SELÄNTEEN
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN
JOHTOSÄÄNTÖ
(Tähän johtosääntöön on koottu Selänteen hallintosäännöllä
ja ympäristölautakunnan delegointipäätöksellä sekä
erillisellä määräyksellä viranhaltijalle siirretty toimivalta)

Ympäristölautakunta 27.1.2010, 6 §.
Ympäristölautakunta 16.3.2011, 7 §.
Ympäristölautakunta 20.10.2011, 52 §.
Ympäristölautakunta 22.2.2012, 13 §.

PÄÄTÖS- JA TOIMIVALLAN SIIRTO YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISILLE
VIRANHALTIJOILLE

SELÄNTEEN HALLINTOSÄÄNNÖLLÄ
YMPÄRISTÖJOHTAJA
o vuosiloman vahvistaminen
o virkavapaus, johon viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön sekä virka- ja
työehtosopimuksen perusteella ehdoton oikeus (mm. sairausloma ja perhevapaat) sekä
harkinnanvarainen palkaton virka- tai työvapaa enintään vuodeksi kerrallaan
o sijaisen valinta ja palkkaus viranhaltijalle tai työntekijälle, jolle ovat myöntäneet virka- tai
työvapaan
o työntekijän tai viranhaltijan toimipaikan määrääminen
o virkamatkamääräys
o oman auton käyttöoikeus
o palkaton tai palkallinen virka- tai työvapaa koulutukseen osallistumista varten
o määräys lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon osallistumisesta
o tehtävänkuvaus
o henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa
o henkilökohtainen lisä yhtymähallituksen vahvistaminen arviointiperusteiden mukaisesti
o tavaroiden hankinta, kun hankinnan arvo on alle 25.000 euroa
o palveluiden hankinta, kun hankinnan arvo on alle 75.000 euroa (vuodessa palveluja
tarvitsevaa henkilöä kohti)
o palvelulinjan talousarvion käyttösuunnitelma
o laskujen hyväksyjät
o palvelulinjansa lainsäädännön mukaisten palveluiden antaminen
o toimipisteiden enintään viikon (7 vrk) tilapäinen sulkeminen tai toiminnan keskeyttäminen
yllättävissä, ennalta arvaamattomissa tilanteissa
o edellä olevien asioiden osalta ratkaisuvallan siirto alaiselle viranhaltijalle
o palvelulinjan henkilökunnan valinta
o viran irtisanominen tai työsuhteen purkaminen, eron myöntäminen ja virantoimituksesta
pidättäminen
o viran tai työsuhteen haettavaksi julistaminen
o valitsemansa viranhaltijan tai työsuhteisen tehtäväkohtaisen palkan määrääminen virka- tai
työsuhteen alussa työn vaativuuden arviointijärjestelmien perusteella

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN DELEGOINTIPÄÄTÖKSELLÄ
YMPÄRISTÖJOHTAJA
Kaikkien jäljempänä ympäristötarkastajalle (ympäristönsuojelu ja ympäristöterveysvalvonta) delegoitujen tehtävien osalta. Toimivalta elintarvike- ja terveydensuojelualain
mukaisissa tehtävissä edellyttää, että ympäristöjohtajalla on elintarvike-, kuluttajaturvallisuus- ja
terveydensuojelulaissa määrätty pätevyys.
Päätös asunnontarkastuksesta asukkaan tahdon vastaisesti, TsL 46 §.

YMPÄRISTÖTARKASTAJA (ympäristönsuojelu)
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986)
Ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen, 6 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
Poikkeaminen kunnan yleisistä ympäristönsuojelumääräyksistä, 19 §
Tärkeän pohjavesialueen ja asemakaava-alueen ulkopuoliset ympäristöluvat, 23 §
Poikkeaminen talousjätevesiasetuksen velvoitteista, 27 d §
Lupa-asian siirtäminen, 33 §
Päätökset melu- yms. ilmoituksista, 64 §
Toiminnan rekisteröinti-ilmoituksen käsittely, 65 §
Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi, 85 § (ei pakkokeinojen osalta)
Vireillepano-oikeus, 92 §
Päätös lupapäätöksen täytäntöönpanosta ennen lainvoimaisuutta, 101 §
Vanhojen toimintojen lupaharkinta, YVPL 7 §
Lannan tilapäistä varastointia koskevien ilmoitusten käsittely, VnA 931/2000
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot
Vesilaki (587/2011)
Lausuntojen antaminen muille viranomaisille
Jätelaki (1072/1993)
Roskaantuneen alueen puhdistamisesta määrääminen, 21 § (ei pakkokeinojen osalta)
Jätelain valvonta, 38 §
Määräys selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuudesta, 51 §
Tiedonsaantioikeus, 52 §
Maa-aineslaki (555/1981)
Tärkeän pohjavesialueen ulkopuoliset maa-ainesluvat, 7 §
Vakuuden vaatiminen, 12 §
Luvan velvoitteista vapauttaminen, 13 a §
Maa-aineslain valvonta, 14 §
Maa-ainesten oton keskeyttämien, 15 §
Lupamääräysten muuttaminen ja luvan peruuttaminen, 16 § (myöntämiensä lupien osalta)
Lausunnot muille viranomaisille
Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen ja rauhoituksen lakkauttaminen, 26 § ja 28 §
Maastoliikennelaki (1710/1995)
Moottorikelkkareitin pitäminen ja moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen, 14 §
Reitin siirtäminen, 22 §
Lupa moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin maastossa, 30 §
Yleinen valvonta, 32 §
Vesiliikennelaki (463/1996)
Lupa vesialueella tapahtuvaan harjoitukseen ja kilpailuun, 21 §

Vesihuoltolaki (119/2001)
Vapautus liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, 11 §
Valvonta, 29 §
Ulkoilulaki (606/1973, muutos 1343/1994)
Leirintäalueen perustamista tai muuttamista koskevan ilmoituksen käsittely sekä toimintaa
koskevien määräysten antaminen ja niiden valvonta, 20 §, 21 § ja 23 §.
Huomautuksen anto, 24 §
Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008)
Onnettomuusajoneuvon siirto yksityisellä tiellä tienpitäjän pyynnöstä, 4 § 2 mom.
Romuajoneuvojen siirto, 8 §
Terveydensuojelulaki (763/1994)
Yleisen uimarannan tai -altaan käyttökielto, 29 §
Määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alueelle, 30 §
Terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien tai vahinkoeläinten hävittämisvelvoitteen antaminen
kiinteistön tai yleisen alueen omistajalle, 31 §
Tiedonsaantioikeus, 44 §
Tarkastusoikeus, 45 §
Kemikaalilaki (744/1989)
REACH -asetuksen noudattamisen valvonta, 6 a §
Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen, KemL 7 §
Kiellot ja rajoitukset liittyen kemikaalien lainvastaiseen käsittelyyn, 45 §

VALVONTAELÄINLÄÄKÄRI
Elintarvikelaki (23/2006)
Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely, 14 §
Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi, 15 §
Alkutuotantopaikkaa koskevan ilmoituksen käsittely, 22 §
Selvitys ruokamyrkytystapauksissa, 45 §
Tarkastus-, näytteenotto- ja tiedonsaantioikeus, 49 §, 50 § ja 51 §
Elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen, 55 §
Elintarvikkeen valmistuksen, kaupanpidon ym. kieltäminen, 56 §
Elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen, 57 §
Elintarvikkeen haltuunotto, 58 §
Elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös, 59 §
Elintarvikkeen hylkääminen ensisaapumispaikassa, 60 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008)
Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen

YMPÄRISTÖTARKASTAJA (ympäristöterveysvalvonta)
Elintarvikelaki (23/2006)
Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely, 14 §
Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi, 15 §
Alkutuotantopaikkaa koskevan ilmoituksen käsittely, 22 §
Selvitys ruokamyrkytystapauksissa, 45 §
Tarkastus-, näytteenotto- ja tiedonsaantioikeus, 49 §, 50 § ja 51 §
Elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen, 55 §
Elintarvikkeen valmistuksen, kaupanpidon ym. kieltäminen, 56 §
Elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen, 57 §
Elintarvikkeen haltuunotto, 58 §
Elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös, 59 §
Elintarvikkeen hylkääminen ensisaapumispaikassa, 60 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008)
Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen
Terveydensuojelulaki (763/1994)
Ilmoitusvelvollisuuden asettaminen toiminnanharjoittajalle, 13 §
Päätöksen tekeminen TsL 13 §:n mukaisesta ilmoituksesta, 15 §
Päätöksen tekeminen vesilaitosilmoituksesta, 18 §
Talousveden laatua koskevien velvoitteiden asettaminen sekä selvitysten ja ilmoitusten tekeminen
20 § ja 20 a §.
Määräykset asunnossa tai muussa oleskelutilassa olevan terveyshaitan poistamiseksi, 27 §
Yleisen uimarannan tai -altaan käyttökielto, 29 §
Määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alueelle, 30 §
Terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien tai vahinkoeläinten hävittämisvelvoitteen antaminen
kiinteistön tai yleisen alueen omistajalle, 31 §
Tiedonsaantioikeus, 44 §
Tarkastusoikeus, 45 §
Asunnontarkastus, 46 §
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunnot
Terveydensuojeluasetus (1280/1994)
Haudatun ruumiin siirtäminen, 42 §
Asetus ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta (226/1989,
muutos 849/1993)
Ruumiiden kansainvälinen kuljetuslupa, 2 §
Tupakkalaki (693/1976, muutos 487/1999, 984/2009 ja 693/2010)
Tupakkatuotteiden myyntiluvat ja niiden valvonta, 10 b §
Tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvonta, 14 a § ja 17 §
Lääkelain muutos (22/2006)
Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden myyntiluvat ja myynnin valvonta, 54 a §
ja 54 c §

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
Kuluttajapalvelun tarjoamisen aloittamista koskevan ilmoituksen käsittely, 6 §
Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvonta, 16 §
Kemikaalilaki (744/1989)
REACH -asetuksen noudattamisen valvonta, 6 a §
Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen, KemL 7 §
Kiellot ja rajoitukset liittyen kemikaalien lainvastaiseen käsittelyyn, 45 §

RAKENNUSTARKASTAJA
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Rakennus-, toimenpide- ja purkamisluvat, 130 § ja 21.4 §
Rakennuslupa tilapäiselle rakennukselle, 176 §
Toimenpideilmoitusten käsittely, 129 §
Maisematyöluvat, 130 §
Vastaavan työnjohtajan ja erityisalojen työnjohtajien hyväksyntä, 122 §
Vähäisen poikkeamisen hyväksyminen rakennuslupapäätöksen yhteydessä, 175 §
Rakentamista koskevan luvan tai hyväksynnän voimassaolon jatkaminen, 143 §
Rakennustyön loppuunsaattamismääräyksen antaminen, 170 §
Kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen poisto- taikka korjausmääräyksen antaminen, 168 §
Lupa- ja valvontamaksun määrääminen yksittäistapauksessa, 145 §
Rakennuttajavalvonnan ja muun yksityisen tarkastuksen hyväksyntä, 151 §
Rakennuksen korjausmääräyksen, purkumääräyksen antaminen, käyttökieltoon
asettaminen sekä ympäristön siistimismääräyksen antaminen, 166 §
Vedenjuoksusta johtuvan haitan korjaamis- tai poistamismääräyksen antaminen, 165 §
Ulkovarastointi, 169 §.
Rakennustuotteiden markkinavalvonnan suorittaminen (seuraaminen), 181 §
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lausunnot
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005)
Toimii kunnan valtionapuviranomaisena, 9 §.
Asuntokauppalaki (843/1994)
Asuntokauppalain mukainen seuranta- ja ilmoitusvelvollisuus, 7 luvun 6 § ja 7 §.
Postipalvelulaki (313/2001)
Postilaatikkojen sijoittamispäätöksen tekeminen kiistanalaisissa tapauksissa, 23 §.
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSTARKASTAJA
Maa-aineslaki (555/1981)
Tärkeän pohjavesialueen ulkopuoliset maa-ainesluvat, 7 §
Vakuuden vaatiminen, 12 §
Luvan velvoitteista vapauttaminen, 13 a §
Maa-aineslain valvonta, 14 §
Maa-ainesten oton keskeyttämien, 15 §
Lupamääräysten muuttaminen ja luvan peruuttaminen, 16 § (myöntämiensä lupien osalta)
Lausunnot muille viranomaisille

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Rakennus-, toimenpide- ja purkamisluvat, 130 § ja 21.4 §
Rakennuslupa tilapäiselle rakennukselle, 176 §
Toimenpideilmoitusten käsittely, 129 §
Maisematyöluvat, 130 §
Vastaavan työnjohtajan ja erityisalojen työnjohtajien hyväksyntä, 122 §
Vähäisen poikkeamisen hyväksyminen rakennuslupapäätöksen yhteydessä, 175 §
Rakentamista koskevan luvan tai hyväksynnän voimassaolon jatkaminen, 143 §
Rakennustyön loppuunsaattamismääräyksen antaminen, 170 §
Kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen poisto- taikka korjausmääräyksen antaminen, 168 §
Lupa- ja valvontamaksun määrääminen yksittäistapauksessa, 145 §
Rakennuttajavalvonnan ja muun yksityisen tarkastuksen hyväksyntä, 151 §
Rakennuksen korjausmääräyksen, purkumääräyksen antaminen, käyttökieltoon
asettaminen sekä ympäristön siistimismääräyksen antaminen, 166 §
Vedenjuoksusta johtuvan haitan korjaamis- tai poistamismääräyksen antaminen, 165 §
Ulkovarastointi, 169 §.
Rakennustuotteiden markkinavalvonnan suorittaminen (seuraaminen), 181 §
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lausunnot
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005)
Toimii kunnan valtionapuviranomaisena, 9 §.
Asuntokauppalaki (843/1994)
Asuntokauppalain mukainen seuranta- ja ilmoitusvelvollisuus, 7 luvun 6 § ja 7 §.
Postipalvelulaki (313/2001)
Postilaatikkojen sijoittamispäätöksen tekeminen kiistanalaisissa tapauksissa, 23 §.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ERILLISELLÄ MÄÄRÄYKSELLÄ
YMPÄRISTÖJOHTAJA JA YMPÄRISTÖTARKATAJAT (ympäristönsuojelu)
Vesilaki (587/2011)
Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus, 14:3 §
Jätelaki (1072/1993)
Tarkastusoikeus, 54 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus, 83 §
Viranhaltijan väliaikainen määräys, 89 §

