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Ympäristöterveydenhuollon esivalmisteluryhmä
Aika
Paikka

13.9.2017 klo 13
Kokoustila Rantakukka
Helsingin ympäristökeskus, Viikinkaari 2A, Viikki
Tiina Tiainen, Porvoo, puheenjohtaja
Riku-Matti Lehikoinen, ESAVI
Eila Kaliste, ESAVI
Jarmo Kitula, ELY
Katianna Kuula, Hanko
Päivikki Putkonen, Lohja
Miia Suurkuukka, Tuusula, siht.
Katariina Rautalahti, Vantaa
Kaisa Hemminki, Espoo
Katri Kiviniemi, Hyvinkää
Pertti Forss, Helsinki

Läsnä

1. Kokouksen avaus
Valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Tiina Tiainen avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat,
hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen muistio
2. Maakuntavalmistelun tilanne
Maakunnan valmistelu jatkuu, vaikka lainsäädäntö on vielä kesken.
Valmisteluryhmä tekee ehdotuksen ympäristöterveydenhuollon
organisoitumisvaihtoehdoista. Ympäristöterveydenhuollon aluejaon on tärkeä olla
samankaltainen kuin SOTEn aluejako Uudenmaan maakunnassa.
3. Henkilöstötilaisuuden 7.6.2017 terveiset¨
Käytiin läpi henkilöstötilaisuuden materiaalia. Henkilöstön näkemykset hyödynnetään
jatkovalmistelussa
4. YTH:n ja SOTEn yhteensovittaminen maakuntavalmistelussa
a. vierailu SOTE-tiimissä 31.8.
Ympäristöterveydelhuollon yhteys Soteen varmistettava maakunnassa vaikka samassa
organisaatiossa ei oltaisikaan. Ympäristöterveydenhuollon edustus kutsuttiin jatkossa
aina ajoittain Sote- tiimin kokouksiin
b. tapaaminen HUS:n ja PKS:n tartuntatautiviranomaisten kanssa
Merkittiin tiedoksi
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5. Sparraus 27.9. 2017
Hyväksyttiin päivän ohjelmaehdotus : asiakasneuvonta fokuksessa. Sparraustilaisuus pidetään
Vantaan kaupungintalolla ja Vantaa tarjoaa kahvit. Sparraustilasuuteen osallistuun
ympäristöterveydenhuollon valmistelutyörymä ja yksiköiden henkilökuntaa siten että yksiköistä
osallistuu 1/10 työntekijää. Tilaan mahtuu vain 30 henkilöä.
6. Marraskuun sparraustilaisuuksien valmistelu 14. – 16.11.
Marraskuun sparraustilaisuus on tarkoitettu koko henkilökunnalle. 14.11 päivään osallistuvat
terveydensuojelu ja tupakkavalvontaa tekevät, 15.11 päivään osallistuvat elintarvikevalvontaa
tekevät ja 16.11 päivään eläinlääkintähuolto. Päivissä tarkoitus keskittyä, johon
ympäristöterveydenhuollon avainprosessiin ja hioa sitä mahdollisimman samankaltaiseksi jo nyt.
Terveydensuojelupäivän suunnittelusta vastaa Kirsi Hiltunen. Elintarvikevalvonnan päivän
suunnittelusta vastaa Katri Kiviniemi ja Eläinlääkintähuollon päivästä vastaa Maija Kallioniemi.
Yksiköt toimittavat tiedon eripäivien osallistuja määristä (arvio) ma 18.9 mennessä päivistä
vastaaville, jotta he pystyvät varaamaan riittävän kokoisen tilan.
7. ICT-kysely: tietojen keräys ja kinkkisten kohtien käsittely
Uudenmaan ympäristöterveydenhuolto antaa yhteisen koostetun vastauksen ICT kyselyyn
ympäristöterveydenhuollon erityispiirteistä. Yleiset asiat, joissa ympäristöterveydenhuolto on
käyttänyt yhteisiä isäntäkuntien sovelluksia(henkilöstöhallinto, asianhallinta jne), selviävät kuntien
vastauksista ICT kyselyyn. Kyselyn vastauksia käytiin läpi kokouksessa.
8. Syksyn alustavista palaveriajoista sopiminen
Seuraavat kokoukset 13.10 klo 9 ja 11.12 klo 9
9. Muut asiat
Useita toimintaan liittyviä sopimuksia (esim. eläinlääkäripalveluja koskeva sopimus ja
labrahankinta) katkeaa juuri maakunnan alkamisen aikaan. Pitäisi saada ohjeistus kunnille, miten
näiden kanssa toimitaan.
10. Kokouksen ydinviesti
”Maakuntavalmistelu jatkuu, ympäristöterveydenhuolto laatii ehdotuksen
ympäristöterveydenhuollon orgaisointivaihtoehdoista maakunnassa, ICT-kyselyyn yhteinen
vastaus ympäristöterveydenhuollolta, marraskuussa ympäristöterveydenhuollon henkilössä
pääsee kehittämään ympäristöterveydenhuollon yhteisiä prosesseja ”

