MUISTIO

LUONNONVARAT JA YMPÄRISTÖ -valmisteluryhmän alaisen ympäristöterveyden alatyöryhmän
kokous 3/2018
Aika: 19.6.2018 Klo 9:30 – 11.30
Paikka: Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3 B Rovaniemi, neuvotteluhuone Saana / skype-yhteys.
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat:
Puheenjohtaja
Manninen
Saana
Varapuheenjohtaja
Saramo Minna
Esittelijä ja sihteeri
Raasakka
Hannu
Kokoonpano
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto: Kemijärvi,
Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski (PelkosenniemiSavukoski kttky)
Meri-Lapin ympäristöterveydenhuolto: Tornio, Kemi,
Keminmaa, Tervola ja Simo
Inarin-Utsjoen yhteistoiminta-alue: Inari ja Utsjoki
Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto: Rovaniemi,
Ranua, Ylitornio, Pello ja Kolari
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto: Sodankylä,
Kittilä, Muonio ja Enontekiö

Varsinainen
jäsen
Nurmi Hanna

Varajäsen
Kostamovaara Elina

Mäenpää Aapo
Saramo Minna

Marja Nuorgam

Palojärvi Pälvi

Rata-Romakkaniemi
Päivi
Kiimamaa Raisa
(1.8.2018 alkaen)
(Parviainen Ari)
Kuosku Vesa
Pirinen Pirkko

Romakkaniemi
Outi

Posio-Kuusamo-Taivalkoski
Aluehallintovirasto (AVI)
Meri-Lapin ympäristöpalvelut

Kesti Hannu
Ruuska Risto
Manninen
Saana
Kokouksessa oli läsnä myös ELY:n E-vastuualueen harjoittelija Tapio Pyörälä. Saana Manninen
ilmoitti, että hänen varajäsenensä on Arja Tulppo (arja.tulppo@tornio.fi). Skype-yhteyttä ei voitu
käyttää ELY:n tietoliikenneongelmien takia.
2. Esityslistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistio
Esitys: Hyväksytään esityslista ja edellisen kokouksen muistio.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista ja edellisen kokouksen muistio.
www.lapinmaakunta.fi

3. Edustajan nimeäminen turvallisuus ja varautuminen -valmisteluryhmään
Esitys: Nimetään edustaja turvallisuus ja varautuminen –valmisteluryhmään.
Päätös: Aikaisemmassa sähköpostikeskustelussa turvallisuus ja varautuminen –valmisteluryhmään
oli esitetty ja kannatettu Pirkko Piristä ja Päivi Rata-Romakkaniemeä. Asiassa suoritettiin äänestys.
Varsinaiseksi jäseneksi turvallisuus ja varautuminen –valmisteluryhmään valittiin Pirkko Pirinen ja
varajäseneksi Päivi Rata-Romakkaniemi.
4. Maakuntauudistuksen ajankohtaiset asiat Lapissa
Tiedoksi: Hannu Raasakka esitteli Lapin maakuntastrategian ja maakunnan konsernirakenteen
valmistelun pääkohdat; yleiskuva ja aikataulut, talouden laskelmat. Luonnonvarat ja ympäristö valmisteluryhmän ajankohtaiset. Aineisto on myös työtilassa.
5. Konsernirakenteen ennakoiva käsittely ja lausuntomenettelystä sopiminen
ympäristöterveydenhuollon osalta
Esitys: Luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmältä pyydetään lausunto konsernirakenteesta.
Lausunto valmistellaan elokuussa. Käydään lähetekeskustelu konsernirakenteen luonnoksista;
millaisen viestin alatyöryhmä haluaa antaa valmisteluryhmälle ja sitä kautta konsernityölle,
odotukset ja tarpeet ympäristöterveydenhuollon palveluille.
Päätös: Käytiin alustavaa keskustelua asiasta, keskustelussa oli edelleen mukana myös
liikelaitosvaihtoehto ja toisaalta myös toimintojen eriyttäminen. Todettiin, että VATE on 8.6.2018
linjannut, että liikelaitokseen sijoitetaan vain ne toiminnot, jotka liikelaitokseen on pakko sijoittaa.
Näin ollen mm. ympäristöterveydenhuolto sijoitetaan maakuntavirastoon. Keskusteltiin
yhdyspinnoista, joita ympäristöterveydenhuollon osalta on useita. Välttämättä
ympäristöterveydenhuolto ei kuitenkaan ole osa ”maaseutuasioiden kokonaisuutta”, kuten jossain
oli todettu, luontevampia yhdyspintoja löytyy muista toiminnoista.
Alatyöryhmä näki tärkeänä, että ympäristöterveydenhuollosta muodostettaisiin maakunnassa jo
valvontatehtävienkin kannalta itsenäinen ja yhtenäinen yksikkö. Päätettiin, että
prosessisuunnittelija laatii alatyöryhmän aiemman kannanoton (liikelaitos/maakuntavirasto)
pohjalta tiivistelmän, joka laitetaan alatyöryhmälle kommentoitavaksi. Kommentoidun tiivistelmän
pohjalta laaditaan elokuun alkupuolella lausuntoluonnosta, joka sisällytetään lopulta
valmisteluryhmän lausuntoon.
6. Maakunnan valvontasuunnitelma
Esitys: Käydään keskustelu valvontasuunnitelmaluonnoksesta ja jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Risto Ruuska esitteli tämänhetkistä valvontasuunnitelmaluonnosta, joka on laadittu
voimassa olevien lakien pohjalta. Päätettiin, että valmistelu jatkuu seuraten mahdollisia
lakimuutoksia.
www.lapinmaakunta.fi

7. Muut asiat
Esitys: Käsitellään muut esille nousseet asiat.
Päätös: Keskusteltiin Pohjois-Suomen neuvottelukunnalle / väliaikaiselle valmistelutoimielimelle
annettavasta evästyksestä ympäristöterveydenhuollon ylimaakunnallisen yhteistyön tiimoilta.
Nykyisen yhteistoiminta-alueen (Posio-Kuusamo-Taivalkoski) edustaja ei ollut paikalla, mutta
todettiin, että asia on syytä ottaa esille niin VATE:ssa kuin Pohjois-Suomen neuvottelukunnassakin.
Mikäli yhteistyö jatkuu, niin kustannukset eivät voi kaatua pelkästään Lapin kontolle.
8. Seuraava kokous
Esitys: Ke 15.8. klo 9.00, ELY/Saana / skype
Päätös: Seuraava kokous keskiviikkona 15.8. klo 9.30, ELY/Saana / skype.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.30.

________________________________
Saana Manninen
puheenjohtaja

__________________________________
Hannu Raasakka
sihteeri

JAKELU: alatyöryhmän jäsenet ja varajäsenet, Marja Perälä, Arto Seppälä, Martti Soudunsaari ja
info@lapinmaakunta.fi

www.lapinmaakunta.fi

