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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 9.00.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio käytiin läpi ja muistioon tehtiin tarvittavat
tarkennukset kohtaan 3.
3. Maakuntaan siirtyvien tehtävien nykytila ja kartoitus
Hämeen ELY-keskus
Esiselvitystietoja esitteli Kari Kivikko. Hämeen ELY-keskuksen
lakisääteisistä tehtävistä maaseutuyksikön vastuulla ovat viljelijätukiin,
täydentävien ehtoihin sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä
valvonta, maatilainvestointien sekä hanke- ja yritystukien
toimeenpanotehtävät, EU:n markkinatukien valvonta sekä elintarvike- ja
rehuturvallisuuteen liittyvät tehtävät. Em. tehtäviin on resursoitu
vuositasolla n. 30 henkilötyövuoden työpanos.
Maatalous ja maaseudun kehittäminen ELYn päätehtävä,
maataloustuotteiden markkinajärjestelyt tehtäväalaa päätettiin olla
avaamatta. ELYn esiselvitystiedoissa olevat luvut siirtyvän henkilöstön
osalta ovat kokonaismääriä, joita ei ole jaettu maakunnittain. Tämä johtuu
siitä, ettei tehtävien maakunnittaisesta jakautumisesta ole tarkkaa
selvitystä. Päijät-Hämeeseen siirtyvän Iitin lisäystarve resurssitarpeeseen
on laskennallisesti lisäksi noin 1,5 - 2 henkilötyövuotta ELY-keskuksen
tehtävissä.
Kivikko kertoi Hämeen ELY-keskuksen valtakunnallisesta
erikoistumistehtävästä. Erikoistumistehtävä (maaseutuohjelman
valtakunnallinen hanketoiminta) sisältää yhteensä 2 htv. Tämä luku sisältyy
ELYn siirtyvän henkilöstön kokonaislukemaan. MMM on linjannut syksyllä
2016 käydyissä tulosneuvotteluissa, että ko. tehtävät siirretään
maakuntauudistuksessa Päijät-Hämeen maakunnan vastuulle nykyisen
ohjelmakauden loppuun asti.
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Maatilojen määrä Päijät-Hämeessä oli vuonna 2016 1643 kappaletta. Iitissä
maatiloja oli vuonna 2016 213 kappaletta.
Liitteenä ELY pääasialliset tehtävät Päijät-Häme esitys sekä Lisäinfo ELYn
tehtävistä esitys.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Esiselvitystietoja esitteli Riku-Matti Lehikoinen. Etelä-Suomen
aluehallintovirastosta maakunnille siirtyvät alkoholihallinnon ja
ympäristöterveydenhuollon tehtävät.
Alkoholihallinto
AVI valvoo:
 alkoholijuomien anniskelua
 vähittäismyyntiä
 kuittilain noudattamista
 alkoholijuomien mainontaa
 ja muuta myynninedistämistoimintaa
AVI lisäksi ehkäisee harmaan talouden ja talousrikollisuuden esiintymistä
alkoholielinkeinossa. Tulostavoitteiden näkökulmasta Etelä-Suomen
aluehallintovirasto on onnistunut hyvin; Valtiovarainministeriön asettamat
tulostavoitteet on saavutettu koko viraston toiminta-ajan. Valtakunnallisina
tehtävinä Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa junien lupahallinnosta ja
valvonnasta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinnon
tehtävissä työskentelee noin 20 virkamiestä.
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ihmisen terveyden edistäminen ja
turvallisen elinympäristön varmistaminen. Viranomaistehtävät on
nykytilanteessa järjestetty paikallisesti valvontayksiköihin, jotka ovat joko
yksittäisissä kunnissa tai kuntien yhteistoiminta-alueilla. Etelä-Suomen
aluehallintoviraston toimialueella on tällä hetkellä 18
ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköä viiden maakunnan alueella:
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Uudellamaalla 8, Kanta-Hämeessä 3, Päijät-Hämeessä 2, Kymenlaaksossa 3
ja Etelä-Karjalassa 2 valvontayksikköä.
Aluehallintovirastot arvioivat, ohjaavat ja valvovat alueellaan paikallisten
viranomaisten toimintaa kahden ministeriön toimialalla. AVIlla on myös
toimijoille luvan antamistehtäviä, tarkastustehtäviä sekä
eläinlääkintähuollon määrärahojen hallinnointitehtäviä. Eläinten terveyden,
hyvinvoinnin ja eläinlääkäripalveluiden valvontatehtävät sekä
elintarvikevalvonnan ohjaus- ja valvontatehtävät kuuluvat maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalalle.
Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ympäristöterveydenhuollon tehtävissä
työskentelee yhteensä 17 viranhaltijaa.
Liitteenä: Muistio ESAVI alkoholihallinnon ja ympäristöterveydenhuollon
tehtävistä 18.11.2016 sekä Päijät-Hämeen Maaseuturyhmä
alkoholihallinnon tehtävät esitys
Kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet
Esiselvitystietoja esitteli Pekka Niemelä. Päijät-Hämeen alueella toimii kaksi
yhteistoiminta-aluetta. Orimattilan ja Päijät-Hämeen maaseutuhallinto YTAalueilla on tyypillisesti henkilöstöä päätoimipisteiden lisäksi myös muissa
toimialueiden kunnissa joko pysyvästi tai päivystysluonteisesti.
Yhteistoiminta-alueet hoitavat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
säädettyjä tehtäviä, jotka koskevat maatalouden tukijärjestelmiä ja eräiden
vahinkojen korvaamista valtion varoista, eläintenpitäjän rekisteröintiä, sekä
kasvintuotantoa. Kokouksessa nähtiin, että ELY-keskukset, kunnat ja AVI
toimivat monissa asioissa samoilla aihealueilla eri tehtävien parissa.
Niemelä esitteli kokouksessa lisäksi maaseutuhallinnon tehtäväjakoa ja
eriyttämistä sekä maaseutuhallinnon kuntien välistä kustannusjakoa.
Liitteenä: Maakuntahallinto YTA-raportti, maaseutuhallinto eriyttäminen
taulukko sekä kustannusjako taulukko
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4. Alatyöryhmien jatko
Työryhmien jatkosta tiedotetaan maakuntauudistuksen valmisteluryhmän
kokouksessa 22.3.2017. Sihteeri kutsuu ryhmät kasaan valmisteluryhmän
ohjeistuksen jälkeen.
5. Muut asiat
Kokouksessa ei tullut esiin muita asioita.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

