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MUISTIO

Kokouspäivämäärä

Nro 1/2018

Aika 29.1.2018 klo 13–15.30
Paikka Hollolan
terveydensuojelun toimipiste,
Virastotie 3 C

S Eila Kaliste, AVI
Riku-Matti Lehikoinen, AVI
S Anne Lintilä, AVI
S Timo Virola, Hämeen ely-keskus
Arja-Tuulikki Wilén, Päijät-Hämeen liitto
Ville Majala, Päijät-Hämeen liitto

S = skype

ASIAT

KESKUSTELU

PÄÄTÖS VASTUUHENKILÖT TEHTÄVÄT

1.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Silja Mäkelä

2.

Edellisen kokouksen
muistio ja toimenpiteet

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio,
johon kenelläkään ei ollut huomautettavaa.

Alkoholivalvonta sijoittuu elintarvikevalvonnan ideointiryhmään.
Mikan toimittama lista tietojärjestelmiin ja
teknisiin laitteisiin liittyvistä muutostarpeista
on toimitettu eteenpäin.
Siljalle voi edelleen laittaa ehdotuksia aiheista esityslistaa varten.

3.

Ajankohtaiset asiat

Silja osallistui viime maanantaina kokoukseen, jossa aiheena oli varautuminen
maakunnissa.
Ministeriöt pohtivat mitä tukea maakunnat
tarvitsevat varautumisen suunnitteluun.
Maakunnissa toivottiin kannanottoa miten
turvallisuus ja varautuminen maakunnissa
organisoidaan. Tästä ei ole vielä maakunnissa keskusteltu. Maakunnilla on itsehallinto ja siten myös oikeus päättää organisaatiostaan. Todettiin, että maakuntien toiminnan alkaessa suuri turvallisuuskysymys on
myös sisäinen turvallisuus, mm. avaimet,
kulkuluvat ja ajantasaiset sähköpostiosoitteet.
STM:n ja MMM:n selvitys valtakunnallisesta
ympäristöterveydenhuollon päivystysjärjestelmästä on työn alla.
Uusimaan maakunnan kutsumassa kokouksessa oli esillä ylimaakunnalliset tehtävät. Uusimaata lukuun ottamatta valmistelut
maakunnissa ovat lähtökuopissaan. Todettiin, että linjaukset pitää tehdä huhtikuun
loppuun mennessä. Terveydensuojelulain
mukaisia tehtäviä ei siirry Avista maakuntiin. Käsittelyä jatketaan helmimaaliskuussa. Sitä ennen Avi selvittää yksi-

tyiskohtaisesti siirtyvät tehtävät ja ehdotuksen niiden järjestämiseksi. Aikataululla on
kiire ja pohdittavaa on paljon.
Uusimaa on tarjoutunut hoitamaan Avien
nykyiset tehtävät kaikkien maakuntien osalta.
Kanta-Häme on ilmoittanut suuntautuvansa
Pirkanmaalle.
Silja osallistuu 30.1. maakuntavalmistelun
aloitusseminaariin.
4.

Keskustelua yhteisistä rajapinnoista vesihuollon tehtävien
kanssa

Hämeen ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola kertoi elykeskuksen työnjaosta maakuntavalmistelussa. Harri Mäkelä on vastuuvalmistelija
Kanta-Hämeen osalta ja Timo Virola PäijätHämeen osalta.
Elystä maakuntiin siirtyvät tehtävät ovat
-

vesi- ja kalatalous
vesienhoito
luonnonsuojelu ja – valvonta
edistämistehtävät

Asiantuntijoita käytetään apuna. Tavoitteena on kartoittaa Päijät-Hämeen tehtävät
tässä vaiheessa eikä mietitä maakuntien
eroavaisuuksia. Osaamisresursseja on
niukasti. v. 2019 syksyllä saadaan vastauksia resursseihin.
Kaikkia ajatuksia, haasteita ja mahdollisuuksia halutaan ottaa esille. Asiat selviävät maakunnassa.
Tärkeitä rajapintoja (ely) maakunnissa ja
ylimaakunnallisten tehtävien hallintaa ovat
-

alueelliset luonnonvaratehtävät
tulva-asiat
Päijänteen säännöstely
vesistörakenne
haltijavastuu

6-7 maakuntaa miettii vesitalouden tehtäviä
ja niiden hoitamista. Seuraavan vuoden
aikana ei vielä ole tietoa, miten hoidetaan.
Vesihuolto on kompaktipaketti. Valvonta ja
edistäminen ovat maakunnan sisäisiä tehtäviä, mutta yhteyksiä pidetään yli maakuntarajojen. Virtavesi- ja kalatalousasiat käsitellään elinkeinopoliittisina ja virkistysasioina.
Päijät-Hämeessä sote suuntautuu Uusimaalle. Ely-keskuksen osalta kortit ovat
avoinna kaikkiin ilmansuuntiin. Järkevä
kokonaisuus on vedet, pohjavedet ja valuma.
Kesään mennessä halutaan ajatuksia ympäristöterveydenhuollon (ely) tehtävistä.
Haasteena on iso murros valtion tehtävistä
kunnan tehtäviin. Asiat eivät ehkä ratkea
valtuustokausittain ja eurovaikutukset eivät
näy alkuvuosina vaan pitää tarkastella pitkäaikaisvaikutuksia eteenpäin.
Lisähaastetta tuo vesihuoltolain päivittämi-

Timo Virola on käytettävissä asiantuntijan
näkemyksiin tarvittaessa.

nen (vesihuollon edistäminen).
Tehtävänkuvat ja prosessit pitää laatia.
Elystä siirtyviin tehtäviin liittyvä päätöstenteko on luonteeltaan virkamiestapaisesti
hoidettavia eikä luottamushenkilöitä ole
tarpeen vaivata.
Valmisteluryhmä on varmistanut substanssitehtävien hoitumisen.
Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmien ja tukipalveluiden toimiminen on varmistettava.
5.

ThinkingPortfolion
läpikäynti

Projektit ja aikataulut on viety alustalle ja
niitä lähdetään aktiivisesti viemään eteenpäin. Projekteja on ehkä tarpeen pilkkoa
pienenpiin osiin helpommin seurattaviksi.
Projekteissa ja tehtävissä on ehkä päällekkäisyyttä ja nämä pitää tarkastella vastuuhenkilöiden kesken.

Muiden projekteja on mahdollista kommentoida.
Jatkossa jokainen käy kokouksissa läpi
mitä omassa projektissa on tapahtunut.

Noudatetaan otsikointia isoin kokonaisuuksin. Tarpeen mukaan voi muotoilla. Projekteja voidaan tarvittaessa lisätä, esim. hallinto.
Projektitoimisto ei anna tarkkoja ohjeita
miten toimitaan tai aikatauluista.
6.

Kevään kehityspäivä

Lahden henkilöstön toiveena on päivän
jakaminen erikseen asia- ja virkistyspäiviin.
Yhtymässä on esitetty toive asioihin keskittyvästä lähestymistavasta.

Todettiin, että puhtaat virkistyspäivät kumpikin yksikkö järjestää erikseen ja maakuntavalmistelun yhteydessä järjestetään kehittämispäiviä. Sovittiin kevään kehityspäiväksi torstai 19.4. puolesta päivästä eteenpäin
ruokailulla aloittaen. Yhtymä on järjestämisvuorossa.

7.

Ylimaakunnalliset
tehtävät ja alkoholin
anniskelun ja vähittäismyynnin suoritteet 2017 (liite)

Tarkasteltiin suoritetilastoa. Avin näkökantana on jatkaa alkoholivalvontaa nykyisillä
järjestelyillä ja viranhaltijoilla. Keskusteltiin
valvonnasta, jossa asiakas olisi keskiössä
ja mikä olisi Päijät-Hämeen näkökulmasta
järkevin tapa tehdä. Muutosjohtaja on linjannut, että kaikilla on maakunnassa töitä,
mutta kenenkään työt eivät jatku kuten nykyisin.

Avi laatii listauksen AVIn tehtävistä ja ehdotuksen niiden järjestämiseksi.

AVIn näkemyksen mukaan alkoholi- ja elintarvikevalvonnassa ei ole synergiaetuja.
Asiakkaat eivät ole kokeneet nykykäytäntöä
haasteelliseksi.
Yhteistyö muiden valvontaa tekevien viranhaltijoiden kanssa haluttaisiin säilyttää tehokkaimpana tapana tehdä eikä tehtäviä
kannattaisi pirstoa maakuntiin.
Avin eläinlääkinnän tehtävät
-

-

eläintenterveys (eläintautivalvonta
ja eläintautivalmius)
eläinten hyvinvointi (otantatarkastukset, täydentävät ehdot (tärkein),
epäilyyn perustuvat)
luvat, ilmoitukset, rekisterinpito, tarkastukset jne.

Avista halutaan ehdotus eläinlääkinnän
siirrettävistä tehtävistä.

Anne Lintilä toi esille mahdollisuuden Avin
tehtävien ostamisesta yhdestä maakunnasta tiettyjen tehtävien osalta (esim. eläintarhaluvat).
Virkaeläinlääkäripäivystyksessä on nykyisin
eläinsuojelu, tuonti, vienti ja eläintaudit.
Muut kuin eläintaudit menisivät kunnaneläinlääkäreille. Neuvontapuhelin päivystysaikana sopii huonosti kunnaneläinlääkäripäivystykseen. Valvontaeläinlääkäreillä ei
ole päivystystä.
Nykyisin valtakunnassa päivystää kaksi
läänineläinlääkäri, joka on riittävä ja taloudellinen toimintatapa, jonka halutaan jatkuvan.
Päätösvalta on Eviralla, jos kyse on helposti
leviävästä taudista.
Lait eivät lähtökohtaisesti määrää kuka
tehtävistä vastaa vaan toteavat, että maakunta vastaa tehtävien hoitamisesta. Tehtävien delegointi pitää muistaa syksyllä
2019.
8.

9.

Resurssitarpeen
arviointi (Mika, Tomi)

Muut asiat

Tomi esitteli resurssitarpeen arviointia Lahden osalta. Tarve on arvioitu valtakunnallisen valvontasuunnitelman pohjalta (TsL,
ElintL, Tupakka, näytteenotto). Elintarviketapahtumat työllistävät lisäksi noin 1 htv ja
lisäksi on ½-päiväinen päivystys. Tupakkatarkastukset tehdään elintarviketarkastusten yhteydessä. TsL puolella on paljon
esim. asunto- ja siisteystarkastuksia (tälle
vuodelle arvioitu noin 200 tarkastusta).
Henkilöstö on jo pitkästi erikoistunut lakialoille.

Tomi tekee vielä päivityksiä laatimaansa
taulukkoon, mm. näytteenotto Nastolan
alueen pienistä talousvesikohteista. Tomi ja
Mika yhdistävät luvut yhteen taulukoon
(kokonaiskohde ja – tarkastusmäärä). Iitin
luvut puuttuvat vielä, mutta Piritta toimittaa
ne lähiaikoina Siljalle.

Cecilia esitteli Yammeria (Maakuntaryhmä). Alustan käyttö on vielä alkuvaiheessa.
Kaikille on lähetetty kutsut. Rakenteesta ei
ole vielä sovittu. Petro Sormunen ja Sanna
Kousa testaavat keskustelun toimivuutta ja
esittävät yhteistä toimintamallia.

Aloitetaan Yammerin käyttö ja muutetaan
käytäntöjä tarvittaessa.

Silja, Cecilia ja Jarmo osallistuvat maakunnan projektitoimiston ohjauskeskusteluun
1.2 Tätä varten käytiin keskustelu ympäristöterveydenhuollon tavoitteista.

Tiina toimittaa Cecilialle Nastolan alueen
pienet vesilaitostoimijat-listauksen.

Ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus
halutaan säilyttää. Ylimaakunnallisissa tehtävissä tahtotila on meillä. Alkoholivalvonta
voidaan järjestää myös maakunnassa.
Ympäristöterveydenhuollon hallinnon alan
asioita varten halutaan oma lakimies tai
selkeästi osoitettu resurssi konsernihallinnosta.
31.1. klo 11 skype-kokouksessa (Cecilia,
Silja, Jarmo) sovitaan tarkemmin yhteiset
linjaukset.

10.

Maanantai 5.3. klo 13 Hollola, Virastotie 3
C

Seuraava kokous
Silja Mäkelä
puheenjohtaja

Tiina Kirsi
sihteeri

