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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.

Piritta on toimittanut Cecilialle tiedot Iitin
löytöeläinpalveluista.

3.

Projektitoimiston
kuulumiset

-

4.

Ajankohtaista maakunnan ympäristöterveydenhuollosta

23.5. Helsingissä oli neuvottelu ESAvista
maakuntiin siirtyvistä resursseista.

Kaikkien lakialojen projektit etenevät.

Alkoholivalvonnan nykyisistä resursseista
Päijät-Hämeen maakuntaa siirtyy kaksi
alkoholitarkastajaa. Juristiresurssi siirtyy
Kanta-Hämeeseen (todettiin, että mm.
eläinlääkintähuollossa on paljon tarvetta
juristipalvelulle). Uusimaan ja PäijätHämeen maakunnissa toiminta rahoitetaan
luvanhaltijoilta perittävillä lupa- ja valvontamaksuilla, muissa maakunnissa tulot eivät
välttämättä riitä toiminnan rahoittamiseen.
Junien alkoholivalvonta hoidetaan keskitetysti Uudeltamaalta. Harmaan talouden
torjuntaa tekevät kaikki muun valvonnan
ohella.
Päijät-Hämeen maakunnan arvio aviresurssien tarpeesta on 1 läänineläinlääkäri-htv. Sihteeriresurssia on riittävästi.
Myös valvontaeläinlääkäriresurssia on riittävästi, mutta ammattimaisia toimijoita ei
ole juurikaan ehditty tarkastaa. Elosyyskuun vaihteessa asiasta keskustellaan
lisää ja neuvottelut jatkuvat.
Useamman maakunnan yhteistyössä hoidettavien tehtävien osalta Eviran toivottaisiin olevan aloitteellisempi.
31.5. pidetyssä maakuntalaki-infossa Aapo
Pispa esitti poimintoja maakuntalakipaketista. Ehdotuksen 6 §:n määrättyjen tehtävien

Tomi selvittää asiaa lääkelain osalta.

listalla ei ollut mainintaa lääkelain tehtävistä.
5.

Palvelukuvaukset

Palvelukuvaustaulukko on riittävän yksityiskohtainen ja se viedään Vivaan.
Keskusteltiin digitaalisista palveluista. Todettiin, että sosiaalista mediaa käytetään
lähinnä tiedottamiseen. Reaaliaikaiset
(chat, twitter tms.) palvelut ovat resurssikysymys. Päivystyspuhelimen tarvetta mietitään pienryhmissä. Taulukkoon lisätään
maininnat digitaalisen asioinnin / palveluluiden kehittämisestä.

6.

Resurssit ja niiden
riittävyys

Esitys terveydensuojelun lisäresurssitarpeesta on Iitin valvonnasta siirtyvä 1 htv,
alkutuotannon käynnistettävään valvontatyöhön 1 htv työjärjestelyin sekä Lahden
terveysvalvonnan nykyiseen vajaukseen 1
+ 1 htv. Resurssitarpeessa on huomioitu
näytteenottotyön tarve.

Jokainen tarkastaa vielä oman osuutensa.
Päivitetty palvelukuvaustaulukko muistion
liitteenä.
Palvelukuvaustaulukko toimitetaan juhannukseen mennessä projektitoimistolle.
Lakialakohtaisille ryhmille (ei eläinlääkintähuolto) annetaan tehtäväksi miettiä virkaaikaisen päivystyspuhelimen toimivuutta ja
tarpeellisuutta.

Päivitetty lista henkilöresurssikartoituksesta
on muistion liitteenä.

Eläinlääkintähuoltoon Avista läänineläinlääkäri 1 htv ja Iitistä 1 htv. Valvontaeläinlääkäriresurssi riittää, jos Lahden valvontaeläinlääkärin resurssi 1 htv siirtyy maakuntaan.
Todettiin, että myös praktikot hoitavat virkatehtäviä.
Johtamisesta vapautuu resurssia. Lakimiespalvelutarpeeksi tällä toimialalla arvioidaan 1,5 pvä/vko.
Tiedottamisen osuus siirtyy sihteerityön alle
toimivaltuudet huomioiden.
7.

Päätökset ja päätösvalta maakunnassa

Käytiin läpi Phhykyn ympäristöterveydenhuollon päätösvaltataulukon pohjalta laadittua taulukkoa. Maksutaksasta päättäminen
jää mahdollisesti pois, jos vuosimaksut
tulevat.

Anne tarkistaa alkoholilain osuuden.
Marita selvittää kenen vastuulle kuuluu
eläintauti- ja eläinsuojelulain mukainen
uhkasakko ja teettäminen.
Päivitetty taulukko muistion liitteenä.

Todettiin taulukon olevan valmis päivitysten
jälkeen.
8.

Ympäristöterveydenhuollon sijoittuminen
maakunnassa

Keskusteltiin ympäristöterveydenhuollon
sijoittumisesta luottamusmies- ja maakuntaorganisaatioissa alustavan esityksen pohjalta.

Valmistelutyöryhmän esitys vaihtoehdoista
1. Ympäristöterveydenhuolto organisoidaan
omaksi yksiköksi suoraan maakuntajohtajan alaisuudessa. Ympäristöterveydenhuollon johtaja on maakunnan virkamiesjohtoryhmässä. Monijäsenisenä toimielimenä
toimii ”turvallisuus-lautakunta”.
2. Ympäristöterveydenhuolto organisoidaan
yhdessä pela-järjestäjän kanssa ”turvallisuus-toimialaksi”, jonka nimi mietitään kuvamaan kokonaisturvallisuutta. Ympäristöterveydenhuolto on toimialalla itsenäinen
yksikkö pela-järjestäjän rinnalla. Monijäsenisenä toimielimenä toimii ”turvallisuuslautakunta”.
3. Organisointi yhdessä sote-järjestäjän
kanssa. Monijäsenisenä toimielimenä on
sote-lautakunta (voisiko kuitenkin olla ”turvallisuus-lautakunta” tässäkin vaihtoehdossa?).
Koko esitys muistion liitteenä.

9.

Työskentelyn jatkaminen, mitä asialistalle?

Listaus talous- ja palkkatiedoista.

Silja tekee täydennettävät taulukot.

Henkilöstöinfo.

Ajankohdaksi sovittiin torstai 11.10. klo
11:30 alkaen.

Syksyn kokousaikataulu

Syksyn kokousajoiksi sovittiin

Syksyn ensimmäisessä kokouksessa jokainen esittää koosteen oman ryhmänsä lakialavalmistelusta.

11.

Muut asiat

Yammer ei toimi edelleenkään. Yhtenä
vaihtoehtona maksullinen extranet, johon
Lahti voi kutsua. Aiheeseen palataan syksyllä.

12.

Seuraava kokous

10.

-

ke 5.9 klo 13
ma 8.10. klo 13
ma 5.11. klo 13
ma 10.12. klo 13

Keskiviikko 5.9. klo 13 Hollola, Virastotie 3
C

Silja Mäkelä
puheenjohtaja

Tiina Kirsi
sihteeri

