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SÄÄNTÖTOIMIKUNNAN EHDOTUS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOH-
TOSÄÄNNÖKSI 
 

 
1 § Toimiala 

 
Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kau-
pungin ympäristökeskus huolehtivat kaupungin ympäristönsuojelusta,  
ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkintähuollosta kaupunginval-
tuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. 

 
Lautakunta toimii, ellei toisin ole määrätty, ympäristönsuojelu-, tervey-
densuojelu- ja leirintäalueviranomaisena sekä maastoliikenne- ja vesi-
liikennelaeissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena ja 4 §:ssä mainittu-
jen lakien tarkoittamana valvonta- ja muuna viranomaisena. 
 
Lautakunta ja virasto edistävät osaltaan luonnon- ja maisemansuojelua 
sekä luonnon virkistyskäyttöä yhteistyössä kaupungin muiden hallinto-
kuntien kanssa. 

 
  

2 § Lautakunta  
 

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen. 
 

 
3 § Esittely  
 

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonai-
suudessaan, hallinto- ja tukipalvelut -osastoa sekä useampaa kuin yhtä 
osastoa koskevat asiat. 
 
Elintarviketurvallisuuspäällikkö, ympäristönsuojelupäällikkö ja ympäris-
töterveyspäällikkö esittelevät osastonsa toimialaan kuuluvat asiat. 
 
Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian esi-
teltäväkseen. 

 



Helsingin kaupunki   Liite    
Sääntötoimikunta 
    7.6.2013 
 
 

 
 
4 § Lautakunnan tehtävät 
 

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, 
 
1  toimia elintarvikelain, kuluttajaturvallisuuslain, tupakkalain 

ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin osalta lääkelain 
tarkoittamana valvonta- ja muuna viranomaisena 

 
2 valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteis-

sa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen aset-
tamien tavoitteiden mukaisesti 

 
3 asettaa osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata niiden 

toteutumista 
 
4 päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista se-

kä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää 
mainituista asioista 

 
5 hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vah-

vistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista 

 
6 päättää hankinnoista sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 

viranhaltija päättää hankinnoista 
 
7 päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen 

ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön 
luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi 
samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päät-
tyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomi-
sesta, sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovut-
tamisesta 

 
8 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huo-

netilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta 

 
9 päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden 

käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ottamatta osak-
keita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää luovuttamisesta 

 
10 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viras-

ton hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamises-
ta vastikkeetta tai alle käyvän arvon 
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11 myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa 

koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahingon 
korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, 
joiden mukaan viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen 

 
12 myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston hen-

kilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata 
virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asian-
omainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuotta-
muksella, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija 
myöntää vapautuksen 

 
13 myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen 

ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perus-
teet, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen 

 
14 asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmiste-

lemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltu-
vin osin voimassa, mitä lautakunnasta on määrätty 

 
15 päättää luonnonsuojelulaissa tarkoitetuista luonnonmuis-

tomerkkejä koskevista asioista 
 

16 huolehtia eläinsuojeluvalvonnan, eläinlääkintähuoltolain 
mukaisten kunnalle kuuluvien tehtävien sekä eläinsuojelu-
lain mukaisen löytöeläinten hoidon järjestämisestä 

 
17  huolehtia kunnan ympäristöterveydenhuollon ja ympäris-

tönsuojelun valvontasuunnitelmien laatimisesta ja niiden 
toteutumisen arvioinnista 

 
18 myöntää ympäristönsuojelulain mukainen poikkeus laissa 

säädetyistä talousjätevesien käsittelyä koskevista vaati-
muksista 

 
19 huolehtia ympäristönsuojelulain ja ilmanlaadusta annetun 

valtioneuvoston asetuksen mukaisten ohjelmien tai suunni-
telmien laatimisesta, toteutuksen koordinoinnista ja seu-
rannasta 

 
20 huolehtia ympäristönsuojelulain mukaisten meluselvityksen 

ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimisesta ja 
tarkistamisesta sekä toteutuksen koordinoinnista ja seu-
rannasta 

 
21  huolehtia osaltaan energiatehokkuuteen sekä ilmaston-

muutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvästä ohjauk-
sesta, neuvonnasta ja tiedotuksesta 



Helsingin kaupunki   Liite    
Sääntötoimikunta 
    7.6.2013 
 
 

 
 

 5 § Toimivallan edelleen siirtäminen 
 
Lautakunta voi siirtää ympäristönsuojelulain, jätelain, vesihuoltolain, ter-
veydensuojelulain, maastoliikennelain, vesiliikennelain, ulkoilulain, me-
renkulun ympäristönsuojelulain, elintarvikelain, kuluttajaturvallisuuslain, 
tupakkalain, lääkelain sekä näiden säädösten nojalla annetun asetuksen 
tai päätöksen perusteella lautakunnalle annetun tehtävän lautakunnan 
alaiselle viranhaltijalle, jollei laissa erikseen toisin ole säädetty. 

 
 
6 § Organisaatio 
 

Virastossa on seuraavat osastot: 
 
- elintarviketurvallisuusosasto 
- ympäristöterveysosasto 
- ympäristönsuojeluosasto 
- hallinto- ja tukipalvelut -osasto 
 

 
Osastojen toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta. 

 
Viraston päällikkönä on ympäristöjohtaja. Elintarviketurvallisuusosaston 
päällikkönä on elintarviketurvallisuuspäällikkö, ympäristöterveysosas-
ton päällikkönä ympäristöterveyspäällikkö, ympäristönsuojeluosaston 
päällikkönä ympäristönsuojelupäällikkö ja hallinto- ja tukipalvelut -
osaston päällikkönä hallintopäällikkö. 
 
Virastossa on lisäksi muuta henkilökuntaa. 
 

 
7 § Johtaminen 

 
Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväk-
sytyt tavoitteet saavutetaan. 

 
Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväk-
sytyt tavoitteet saavutetaan. 

 
 
8 § Osastojen toimiala 
 

Elintarviketurvallisuusosasto huolehtii elintarvikevalvontaan ja talous-
veden valvontaan liittyvistä sekä eläinsuojeluvalvonnasta, eläinlääkin-
tähuollosta ja muista kunnalle eläinlääkintähuoltolaissa osoitetuista teh-
tävistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 
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Ympäristöterveysosasto huolehtii terveydensuojelusta, kuluttajaturvalli-
suusvalvonnasta, tupakkavalvonnasta sekä nikotiinivalmisteiden vähit-
täismyyntiin liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 
 
Ympäristönsuojeluosasto huolehtii ympäristönsuojeluun, vesiensuoje-
luun, luonnonsuojeluun sekä vesi- ja maastoliikenteeseen liittyvistä teh-
tävistä. Lisäksi osasto huolehtii kunnan ympäristönsuojelun hallinnosta 
annetussa laissa ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyistä tehtä-
vistä sekä ilman laadun varautumissuunnitelman toimeenpanosta vi-
ranomaisten päätösten perusteella. 
 
Hallinto- ja tukipalvelut -osasto huolehtii keskitetyistä hallintopalveluis-
ta, viestinnästä ja tietohallinnosta sekä välillisten pakkokeinojen täytän-
töönpanoon liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 
 
Lisäksi osastot huolehtivat toimialaansa kuuluvasta tutkimuksesta, ke-
hittämisestä, tiedotuksesta ja neuvonnasta. 

 
 
 9 § Viraston päällikön tehtävät 

 
Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle, 
 
1 hyväksyä toimintasäännöt 
 
2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava 

virka tai toimi viraston osastosta toiseen asianomaisia esi-
miehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä 
luottamusmiestä kuultuaan 

   
3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja työehto-

sopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, 
mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty 

 
4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan 

Unionin rahoitusta, ympäristötoimen toimialaan kuuluvat 
valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuu-
det ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa 

 
5 määrätä kaupungineläinlääkäreiden keskinäisestä tehtävä-

jaosta 
 
6 määrätä siirtymisestä perus- ja tehostettuun valmiuteen il-

manlaadun heiketessä ja tarpeellisiin toimiin ryhtymisestä 
kuten suositusten ja varoitusten antamisesta ja tiedottami-
sesta ilmanlaadun turvaamiseksi, sekä tehdä kaupungin-
johtajalle esityksiä ympäristönsuojelulain edellyttämiin il-
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manlaadun turvaamista koskeviin toimenpiteisiin ryhty-
miseksi. 

 
Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät. 

 
 

10 § Osaston päällikön tehtävät 
 

Osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, asian-
omaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön 
määräämät tehtävät. 

 
 

11 § Estyneenä oleminen 
 

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lauta-
kunnan määräämä osaston päällikkö. 

 
Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija. 
 

 
12 § Kelpoisuusvaatimukset  

 
Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta 
hallinto- ja johtamistehtävissä. 

 
Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja. 

 
 
13 § Henkilökunnan ottaminen 

 
Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua haki-
joista lausuntonsa. 

 
Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua haki-
joista lausuntonsa. 

 
Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta. 
 
Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä. 
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14 § Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö 
 
Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille 
on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäi-
sen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä 
tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty. 
 
Lautakunta käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lautakunnan 
päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. Puhevaltaa käyttää kui-
tenkin viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija, jos hän 
yhtyy lautakunnan päätökseen. 


