
PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON 
JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE 

 
Ympthjaosto 9 § / 7.6.2016 
 
Kunnan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan 
määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Toimielin voi siirtää 
eli delegoida toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, mikäli toi-
mielimelle on johtosäännössä osoitettu oikeus toimivallan siirtoon.  
 
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto on Sodankylän perusturva-
lautakunnan alainen toimielin. Sodankylän perusturvaosaston johtosään-
nön mukaan ympäristöterveydenhuollon jaosto voi siirtää päätösvaltaa 
alaisilleen viranhaltijoille. Toimivallan siirtoa ei voi tehdä pelkästään johto-
säännöllä vaan delegoinnista tulee tehdä erillinen jaoston päätös. Toimival-
lan siirtämisen jälkeen ei toimielin voi ottaa siirtämiään asioita ratkaistavak-
seen.  
 
Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan toimivaltaa ei voi siirtää viranhaltijalle 
hallintopakon käyttämiseen. Viranhaltija voi kuitenkin kiireellisissä tapauk-
sissa tehdä päätöksen, mutta asia on vietävä viipymättä toimielimen pää-
tettäväksi. Toimielimellä ei terveydensuojelulain 7 §:n mukaan ole myös-
kään oikeutta siirtää 6 §:ssä tarkoitettua valvontasuunnitelman hyväksy-
mistä koskevaa toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.  
 
Elintarvikelain 32 §:n mukaan toimielimin voi delegoida toimivaltaansa 
edelleen alaiselleen viranhaltijalle myös elintarvikelain 55–60 §:ssä tarkoi-
tettujen hallinnollisten pakkokeinojen osalta. Kuitenkin kiireellisissä tapauk-
sissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole 
siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön, on oikeutettu 
ryhtymään 55, 56 ja 58 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. 
Viranhaltijan tekemä hallintopakkopäätös on viipymättä saatettava kunnan 
elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Kunnan viranhaltijan teke-
mään päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Päätökseen tyyty-
mättömällä on oikeus saattaa päätös ympäristöterveydenhuollon jaoston 
käsiteltäväksi. 
 
Muissa ympäristöterveydenhuollon erityislaissa ei ole erillistä mainintaa 
toimivallan siirrosta. 
 
Toimivallan siirrolla hallintopakkoasioissa varmistetaan riittävän nopea 
päätöksenteko, mikä etenkin elintarvikelain mukaisissa asioissa on tarpeen 
elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Jaoston päätettäväksi voidaan 
kuitenkin tuoda asia, jossa päätösvalta on siirretty viranhaltijalle.  
 
Liite: Taulukko viranhaltijoiden päätösvallasta  
 
VT. YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKÖN ESITYS: 
Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää toimivaltaa alaisilleen vi-
ranhaltijoille liitteenä olevan taulukon mukaisesti.   
 
PÄÄTÖS: 
Ympäristöterveydenhuollon jaosto päätti jättää asian pöydälle lisäselvityk-
siä varten. 
 
__________ 
 
 
 



Ympthjaosto 14 § / 14.9.2016, liite nro 1 
 
Vt. ympäristöterveyspäällikkö Pirjo Korhonen p. 0400 393 503 
 
Kunnan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan 
määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Toimielin voi siirtää 
eli delegoida toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, mikäli toi-
mielimelle on johtosäännössä osoitettu oikeus toimivallan siirtoon.  
 
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto on Sodankylän perusturva-
lautakunnan alainen toimielin. Sodankylän perusturvapalveluiden johto-
säännön mukaan ympäristöterveydenhuollon jaosto voi siirtää päätösvaltaa 
alaisilleen viranhaltijoille. Toimivallan siirtoa ei voi tehdä pelkästään johto-
säännöllä vaan delegoinnista tulee tehdä erillinen jaoston päätös.  
 
Jaosto on siirtänyt toimivaltaa 8.1.2014 § 8 tekemässään päätöksessään 
alaisilleen viranhaltijoille. Päätöksessä ei ole täsmennetty pykäliä, joiden 
mukainen päätösvalta elintarvikelaissa (23/2006), terveydensuojelulaissa 
(763/1994), terveydensuojeluasetuksessa (1280/1994), tupakkalaissa 
(693/1976) ja lääkelaissa (22/2206) on siirretty ympäristöterveydenhuollon 
henkilöstölle. Päätös ei ole yhdenmukainen kunnan johtosäännön kanssa. 
Johtosäännössä toimivaltaa on siirretty henkilöstölle täsmennetysti.  
 
Jaosto sai käsiteltäväkseen 7.6.2016 § 9 tarkennetun esityksen toimivallan 
delegoinnista alaisilleen viranhaltijoille. Jaosto halusi lisäselvitystä ja asia 
jätettiin pöydälle. 
 
Delegoinnin kautta jaosto siirtää päätösvaltaa alaiselleen henkilöstölle.                                                                                                                      
Delegoinnin tarkoitus on parantaa ja joustavoittaa toimintaa. Toimivallan 
siirtämisen jälkeen ei toimielin voi ottaa siirtämiään asioita ratkaistavak-
seen.  
 
Poikkeuksen muodostavat hallintopakkoa (terveydensuojelulaki  51 §  ja 
elintarvikelaki §:t 55-60) vaativat tilanteet, joissa toimivalta on siirretty vi-
ranhaltijalle, mutta niin, että viranhaltijan tekemät hallintopakkoon liittyvät 
päätökset on välittömästi saatettava ympäristöterveydenhuollon jaoston 
käsiteltäviksi.  
 
Toimintatavalla varmistetaan riittävän nopea päätöksenteko, mikä etenkin 
elintarvikelain mukaisissa asioissa on tarpeen elintarviketurvallisuuden 
varmistamiseksi. Kunnan viranhaltijan tekemään päätökseen ei saa valit-
tamalla hakea muutosta. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa 
päätös ympäristöterveydenhuollon jaoston käsiteltäväksi. 
 
Liite:  
Taulukko viranhaltijoiden päätösvallasta 
Jaoston päätös 8.1.2014 § 8 
Perusturvapalveluiden johtosääntö 
 
VT. YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKÖN ESITYS: 
Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää toimivaltaa alaisilleen vi-
ranhaltijoille liitteenä olevan taulukon mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS: 
Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyi vt. ympäristöterveyspäällikön 
esityksen. Liitteenä päivitetty taulukko. 
 
Tiedoksi: terveystarkastajat, valvontaeläinlääkäri, kunnaneläinlääkärit 



Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto; viranhaltijoiden päätösvalta

TEHTÄVÄ Viranhaltija

Terveydensuojelulaki 763/1994
TsL 15 § TsL 13 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta tehtävä päätös ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja

TsL 18 § Päätöksen tekeminen ja määräysten antaminen talousvettä toimittavan
laitoksen hyväksymisestä. ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja

TsL 20 § Talousveden laadun valvonta ja käyttöä koskevien määräysten antaminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
TsL 20 a § Epidemian selvittäminen ja leviämisen ehkäiseminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja

TsL 27 § Terveyshaitan poistamista tai rajoittamista koskeva päätös, asunnon käytön
kieltäminen tai rajoittaminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja

TsL 29 § Yleisen uima-altaan tai uimarannan käytön kieltäminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
TsL 30 § Yleisen käymälän rakentamisvelvoitteen antaminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
TsL 31 § Velvoite ja määräys mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämiseksi ja torjumiseksi ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja

TsL 42 §
Määräys hautaamisesta aiheutuvan epäkohdan poistamiseen ja alueen
hautaamiseen käytön kieltäminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja

TsL 44 § Tiedonsaantioikeus ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
TsL 45 § Tarkastusoikeus ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
TsL 46 § Asunnon tahdonvastaista tarkastamista koskevan määräyksen antaminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
TsL 47 § Oikeus tiedon saantiin ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
TsL 51 § Kiellon tai määräyksen antaminen terveyshaitan poistamiseksi ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
Terveydensuojeluasetus 1280/1994

TsA 9 §
Talousvettä koskevista, tarkkailusuunnitelmasta poikkeavista
tarkkailuvelvoitteista määrääminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja

TsA 16 § Asunnon tai muun oleskelutilan henkilömäärän rajoittaminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja

Ympthjaosto 14.9.2016 § 14
Liite nro 1

Päivitetty 14.9.2016



TsA 42 § Päätös haudatun ruumiin siirtämisestä ja määräys siirrosta aiheutuvien
terveyshaittojen ehkäisemiseksi ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja

Elintarvikelaki 23/2006

EL 14 § Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsitteleminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja

EL 15 § Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi ympäristöterveyspäällikkö, valvontaeläinlääkäri,
kunnaneläinlääkäri, terveystarkastaja

EL 42 §
Päätöksen tekeminen 55-60 §:n mukaisista ensisaapumistoimintaa koskevista
hallinnollisista pakkokeinoista

ympäristöterveyspäällikkö, valvontaeläinlääkäri,
kunnaneläinlääkäri

EL 49 § Tarkastusoikeus
ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja,
valvontaeläinlääkäri, kunnaneläinlääkäri

EL 50 § Näytteenotto-oikeus ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja,
valvontaeläinlääkäri, kunnaneläinlääkäri

EL 51 § Tiedonsaantioikeus ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja,
valvontaeläinlääkäri, kunnaneläinlääkäri

EL 55-60 § Hallinnollisten pakkokeinojen käyttäminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja,
valvontaeläinlääkäri, kunnaneläinlääkäri

EL 61 § Elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruuttaminen
ympäristöterveyspäällikkö, valvontaeläinlääkäri,
kunnaneläinlääkäri, terveystarkastaja

Tupakkalaki 549/2016 *

44 § Päätös tupakatuotteiden nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvasta ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
86 § 1mom. Tarkastus- ja näytteenotto-oikeus ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
87 § 1mom. Tiedonsaantioikeus ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
96 § Säännösten vastaisen toiminnan kieltäminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
97 § Vähittäismyyntiluvan peruuttaminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
Lääkelaki 395/1987

54a § Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvasta ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja
54c § Tarkastusoikeus ja annettujen säädösten vastaisen toiminnan kieltäminen ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja



Lausunnot
Antaa elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla annettavat lausunnot sekä
muut Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollolta pyydetyt asiantuntijalausunnot ympäristöterveyspäällikkö, terveystarkastaja,

valvontaeläinlääkäri, kunnaneläinlääkäri

*Tupakkalaki  549/2016 on tullut voimaan 15.8.2016.


