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§ 968
Elintarviketarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristön toi-
mialalle

HEL 2017-010576 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunkiympäristön toimialalle elintarviketar-
kastajan viran.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 koh-
dan mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkaut-
tamisesta. 

Esitetty elintarviketarkastajan virka tarvitaan, koska nykyisillä valvonta-
resursseilla ei saavuteta Elintarviketurvallisuusviraston valtakunnallisia 
riskiperusteisia tarkastustavoitteita. Erityisesti resursseja tarvitaan li-
sääntyneen elintarvikkeiden maahantuonnin ja verkkokaupan valvon-
taan sekä erityisosaamista vaativien tehtävien hoitamiseen kuten ravin-
tolisien ja terveysväitteiden valvontaan. 

Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä 
varten, joissa käytetään julkista valtaa. Elintarvikelain mukaisten val-
vontatehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta, koska tehtävissä 
käytetään julkista valtaa. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpal-
veluissa, elintarviketurvallisuusyksikössä tällaisia tehtäviä ovat elintarvi-
kelain mukaiset valvontatehtävät kuten tarkastukset, näytteenotto, il-
moitusten käsittely ja hallinnollisten pakkokeinojen käyttö.
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Toimiala on varannut elintarviketarkastajan viralle määrärahat talousar-
viossa. Viran perustamisen yhteydessä lakkautetaan avoin tutkimusa-
vustajan työsuhteinen tehtävä, koska avustavien tehtävien tarve on vä-
hentynyt elintarvikevalvonnassa. 

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Tehtävän vaativuuden arvioinnin perus-
teella henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävän viran 
tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3054,08 euroa kuukaudessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Muutoksenhaku
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslia


