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§ 1269
Viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa

HEL 2012-013819 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa ympäristökeskuksen 
terveystarkastajan viran (vakanssinro 023111) nimikkeen 
elintarviketarkastajaksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristölautakunta Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee muuttaa ympäristökeskuksen 
terveystarkastajan viran (vakanssinro 023111) nimikkeen 
elintarviketarkastajaksi.

Esittelijä

Ympäristölautakunta päätti 23.10.2012 § 296 esittää 
kaupunginhallitukselle, että ympäristökeskuksen terveystarkastajan 
viran (vakanssinro 023111) nimike muutetaan nimikkeeksi 
elintarviketarkastaja.

Kaupunginhallituksen (27.10.2003, 1224 §) hyväksymien periaatteiden 
ja niitä koskevan henkilöstökeskuksen ohjeen (16.1.2012) mukaan 
viran nimikkeen voi muuttaa vain kaupunginhallitus tai -valtuusto. 
Nimikkeen tulee ilmaista tehtävää tai toimialaa ja sen tulee olla 
oikeassa suhteessa tehtävän vaativuus- ja organisaatiotasoon.

Ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön terveysvalvonnan 
vastuualueelle sijoitetun terveystarkastajan viran (vakanssinro 023111) 
kelpoisuusehdoksi on 27.7.2000 vahvistettu soveltuva teknillinen 
korkeakoulututkinto tai teknillinen opistotasoinen tutkinto sekä 
kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä 
kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Tehtävää 
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hoitanut terveystarkastaja, jonka vanhuuseläke olisi alkanut 1.9.2012, 
menehtyi 5.8.2012. Vakanssi on avoin.

Ympäristöterveysyksikössä on tarvetta panostaa vaativaan 
elintarvikevalvontaan ja siksi muutettaessa terveystarkastajan virka 
elintarviketarkastajaksi muutettaisiin viran kelpoisuusehdoksi soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto ja kielitaitovaatimukseksi suomen kielen 
hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen 
taito. Virka säilyisi edelleen ympäristöterveysyksikön terveysvalvonnan 
vastuualueella.

Nimikkeen muutoksen myötä tehtävät muuttuisivat merkittävästi 
vaativammiksi. Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluisi 
elintarvikevalvontaprojektien suunnittelu ja toteutus sekä julkaisujen 
kirjoitus. Lisäksi tehtävään kuuluisi vaativien elintarvikekohteiden 
valvontatehtävät (tarkastukset, näytteenotto ja ilmoitusten käsittely). 
Tehtävä käsittäisi myös ympäristöterveysyksikön sisäisen 
ruokamyrkytystiimin toimintaan osallistumisen. Ruokamyrkytystiimi 
vastaa suurten ruokamyrkytysepidemioiden käytännön selvitystyöstä. 
Tehtävän suorittaminen sisältää julkisen vallan käyttöä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää elintarvikkeiden 
valmistusprosessien ja niihin liittyvien riskien tuntemusta sekä 
epidemiologista osaamista. Edellytyksenä on myös hyvä kirjallinen 
ilmaisutaito, hyvä tietojenkäsittelytaito sekä hyvät vuorovaikutus- ja 
neuvottelutaidot. Viran tehtäväkohtainen palkka olisi 
ympäristökeskuksen palkkalinjauksen mukaisesti 2905,45 €/kk. 
Vaativuuden kasvamisesta aiheutuviin muutoksiin tehtäväkohtaisessa 
palkassa on varauduttu yksikön talousarviossa. 

Henkilöstökeskus ja talous- ja suunnittelukeskus ovat antaneet 
28.9.2012 puoltavan lausunnon esityksen johdosta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristölautakunta Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ympäristökeskus
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Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 23.10.2012 § 296

HEL 2012-013819 T 01 01 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
ympäristökeskuksen terveystarkastajan viran (vakanssinro 023111) 
nimike muutetaan nimikkeeksi elintarviketarkastaja.

Esittelijä
ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot
Leea Kultanen, johtava terveystarkastaja, puhelin: +358 9 310 31522

leea.kultanen(a)hel.fi


