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§ 240
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston muutok-
senhakutoimivallan siirtäminen määräajaksi ympäristöasioissa

HEL 2021-011739 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti siirtää 
toimivaltaansa hakea muutosta ympäristönsuojelulain, jätelain, tervey-
densuojelulain, maastoliikennelain, vesiliikennelain, ulkoilulain, yhtei-
sen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun 
lain, merenkulun ympäristönsuojelulain, elintarvikelain, tupakkalain, 
lääkelain ja maa-aineslain nojalla kaupunkiympäristön toimialan palve-
lut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden ympäristöjoh-
tajalle. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 
päätti siirtää ympäristöjohtajalle muutoksenhakutoimivallan vesihuolto-
lain mukaisissa asioissa silloin, kun muutoksenhakuoikeus on kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella. 

Toimivallan siirrot määräajaksi 10.12.2021 - 19.1.2022 ovat voimassa, 
ellei kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston puheen-
johtaja katso tarpeelliseksi kutsua kokousta koolle asian käsittelemi-
seksi.

Perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 10 §:n 2 momentin mu-
kaan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto toimii, el-
lei toisin ole määrätty, kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja 
leirintäalueviranomaisena sekä maastoliikenne- ja vesiliikennelaeissa 
tarkoitettuna kunnan viranomaisena sekä elintarvikelain, tupakkalain ja 
nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin osalta lääkelain tarkoittamana 
kunnan valvonta- ja muuna viranomaisena. 

Hallintosäännön 16 luvun 2 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja ra-
jat, joiden mukaan viranhaltija päättää, ympäristönsuojelulaissa, jäte-
laissa, vesihuoltolaissa, terveydensuojelulaissa, maastoliikennelaissa, 
vesiliikennelaissa, ulkoilulaissa, yhteisen kalastuspolitiikan seuraamus-
järjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa, merenkulun ympäris-
tönsuojelulaissa, elintarvikelaissa, tupakkalaissa, lääkelaissa, maa-
aineslaissa sekä näiden säädösten nojalla annetun asetuksen tai pää-
töksen perusteella kunnalle annetusta tehtävästä. 
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Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimivaltaan 
kuuluu hallintosäännön 16 luvun 2 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla 
myös muutoksenhakuoikeus mainittujen säädösten perusteella. Kau-
punkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolla on siten muu-
toksenhakuoikeus silloin, kun muutoksenhaun kohteena on jaoston itse 
antama päätös tai viranhaltijan päätös asiassa, jossa jaosto on siirtänyt 
päätöksentekotoimivaltaansa viranhaltijalle. Tällöin muutoksenhakuoi-
keus tarkoittaa käytännössä valittamista hallinto-oikeuden päätöksestä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi jaostolla on muutoksenhakuoi-
keus toisen viranomaisen, esimerkiksi valtion ympäristölupaviranomai-
sen tai jätehuoltoviranomaisen, päätöksestä, mikäli laissa on niin sää-
detty. Näissä tapauksissa jaoston muutoksenhakuoikeus sisältää oi-
keuden valittaa ensiasteena toimivaan hallinto-oikeuteen ja myöhem-
min hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Muutoksenhakuoikeuteen kuuluu myös oikeus hakea valituslupaa kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta, mikäli laki sellaista edellyttää. 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimivaltaa 
on tarkoituksenmukaista siirtää ympäristöjohtajalle jaoston kokous-
tauon ajaksi, jotta voidaan varmistua siitä, että tarvittavat asiat saadaan 
hallintotuomioistuinten käsiteltäviksi. Valituksen ja valituslupahakemuk-
sen toimittamiseen ei voi saada tuomioistuimelta lisäaikaa, vaan valitu-
soikeus menetetään, mikäli valitus tai valituslupahakemus saapuu 
määräajan jälkeen. Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Viranomaiset ei-
vät saa ennakkotietoa siitä, milloin hallintotuomioistuimet tai muut vi-
ranomaiset antavat ratkaisunsa, joten etukäteen ei voida tietää sitä, 
kuinka paljon muutoksenhakuasioita jaoston kokoustauon aikana tulisi 
ympäristöjohtajan päätettäviksi, mutta tavanomaisen määrän voidaan 
arvioida olevan 0-2 valitusasiaa. Muutoksenhakutoimivaltaa on käytän-
nössä siirretty niissä asioissa, jotka kaupunkiympäristön toimialan toi-
mintasäännön 4 luvun 5 kohdan mukaan kuuluvat ympäristöpalvelui-
den tehtäväalaan.

Esittelijä
asiakkuusjohtaja
Mari Randell

Lisätiedot
Tiina Tikkala, lakimies, puhelin: +358 9 310 32082

tiina.tikkala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
asiakkuusjohtaja
Mari Randell

Lisätiedot
Tiina Tikkala, lakimies, puhelin: +358 9 310 32082

tiina.tikkala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Ympäristöjohtaja
Päätöksenteontukiyksikkö
Ympäristönseuranta- ja valvontayksikkö
Ympäristöterveysyksikkö
Elintarviketurvallisuusyksikkö


