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ASIA: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOA EI TULE KYTKEÄ SOTE-UUDISTUKSEEN
Tekniikan Asiantuntijat KTK ry esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että ympäristöterveydenhuoltoa ei kannata sisällyttää osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista. KTK on
antanut asiaan liittyvän kannanoton jo aiemmin (liite).
Ympäristöterveydenhuolto on ennalta ehkäisevää teknistä kansanterveystyötä, jota tehdään
pääosin teknisillä apuvälineillä ja ratkaisuilla. Ympäristöterveydenhuolto toimii kunnissa muiden
teknisten viranomaispalvelujen yhteydessä ja ohella. Ympäristöterveydenhuolto tekee saumatonta
yhteistyötä kunnan rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, kaavoituksen ja palo- ja
pelastustoimen kanssa. KTK:n näkemyksen mukaan ympäristöterveydenhuolto pitää kytkeä
tiukemmin kunnan teknisten viranomaistoimintojen osaksi.
Teknisten viranomaistoimintojen, prosessien ja verkostojen synergiaetuja, yhdistämistä ja
toimivuutta on selvitelty aiemmin (liite). Kuntaliitto on käynnistänyt oman asiaa koskevan
tutkimuksen, jossa selvitetään kunnan eri teknisten viranomaistoimintojen yhdistämistä. KTK:n
selvityksen mukaan kuntien teknisten viranomaistoimintojen yhdistäminen tuo paljon
synergiaetuja.
Kunnissa tekninen toimi vastaa, että kunta on kuntalaisille viihtyisä, terveellinen ja
turvallinen elinympäristö. Samalla se turvaa elinkeinoelämälle toimivan
infrastruktuurin, jonka palveluiden ja rakenteiden ympärille yritystoiminta voidaan
rakentaa.
Hallitusohjelman kirjaukset normien purusta, lakisääteisten tehtävien karsinnasta ja toiminnan
tehostamisesta tukevat myös ajatusta teknisten viranomaistoimintojen ja –palvelujen
yhdistämisestä. Ennaltaehkäisevän kansanterveystyön kannalta on välttämätöntä, että kunnan eri
viranomaistoiminnot liittyvät saumattomasti yhteen. Vain tällä tavoin voimme vaikuttaa
turvallisen ja terveellisen tulevaisuuden rakentamiseen ja yhteiskunnan toimintaa ohjaavia
normeja noudattaen tai niitä sujuvoittaen. Tällöin tulevat tarkemmin huomioitua alueelliset ja
paikalliset erityispiirteet sekä eroavaisuudet, joita kiistatta on olemassa.
Siirtämällä ympäristöterveyden huolto SOTE-alueille paikallinen tuntemus, läheisyys ja taitotieto
katoavat.
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Kannattaa huomioida, että
 Asioiden yhdistely ilman alan tuntemusta johtaa virheellisiin kokonaisarvioihin.
 Toiminnan uudelleen organisoinnin tavoitteena pitää olla toiminnan kehittyminen laadullisesti,
toiminnallisesti ja taloudellisesti.
 Kuntien teknisiä viranomaistoimintoja on hyvä kehittää yhdistämällä niitä kunnan ja
seutukunnan erityispiirteet huomioiden.
KTK:n kyselytutkimuksen mukaan suurimman kannatuksen sai rakennusvalvonnan, kaavoituksen,
ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon osien yhdistelmä tai koko
viranomaistoimintojen yhdistäminen. Viranomaistoimintojen yhdistäminen tulisi aloittaa näistä
osa-alueista.
Tekniikan Asiantuntijat KTK ry toivoo, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista valmisteleva
työryhmä ottaa nämä näkemykset huomioon asian valmistelussa.
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