Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet
24.8 klo 12-14
12:00 Avaussanat
Pj Kaisa Mäntynen
Johtaja Jarkko Huovinen, Alueet ja yhdyskunnat
12:20 Maakuntien ja kuntien tehtävät ja yhteistyömahdollisuudet lakiluonnoksissa
Alustus lakiasiain johtaja Juha Myllymäki ja Kaisa Mäntynen
ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija
Keskustelu: yhteistoiminta-alueiden näkemykset lakiluonnoksiin ja kuntien ja
maakuntien työnjaon sopimismahdollisuuksiin ympäristöterveydenhuollon
näkökulmasta
13:10 Uudistuksen toimeenpano ja omaisuusjärjestelyt
Alustus johtava lakimies Arto Sulonen
Keskustelu
13:50 Yhteenveto
Puheenjohtaja ja fasilitaattori
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Työskentelytavat
• Voit esittää teemojen alustajille kysymyksiä tai käsiteltäviin asioihin
kommentteja keskusteluikkunan kautta

• Myös puheenvuoropyynnöt esitetään keskusteluikkunan kautta)
• Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot
• Pyydämme ystävällisesti pitämään mikrofonia mykistettynä, kun et ole itse
äänessä, taustahälinän minimoimiseksi
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Lausuntokierros ja lakiluonnosten käsittely
kuntaverkostoissa
• Kuntatoimijat ovat olleet lähes kokonaan
sivussa valmistelusta - lausuntokierroksen
merkitys ja näkemysten huomiointi
korostuvat

• Kuntaverkostokäsittelyiden tavoitteena on
tukea kuntatoimijoita sekä hyödyntää
verkostoilta saatavaa palautetta
Kuntaliiton oman lausunnon valmistelussa
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mm. Kuntapulssi extra –kysely 2019

Kunnille tärkeimpiä kysymyksiä soteuudistuksessa

Kuntien ja alueiden
erilaisuuden
huomiointi ja
uudistuksen
vaiheistus
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Painopisteen siirto
perustason palveluihin
ja ennaltaehkäisevään
toimintaan

Rahoitus ja
vaikutukset
kunnille

Lisäksi tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja digitalisaation tuomien
mahdollisuuksien hyödyntäminen

Kuntaverkostokäsittelyistä tullaan julkaisemaan nostoja
Kuntaliiton verkkosivuilla kuntaliitto.fi/soteuudistus

Tarkempi aikataulu
• Kuntaliiton kuntaverkostokäsittelyt 11.8 – 2.9. (yht. >20 tilaisuutta)
• Verkostokäsittelyiden yhteenveto sote-tulevaisuuspäivä webinaarissa 3.9.
• Kuntaliiton lausuntoluonnoksen julkaisu 8.9

• Sote-uudistus ja lausuntoluonnos esillä myös Kuntamarkkinoilla 9.9- 10.9
• Kuntaliiton lausunnon hyväksyminen ja julkaisu 24.9
• Lausuntokierros päättyy 25.9
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Kuntaliiton yhteyshenkilöt lakiluonnoksia
koskevissa osa-alueissa
Osa-alue

Vastuuhenkilö

Maakuntien hallinto,
suhde kuntiin

Juha Myllymäki

Sote

Tarja Myllärinen

Pelastus

Vesa-Pekka Tervo

Omaisuussiirrot

Arto Sulonen

Rahoituskysymykset

Sanna Lehtonen

Kielikysymykset

Ida Sulin

Toimeenpano

Karri Vainio

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

www.kuntaliitto.fi

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö
- parlamentaarinen ohjausryhmä + valmisteluryhmä
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12:20 Maakuntien ja kuntien tehtävät ja yhteistyömahdollisuudet lakiluonnoksissa
Alustus lakiasiain johtaja Juha Myllymäki ja Kaisa Mäntynen
ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija
Keskustelu: yhteistoiminta-alueiden näkemykset lakiluonnoksiin ja kuntien ja
maakuntien työnjaon sopimismahdollisuuksiin ympäristöterveydenhuollon
näkökulmasta
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Keskustelu
13:50 Yhteenveto
Puheenjohtaja ja fasilitaattori
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Maakunnat, maakuntien
yhteistoiminta ja
maakuntien suhde kuntiin
Juha Myllymäki

Sote-maakunta
• Sote-maakunnat perustetaan voimaanpanolailla, järjestämisvastuu siirtyy 2023.
• Sote-maakuntalaki vastaa perusratkaisussa rakenteeltaan pääosin edellisen
hallituskauden esitystä maakuntalaiksi.
• Valtuusto, toimielimet, osallisuus, hallinto, muutoksenhaku ym. pääosin kuten aiemmin.
• Järjestämis- ja tuottamistehtävää ei eroteta: ei lakisääteistä tuotannosta vastaavaa
liikelaitosta.
• Tehtävät pois kunnilta mutta samalla valtion ohjaus lisääntyy.
• Järjestämistehtävä ja palvelujen hankinta erityisen tarkasti säännelty.

• Sote-maakunnan toimiala
•
•
•
•
•
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Järjestää laissa sote-maakunnalle säädetyt tehtävät.
Voi ottaa hoitaakseen myös lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä.
Voi harjoittaa alueellaan lakisääteistä tehtävää tukevaa vähäriskistä liiketoimintaa.
Ei laajaa yleistä toimialaa (vrt. kunnat).
Markkinoilla toimimista rajoitettu kuten kunnissa.

Sote-maakunta ja kunnat
• Sote-maakunnan väliaikaisessa valmistelutoimielimessä kuntien, soteyhteistoiminta-alueen, shp:n (pl. Uusimaa), erityishuoltopiirin ja pelastustoimen
edustaja.
• Alueen kunnat ovat sote-maakunnan jäseniä.
• Sote-maakunnan ja alueen kuntien on neuvoteltava valtuustokausittain
tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.
• Yhteistyövelvoite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (järjestämislaki).
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Sote-maakunta ja kunnat
• Tehtävien siirrot kuntien kanssa
• Sote-maakunta voi hoitaa kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällään
sopimuksella kuntien vapaaehtoisia ja sote-maakuntien tehtäväalaan kuuluvia tehtäviä,
joihin kunnat ovat osoittaneet rahoituksen.
• Järjestämisvastuun siirtäminen kunnille edellyttää erillistä toimivaltaa lainsäädännössä.
Siirtäminen ei ole mahdollista pelkästään sote-maakuntalain perusteella.

• Maakuntien välinen yhteistoiminta
• Yhteistoiminnan muodot vastaavat kuntalain mukaisia yhteistoiminnan muotoja.
• Maakunnat voivat sopia sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä.
• Eivät voi sopia lain perusteella keskitettyjen palvelujen hoitamisesta.

• Sote-maakuntayhtymä (vrt. kuntayhtymä)
• Sote-maakunnan toimialaan kuuluvien tehtävien tukipalvelujen tuottamistehtäviä.
• Sote-maakuntayhtymälle ei voi siirtää järjestämisvastuuta. Uudenmaan/HUS osalta
säädettäisiin laissa erikseen.
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Ympäristöterveydenhuolto ja hallinnon
uudistukset
• Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei esitetä sote-ministeriryhmän 20.2.2020
tekemän linjauksen mukaan siirrettäväksi maakuntien vastuulle
• tehtävien siirtoa maakunnille selvitetään kesäkuussa 2020 käynnistyneen
monialaisen maakunnan selvitystyön yhteydessä.
• Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista annetun lain (410/2009)
mukaan kunnalla tai yhteistoiminta-alueella on oltava käytettävissään vähintään
10 henkilötyövuoden resurssit
• Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköitä on tällä hetkellä 62 kpl
• Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköistä 23 kpl on organisoitunut sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteyteen, 39 kpl esim. rakennusvalvonnan, ympäristövalvonnan
tai teknisen toimen yhteydessä tai itsenäisenä yksikkönä.
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Ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueet, nykytila
62 kpl
(kunta vastaa yksin YTH järjestämisestä
6 kpl: Helsinki, Hyvinkää, Lahti, Rauma,
Turku ja Vantaa)
Lähde: STM
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Selvitys ympäristöterveydenhuollon
järjestämisestä
• Ympäristöterveydenhuoltoa koskeva selvitys 10.11.2019 – 15.12.2019.
• STM yhteistyössä MMM:n kanssa

• STM:n kysely lähetettiin ympäristöterveydenhuollon yksiköille, aluehallintovirastoille,
Valviraan, Ruokavirastoon, Suomen Kuntaliittoon, SM, YM, MMM
• STM ja MMM selvityksestä kerrottu Ympäristö- ja Terveyslehdessä, mutta varsinaista raporttia ei
ole julkaistu (STM:n kyselyn vastausjakauma hyvin tasainen, vaihtoehdoista järjestäminen
kuntarakenteessa sai hiukan enemmän kannatusta kuin muut vaihtoehdot)

• STM:n kyselyä ei toimitettu kunnille.
•
•
•
•
•

Tästä syystä Kuntaliitto laati oman lyhyen kyselyn kunnille
Kyselyyn vastasi 104 kuntaa
Vastauksissa suuri hajonta
Vastausjakauma:
58 kpl kannatti ympäristöterveydenhuollon järjestämistä kuntapohjaisella ratkaisulla
•
•

40 kpl järjestämistä nykymuotoisena
18 kpl järjestäminen nykymuotoisena, mutta niin että yksikön koko nykyistä suurempi

• 45 kpl ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sotea / pelastustoimen rakenteita
maakunnissa
•18 4 kpl muulla tavoin

Ympäristöterveydenhuollon
järjestäminen, kuntien vastaukset
(asukaslukuun suhteutettuna)
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Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen, selvitys (Virvahanke)
• Hankkeen tarkoituksena oli esittää ratkaisumalleja ympäristönsuojelun,
rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon nykyistä tehokkaammaksi
organisoimiseksi
Huomioita
• Terveydensuojelulla yhteys kuntaan (terveellinen elinympäristö ja
olosuhteet),
• Eläinlääkintähuollon sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osalta
yhteistyötä kunnan muiden toimialojen kanssa on vähän

• Elintarvikevalvonnassa korostuu eniten yhteys Eviraan (nyk. Ruokavirasto),
joskin rakennusvalvonnan yhteistyötä pidettiin tärkeänä lupien ja
ilmoitusten käsittelyn
• Viranomaistoimintojen yhteistyö hyödyttää toimialojen omien tehtävien
suorittamista ja kunnan kehittämistä kokonaisuutena. Myös varautuminen
häiriötilanteisiin sekä elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden
selvittäminen vaatii tiivistä yhteistyötä kunnan viranomaisten kesken.
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https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/kuntien-viranomais-ja-valvontatoiminnot-selvitys-kokonaisuudelle-edullisestaorganisoitumisesta

Ympäristöterveydenhuollon keskeiset
yhdyspinnat
• Terveyshaittojen arviointi ja ennakointi
•

Kunnassa tehdään jatkossakin erittäin paljon ihmisen elinympäristöön vaikuttavia päätöksiä
• Viranomaisyhteistyö on ollut toimivaa kuntatasolla (VIRVA)
• maankäytön suunnittelussa
• Luvituksessa
• Mukaan prosesseihin varhaisessa vaiheessa

• Terveyshaittaepäilyt
•

Melu ja savu -> ympäristönsuojelulle vai terveydensuojelulle?

• Asumisterveys
•
•

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat
Terveydensuojelu, tilapalvelut, opetustoimi, oppilaitokset

• Häiriötilanteisiin varautuminen
•

•
•

Häiriötilannesuunnitelmat
• Synkronointi kunnan toimintaan
• Harjoitukset
• Tiedottaminen kuntalaisille ja toimijoille
Vesihuolto
Epidemioiden selvittäminen

• Terveellinen ja turvallinen ravinto
• Alkutuotannon turvaaminen
•
•
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Ohjausta ja valvontaa
Eläinlääkäripalvelut saatavilla

Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen on
arvioitava toiminta edellä
• Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen on arvioitava toiminta edellä alueelliset erot
huomioiden. Kuntaliitto ei kannata tiukkaa ylhäältä ohjattua pakollista mallia kaikille.
Kunnille lähetetyn kyselyn tulokset tukevat tätä näkemystä.

• Alueelliset erot ovat suuria
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• Suurilla ja osin keskisuurilla kaupungeilla on omanlaisensa toimintaympäristö ja tältä
osin on perusteltua, että ne voivat hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka näkevät
toiminnallisesti kunnan kehittämiskokonaisuuden kannalta olennaisiksi.
• Kaupungeissa yksikön koon kasvattaminen ei tuo enää etuja, vaan hidastaisi prosesseja
ja heikentäisi kykyä vastata paikallisiin tarpeisiin
• Toimintalähtöisesti kehittyneet yhteistoiminta-alueet ovat jo maakunnallisia siellä,
missä se on tarkoituksenmukaisinta järjestää maakunnallisesti (Kainuu ja PohjoisKarjala).
• Kunnalla oltava mahdollisuus sopia ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä /
työnjaosta tarvittaessa maakunnan kanssa.
• Eläinlääkintähuollon järjestäminen olisi hyvä erottaa omaksi kokonaisuudekseen ja
arvioida uudelleen (alueelliset tarpeet vaihtelevat, kustannukset eivät korrreloi
väestömäärään, yksityinen palveluntarjonta kasvanut)
• MMM on asettanut työryhmän arvioimaan ja tarvittaessa uudistamaan
eläinlääkäripalveluita koskevia säädöksiä (12.3.2020-30.9.2021)

YTH järjestämisen vaihtoehtoja
• Kunnilla on oltava mahdollisuus järjestää ympäristöterveydenhuolto itse,
yhteistyössä alueen kuntien kanssa tai sopimalla järjestämisestä /
työnjaosta tarvittaessa maakunnan kanssa
• Kunnan siirtäessä järjestämisvastuun maakunnalle, säilyy sillä tehtävän
rahoitusvastuu (ts. ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät kuntien
perusrahoituksessa)
• Järjestämisvastuun siirrosta on oltava mahdollista sopia sekä maakunnan
laajuisesti, että maakuntia pienemmissä kokonaisuuksissa (esim.
olemassa olevia maakuntia pienempiä sote+yth rakenteita ei jouduta
purkamaan vaan molemmat tehtävät siirtyvät maakunnille, kuntien näin
tahtoessa)
• Lausunnolla olevien lakiluonnosten mukaan maakunta ei voi ottaa
hoitaakseen kunnalle määrättyjä tehtäviä eikä lakisääteisten tehtävien
osalta ole sopimismahdollisuutta (ml ympäristöterveydenhuolto)

23

“ Kunnilla on oltava
mahdollisuus järjestää
ympäristöterveydenhuolto
itse, yhteistyössä alueen
kuntien kanssa tai sopimalla
järjestämisestä maakunnan
kanssa”

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet
24.8 klo 12-14
12:00 Avaussanat
Pj Kaisa Mäntynen
Johtaja Jarkko Huovinen, Alueet ja yhdyskunnat
12:20 Maakuntien ja kuntien tehtävät ja yhteistyömahdollisuudet lakiluonnoksissa
Alustus lakiasiain johtaja Juha Myllymäki ja Kaisa Mäntynen
ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija
Keskustelu: yhteistoiminta-alueiden näkemykset lakiluonnoksiin ja kuntien ja
maakuntien työnjaon sopimismahdollisuuksiin ympäristöterveydenhuollon
näkökulmasta
13:10 Uudistuksen toimeenpano ja omaisuusjärjestelyt
Alustus johtava lakimies Arto Sulonen
Keskustelu
13:50 Yhteenveto
Puheenjohtaja ja fasilitaattori
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Uudistuksen toimeenpano ja
omaisuusjärjestelyt
Johtava lakimies Arto Sulonen
24.8.2020

Aikataulu

Maakuntavaltustot aloittavat
maalis 1

Maakunnat perustetaan (lait voimaan)

Maakuntavaalit

heinä 23

tammi 23

heinä

syys

marras

2022

Sote-maakuntavaltuuston päätös
omaisuuden, vastuiden ym. Siirtymisestä

Tehtävät siirtyvät

maalis 31

maalis

touko

tammi 1

heinä

syys

marras

2023

17kk
7kk

10kk

Yleinen
• Maakunnat perustetaan, kun sinä päivänä kun voimaanpanolaki tulee voimaan
• Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen
valmistelusta,
• vuosien 2023-2026 investointisuunnitelma laadittava vuoden 2021 lopussa
• Selvitys siirtyvästä omaisuudesta, veloista, sitoumuksista ja sopimuksista viim. 28.2.2022
• Sote-maakuntavaltuuston päätös viim. 31.3.2022 omaisuuden, vastuiden ym. Siirtymisestä
• Viim. 31.10.2022 ilmoitus velkojen, vastuiden ym. Sopimusosapuolille
Uudenmaan erillisratkaisua koskien lisäksi
• HUS maakuntayhtymän perussopimus hyväksyttävä viim. 30.4.2022
• HUS maakuntayhtymän toimielin järjestäytyy heti kun edustajat ilmoitettu (30.6.2020
mennessä)
• Selvitys työnjaosta 31.12.2022 mennessä
• Järjestämissopimus viim. 2024 loppuun mennessä (ja toimeenpano viim. vuosi hyväksymisestä)

Omaisuusjärjestelyt HE-luonnos 15.6.2020
Sairaanhoitopiirit,
erityishuoltopiirit

Kunnat ja muut
kuntayhtymät
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Varat ja velat sekä sitoumukset
EI korvausta
• Ky-osuudet kirjataan kunnassa peruspääomaa
vastaan
• Ky:n alijäämät katettava ennen siirtoa, ylijäämät
voidaan palauttaa jäsenkunnille

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen:
Ei korvausta
• sopimukset, irtaimisto, irtaimen omaisuuden
omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet
sekä immateriaalioikeudet
• sellaisen osake-yhtiön osakkeet, jotka kunta
omistaa sote-palvelujen järjestämistä tai
tuottamista varten*
Kuntien toimitilat vuokrataan
3 + 1 vuodeksi

*sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisena pidettäisiin myös sellaista osakeyhtiömuodossa toteutettua toimintaa, joka
palvelee yksinomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja jonka toiminta on välttämätön edellytys varsinaisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuottamiselle ja toteuttamiselle (erit. asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhtiöt)

MAAKUNTA

Toimitilaratkaisu (1)
• Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien toimitilat siirtyvät maakuntien taseeseen ja
hallinnoitaviksi
• Lainsäädäntö ei edellytä perustettavaksi valtakunnallista toimitilayhtiötä eikä alueellisia
toimitilayhtiöitä
• Perustetaan kuitenkin valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus,
jossa maakunnat ovat ja valtio voi olla osakkaana
• Ylläpitää tilatietojärjestelmää
• Informoi valtioneuvostoa ja maakuntia investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista sotemaakuntatalouteen
• Maakunnat voiva antaa myös muita tehtäviä
• Maakunnilla käyttövelvollisuus

• Valtakunnallisesta toimitilojen hallinnoinnista luopuminen vastaa pääosin aiempia
29
Kuntaliiton esittämiä kannanottoja

Toimitilaratkaisu (2)
• Investointien rahoitus maakunnissa
• Maakunnat laativat ministeriöille vuosittain esityksen
investointisuunnitelmaksi neljäksi vuodeksi
• Valtioneuvosto päättää tilikausittain maakunnan oikeudesta ottaa
pitkäaikaista lainaa
• Valtion voi antaa omavelkaisen takauksen
• Maakunnan lainanottovaltuus määritellään maakunnan laskennalliseen
lainanhoitokatteeseen perustuvan enimmäismäärän ja ennakoidun lainamäärän
erotuksena
• Ei erillistä investointirahoitusta valtiolta, vaan lainanlyhennykset rahoitetaan
poistojen kautta käyttökustannusten valtionrahoitusjärjestelmässä
• Investoinnit ovat erittäin tiukassa valtion ohjaksessa
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Kompensaatio siirtyvästä omaisuudesta
• Oikeus kompensaatioon, jos välittömät kustannukset ylittävät euromäärän,
joka vastaa 0,7 prosenttiyksikön korotustarvetta laskennallisesta
kunnallisveron tuotosta (korvausraja)
• Lisäksi oikeus kompensaatioon, jos kunnan veroprosentti ylittää kahdella
prosenttiyksiköllä kaikkien kuntien painotetun keskimääräisen
tuloveroprosentin. Korotus olisi 75 % korvausrajan alittavalta osalta
• Kuntaliitto on aiemmin esittänyt korvausrajaksi 0,25 prosenttiyksikköä tai
kustannus vähintään 3 milj. euroa

• Kuntaliitto on aiemmin (viime keväällä) eduskunnassa todennut 0,7
prosenttiyksikön korvausrajan liian korkeaksi.
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Kompensaatiossa huomioon otettavat
kustannukset
• Korvaus vain välittömistä kustannuksista, joita kunta ei ole voinut omilla
toimillaan välttää

• Tarpeettomaksi jäävät toimitilat korvauksen piirissä
• Kunnilta siirtyvä irtain omaisuus, kuntayhtymien peruspääomaosuudet ja
henkilöstön lomapalkkavelka otettaisiin huomioon kuntien peruspääomassa
(eivät silloin tulosvaikutteisia), eikä niitä otettaisi huomioon
kompensaatiolaskelmissa
• Kuntaliitto on aiemmin vaatinut myös irtaimen omaisuuden ja
kuntayhtymäosuuksien ottamista huomioon kompensaatiota laskettaessa ja
tällä kannalla on ollut myös perustuslakivaliokunta

• Siirtyvien kuntayhtymien (erit. SHP:t) taseiden alijäämät (109 milj. eur.)
katettava ennen siirtoa, eikä alijäämien kattamista oteta huomioon
kompensaatiossa
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Kuntien omistukseen jäävät
toimitilat ja muu omaisuus
• 3+1 vuoden vuokrausmalli, kuten viime hallituskauden esityksessä
• Osakkeet siirtyvät vain, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala sote –
palveluiden tuottaminen (kuten viime hallituskaudellakin)
• Työterveyshuolto siirron ulkopuolella (kuten viimehallituskaudellakin)
• Eräiden kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyvien sopimusten mitättömyys (vaatii
Kuntaliitossa oman tarkemman selvityksensä)
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Maaomaisuuden siirtyminen
• Lähtökohta: sairaanhoitopiirien ja kehitysvammapiirien maaomaisuus siirtyy
korvauksetta
• Sote-maakunnilla ja kuntayhtymien jäsenkunnilla on kuitenkin oikeus sopia
maaomaisuuden siirtymisestä myös toisin
• ”Toiminnan edellyttämään rakennusomaisuuteen sitoutuvan kuntayhtymän
maaomaisuuden tulee kuitenkin siirtyä sote-maakunnaalle”
• Kuntaliitto on eri yhteyksissä esittänyt, että maapohjien tulisi säilyä kuntien
omistuksessa
34

Ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisia
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• Kuntamarkkinat 9.-10.9. 2020 poikkeuksellisesti verkossa, osallistuminen
on ilmaista mutta edellyttää ilmoittautumista
• www.kuntamarkkinat.fi
• Kunnat ja vesihuoltouudistus, varautumisen johtaminen ja kehittäminen,
kuinka vastata sisäilmahaasteisiin, näkökulmia tuulivoimaan, MRL uudistus,
koronan vaikutukset kuntien johtamiseen, sote uudistus jne. jne
• Sote lakipaketti lausunnolla, lausuntokierros päättyy 25.9.
• ”Kunnilla on oltava mahdollisuus järjestää ympäristöterveydenhuolto itse,
yhteistyössä alueen kuntien kanssa tai sopimalla järjestämisestä /
työnjaosta tarvittaessa maakunnan kanssa”
• Eläinlääkäripalveluita koskeva työryhmä (12.3.2020-30.9.2021)
• Työryhmän arvioitavana mm. kuntien järjestämisvelvoite, eläinlääkärien
palkkausjärjestelmä, työaikalain soveltaminen, eläinlääkärien saatavuus,
kunnille aiheutuneet kustannukset ja mahdollisuudet vähentää niitä,
kilpailuneutraliteetti, muut työryhmän esittämät aiheet ja mahdolliset
asiantuntijakuulemiset
• Elintarvikelain kokonaisuudistus ja terveydensuojelulain muutos (mm.
valvonnan vuosimaksut)
• Työn alla muitakin säädösmuutoksia (asumisterveysasetus,
juomavesidirektiivin toimeenpano, hautaamiseen liittyviä säädöksiä jne,)

Kiitos.
Kaisa Mäntynen
050 4777 549
kaisa.mantynen@kuntaliito.fi

www.kuntaliitto.fi

