
KALAJOEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Perusturvalautakunta §72 17.08.2017

Ympäristöterveydenhuollon erityislakien toimivallansiirto viranhaltijoille

327/00, 01. 01/2017

PetuLtk17. 08. 2017 §72
(Valmistelija: Inkeri Eronen ympäristöterveydenhuollon johtaja)

Päätös-ja toimivallan siirto koskee terveydensuojelulakia (763/1994 muu-
(oksineen), elintarvikelakia (23/2006 muutoksineen), tupakkalakia
(549/2016) ja lääkelakia (395/1987 muutoksineen).

Elintarvikelain päätös- ja toimivallan siirto: ympäristöterveydenhuollon joh-
taja ja ten/eystarkastajat. Virkasuhteisille eläinlääkäreille ainoastaan elin-
tan/ikelain pykälät: 49§, 50§, 51 §, 52§ja 53§
Terveydensuojelu- ja tupakkalain sekä lääkelain päätös-ja toimivallan siir-
to: ympäristöterveydenhuollon johtaja ja terveystarkastajat

TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)
6 § Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännästön

(2005) (SopS 51/2007) 20 ja 39 artiklassa tarkoitettujen
todistusten myöntämisestä säännöstön liitteessä 3 olevan
mallin mukaisesti. Laivojen saniteettitoimenpiteistä
määrääminen/ vapauttaminen ja todistusten anto.

13§ Velvoittaminen ilmoituksen tekemiseen ja tarpeellisten tieto
jen saamiseen

15 § llmoituksenvaraisen toiminnan ilmoitusten käsittelyjä päätös
ten antaminen

18 § Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen
20 § talousveden laadun valvonta ja talousveden käyttöä koskevat

päätökset
20a § Talousveden välityksellä leviävän taudin ehkäiseminen
27 § Asunnossa tai muussa oleskelutilassa oleva terveyshaitta,

määräysten anto terveydellisen haitan ja siihen johtaneiden
tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

29 § Uimaveden säännöllinen valvonta ja uimaveden käytön kie]
täminen

30 § Käymälät, määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alu
eelle tai suureen yleisötilaisuuteen

31 § Mikrobit ja vahinkoeläimet, määräys terveydelle haittaa ai
heuttavien vahinkoeläinten ja mikrobien hävittämisestä

42 § Velvoite hautaamisesta aiheutuvien epäkohtien poistamiseksi
ja kielto alueen käyttämisestä hautaamiseen,

44 § Tiedonsaantioikeus
45 § Tarkastusoikeus ja tarkastukseen liittyvien tutkimusten tee

tättäminen

46§ Asunnon tarkastus asukkaan tahdon vastaisesti ympäristö
terveydenhuollon johtajan määräyksellä

47 § Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta

Muutterveydensuojeluvalvontaan liittyvät lait/asetukset:

TsA 42§ Haudatun ruumiin siirtämistä koskeva päätös,
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Valtiosopimus 13/1989 Asetus Asetus ruumiiden kuljettamista koskevan
sopimuksen voimaansaattamisesta , 72/1993 Asetus Asetus ruumiiden
kuljettamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun ase-
tuksen 2 §:n muuttamisesta, ympäristöterveydenhuollon johtaja Inkeri Ero-
nen, terveystarkastajat Anu Räsänen ja Jukka Häikiö (lupa annetaan hen-
kilon nimellä)
TsA 9§ talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista määrääminen

TsA 16§ Henkilömäärän rajoittaminen asunnossa tai muussa oleske
lutilassa

ELINTARVIKELAKI (23/2006 muutoksineen)
14 § Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely
15 § Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi
22§ Alkutuotantopaikkaa koskevan ilmoituksen käsittely
22a§ Alkutuotantopaikan hyväksyminen (itujen alkutuotanto)
36 § Ulkopuolisen asiantuntijan käyttöoikeus
42§ Ensisaapumisvalvonnan suorittaminen ja hallinnolliset pakko

keinot
45 § Ruokamyrkytysten selvittäminen
49 § Tarkastusoikeus
50 § Näytteenotto-oikeus
51 § Tiedonsaantioikeus
52 § Ilmoitus - ja tiedonantovelvollisuus
53 § Ohjausvelvollisuus
54e§ Nimisuojatuotteiden ilmoitusten käsittely
55 § Elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen
56 § Kielto
57 § Elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottami

nen

58 § Haltuunotto
59 § Elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös
60 § Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläi

mistä saatavien elintarvikkeiden hylkääminen
enslsaapumispaikassa

Muut elintarvikevalvontaan liittyvät lait/asetukset:

MMM:n asetus lihantarkastuksesta 590/2014 7§ lihantarkastusja 11§ li-
hantarkastuspäätös: virkasuhteiset eläinlääkärit

MMM:n asetus naudanlihan merkitsemisestä 434/2008 2§ ja 4§: ympäris-
töterveydenhuollon johtaja, terveystarkastajat

MMM:n asetus pakasteista 818/2012 10§: ympäristöterveydenhuollon Joh-
taja, terveystarkastajat

TUPAKKALAKI (549/2016)

8§
44§
48§

Valvonnan suorittaminen

Vähittäismyyntilupapäätös
Nikotiininesteiden myynti-ilmoituksen käsittelyjä vastaanotto
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49§
50§

79§

82§
86§

ilmoituksen toimittaminen
Vähittäismyyntilupaa koskevat ilmoitukset
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti-ilmoituk
sen käsittelyjä vastaanottoilmoituksen toimittaminen
Tupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisöön, määrätyn
tupakointikiellon peruuttaminen
Viranomaisten ilmoitukset
Tarkastus- ja näytteenotto-oikeus

87§
88§
95§
96§
97§

Tiedonsaantioikeus
Tietojen luovuttamisoikeus
Rekisterin tietojen ylläpito omien valvontakohteiden osalta
Kunnan kiellot

Vähittäismyyntiluvan peruuttaminen

LÄÄKELAIN (359/1987) MUUTOS (22/2006)
54 a § Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen
54 c § Nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkojen tarkastus

ja valvominen

Terveystarkastajan sijaisena toimivalla ammattikorkeakoulun ymparistö-
teknologian tai elintarviketeknologian opiskelijalla on elintarvikelain
(23/2006 muutoksineen), terveydensuojelulain (763/1994 muutoksineen)
tiedoksisaanti-, tarkastus-ja näytteenotto-oikeus ja tupakkalain (549/2016)
86§ mukainen tarkastus-ja näytteenotto-oikeus sekä [ääkelain (359/1987)
muutoksen (22/2006) 54 c § tarkastus-ja valvontaoikeus. Opiskelija ei voi
käyttää hallinnollisia pakkokeinoja eikä opiskelija voi tehdä itsenäisesti Oi-
va-valvontoja.

Ympäristöterveydenhuollon johtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy päätösvallan delegoinnin yllä esitetyn
mukaisesti.

Hyvinvointi palvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon johtajan
esityksen.

Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin.

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Inkeri Eronen osallistui asian
käsittelyyn asiantuntijana.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen
oikeaksi todistaa:

Kalajoella 8. 6. 2018
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Heli Huttunen

hallintosihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu


