilyissä: valmis sopimus useamman maakunnan välillä,
mikäli tarvitaan virka-apua toisesta maakunnasta eläintautiepäilyssä
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-

sisämarkkinakaupan kuljetusten tietojen syöttö TRACES:iin (pitkien kuljetusten ja
kansainvälisten kuljetusten eläinkuljettajalupien ja hyväksyttyjen ajoneuvojen tiedot)
eläinsuojeluvalvojien hyväksyminen – mikäli tehtävä on säilymässä uudistettavassa
eläinsuojelulaissa
eläinsuojelulain mukaiset luvat: eläintarhat ja pysyvät näyttelyt, sirkukset ja kiertävät
eläinnäyttelyt
eläinkuljettajalupien ja kuljetusvälineiden hyväksymistodistukset sekä kuljettajan ja
hoitajan pätevyystodistukset
lopetusasetuksen mukaisten kelpoisuustodistusten myöntäminen
Täydentävien ehtojen valvonta (otantaan perustuvat valvonnat, laajennukset) vaatii
vielä lisäselvitystä, mutta osaamisen ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi lienee
tarkoituksenmukaista tämänkin tehtävän osalta tehdä maakuntien välistä yhteistyötä

Alkoholilupahallinto
- harmaan talouden valvonta
- junien valvonta

Maakuntien välisen yhteistyön toteuttaminen
Maakuntien välinen yhteistyö lienee selkeintä toteuttaa sopimuspohjaisesti siten, että joku
maakunta vastaa tehtävästä muiden maakuntien puolesta. Eri tehtävien vastuita voidaan
kuitenkin jakaa eri maakunnille.
Yhteistyössä on harkittava myös tehtävistä sopimista laajemmin kuin nykyisten
aluehallintovirastojen toiminta-alueiden sisällä. Osa yhteistyössä toteutettavista tehtävistä voi
olla sellaisia, että niiden osalta voitaisiin sopia yhteistyöstä jopa valtakunnallisesti.

Kuusankoskella 25.4.2018 pidetyssä neuvottelussa olivat mukana:
Leena Haimi ja Pirkko Sukula
Silja Mäkelä
Taru Pyötsiä ja Nelli Gartman
Päivi Roine ja Sini Siitonen
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