
 

Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) 
 

 
 

 

 

     

 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti 
 Siilinjärven kunta 

PL 5 
71801 Siilinjärvi 

Kasurilantie 1 
 
www.siilinjarvi.fi 

017 401 111 
Faksi 
017 401 132 

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 
kirjaamo@siilinjarvi.fi 
Y-tunnus 0172718-0 

 

 
 
Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 
 
 
1 LUKU 
Yleiset määräykset 
 
1 § Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut 

säännöt ja toimintaohjeet 
 

Tämän ympäristöterveydenhuollon johtosäännön lisäksi noudatetaan Siilinjärven 
kunnan hallinto- ja toimivaltasäännön sekä muiden toimintaohjeiden määräyksiä. 
Jos säännöt ovat ristiriidassa, noudatetaan ympäristöterveyslautakunnan sääntöä. 

 
 
         2 LUKU 

Toiminta-ajatus ja tehtäväalue 
 

2 §  Toimialue ja toiminta-ajatus 
  

Juankosken ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, 
Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kunnat ovat sopineet 
 yhteistoimintasopimuksella ympäristöterveydenhuollon yhteisestä järjestämisestä  
(ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue), jossa isäntäkuntana on Siilinjärvi. 
 
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat 
ympäristöterveyslautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen 
palveluorganisaatio (ympäristöterveyskeskus). Yhteistoiminta-alueen tarkoituksena 
on turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen suunnitelmallinen, säännöllinen, 
laadukas, terveyshaittoja ja –vaaroja ehkäisevä valtakunnallisiin valvontaohjelmiin 
perustuva ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito. Yhteistoiminta-alueella 
turvataan ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että 
toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa. 
 

  
3 LUKU 
Organisaatio 
 
3 § Lautakunta 

 
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella päätösvaltaa käyttää 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopimuskuntien yhteislautakuntana toimiva, 
Siilinjärven kunnanhallituksen alainen ympäristöterveyslautakunta. 
Ympäristöterveyslautakunnan asettaa Siilinjärven kunnanvaltuusto toimikaudekseen. 
Lautakunnassa on yksi jäsen jokaisesta sopimuskunnasta. Sopimuskuntien valtuustot 
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nimeävät lautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.  
Ensimmäisessä lautakunnassa kahdeksan jäsentä. 
 
Lautakunnan puheenjohtajana toimii isäntäkunnan edustaja. Varapuheenjohtajana 
on muiden sopimuskuntien nimeämä edustaja siten, että varapuheenjohtajuus 
vaihtuu valtuustokausittain sopimuskuntien asukaslukujen mukaisessa 
järjestyksessä suurimmasta pienimpään. 

 
4 § Ympäristöterveyskeskus 
 

Ympäristöterveyslautakunnan alaisena palveluorganisaationa toimii Siilinjärven 
kunnan ympäristöterveyskeskus.  Ympäristöterveyskeskuksen viranhaltijat ovat 
toimivaltaisia koko yhteistoiminta-alueella. Keskuksen johtajana on 
ympäristöterveysjohtaja.  

  
 

4 LUKU 
Päätös- ja toimivalta 

 
5 § Lautakunnan tehtävät ja päätösvalta 

 
Ympäristöterveyslautakunta vastaa yhteistoimintasopimuksen tehneiden kuntien 
kansanterveyslain 1 §:ssä määritellyistä ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä 
lääkelain tarkoittamista nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja 
valvontaviranomaistehtävistä. Lisäksi ympäristöterveyslautakunta vastaa kunnalle 
kuuluvista tehtävistä irrallaan tavattujen seura- ja harrastuseläinten tilapäisen 
hoidon järjestämiseksi (eläinsuojelulain 15 § mukaiset tehtävät) Siilinjärven kunnan 
osalta 1.1.2011 alkaen ja muiden sopimuskuntien osalta 1.1.2012 alkaen.  
 
Lautakunta ohjaa ja valvoo ympäristöterveyskeskuksen toimintaa, toiminnan laatua 
ja sisältöä sekä taloutta ja koordinoi jäsenkuntien ympäristöterveydenhuollon 
kehittämistyötä.  
 
Tämän lisäksi ympäristöterveyslautakunta:   
1) päättää ympäristöterveyskeskuksen visiosta, arvoista ja strategiasta Siilinjärven 

kunnan strategian linjausten mukaisesti; 
2) laatii ympäristöterveyslautakunnan ja ympäristöterveyskeskuksen talousarvio- ja 

taloussuunnitelmaehdotuksen; 
3) hyväksyy ympäristöterveyskeskusta koskeva käyttösuunnitelman;  
4) hyväksyy ympäristöterveyskeskusta koskevan toimintakertomuksen; 
5) tekee esitykset kunnanhallituksen ja –valtuuston ratkaistavaksi kuuluvista 

tehtäväalueensa asioista; 
6) hyväksyy tehtäväalueensa sisäisen valvonnan periaatteet; 
7) valvoo, että yksikkö toimii hyväksytyn talousarvion puitteissa sekä 

kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asettamien tavoitteiden sekä 
kuntastrategian mukaisesti; 

8) asettaa osaltaan yksikölle tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista; 
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9) päättää kesken vuoden niistä korjaavista toimenpiteistä, joihin 
ympäristöterveyskeskuksen on ryhdyttävä, jos havaitaan, että sopimusten 
mukaisten tavoitteiden taikka strategioiden toteutumiseen tulee merkittäviä 
poikkeamia;  

10) päättää tehtäväalueensa avustusten (subventiot) myöntämisestä koko 
yhteistoiminta-alueella sekä Kuopiossa lukuun ottamatta Karttulan aluetta, mikäli 
Kuopion kanssa tehtävä sopimus tämän mahdollistaa; 

11) päättää ympäristöterveydenhuollon maksutaksasta kunnanvaltuuston 
vahvistamin perustein;  

12) päättää ympäristöterveyskeskuksen palkitsemisjärjestelmistä Siilinjärven 
kunnan palkitsemisjärjestelmän periaatteiden mukaisesti; 

13) päättää ympäristöterveysjohtajan valinnasta, erottamisesta ja lomauttamisesta; 
14) päättää ympäristöterveysjohtajan sijaisen määräämisestä, kun sijaisuus kestää 

yli puoli vuotta;  
15) hyväksyy tilahankkeiden tarveselvitykset;  
16) päättää ympäristöterveydenhuollon palveluiden kilpailutuksesta ja 

palveluntuottajan valitsemisesta silloin kun Kuopion seudun hankintatoimi ei 
asiasta päätä;   

17) antaa tehtäväaluettaan koskevat lausunnot ja vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltijat voivat antaa lausuntoja; 

18) päättää muista asioista, joilla on ympäristöterveyskeskuksen toimintaan 
laajakantoinen tai tärkeä merkitys. 

 
6 §  Ympäristöterveyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden toimivalta 
 
 Ympäristöterveysjohtaja 

Ympäristöterveysjohtaja vastaa ympäristöterveyskeskuksen tehtävien hoitamisesta 
sekä lautakunnan päätösten toimeenpanosta yhteistoiminta-alueella. 
Ympäristöterveysjohtaja johtaa ympäristöterveyskeskusta sekä suunnittelee, 
organisoi ja kehittää keskuksen toimintaa ja taloutta. Ympäristöterveysjohtaja toimii 
välittömänä esimiehenä vastaavalle eläinlääkärille, terveystarkastajille ja 
toimistohenkilöstölle. Ympäristöterveysjohtaja huolehtii tulosalueiden ja 
vastuualueiden välisestä yhteistyöstä ja vastaa asetettujen tulostavoitteiden 
saavuttamisesta.  
 
Lisäksi ympäristöterveysjohtaja: 
1. päättää ympäristöterveyskeskuksen toiminnan järjestämisestä, työnjaosta sekä 

henkilöstöresurssien ja toimitilojen käytöstä;  
2. päättää tehtäväaluettaan koskevien korvaus- ja muiden hakemusten 

vireillepanosta, esitysten tekemisestä ja muutoksenhausta; 
3. vastaa ympäristöterveyskeskuksen tiedottamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä; 
4. päättää niistä asioista, jotka eivät kuulu lautakunnan päätösvaltaan ja jotka eivät 

säädösten ja määräysten perusteella kuulu jonkun muun päätettäväksi. 
 

Ympäristöterveysjohtajan on saatettava lautakunnan ratkaistavaksi sellaiset 
toimintaan kuuluvat asiat, jotka ovat toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen 
epätavallisia tai laajakantoisia. 
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Ympäristöterveysjohtajan ollessa esteellisenä tai estyneenä hänen tehtäviään 
hoitaa vastaava eläinlääkäri. Molempien ollessa esteellisiä tai estyneitä tehtäviä 
hoitaa ympäristöterveysjohtajan määräämä muu ympäristöterveyskeskuksen 
viranhaltija.  

 
 Vastaava eläinlääkäri 

1. vastaa ympäristöterveyskeskuksen sekä mahdollisten muiden 
sopimuskumppaneiden, jos sopimus tätä edellyttää, eläinlääkintähuollon 
suunnittelusta, organisoinnista, toimivuudesta ja kehittämisestä; 

2. toimii kunnaneläinlääkäreiden välittömänä esimiehenä; 
3. huolehtii toimielimissä käsiteltävien asioiden valmistelusta eläinlääkintähuollon 

osalta; 
4. toimii eläinsuojatoiminnasta vastaavana viranhaltijana.  
 
Vastaavan eläinlääkärin ollessa esteellisenä tai estyneenä hänen em. kohdissa 
mainittuja tehtäviään hoitaa ympäristöterveysjohtaja. Molempien ollessa esteellisiä 
tai estyneitä tehtäviä hoitaa ympäristöterveysjohtajan määräämä muu 
ympäristöterveyskeskuksen viranhaltija.  

 
7 § Toimivallan edelleen siirtäminen 
 

Toimielimellä tai viranhaltijalla on oikeus siirtää tällä säännöllä saamaansa 
toimivaltaa edelleen alemmalle toimielimelle tai alaiselleen viranhaltijalle, ellei 
lainsäädäntö sitä kiellä. 

 
  
5 LUKU 
Kokousmenettely 

  
8 § Esittely ja pöytäkirjan pitäminen 
 

Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan ympäristöterveysjohtajan esittelystä. 
Ympäristöterveysjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen 
sijaisekseen määrätty.  
 
Pöytäkirjanpitäjänä toimii vastaava eläinlääkäri. Vastaavan eläinlääkärin ollessa 
esteellinen tai estynyt, pöytäkirjanpitäjänä toimii ympäristöterveysjohtaja tai hänen 
määräämänsä muu viranhaltija.  
 
Esittelyn muista periaatteista on määrätty Siilinjärven kunnan hallintosäännössä. 

 
9 § Läsnäolo 
 

Lautakunnan kokouksissa on Siilinjärven kunnan hallintosäännön mukaisten 
henkilöiden lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus sopijakuntien kunnan- ja 
kaupunginjohtajilla tai kunnan- tai kaupunginjohtajan valtuuttamalla henkilöllä. 
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Lisäksi Kuopion kaupungin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus siinä 
ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa, jossa käsitellään Kuopiota koskevia 
asioita.   
 

10 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 
 

Pöytäkirjan laatimisessa, tarkastamisessa ja nähtävänä pitämisessä toimitaan 
Siilinjärven kunnan hallintosäännön mukaisesti. Pöytäkirja on nähtävillä kaikissa 
sopijakunnissa.  

 
11 § Otto-oikeus 
 

Isäntäkunnalla ei ole otto-oikeutta yhteiselle toimielimelle siirrettyihin asioihin lukuun 
ottamatta laillisuusvalvonnan, mukaan luettuna yhteistoimintasopimuksen ja kunnan 
hallintoa koskevien määräystenmukaisuuden, edellyttämää otto-oikeutta. 
 
Edellä mainituissa tapauksissa kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja 
kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty 
kuntalain nojalla ympäristöterveyslautakunnan, ympäristöterveysjohtajan tai hänen 
alaisensa viranhaltijan toimivaltaan. Otto-oikeus ei koske kuntalain 51 §:n 5 momentin 
kohdan 1 mukaisia asioita.  
 
Ympäristöterveyslautakunta ja sen puheenjohtaja voi ottaa ympäristöterveyslautakunnan 
käsiteltäväksi asian, joka on siirretty kuntalain nojalla ympäristöterveysjohtajan tai hänen 
alaisensa viranhaltijan toimivaltaan, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi. Otto-oikeus ei koske kuntalain 51 §:n 5 momentin kohdan 1 mukaisia 
asioita. 
 

 
 


