
Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta 

vastuukuntamallilla  

 

1. Sopimuksen osapuolet 

Tämän sopimuksen osapuolina (jäljempänä Sopijakunnat) ovat seuraavat kunnat:  

-Riihimäki (jäljempänä myös Vastuukunta)  

-Forssa 

-Janakkala 

-Hausjärvi 

-Loppi 

-Tammela 

-Jokioinen 

-Ypäjä ja  

-Humppila. 

 

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 

Kunnan tulee järjestää terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssa luetelluissa laeissa tarkoitettujen 

yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua koskevien tehtävien 

(ympäristöterveydenhuolto) muodostama kokonaisuus kunnan itsensä toimesta tai kuntien 

välisenä yhteistoimintana.  

Sopimuksen tarkoittama ympäristöterveydenhuolto muodostuu tehtävistä, jotka on määritelty 

seuraavassa lainsäädännössä: 

- Kansanterveyslaki 66/1972   

- Terveydenhuoltolaki 1326/2010 

- Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009 

- Terveydensuojelulaki 763/1994  

- Elintarvikelaki 297/2021  

- Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, luonnos uudeksi eläinlääkintähuoltolaiksi  

- Tupakkalaki 549/2016  

- Lääkelaki 395/1987; 54 a§, 54 c§, 54d§ Nikotiinivalmisteiden myynti (22/2006)  

Jatkossa sopimuksessa ympäristöterveydenhuollolla tarkoitetaan yllämainittujen tehtävien 

muodostamaa kokonaisuutta. 

Tällä sopimuksella Sopijapuolet sopivat 1.1.2023 lukien järjestävänsä ympäristöterveydenhuollon 

kuntalain (410/2015) 8 luvun sopimukseen perustuvana julkisoikeudellisena yhteistoimintana ja 

KH 16.8.2022 § 133 LIITE 15

KV 1.9.2022 § 21 LIITE 10



tarkemmin siten, että Riihimäki, Forssa, Janakkala, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja 

Humppila muodostavat lain tarkoittaman yhteistoiminta-alueen ja sopivat, että Riihimäki hoitaa 

yhteistoiminta-alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtäviä vastuukuntana ja perustaa 

ympäristöterveydenhuollon palveluista järjestämisestä vastaamaan kuntalain 51§ mukaisen 

yhteisen toimielimen. Tällä sopimuksella Vastuukunnalle siirretään myös kuntalain 8 §:n 

tarkoittama järjestämisvastuu.  

Tämän sopimuksen tavoitteena on turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen 

suunnitelmallinen, säännöllinen, laadukas ja terveyshaittoja ja –vaaroja ehkäisevä 

ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito.  Yhteistoiminta-alueella turvataan 

ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, 

taloudellista, tasapuolista ja toimivaa. 

Ennen tämän sopimuksen tarkoittaman yhteisen toimielimen toiminnan alkamista 

ympäristöterveydenhuolto Sopijakuntien osalta on järjestetty Riihimäen seudun 

terveyskeskuskuntayhtymän ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toimesta. Tällä 

sopimuksella kuntayhtymien ympäristöterveydenhuoltoon kuuluva toiminta ja siihen kuuluva 

henkilöstö ja sovitut varallisuuserät siirretään Vastuukuntana toimivalle Riihimäen kaupungille. 

Kokonaisuuden siirtämisessä noudatetaan mitä yhteistoiminnasta työnantajan ja henkilöstön 

välisestä yhteistoiminnasta on säädetty.  

 

3. Hallinnon ja päätöksenteon järjestäminen 

Tämän sopimuksen tarkoittama yhteinen toimielin on Riihimäen kaupungin elinvoimalautakunnan 

jaosto, sopimuksen tullessa voimaan nimeltään ympäristöterveysjaosto.  

Jaoston tehtävistä ja asioiden esittelystä määrätään Vastuukunnan hallintosäännössä. Jaosto 

noudattaa toiminnassaan Riihimäen kaupungin muita toimielinten toimintaan sovellettavia 

Riihimäen valtuuston hyväksymiä sääntöjä. 

Jaosto toimii kaikkien sopijapuolien osalta 

-terveydensuojelulain (763/1994) tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena 

-elintarvikelain (297/2021) tarkoittamana kunnan elintarvikeviranomaisena 

-lääkelain (395/1987) 54 a§, 54 c§, 54 d§ tarkoittamana kunnan viranomaisena, joka käsittelee 

nikotiinivalmisteiden myynnistä kunnalle kuuluvat tehtävät. 

Lisäksi jaosto hoitaa  

-tupakkalain (549/2016) mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät ja 

-eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) ja eläintautilaissa (76/2021) tarkoitetut kunnan 

viranomaiselle kuuluvat tehtävät. 

Jaosto hyväksyy ympäristöterveydenhuoltoa koskevat sopimukset ja päättää 

ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämistavasta ja –paikoista sekä suoritteista ja niistä 

perittävistä maksuista. Jaosto päättää toimivaltansa delegoinnista.  

Yhteisessä toimielimessä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella 

heistä on henkilökohtainen varajäsen.  



Vastuukunnan valtuusto asettaa jaoston valtuustokaudeksi kerrallaan sopijakuntien valtuustojen 

nimeämistä jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä, sekä heille 

varajäsenet, seuraavasti: Riihimäki puheenjohtaja ja varajäsen, Forssa varapuheenjohtaja ja 

varajäsen sekä muut kunnat Janakkala, Loppi, Hausjärvi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila 

jäsen ja varajäsen. Jaostossa Riihimäen, Forssan ja Janakkalan valitsemilla jäsenillä on kullakin kaksi 

(2) ääntä ja Lopen, Hausjärven, Tammelan, Jokioisten, Ypäjän sekä Humppilan valitsemilla jäsenillä 

yksi (1) ääni. 

Yhteisen toimielimen esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja. Esittelijän ollessa esteellinen, 

noudatetaan kuntalain säädöksiä ja/tai vastuukunnan hallintosääntöä.  

Yhteinen toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Vastuukunnan 

kaupunginhallituksella tai elinvoimalautakunnalla ei ole otto-oikeutta jaoston tekemiin päätöksiin.  

Ensimmäinen jaosto toimii 1.12.2022 alkaen siihen saakka kunnes 2025 kuntavaalien jälkeen on 

valittu uusi jaosto seuraavaksi valtuustokaudeksi. 

Kukin Sopijakunta on velvollinen saattamaan hallintosääntönsä tämän sopimuksen edellyttämän 

sisältöiseksi. 

 

4. Organisaatio 

Ympäristöterveydenhuolto sijoittuu vastuualueena Vastuukunnan elinvoiman toimialueelle, jonne 

perustetaan tarvittavat virat siirtyville viranhaltijoille.  

Henkilöstöresurssien osalta noudatetaan, mitä laissa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-

alueesta (410/2009) säädetään. 

Vastuukunta sitoutuu noudattamaan laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 

kunnissa ja hyvinvointialueilla (13.4.2007/449) säädettyjä velvoitteita, mikäli tämä sopimus 

edellyttää muutoksia työtehtävissä. 

 

5. Talous ja taloudenhoito 

Sopimuksen tarkoittaman toiminnan taloudenhoito on Vastuukunnan vastuulla. Yhteisen 

toimielimen talous on osa Vastuukunnan talousarviota ja taloussuunnittelua. 

Sopijakunnilla on oikeus osallistua Vastuukunnan tämän sopimuksen tarkoittaman toiminnan 

taloussuunnitteluun ja talousarvion laadintaan. Sopijakunnilla on oikeus tutustua Vastuukunnan 

tämän sopimuksen tarkoittaman toiminnan kirjanpitoon ja saada tarpeellisia selvityksiä siitä. 

Ympäristöterveysjaosto tekee Vastuukunnan kaupunginhallitukselle toimintaansa koskevan 

talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Talousarvioesitys sisältää yhteistoiminnan tavoitteet ja 

niiden edellyttämät määrärahat ja siinä esitetään rahoitustarpeen kattaminen sopijapuolten 

rahoituksella ja muilla tuloilla.  Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten että edellytykset 

yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion ja –suunnitelman ja mahdolliset 

niihin tehtävät muutokset hyväksyy Vastuukunnan valtuusto.  

Yhteistoiminnan toteuttamisessa ja rahoittamisessa on noudatettava talousarviota.  



Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ja –menot lasketaan erikseen eläinlääkintähuollolle, 

terveysvalvonnalle ja hallinnolle. 

 

Kustannusten jako 

Jaettavat kustannukset, tuotteistus ja hinnoittelu 

Ympäristöterveydenhuollon kokonaisnettokustannukset jaetaan sopijapuolille seuraavassa 

suhteessa (Kustannusosuudet): 

-Riihimäki 24,50% 

-Forssa 19,82% 

-Janakkala 12,86% 

-Tammela 11,24%  

-Jokioinen 8,92%  

-Hausjärvi 7,28% 

-Loppi 6,46% 

- Humppila 4,49% ja  

- Ypäjä 4,43%. 

Nettokustannuksissa huomioidaan varsinaisten toimintatuottojen ja –kustannusten lisäksi 

Vastuukunnan sisäisesti vyörytettävät tuotot ja kustannukset, jotka sisältävät mm. 

toimitilakustannuksia, tukipalveluiden kustannuksia ja hallinnollisia kustannuksia. Vyörytysten 

laskemisessa noudatetaan Vastuukunnan yleisesti käytössä olevia perusteita. 

Tilikauden aikana Vastuukunta laskuttaa sopijakunnilta kuukausittain talousarvioon ja 

yllämainittuihin Kustannusosuuksiin perustuvaa ennakkomaksua palveluista. Laskutus tapahtuu 

Vastuukunnan laskutuskäytännön mukaisesti. Tilikauden päätyttyä, tilinpäätöksen tultua 

hyväksytyksi, sopijakunnille joko palautetaan liikaa perittyä ennakkomaksua tai peritään lisämaksua 

yhteistoiminta-alueen toteutuneiden kokonaisnettokustannusten mukaan. Palautus ja maksu 

tapahtuvat 30.6. mennessä. 

Mikäli talousarviota muutetaan toimintavuoden aikana, ennakkomaksua voidaan muuttaa 

muutettua talousarviota vastaavaksi. Tarkistus voi tulla voimaan aikaisintaan talousarviomuutosta 

seuraavan toisen kuukauden alusta lukien. 

Ympäristöterveysjaosto raportoi sopijapuolille talousarvion ja –suunnitelman toteutumisesta 

Vastuukunnan osavuosikatsausten (sopimuksen tekohetkellä kvartaaliraportointi) ja tilinpäätöksen 

yhteydessä.   Vastuukunta antaa sopijapuolien käyttöön niiden tarvitsemat taloutta ja hallintoa 

koskevat tiedot. 

Ympäristöterveydenhuolto seuraa palveluiden käyttöä (palvelusuoritteita) kunnittain ja raportoi 

sopijakunnille vuosittain palveluiden käytöstä.  Nettokustannusten jakamisessa käytetään yllä 

mainittuja Kustannusosuuksia vuosien 2023-2025 ajan. Vuodesta 2026 alkaen perittävät 

Kustannusosuudet lasketaan uudelleen vuosittain edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä 



palveluiden laskentaa edeltävien 24 kk toteutuneen käytön mukaisesti. Kustannusosuuksien 

laskennassa tulee noudattaa palvelusuoritteiden kokonaisnettokustannuksia. 

 

6. Asiakkailta perittävät maksut 

Asiakkailta perittävät maksut määritetään ympäristöterveyshuollon taksassa, josta päättää 

Ympäristöterveysjaosto.   

Lisäksi kunnallisella eläinlääkärillä on oikeus periä virka-alueellaan antamastaan eläinlääkäriavusta 

ja todistuksista eläimen omistajalta tai haltijalta palkkiot ja kustannusten korvaukset kunnallisen 

eläinlääkäritaksan mukaisesti. 

Kunnat voivat harkintansa mukaan osallistua suoraan kotieläimen (hyötyeläimen) omistajalle tai 

haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin eläinlääkintähuoltolaissa säädetyllä tavalla. 

 

7. Kalusto ja muut varusteet 

Ympäristöterveydenhuollon toimipisteissä käytössä olevan kaluston, laitteiden ja muiden 

varusteiden siirtymisestä Vastuukunnalle sovitaan erikseen Vastuukunnan, Riihimäen seudun 

terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa.  Kaluston 

huollosta ja uusimisesta vastaa Vastuukunta. 

 

8. Kiinteistöt ja muut tilat 

Ympäristöterveydenhuollon toimintaa harjoitetaan toistaiseksi nykyisellä toimipisteverkostolla.  

Tällä hetkellä toimipisteet ovat 

-Terveysvalvonnan toimipiste ja eläinlääkintähuollon yhteisvastaanotto ja valvontaeläinlääkärin 

toimipiste, Keskuskatu 29, Jokioinen 

-Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanotto, Linnunradankatu 5-7 Riihimäki 

-Terveysvalvonnan ja valvontaeläinlääkärin toimipiste, Kalliokatu 10-16, Riihimäki 

-Terveysvalvonnan toimipiste, Harvialantie 7 B, Turenki  

Toimipisteverkoston muutoksista päättää Ympäristöterveysjaosto.  

 

9. Muut sopimukset 

Toimintaa koskevat sopimukset siirretään Vastuukunnalle 1.1.2023 alkaen lukuunottamatta 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän käytössä olevaa ajanvaraus- ja potilastietojärjestelmän 

sopimusta ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän nykyistä 

eläinlääkäripäivystyssopimusta, jotka irtisanotaan. 

Riihimäki vastaa toiminnan edellyttämistä sopimuksista. Toimivalta tehdä sopimuksia on määritelty 

Riihimäen hallintosäännössä.  



Sopimuksista syntyvät kustannukset sisällytetään tämän sopimuksen tarkoittamiin jaettaviin 

kustannuksiin. 

 

10. Vahingonkorvausvastuu 

Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen vastuut 

määräytyvät vahingonkorvauslain perusteella. Työnantajan vastuulla olevien vahinkojen 

kustannukset kirjataan yhteisiin kustannuksiin, jotka jaetaan 5 §:n mukaisesti. 

Vastuukunta huolehtii siitä, että yhteistoiminta-alueen toimintaan liittyvä vastuu- ja muu 

vakuutusturva on voimassa yhtäläisesti koko yhteistoiminta-alueella. 

 

11. Tietosuoja 

Riihimäen kaupunki toimii tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (5.12.2018/1050) 

mukaisena rekisterinpitäjänä ja vastaa rekisterinpitäjän velvoitteista. 

 

12. Tietoturva 

Riihimäki ja muut kunnat sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen edellyttämässä toiminnassa 

ja yhteistyössä sekä tietojenvaihdossa menettelyjä, jotka täyttävät tiedonhallintalaissa (906/2019) 

ja sen 1 §:ssä ja 4 §:ssä määriteltyä tasoa. 

 

13. Yhteistoiminnan kehittäminen ja sopimuksen toimivuuden seuranta 

 

Ympäristöterveydenhuollon on toimittava yhteistyössä sopijakuntien, hyvinvointialueen ja muiden 

viranomaisten sekä palvelun käyttäjien kanssa.  

Vastuukunnan ja muiden kuntien yhteistoimintaa kehitetään avoimella tiedonvaihdolla.  

Kaikkia ympäristöterveydenhuollon toimintoja kehitetään ja uudistetaan asiakaspalvelun, 

työhyvinvoinnin ja lainsäädännön ehdoilla talouden resurssien puitteissa. Riihimäen seudun 

terveyskeskuskuntayhtymän ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän käytössä on 

laadunhallintajärjestelmä, jonka käyttöä jatketaan.  

Tämän sopimuksen toimivuutta voidaan Sopijakuntien aloitteesta arvioida Sopijakuntien välisin 

arviointikeskusteluin. 

 

14. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen  

Tätä yhteistoimintasopimusta voidaan muuttaa sopijakuntien toimivaltaisten toimielimien 

yhtäpitävillä päätöksillä. Uuden sopimuskunnan liittymiseen sovelletaan tämän sopimuksen 

periaatteita. 

 



15. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.  

Sopimus on irtisanottavissa kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. 

Irtisanominen on mahdollista suorittaa päättymään aikaisintaan 31.12.2025. Irtisanominen on 

toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti kunkin sopijakunnan kirjaamoon.  

Mikäli jokin Sopijakunta irtisanoo sopimuksen, neuvottelevat muut Sopijakunnat keskenään tämän 

sopimuksen jatkamisesta.   

Riihimäen kaupungille tämän sopimuksen perusteella mahdollisesti siirtynyt irtaimisto ja muu 

omaisuus jää sen omistukseen.  Mikäli yhteistoimintasopimuksen voimassaolo päättyy kuitenkin 

kokonaisuudessaan, irtaimisto siirtyy ympäristöterveydenhuollon toimintaa jatkavalle taholle. 

 

16. Erimielisyyksien ratkaiseminen  

Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijaosapuolten kesken pidettävillä 

neuvotteluilla. Ellei erimielisyyttä saada ratkaistua 30 päivässä neuvottelujen alkamisesta lukien, 

erimielisyys voidaan ratkaista toimivaltaisessa tuomioistuimessa. 

 

17.  Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoitus  

Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen hyväksyneet ja kun sopimus on 

allekirjoitettu. 

Sopimuksen tarkoittama yhteinen toimielin alkaa hoitaa tehtäviään 1.12.2022 ja sopimuksen 

mukaisten palvelujen tuottaminen alkaa 1.1.2023. Riihimäen kaupunginvaltuusto päättää vuoden 

2023 talousarviosta vuoden 2022 puolella. 

Tämä sopimus allekirjoitetaan käyttämällä sähköistä sopimusten allekirjoitusjärjestelmää. Sopimus 

on lisätty järjestelmään kunkin Sopijakunnan allekirjoitettavaksi xx.xx.xxxx. Tämä sopimus 

katsotaan kokonaisuudessaan allekirjoitetuksi ja sopimus syntyneeksi, kun kukin Sopijakunta on 

allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti. 

 

Riihimäen kaupunki 

 

Forssan kaupunki 

 

Janakkalan kunta 

 

Tammelan kunta 

 

Jokioisten kunta 



 

Hausjärven kunta 

 

Lopen kunta 

 

Humppilan kunta  

 

Ypäjän kunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite  

 

Riihimäen kaupungin hallintosääntömääräykset yhteisestä toimielimestä  

(luonnos ehdotetuista muutoksista)    

  

26a§ Alueellinen ympäristöterveysjaosto  

Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöterveysjaosto, jonka tehtävänä on kuntien kanssa 

tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti järjestää terveydenhuoltolaissa mainittujen 

ympäristöterveydenhuollon erityislakien ja lääkelain 395/1987 §54a, §54c, §54d mukaiset palvelut 

yhteistoiminta-alueen kunnille vastuukuntamallin mukaisesti.  

27a§ Alueellisen ympäristöterveysjaoston kokoonpano ja esittely 

Jaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella heistä on 

henkilökohtainen varajäsen.   

Kaupunginvaltuusto asettaa jaoston valtuustokaudeksi kerrallaan yhteistoimintasopimuksen sopijakuntien 

valtuustojen nimeämistä jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä, sekä heille 

varajäsenet, seuraavasti: Riihimäki puheenjohtaja ja varajäsen, Forssa varapuheenjohtaja ja varajäsen, 

Janakkala, Loppi, Hausjärvi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila jäsen ja varajäsen. Jaostossa Riihimäen, 

Forssan ja Janakkalan valitsemilla jäsenillä on kullakin kaksi (2) ääntä ja Lopen, Hausjärven, Tammelan, 

Jokioisten, Ypäjän sekä Humppilan valitsemilla jäsenillä yksi (1) ääni. 

Jaoston esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja. Esittelijänä olevan virkamiehen ollessa poissa tai 

esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty tai elinvoimajohtaja. Jaosto voi myös päättää 

esittelystä erillisellä päätöksellä. 

Jaosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

28a§ Alueellisen ympäristöterveysjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta  

Alueellinen ympäristöterveysjaosto: 

1. toimii toimialansa lainsäädännön (terveydensuojelulain (763/1994), elintarvikelain (297/2021), lääkelain 

(395/1987), tupakkalain (549/2016), eläinlääkintähuoltolain (765/2009) ja eläintautilain (76/2021)) 

tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä sekä käyttää tälle toimielimelle lainsäädännössä säädettyä 

ratkaisuvaltaa  

2. asettaa toimialansa toiminnalliset päämäärät ja tavoitteet, päättää voimavarojen suuntaamisesta, ohjaa 

ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta, huolehtii alaisensa organisaation kehittämisestä sekä 

seuraa toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta  

3. käsittelee ja tekee esitykset toimialallaan kuntien valtuustojen tai kunnanhallitusten käsiteltäväksi 

kuuluvista asioista ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta  

4. päättää ympäristöterveydenhuollon maksutaksasta lainsäädännön mukaisesti  

5. käsittelee ja antaa esityksen toimialansa talousarviosta ja -suunnitelmasta  



6. antaa lausunnot yhteistoiminta-aluetta koskevista periaatteellisesti merkittävistä tai taloudellisesti 

laajakantoisista asioista 

7. valvoo valvontakohteista tehtävien viranhaltijapäätösten lainmukaisuuden noudattamista 

8. päättää ympäristöterveydenhuollon toimipisteverkostosta  

Kaupunginhallituksella tai elinvoimalautakunnalla ei ole otto-oikeutta jaoston tekemiin päätöksiin. 

Alueellinen ympäristöterveysjaosto toimii tehtäväalueellaan rekisterinpitäjänä ja henkilörekisterin 

vastuuhenkilönä toimii terveysvalvonnan johtaja. 

Alueellinen ympäristöterveysjaosto voi siirtää sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.  

Alueellisen ympäristöterveysjaoston käsittelyyn on tuotava yhteistoiminta-alueen kunnan ja viranomaisten 

aloitteesta jaoston tehtäviin kuuluva asia.  Terveysvalvonnan johtaja voi perustellusta syystä saattaa 

ratkaisuvaltaansa kuuluvan poikkeuksellisen laaja-alaisen asian jaoston käsiteltäväksi. 

Pöytäkirjoista, niiden tarkastamisesta ja sopimusten sekä muiden asiakirjojen allekirjoituksista on 

määräykset tässä hallintosäännössä. Pöytäkirjat jaoston kokouksista tulee välittömästi tarkistuksen jälkeen 

lähettää yhteistyökuntien kunnanhallituksille. Pöytäkirjat jaoston kokouksista pidetään nähtävänä 

jokaisessa yhteistoiminta-alueen kunnassa kuntalain mukaisesti.  

Muutoin jaosto työskentelee voimassa olevan lainsäädännön ja tämän hallintosäännön mukaisesti. 

 

MUUTOKSET RIIHIMÄEN HALLINTOSÄÄNNÖN MUIHIN PYKÄLIIN 

29 § Elinvoiman toimialue  

Toimialue huolehtii kaupungin maankäytön suunnittelusta, kaupunkikuvasta, rakennetun ympäristön sekä 

kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta ja hoidosta sekä kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, 

ympäristönsuojelun strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kaupungille kuuluvien 

ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaistehtävien järjestämisestä. Tämän lisäksi toimialue 

huolehtii kulttuuripalvelujen ja museopalvelujen lainsäädännön mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä, 

ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty. 

-> 

Toimialue huolehtii kaupungin maankäytön suunnittelusta, kaupunkikuvasta, rakennetun ympäristön sekä 

kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta ja hoidosta sekä kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, 

ympäristönsuojelun strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kaupungille kuuluvien 

ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaistehtävien järjestämisestä. Tämän lisäksi toimialue 

huolehtii kulttuuripalvelujen ja museopalvelujen lainsäädännön mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä, 

ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty.  Toimialue vastaa myös ympäristöterveydenhuollon 

palveluista yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaisesti. 

 

58§ Toimiala- ja toimialuejohtajien yleinen ratkaisuvalta, kohta 10.  

päättää tuotteiden ja palveluiden sekä ulkopuolisille tehtävien töiden hinnoittelusta 

-> päättää tuotteiden ja palveluiden sekä ulkopuolisille tehtävien töiden hinnoittelusta, ellei tässä 

hallintosäännössä ole toisin määrätty. 



 

60§ Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen 

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättävät alaistensa virkojen 

perustamisesta ja lakkauttamisesta 

-> 

Kaupunginhallitus, lautakunnat, alueellinen ympäristöterveysjaosto ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 

päättävät alaistensa virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta 

 

61 § Palvelusuhteen muuttaminen  

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättävät alaistensa virkasuhteiden 

muuttamisesta työsuhteeksi.  

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättävät alaistensa toimisuhteiden 

muuttamisesta virkasuhteeksi. 

-> 

Kaupunginhallitus, lautakunnat, alueellinen ympäristöterveysjaosto ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 

päättävät alaistensa virkasuhteiden muuttamisesta työsuhteeksi.  

Kaupunginhallitus, lautakunnat alueellinen ympäristöterveysjaosto ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 

päättävät alaistensa toimisuhteiden muuttamisesta virkasuhteeksi. 

 




