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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.

Juristitarpeen arviota ei ole määritelty, asialla ei ole vielä kiire.

3.

Konsernirakenteen
valmistelusta

Aapo Pipsa esitteli luonnosta maakunnan
konsernirakenteen valmistelusta. Keskusteltiin luottamuselinrakenteesta ja ympäristöterveydenhuollon sijoittumisesta elinvoima-, sote- tai turvallisuuslautakunnan alle.

Valmistellaan ja toimitetaan Aapo Pispalle
juhannukseen mennessä listaukset tehtäväkuvauksista / palvelukokonaisuuksista ja
ympäristöterveydenhuollossa päätettävistä
asioista sekä nykyisten resurssien ja osaamisen riittävyydestä tehtävien hoitamiseen
(matala organisaatio).

Lahden kaupunginlakimies Pekka Virkkunen valmistelee hallintosääntöä.
Syksyn aikana edetään tehtävätasolle.
4.

Projektitoimiston
kuulumiset

HR-asiantuntijaksi on palkattu Mari Iisalo.

Luonnos maakunnan konsernirakenteen
valmistelusta toimitetaan muistion liitteenä.
Selvitetään onko projektitoimistolla varoja
henkilöstön tukemiseen / sparraamiseen.
Kutsutaan Mari Iisalo syksyn ensimmäiseen
valmistelutyöryhmän kokoukseen.

5.

Ympäristöterveydenhuollon projektien
tilanne: vastuuhenkilöt käyvät lyhyesti
läpi ajankohtaiset
kuulumiset

Tupakka: aikataulutus on tehty. Nykyiseen
tilanteeseen ei ole odotettavissa suuria
muutoksia maakuntaan mentäessä.
Löytöeläin: ei uutta. Iitissä löytöeläinpalvelut eivät kuulu ympäristöterveydenhuollon
tehtäviin.

Jarmo toimittaa Cecilialle yhtymän 2016
keräämät tiedot. Piritta selvittää Iitin tiedot
ja toimittaa ne Cecilialle lisättäväksi listalle.

Elintarviketurvallisuus: etenee.
Resurssit (hlöstö, talous): Mika ja Tomi
esittelivät laatimaansa luonnosta resurssitarpeesta
Tukipalvelut: ei ole edennyt.
Varautumisen yhteensovittaminen: projektitoimisto on palkkaamassa varautumishenkilöä valmisteluun. Jaana Pyykölä kuuluu kolmen hlön työryhmään; kaikille yhtei-

Mikan ja Tomin laatima resurssitaulukko
toimitetaan muistion liitteenä.

nen pohja tulossa. Oma valmiussuunnitelma valmistellaan myöhemmin.
Kuntarajapinnat: odotetaan lakimuutoksia.
v. 2019 asia.
Maakunnan sisäiset rajapinnat: avattu
keskusteluyhteyksiä mm. Timo Virola, Hämeen ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija. Maaseuturyhmän vetäjän Kari
Kivikon kanssa on keskusteltu ja esille nousi mm. molempien tarve juristiresurssille.

Hyten kanssa sovitaan tapaaminen.

Eläinten hyvinvointi ja terveyden valvonta: käsitelty edellisessä eläinlääkintähuollon
tulosaluekokouksessa ja on puhtaaksi kirjoitusta vaille valmis.
Eläinlääkintä: palveluverkon osalta halutaan aloittaa nykyisillä toimipisteillä. Nettipalveluja kehitetään.
Terveydensuojelu: ryhmä on kokoontunut
ja jakautunut pienempiin ryhmiin.

Yammer ei toimi, joten aikatauluista on
epäselvyyttä. Kokouksiin ei laadita asialistoja, mutta muistio tehdään sovituista asioista.

Palveluverkko- ja kanavat: alkutekijöissään. Mietitään sähköisiä palveluja.
Avista siirtyvät tehtävät: eläinlääkinnän
osalta oma pohdinta on hyvällä mallilla.
Silja osallistui Esavin muiden maakuntien
(ei Uusimaa) yhteiseen kokoukseen, jossa
käsiteltiin omassa maakunnassa ja ylimaakunnallisesti yhteistyönä hoidettavia tehtäviä (mm. alkoholivalvonta). Alkoholivalvonnan osalta esitetään, että junien alkoholivalvonta ja harmaa talous hoidetaan keskitetysti ja muut tehtävät omassa maakunnassa. Eläinlääkintähuollon osalta on tunnistettu ylimaakunnallista järjestämistä vaativat tehtävät.
Resurssitarvearvio läänineläinlääkärin tehtävät 1 htv ja alkoholivalvonta 2 htv.
Eläinlääkäri- ja sihteeriresursseista on neuvottelu toukokuun lopulla.
Tietojärjestelmien yhteensovittaminen:
painotus substanssiohjelmiin. Kunta vastaa
tietoturva-asetusten täyttymisestä.
Ylimaakunnalliset tehtävät: Avista siirtyvät; miten hoidetaan, mikä/mitkä maakunnat?
Alkoholi: kartoitus on tehty.
6.

Palaute 8.5. kehityspäivästä

Päivään oltiin tyytyväisiä.

Seuraava kehityspäivä järjestetään syksyllä

7.

Palvelukuvaukset

Käytiin läpi Siljan laatimaa taulukkoa palvelukuvauksista. Terveydensuojelun, elintarvikevalvonnan, terveydensuojelulain valvonnan, tupakkalain valvonnan, lääkelain
valvonnan ja löytöeläinpalveluiden osalta
kuvaukset puuttuvat.

Tomi täyttää taulukon loppuun hyödyntäen
Lahden kaupungin laatimia palvelukuvauksia. Taulukko laitetaan valmistelutyöryhmän
kommenteille, kun kaikki kohdat on tehty.

8.

Seuraavaksi valmisteluun tulevat tehtävät / tulevat tapahtumat

Kohdan 3. tehtävien lisäksi:
-

päätettävät asiat ja päättäjä
eläintauti ja muut Avista siirtyvät
eläinlääkintähuollon tehtävät
resurssointi: jatketaan taulukon
työstämistä (alkoholivalvonta, eläinlääkintä)

Muokataan päätösvaltamatriisia (Phhyky).
Valmistelussa tulee huomioida, että lakiesitykset ovat hyvin yleispiirteisiä ja niissä
todetaan vain, että ”maakunta päättää”,
jolloin kukin maakunta itse päättää päätösvallasta.
Jarmo kokoaa eläinlääkintähuollon osiot
huomioiden myös läänineläinlääkärien tehtävät.
Pohja toimitetaan 15.5.
28.5. valmistelu hyvässä mallissa.

Seuraavassa kokouksessa keskustellaan
ympäristöterveydenhuollon sijoittumisesta
maakunnassa: mahdollisesti oma yksikkö,
mutta jossain lautakunnassa / jaostossa.
10.

Muut asiat
-

11.

Silja osallistuu valmistelijoiden kokouksiin ja
tarvittaessa joku tuuraa.

osallistuminen
valmistelijoiden
kokouksiin

Syksyn kokousaikataulu sovitaan seuraavassa kokouksessa.
Maanantai 4.6. klo 13 Hollola, Virastotie 3
C

Seuraava kokous

Silja Mäkelä
puheenjohtaja

Tiina Kirsi
sihteeri

