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Ympäristöterveydenhuollon esivalmisteluryhmä
Aika
Paikka

13.10.2017 klo 9
Kokoustila Safiiri
Ely-Keskus

Läsnä

Tiina Tiainen, Porvoo, puheenjohtaja
Eila Kaliste, ESAVI
Jarmo Kitula, ELY
Katianna Kuula, Hanko
Päivikki Putkonen, Lohja
Miia Suurkuukka, Tuusula, siht.
Riikka Åberg, Helsinki
Kirsi Hiltunen, Vantaa
Maija Kallioniemi, Tuusula
Teppo Heikkilä,Uudenmaan liitto

1. Kokouksen avaus
Valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Tiina Tiainen avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat,
hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen muistio.
2. Maakuntavalmistelun tilanne
Teppo Heikkilä esitteli maakuntahallinnon yleistä tilannetta ja Uusimaa2019 hankkeen
ohjausorganisaatiota. Ympäristöterveydenhuollon esivalmistelutyöryhmä on neuvoa antava
alatyöryhmä organisaatiossa. Lisäksi Teppo Heikkilä esitteli lyhyesti uusien hankejohtajien
roolia. Teppo Heikkilä koordinoi mm. ympäristöterveydenhuollon valmistelua.
3. Sparraustilaisuuden 27.9.2017 terveiset
Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon edustajat kävivät läpi maakuntavalmistelun
tilannetta ja miettivät asiakaspalvelun käytännön järjestämisen mahdollisuuksia
maakunnassa 27.9.2017 järjestetyssä tilaisuudessa. Tilaisuuteen osallistujat pitivät hyvänä
maakuntahallinnon tilanteen esittelyä sekä sitä, että valtion uuden
ympäristöterveydenhuollon Vati-tietojärjestelmän tilannetta ja sovittamista Uudenmaan
maakunnan ICT hankkeesseen pohdittiin. Sparraustilaisuuden tarkemmat terveiset
toimitetaan Uudenmaan ICT valmistelulle ja Vati valmistelulle tiedoksi.
4. Marraskuun sparraustilaisuuksien 14-16.11 valmistelutilanne
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Aamupäivän ohjelma kaikilla sama. Iltapäivällä ryhmätöitä, jossa työstetään yhteisiä
toimintaprosesseja. Eläinlääkintähuollon tilaisuus järjestetään Tuusulassa.
Elintarvikevalvonnan ja terveydensuojeluvalvonnan tilaisuudet järjestetään Helsingissä.

5. Ympäristöterveydenhuollon organisointi Uudenmaan maakunnassa
Ympäristöterveydenhuollon tulisi olla yhtenä kokonaisuutena järjestäjän puolella, koska kaikkia
ympäristöterveydenhuollon toimintoja ei voi tehdä liikelaitoksessa.
Uudellamaalla ympäristöterveydenhuollolla ja maaseutuhallinnolla on hyvin vähän yhteisiä
asiakkaita Uudenmaan elinkeinorakenteesta johtuen. Sekä työryhmän maaseutuhallinnon
edustajan että ympäristöterveydenhuollon näkemys on ettei yhteinen organisoituminen
maakunnassa ole tarpeellista.
Sovittiin, että joulukuun kokoukseen mennessä yksiköt valmistelevat esitykset
ympäristöterveydenhuollon ruohonjuuritason oraganisoinnista 1.1.2020. Esitysten tulisi sisältää
toiminnan sujuva organisointi heti maakunnan käynnistyessä. Suuremmat uudistukset tulevat
vasta toiminnan alettua maakunnassa. Yksikköjen ajatukset toimitetaan
ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmälle 4.12 mennessä.
6. Muut asiat
Uudenmaan Sote-tiimistä käytetään nykyisin nimeä Sote-virkamieskoordinaatioryhmä. Maku-tiimi
ei ole kokoontunut syksyllä 2017.
7. Seurava kokous
Seuraavat kokous 11.12 klo 9.15 kokoustila Neptunus.
8. Kokouksen ydinviesti

” Maakunnan organisaatiossa ympäristöterveydenhuollon on tärkeä säilyä yhtenä
kokonaisuutena. Ympäristöterveydenhuollon toiminnot (alkoholivalvonta mukaan lukien)
soveltuvat järjestäjä –organisaatioon, koska kaikkia ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei voi
tehdä liikelaitoksessa. Toiminnan tarkemman organisoinnin alustava suunnittelu jatkuu ”

