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Ympäristölautakunnan päätösvallan delegointi, 2018 alkaen
1.

Esittely
Ympäristölautakunta (kv 30.5.2017 § 64, hallintosääntö 5 luku, Toimielinten tehtävät ja
toimivallan jako, 6 § ympäristölautakunnan tehtävät ja toimivalta)
• rakennustarkastaja
• ympäristötarkastaja

2.
A.

Henkilöstöhallinnon asiat
Henkilöstövalinnat (kv 30.5.2017 § 64, hallintosääntö 6 luku, Toimivalta henkilöstöasioissa, 5 § Palvelusuhteeseen ottaminen)

Kaupunginhallitus
• ympäristötarkastaja
• rakennustarkastaja
Palvelualuevastaava (ymp.ltk)
• muu henkilöstö
B.

Virka- ja työvapaat (kv 30.5.2017 § 64, hallintosääntö 5 luku, Toimivalta henkilöstöasioissa, 8 § Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat)

Yli 1 vuosi
Kaupunginhallitus
• rakennustarkastajat
• ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta (ymp.ltk)
• muu henkilöstö
Alle 1 vuosi
Kaupunginjohtaja
• rakennustarkastajat
• ympäristötarkastaja
Paleluvastaava (ymp.ltk)
• muu henkilöstö
C.

Alaisensa henkilöstön vuosilomat, koulutukset, virkamatkamääräykset, perhevapaat ja
muut lakisääteiset vapaat (kv 30.5.2017 § 64, hallintosääntö 6 luku, Toimivalta henkilöstöasioissa, 17
§ Muu ratkaisuvalta henkilöstöasioissa)

Palveluvastaava
• suoraan alaisensa henkilöstö

3.

Hankinnat (kv 18.12.2017 § 146, Talousarvio 2018 ja ymp.ltk)
Palveluvastaava
• tavara- ja palveluhankinnat enintään 300.000.- €
• kokonaisurakat enintään 500.000.- €
Palvelualuevastaava
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tavara- ja palveluhankinnat enintään 150.000.- €
kokonaisurakat enintään 300.000.- €

Hankinnat suoritetaan lain edellyttämällä tavalla, kaupungin edun, kaupungin yleisten
hankintaohjeiden sekä sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Hankintojen laskut tarkistetaan sähköisen ostolaskukierrätyksen kautta asiatarkastajan ja hyväksyjän kuittauksin.
Määrärahojen ja tuloarvioiden siirto:
• kaupunginvaltuusto hyväksyy palveluiden välillä tehtävät siirrot. Siirtoesityksen
tekee kaupunginhallitus
• kaupunginhallitus hyväksyy palvelualueiden välillä tehtävät siirrot. Siirtoesityksen
tekee ympäristölautakunta
• ympäristölautakunta hyväksyy palveluyksiköiden välillä tehtävät siirrot. Siirtoesityksen tekee palveluvastaava
• palveluvastaava hyväksyy kustannuspaikkojen välillä tehtävät siirrot. Siirtoesityksen tekee palvelualuevastaava tai palveluyksikkövastaava

4.

Nimenkirjoitusoikeus
Palveluvastaava (kv 30.5.2017 § 64, hallintosääntö 16 luku, Muut määräykset, 4 § Asiakirjojen allekirjoittaminen)
• teknisiä palveluita koskevat hakemukset, sopimukset, sitoumukset, käyttöoikeudet ja luvat, joilla on useammalle vuodelle ulottuva vaikutus
• toimielimen päätökseen perustuvat asiakirjat, joilla on yhtä palvelualuetta laajempi merkitys ja useammalle vuodelle ulottuva vaikutus
Ympäristöohjauksen lupasihteeri (ymp.ltk 16.10.2018 § 29)
• rakennuslupien julkipanokuulutukset
• ympäristölupien julkipanokuulutuksen

5.

Muut asiat
Palveluvastaava (ymp.ltk)
• antaa vastuualueensa lausunnot
• vastaa ympäristölautakunnan käsittelyyn vietävistä asioista
Palvelualuevastaava (Ymp.ltk )
• antaa vastuualueensa lausunnot
• vastaa asioiden valmistelusta päätöksentekoon
Rakennustarkastaja (ympäristölautakunta 18.10.2018 § 29)
• päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen sekä rakennusjärjestyksen
mukaisten toimenpiteiden luvista sekä myöntää vähäiset poikkeukset
• päättää rakennusluvan voimassaolon jatkamisesta
• myöntää kokoontumishuoneistoista ja –alueista annetun asetuksen mukaiset luvat
• suorittaa eräistä naapuruussuhteista annetun lain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset paikalliskatselmukset
• hyväksyy rakennustyön vastaavat työnjohtajat
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päättää rakennustyön keskeyttämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:n tarkoittamissa tapauksissa
määrää rakennustyön valvonnasta ja kokoontumishuoneistojen tarkastamisesta
perittävät maksut
päättää maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisista luvista (lupaviranomainen)
päättää toiminnan keskeyttämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisissa tapauksissa (valvontaviranomainen)

Ympäristötarkastaja (kv 27.4.2010 § 55 ja ympäristölautakunta 8.3.2001 § 11)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

päättää ympäristönsuojelulain 27-30 §:n mukaisista luvista
36 § lupa-asian siirtäminen aluehallintoviraston ratkaistavaksi
61 § Vakuuden hyväksyminen ja vapauttaminen
64, 65 § Seuranta- ja tarkkailusuunnitelmat sekä niiden muuttaminen
88 luvan raukeaminen
89 luvan muuttaminen
90 luvan muuttaminen ja selventäminen erityisen selvityksen perusteella
92 § Luvan selventäminen
94 toiminnan lopettaminen
114 kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
116 § Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
118, 122 § päättää melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta
119, 122 § päättää koeluonteisesta toiminnasta
156 d § Myöntää poikkeamisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista
172 § Käyttää tiedonsaanti- ja tarkastusoikeutta
ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaisten määräysten antaminen (ilman hallinnollista pakkoa)
182 § Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaisen viranhaltijan väliaikainen
määräys. Mahdollisesti annettaviin ehtoihin ja määräyksiin ei saa sisältyä hallinnollisen pakon käyttämistä. Viranhaltijan on viivytyksettä saatettava antamansa
määräys, kielto tai keskeyttämistoimenpide kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. Viranhaltijan päätös on voimassa, kunnes kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ratkaissut asian.
188 § Toiminta rikosasiassa (tutkintapyynnön jättäminen)
202 § Myöntää poikkeuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä

Jätelaki (646/2011)
•
•
•
•
•
•

roskaantuneen alueen puhdistamismääräys ilman hallintopakkoa (75 §)
100 § Maksun määrääminen ammattimaisen jätteen keräyksen rekisteröinnistä
122 ja 123 § Tiedonsaantioikeus- ja tarkastusoikeus
Oikeus yksittäisen määräyksen antamiseen (125 §)
126 § Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen kiireellisessä tapauksessa
136 § Toiminta rikosasiassa (tutkintapyynnön jättäminen)
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Vesilaki (587/2011)
•
•
•

14:2 § Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten
14:3 § Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus
14:11 § Toiminnan keskeyttäminen

Maa-aineslaki (555/1981)
•
•
•
•
•
•

päättää maa-aineslain 7 §:n mukaisista luvista (lupaviranomainen)
12 § Vakuuden hyväksyminen, muuttaminen ja lisävakuudesta määrääminen
14 § Oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalla
päättää maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä maa-aineslain 15 §:n mukaisissa tapauksissa (valvontaviranomainen)
16.2 § Vähäiset poikkeukset ottamissuunnitelmasta tai lupamääräyksistä
18 § Ilmoitus syytteen nostamiseksi

Ulkoilulaki (606/1973)
• 21 ja 25 §:n mukaisten leirintäaluetta ja tilapäistä leirintäaluetta koskevien määräysten antaminen (ilman hallintopakkoa)
Maastoliikennelaki (1710/1995)
• 30 §:n mukaisten lupien myöntäminen
Vesiliikennelaki (463/1996)
• 21 §:n mukaisten lupien myöntäminen
Kemikaalilaki (599/2013)
•

oikeus suorittaa kemikaalilain (599/2013) 11 §:n mukaista valvontaa

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2009)
•

päättää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaisista asioista

Lausunnot
•

antaa lausuntoja ympäristön-, vesien- ja luonnonsuojeluun liittyvistä lupa-, ilmoitus- ym. asioista lukuun ottamatta valitus- ja riita-asioita, pakkokeinojen käyttöä
sekä sellaisia asioita, joilla on yleisen edun tai ympäristösuojelun kannalta huomattavaa merkitystä
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