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Maaseutu ja ympäristöterveydenhuolto:
Lyhyt kuvaus nykytilasta
• YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

• ELY-KESKUKSEN MAASEUTUTEHTÄVÄT

• Ympäristöterveydenhuollon perustehtävänä on ihmisten ja
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä turvallisen
elinympäristön varmistaminen.

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
toteuttamiseen liittyvät kehittämistehtävät (maaseudun
kehittämishankkeet, maaseudun yritysten ja maatilojen
kehittäminen) hoidetaan Pohjanmaan ELY-keskuksessa. ELYkeskus toimii myös Leader-ryhmien rahoituspäätösten
laillisuuden tarkastajana sekä virallisten tukipäätösten antajana
(maksajavirastosopimustoiminta).

• Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät tehtävät, eli
terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta, eläinten
terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut,
hoidetaan kuntien yhteistoiminta-alueilla (Pietarsaaren
yhteistoiminta-alue, Vaasan yhteistoiminta-alue ja Länsirannikon
yhteistoiminta-alue, Kruunupyy kuuluu Keski-Pohjanmaan
yhteistoiminta-alueeseen) sekä aluehallintovirastossa
• ALKOHOLIHALLINTO

• Alkoholihallintoon liittyvät lupa-, valvonta- ja sanktiotehtävät
hoidetaan aluehallintovirastossa (AVI). AVI:n alkoholihallinnossa
toiminnan lähtökohtana on alkoholilaki ja sen nojalla annetut
säädökset ja määräykset. Alkoholilain tarkoituksena on alkoholin
kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista
aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

•

Tietyt ympäristöön liittyvät tuet haetaan ELY-keskuksesta
(maksajavirastosopimustoiminta). Kaikki viljelijätukien
valvontaan liittyvät tehtävät hoidetaan ELY-keskuksessa
(maksajavirastosopimustoiminta). Tietyt täydentäviin ehtoihin
liittyvät tarkastukset hoidetaan yhteistyössä ensisijaisesti
läänineläinlääkäreiden kanssa

• ELY-keskus hoitaa myös tietyt elintarviketurvallisuuteen liittyvät
tehtävät sekä eräät muut Elintarviketurvallisuusviraston ja
Tukesin ohjauksessa olevat tehtävät
• EU-säädösten mukaisena maksajavirastona Suomessa toimii
Maaseutuvirasto. Maksajavirastotehtäviä voidaan siirtää toiselle
viranomaiselle, esimerkiksi ELY-keskukselle, vain siinä
tapauksessa, että EU-säädösten edellytykset täyttyvät.
Maksajavirastotehtävien siirtämisen edellytyksenä on muun
muassa, että maksajaviraston ja toisen elimen välillä tehdään
kirjallinen sopimus

Lyhyt kuvaus nykytilasta
• KUNTIEN YT-ALUEIDEN MAASEUTUHALLINTO

• LOMITUSPALVELUT

• Kunta vastaa alueellaan maaseutuhallinnon järjestämisestä
siten, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat hoidetuiksi
Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön kannalta
asianmukaisella tavalla

• Työstä irrottautuminen on kotieläintaloutta harjoittaville
vaikeampaa kuin muille maatalousyrittäjille, koska kotieläimet
vaativat päivittäistä hoitoa ja ruokintaa. Työsidonnaisuuden
helpottamiseksi maatalousyrittäjä voi saada vuosilomaa,
sijaisapua ja maksullista lomitusapua.

• Maakunnan alueella on kolme yhteistoiminta-aluetta,
(Pedersören, Vöyrin ja Rannikko-Pohjanmaan ). YT-alueiden
kautta haetaan valtaosa viljelijätuista. Tuet käsitellään,
maksetaan ja peritään tarpeen vaatiessa takaisin, YT-alueiden
tehtäviin kuuluvat myös koulutuksen järjestäminen ja
viljelijöiden neuvonta sekä muutkin tehtävät
• Kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä Maaseutuviraston
kanssa Euroopan unionin kokonaan tai osaksi rahoittamaan
maataloustukeen liittyvien maksajavirastotehtävien hoitoa
koskeva sopimus (maksajavirastosopimus).

•

Vuosiloman saamiseksi tulee olla päätoiminen
maatalousyrittäjä.

• Alueen lomituspalvelut hoidetaan Pedersören
lomituspalveluyksikössä, Laihia hoidetaan Kurikan
lomituspalveluyksikössä ja Suupohjan elinkeinotoimen
kuntayhtymä hoitaa Kristiinankaupungin lomituspalvelut,
Pedersören palveluyksikkö hoitaa myös lomituspalveluita
Pohjanmaan maakunnan ulkopuolella

Maaseutu ja ympäristöterveydenhuolto
Keskeisimmät ryhmän päätelmät edellisen johdosta, keskeiset
ongelmat sekä kehitettävät asiat
• Maaseudun kehittämiseen liittyvät tehtävät hoidetaan
omana kokonaisuutena ei yhdessä maakunnan muun
kehittämisen kanssa, kokonaisuuden hallinta vaikeaa
• Viljelijöitä koskevat tukipalvelut hoidetaan tällä hetkellä
kuntien YT-alueilla, ELY-keskuksessa ja AVI:ssa sekä osaksi
myös kuntien YTH:n YT-alueilla.
• Terveydensuojeluun ja elintarvikkeiden turvallisuuteen
liittyvät tehtävät hoidetaan tänään YTH:n YT-alueilla, ELYkeskuksessa ja AVI:ssa.
• Tiettyjen tehtävien osalta on toimintaa myös oman
maakunnan ulkopuolella
• Alkoholihallinnon osalta tarvitaan maakuntien välistä
yhteistyötä, koska suhteellisen pienten resurssien
jakaminen on vaikeaa
• Jatkotyötä ajatellen tarvitaan maakunnan
palvelustrategiaa

• Tarvitaan osaksi myös uusia toimintatapoja
• Tarvitaan prosessipohjainen koko maakuntaa kattava
toimintamalli ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä

• Muutoksessa pitäisi tavoitella jotakin nykyistä parempaa
• Palvelut pitäisi sovittaa asiakkaiden tarpeen mukaisiksi
kokonaisuuksiksi, organisoinnissa pitäisi lähteä
asiakkaiden tarpeista ja ratkaista asiakkaiden ongelmia
yhdistämällä ympäristöterveydenhuollon palveluja ja
maaseudun palveluja asiakaslähtöisesti uudella tavalla
• Keinotekoiset rajat ja esteet poistetaan ja otetaan
käyttöön yhtenäiset toimintamallit maakunnan sisällä
• Tarvitaan jatkossakin maakuntien välistä yhteistyötä

• Tarvitaan myös erilaisia tukipalveluita
• Tietojärjestelmien kehittäminen tarpeellinen, mm
lomituspalveluiden osalta, valmistelutyöstä huolimatta
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Hyvät käytännöt, toimintaperiaatteet, jotka olisi hyvä ottaa
maakunnan yhteisiksi käytännöiksi jatkossa
• Toimivat verkostot ja yhteistyösuhteet pitäisi ylläpitää ja
kehittää myös uudessa organisaatiossa
• Yhteistyö kuntien kanssa on säilytettävä
• Prosessiajattelu, kaikki samaan prosessiin kuuluvat tehtävät
samassa prosessissa, esimerkiksi kehittämisen osalta
tukipäätös, maksatuspäätös ja mahdolliset jälkitoimenpiteet
samassa prosessissa
• Vastuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
toteuttamisesta keskitettävä yhdelle henkilölle. MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelman osalta tarvitaan
vastuuhenkilö , joka vastaa ohjelman toteuttamisesta ja
siihen liittyvän maksajavirastosopimuksen toteuttamisesta
maakunnan toiminnassa sekä maksajavirastovakuutuksen
antamiseen liittyvistä kehittämis- ja valmistelutoimenpiteistä
EU:n varainhoitovuoden aikana. ELY-keskuksen tuki- ja
valvontatoiminta sekä kuntien YT-alueiden maataloushallinto
kuuluvat myös maksajavirastosopimuksen piiriin. Tällä
hetkellä on kuntien maataloushallinnon osalta oma sopimus.

• Käytettävissä olevat henkilöstöresurssit pitäisi käyttää
joustavasti myös uudessa maakunnassa, vastuualueista tai
yksiköistä riippumatta, resurssit käytetään siellä missä tarve
on suurin kompetenssin rajoissa ja eriyttämisvaatimuksia ja
esteellisyyssääntöjä huomioon ottaen
• Tietoturvan ylläpitäminen ja kehittäminen EU:n vaatimusten
mukaisesti
• Petosten torjuntaan liittyvien toimenpiteiden kehittäminen
EU:n vaatimusten mukaisesti

• Säännölliset vastuualue/yksikkö ja ryhmäkokoukset
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Kuvaus palvelutasoista, palvelurakenteesta, mikäli ajatus jo syntynyt
• Kaikki palvelut ovat maakunnassa samassa
organisaatiossa, yhden luukun periaate voi toteutua
kun/jos olemassa olevista palveluista luodaan jotakin
uutta

• Maakunta toimii koko maakunnan alueella,
henkilökohtaista läsnäoloa vaativia palveluja tarjotaan
lähellä asiakasta, on mahdollista luoda vahvoja alueellisia
palvelupisteitä, monta palvelua samasta pisteestä, muita
palveluita ja sähköisiä palveluita voidaan tuottaa
keskitetysti tai etäpalveluina, keskuspaikka ja XX
palvelupistettä
• Digitalisaatio tuo aivan uusia mahdollisuuksia palvelujen
järjestämiseen, asiakkaita kannustetaan ensisijaisesti
sähköiseen asiointiin ja verkkopalveluiden käyttöön

• Palvelut toteutetaan mahdollisimman
kustannustehokkaasti lisäämättä asiakkaiden tai
veronmaksajien kustannuksia
• Toimivien sijaisuusjärjestelyjen ansiosta palveluja on aina
saatavilla, esteellisyyteen liittyvät riskit poistetaan ja
tehtävien eriyttäminen toteutetaan vaatimusten
mukaisesti
• Pitäisi myös miettiä sitä tarvitaanko, missä ja missä
määrin maakuntien välistä yhteistyötä, todennäköisesti
tarvitaan
• Kaikki tarvitsevat erilaisia tukipalveluita, kuten
oikeudellisia palveluita ja käännöspalveluita, miten ne on
järjestettävä?
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Ryhmän oma ajatus etenemisestä maalis-huhtikuussa
• Ruvetaan miettimään miten kyseessä olevan ryhmän
tehtävät voitaisiin hoitaa uudessa maakunnassa,
alatyöryhmiä tarvitaan jatkotyötä ajatellen
• Kehittämisasioiden ryhmä tarvitaan kaikkien
maakunnassa hoidettavien tehtävien osalta
• Tulotuki- ja valvontatehtävien ryhmä, ELY-keskuksen
edustajat ja maaseutuhallinnon YT-alueiden edustajat,
koskee kaikkia viljelijätukiin ja tukien valvontaan liittyviä
tehtäviä, tähän ryhmään tarvitaan myös
aluehallintoviraston edustaja mm täydentävien ehtojen
tarkastuksen ja koordinoinnin osalta
• Ympäristöterveydenhuollon työryhmään tarvitaan
edustajia ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueista, ELY-keskuksesta ja AVI:sta, tässä ryhmässä
voidaan myös käsitellä alkoholihallintoon liittyvien
tehtävien organisointia uudessa maakunnassa

Lomituspalvelujen osalta tilanne on aika selkeä paitsi
Kristiinankaupungin ja Laihian osalta, sitten pitäisi myös
ratkaista palveluyksikön toimintaa toisessa maakunnassa,
muilta osin lomituspalveluita voitaisiin käsitellä samassa
ryhmässä kuin tulotuki- ja valvontatehtävät, siitä voisi olla
tiettyjä synergiaetuja ja palvelut ovat osa viljelijöille
järjestettävistä palveluista
Yllä mainitut ryhmät voivat antaa hyvin perusteltuja
organisointiehdotuksia päättäjille, palveluverkoston osalta
tarvitaan vielä maakunnan palvelustrategiaa
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Rajapintakysymykset
• Keskitetyt tehtävät ja ylimaakunnalliset tehtävät ja
maakunta
• Kuntien vastuu ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä ja
maakuntaan siirrettävät YTH-asiat ja ELY-keskuksen
elintarviketurvallisuustehtävät sekä SOTE-puolen tehtävät

• Varautumiseen liittyvät tehtävät
• Vesiensuojelu ja tulviin varautuminen, ihmisten
hyvinvointi ja maa- ja metsätalouden
toimintaedellytykset

• Kuntien rakentamiseen liittyvät tehtävät ja maakunnan
rakentamiseen liittyvät tehtävät (ELY, YTH)

• Vesiensuojeluun ja kierrätykseen liittyvät hankkeet ja
toimenpiteet, kansalliset hankkeet ja toimenpiteet, kunta
ja maakunta

• Alueelliset hankkeet ja valtakunnalliset hankkeet

• Elintarviketurvallisuus, maakunta, Evira ja Tukes

• Eri rahastojen (EAKR, ESR, EMKR, Maaseuturahasto)
rahoitusmahdollisuudet ja kehittämistoimenpiteet

• Luomutarkastukset maakunta, Evira ja Eviran
valtuuttamat tarkastajat

• Maankäyttöön ja tieverkoston ylläpitämiseen liittyvät
tehtävät ja elinkeinojen harjoittamisen mahdollisuudet

• Eläintaudit, maakunta, Evira, MMM

• Lupahallintoon (esim. ympäristö- ja rakennuslupa)
liittyvät tehtävät ja alueen ja alueen elinkeinoelämän
kehittäminen
• Koulutus- ja tiedotusvastuu- alueelliset organisaatiot,
kunnat, keskusorganisaatiot

• Erilaisten näytteiden ottaminen, maakunta, kunta ja
maakunnan ulkopuolella olevat organisaatiot

• Lomituspalvelut, maakunta ja yksityiset toimijat
• Täydentävien ehtojen valvonta ELY-tarkastajat, Evira,
eläinlääkärit

Maaseutu ja ympäristöterveydenhuolto
Muuta, mitä ryhmä haluaa nostaa esille
• Maakunnan palvelujen yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus
yleensä, mitä erilaiset palvelut voivat tuoda yhteisenä hyvänä
maakuntaan
• Maakunnan erityispiirteiden huomioiminen, mm
kaksikielisyys, energia, vahva pienyritystoiminta ja maatalous
sekä suhteellisen elinvoimainen maaseutu ja kehittämisinto
• Tehtävien resursointi
• Maakuntien välinen yhteistyö ja työnjako
• Tehtävänkuvaukset, uusia tehtäväyhdistelmiä tarvitaan,
henkilöstön mahdollisuudet erikoistua tiettyihin tehtäviin

• Toimitilat ja varustus sekä tarvittavan avustavan henkilöstön
ja tukipalvelujen järjestäminen maakunnassa
• Millä tavalla voidaan ja aiotaanko monipuolistaa julkisen
hallinnon palvelujen tuotantotapoja siltä osin kuin se olisi
mahdollista teemaryhmän tehtävien osalta.

• Palvelun tuottaja tulee olemaan maakunta kun on kyse
merkittävän julkisen vallan käytöstä, tai
maksajavirastosopimustehtävistä muissa tapauksissa
maakunta voi toimia palvelujen järjestäjänä ja palvelun
tuottaja voi olla joku muu (järjestäjä-tuottajamalli)
• Valinnanvapauden merkitys ryhmän tehtävien osalta?

• Tehtävien eriyttäminen ja jääviyskysymykset

• Maksajavirastovaatimukset edellyttävät pohtimista

• Maakunnan palvelustrategia ja palveluverkko? Halutaanko
vahvoja alueellisia monitoimipalvelupisteitä tai ”yhden”
virkamiehen palvelupisteitä jokaiseen kuntaan tai kylään,
maakunnan palvelustrategia ratkaisee

• Maksajavirastosopimusten vaikutus tehtävien organisointiin,
maksajavirastosopimuksen piirissä olevat tehtävät on
hoidettava maakunnassa, koskee kehittämis-, tuki- ja
valvontatehtäviä, niitä ei voida ulkoistaa
• Maakunnan vastuu mahdollisista rahoitusoikaisuista?
uhkasakkoa?

Pohjanmaan maakunnan organisointi/LUONNOS
Maakuntavaltuusto

Johto

Maakuntahallitus

Johtoryhmä

Tarkastuslautakunta
ja muut lautakunnat

Valtakunnalliset
palvelukeskukset:
1. talous- ja
henkilöstöhallinto,
2. kiinteistöt
3. tietohallinto/ICT

Maakunnan
tukipalveluyhtiö

Hallintopalvelut ja viestintä,
käännökset ja hankinnat

Strateginen suunnittelu, aluekehittäminen, ennakointi, edunvalvonta, kv-tehtävät
Viraston palvelut

valinnanvapaus
Yhtiömuotoiset
kasvupalvelut

• alueiden
kehittämispalvelut
• kulttuuri
• alueiden käytön
palvelut
• joukkoliikennepalvelut

• kasvupalvelut
• kotoutumispalvelut
• ympäristöterveydenhuolto
• liikennejärjestelmät

• maaseudun
• kehittämispalvelut
• maa- ja elintarviketuotannon palvelut
• vesi- ja kalatalouden
palvelut

• Vesien ja merenhoidon
palvelut
• Pelastus- ja
turvallisuuspalvelut
• Sosiaali- ja
terveyspalveluiden
järjestäminen

Maakunnan sosiaali- ja terveyskeskus, yhtiömuotoinen
Maakunnan suunhoidon yksiköt, yhtiömuotoinen

Pelastuslaitos

Yksityiset
sotekeskukset

Soteliikelaitos

Yksityiset
hammashoitolat

Pohjanmaan Maakunta
Pol.
ohjaus

Strateginen suunnittelu, alueen kehittäminen (ohjelmataso), ennakointi, edunvalvonta, resursointi, mahd.
lautakunnat
Maakuntavirasto
Alueen kehittäminen, itsenäistä päätöksentekoa maakunnan antamien/päättämien strategioiden,
suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti sekä toimintaan varattujen varojen puitteissa

Vastuu
alueet

Yksiköt
/Tiimit

Rahoitus ja
kehityspalvelut
Hankkeet
+leader
Yritystuet
+leader,
rakennetuet

Maaseutu
palvelut

Tuki
Valvonta
Lomitus
Lomitus:
kolme
vaihtoehtoa

YTH
Ympäristöt
erveydenh
uolto
YTH tehtävät,
osaksi ELY:n
elintarvik.
turvall.tehtävät
ja alkoholihall.
Eläinlääkärit?

Muut
Vastuuhenkilö: Maksajavirastosopimus, vastuu
maaseutuohjelman toteuttamisesta,
maksajavirastovakuutuksesta, raportoinnista ja
seurannasta
Päätöksenteko maaseutuohjelman
toteuttamiseen liittyvissä asioissa
Täydentävien ehtojen valvonta (nyk ELY, AVI
ja YT-alueet)
Elintarviketurvallisuus (nyk. YT-alueet ja ELY)

Organisation/Organisaatio
• För skötsel av landskapets uppgifter
indelas ämbetsverket i olika
ansvarsområden. Varje ansvarsområde
har en ansvarig chef. Det finns ett
naturligt och nära samarbete mellan de
olika ansvarsområdena.
• Ansvarsområdena indelas i nödvändigt
antal team (enheter) som leds av en
teamledare. Även teamen har ett nära
samarbete, förutom inom
ansvarsområdet även med teamen i andra
ansvarsområden
• Samma person kan arbeta inom flera
ansvarsområden och i flera team.

• Maakuntaviraston tehtävien hoitamista
varten virastossa on tarpeellinen määrä
vastuualueita. Jokaisella vastuualueella
on oma vastuualuepäällikkö. Yhteistyö
vastuualueiden välillä on luonnollista ja
tiivistä.
• Vastuualue jaetaan tiimeihin (tai
yksiköihin), jokaisella tiimillä on oma
tiimipäällikkö/johtaja. Yhteistyö
vastuualueen tiimien välillä ja toisen
vastuualueen tiimien kanssa on tiivistä.
• Sama henkilö voi toimia useammalla
vastuualueella ja useassa tiimissä

Organisationsförslag 1/Organisaatiovaihtoehto 1
• Temagruppens ärenden sköts i tre
ansvarsområden:

• Teemaryhmän tehtävät hoidetaan
kolmella vastuualueella:

• Utvecklingsuppgifter i ansvarsområdet för
finansiering och utveckling
• Stöd och övervakning, nödvändiga delar av
avbytarservicen samt veterinärernas
tvärvillkorsövervakning sköts i
ansvarsområdet för landsbygdstjänster
• Miljöhälsovårdsärenden och delar av NTMcentralens livsmedelssäkerhetsärenden sköts i
ansvarsområdet för miljöhälsovård

• Kehittämiseen liittyvät tehtävät hoidetaan
rahoitus- ja kehityspalvelut-vastuualueella
• Tuki- ja valvontatehtävät, eläinlääkäreiden
suorittama täydentävien ehtojen valvonta
sekä lomituspalvelut tarpeellisin osin
hoidetaan maaseutupalvelut- vastuualueella
• Ympäristöterveydenhuollon ja
alkoholihallinnon tehtävät sekä tietyt osat
ELY-keskuksen nykyisistä
elintarviketurvallisuustehtävistä hoidetaan
ympäristöterveydenhuollon vastuualueella

Organisation/organisaatio
• Landskapsverkets organisation är
processbaserad, d.v.s. alla till samma process
hörande funktioner behandlas i samma
process dock med beaktande av kraven
gällande differentiering (te.x. handläggning av
stödansökan - stödbeslut – betalningsbeslut återkrav).

• Maakuntaviraston organisaatio on
prosessipohjainen, eli kaikki samaan prosessiin
kuuluvat tehtävät on hoidettava samalla
vastuualueella ja samassa tiimissä, ottaen
huomioon tehtävien eriyttämiseen liittyviä
vaatimuksia (esimerkiksi tukihakemuksen
käsittely – tukipäätös – maksatuspäätöstakaisinperintä).

• Betalningarna sköts som en matrisfunktion
med en gemensam betalningschef, de enskilda • Maksatukset hoidetaan matriisifunktiona
betalarna utför betalningsuppgifterna i
kaikilla vastuualueilla, maakunnassa on
respektive ansvarsområde och team och de
yhteinen maksatuspäällikkö, jokainen maksaja
deltar aktivt i teamets verksamhet
suorittaa maksatuksia kyseessä olevan
vastuualueen tiimissä ja maksaja osallistuu
• Juridiska tjänster sköts på samma sätt som
aktiivisesti tiimin toimintaan
betalningstjänster
• Juridiset palvelut hoidetaan samalla tavalla
• Översättningstjänster finns att tillgå för alla
kuin maksatukset
ansvarsområden

• Kaikkien vastuualueiden käytössä on
tarpeellinen määrä kääntäjiä

Organisation/organisaatio
• Ansvarsområdet för utveckling indelas i
förslagsvis tre team, projekt, företagsstöd
och gårdsbrukens strukturstöd
• Ansvarsområdet för landsbygdstjänster
indelas i tre team stöd, övervakning och
avbytartjänster
• Ansvarsområdet för miljöhälsovård
indelas i fem team: veterinärvård,
hälsoskydd, livsmedel, alkohol, och ev
växter och växtskydd (alternativt i
landsbygdstjänster). Alkoholförvaltningen
kunde vara i livsmedelsteamet om den
blir landskapsvis

• Kehittämisvastuualue jaetaan kolmeen
tiimiin: hankkeet, yritystuet ja
maatalouden rakennetuet
• Maaseutupalvelu-vastuualueella on
kolme tiimiä tuki, valvonta ja lomitus
• Ympäristöterveydenhuollon
vastuualueella on viisi tiimiä:
eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu,
elintarvikkeet, alkoholihallinto ja
kasvinterveys (vaihtoehtoisesti
maaseutupalvelu-vastuualueella).
Alkoholihallinto voisi olla
elintarviketiimissä jos toiminta on
maakuntakohtainen

Organisationsförslag 2/Organisaatiovaihtoehto 2
• Enligt organisationsalternativ 2
sammanslås landsbygdens utveckling
med landsbygdstjänsterna och de
bildar tillsammans ansvarsområdet för
landsbygdstjänster
• Finns inget behov av särskild
ansvarsperson , ansvar för
landsbygdsprogram, uppgifterna som
omfattas av avtalet med
landsbygdsverket i vilket uppgifterna
delegeras till landskapet, därtill
hörande årliga försäkran, rapporter,
uppföljning och ansvar för resultatmål
mm finns på ett ställe
• I övrigt samma som i alternativ 1

• Organisaatiovaihtoehdossa 2
yhdistetään maaseudun kehittämiseen
liittyvät palvelut ja maaseutupalvelut,
uuden vastuualueen nimi olisi
maaseutupalvelut
• Erillistä vastuuhenkilöä ei tarvita kaikki
maaseutuohjelman toteuttamiseen,
maksajavirastosopimuksen
noudattamiseen,
maksajavirastovakuutuksen
antamiseen, tavoitteiden seurantaan ja
saavuttamiseen sekä raportointiin
liittyvät tehtävät olisivat samassa
paikassa
• Muilta osin sama kuin vaihtoehdossa 1

Pol.
ohjaus

Strateginen suunnittelu, alueen kehittäminen (ohjelmataso), ennakointi, edunvalvonta, resursointi,
mahdolliset lautakunnat yms.
Maakuntavirasto
Alueen kehittäminen itsenäistä päätöksentekoa maakunnan antamien/päättämien strategioiden ja
suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti ja toimintaan varattujen varojen puitteissa

Vastuu
alueet

Yksiköt
/Tiimit

Rahoit
us ja
Maaseutu
kehityspalvelut
palvelu
t
Hankkeet
+leader
Yritystuet
+leader,
rakennetuet

Ympäristöter
veydenhuolt
o, YTH

Tuki
Valvonta
Lomitus
Lomitus
kolme
vaihtoehtoa

YTH tehtävät
osaksi ELY:n
elintarvik.
turvall.tehtävät
Alkoholihall.
Eläinlääkärit?

Muut

Täydentävien ehtojen valvonta (nyk ELY,
AVI ja YT-alueet)
Elintarviketurvallisuus (nyk. YT-alueet ja
ELY)

Oklara områden/epäselvät kohdat
• Placeringen av avbytartjänster
• Allt i landskapsverket
• Administration i landskapet
avbytarna i affärsverket
• Organisation i landskapet,
administration och avbytarna i
affärsverket
• Pedersöres erbjudande
• Landskapet bestämmer

• Lomituspalvelujen organisointi
• Kaikki maakuntavirastossa
• Hallinto maakuntavirastossa,
lomittajat liikelaitoksessa
• Järjestäminen
maakuntavirastossa, hallinto ja
lomittajat liikelaitoksessa
• Pedersören kunnan ehdotus
• Maakunta päättää

Oklara områden/Epäselvät kohdat
• Organiseringen av veterinärernas tjänster?
Diskussion på nationell nivå. Landskapet är
sett ur ett helhetsperspektiv den mest
lämpliga platsen i detta skede.
• Resurseringen gällande miljöhälsovården i
Kronoby, uppgifterna i landskapet
Österbotten, personresurserna lämnar ev. i
Mellersta Österbotten, möjligt samarbeta
eller rekrytera nya?
• Alkoholförvaltningen, små resurser skulle
kräva samarbete mellan landskapen, finns
vilja?
• Servicenätverket?

• Eläinlääkäreiden palvelujen organisoiminen?
Keskustelu kansallisella tasolla. Maakunta
kokonaisuuden kannalta paras paikka tässä
vaiheessa.
• Ympäristöterveydenhuoltopalvelujen
järjestäminen Kruunupyyssä, tehtävät
Pohjanmaan maakunnassa,
henkilöstöresurssit jäävät mahdollisesti KeskiPohjanmaalle, yhteistyömahdollisuudet tai
uusien virkamiesten rekrytointi?
• Alkoholihallinto, pienet henkilöstöresurssit
vaatisivat maakuntien välistä yhteistyötä,
onko halukkuutta?
• Palveluverkosto?

