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26 § kohta 1

Lausuntojen ja selvitysten antaminen tuomioistuimille ja
muille lupa- ja laillisuusvalvontaviranomaisille ja puhevallan
käyttäminen näissä asioissa

Mää26 § 26.1.
kohta 1

Lausunnot viranomaisille tai muille tahoille ympäristö- ja/tai
terveysvaikutuksiltaan vähäisistä ympäristönsuojeluun
liittyvistä asioista (laki kuntien ympäristönsuojelun
hallinnosta 6 §)
Kiireellisissä tapauksissa viranomaisille tai muille tahoille
ympäristö- ja/tai terveysvaikutuksiltaan merkittävistä
ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista (laki kuntien
ympäristönsuojelun hallinnosta 6 §)
Lupa-asian siirtäminen (YSL 36 §)
Vakuuden hyväksyminen ja vapauttaminen (YSL 61 §)
Suunnitelman hyväksyminen (YSL 64 §)
Tarkkailumääräysten muuttaminen (YSL 65 §)
Ympäristöluvan raukeamisesta päättäminen (YSL 88 §)
Määräajan pidentäminen ympäristöluvan määräyksen
noudattamiseksi
(YSL 91 §)
Luvan selventäminen (YSL 92 §)
YSL:n 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta päättäminen (YSL
115 d §)
Viranomaisen ilmoitus YSL:n 116 §:n mukaisesta
rekisteröinnistä (YSL 117 §)
YSL:n 118 §:n melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä
toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta päättäminen (YSL 122
§)
Poikkeuksellisesta tilanteesta muussa kuin luvanvaraisessa,
ilmoituksenvaraisessa ja rekisteröitävässä toiminnassa (YSL
120 §) tehtävästä ilmoituksesta päättäminen (YSL 122 §)
Poikkeuksellisesta tilanteesta luvanvaraisessa,
ilmoituksenvaraisessa ja rekisteröitävässä toiminnassa
tehtävästä ilmoituksesta päättäminen (YSL 123 §)
Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL
156 d §)
Väliaikaisen määräyksen antaminen kiireellisissä tapauksissa
ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisen rikkomuksen tai
laiminlyönnin oikaisemiseksi sekä toiminnan
keskeyttämiseksi 181 §:n mukaisesti (YSL 182 §)
Rikosasiassa tutkintapyynnön jättäminen (YSL 188 §)
Poikkeuksen myöntäminen ympäristönsuojelumääräyksistä
(YSL 202 §)
Lannan polttoainekäyttöä koskevien päästöraja-arvojen
määrittäminen ja ilmoittaminen monipolttoaineyksiköissä
(YSL 221 e §)
Määräyksen antaminen siivoamisvelvollisen täyttämään
velvollisuutensa (JL 75 §)
Toimitetun tarkastuksen nojalla yksittäisen määräyksen
antaminen roskaantumisen ehkäisemiseksi tai jätehuollon
järjestämiseksi (JL 125 §)

X

X

* viranhaltija
henkilökohtaisen
tehtävänkuvan mukaan

Toimivallan edelleen siirtäminen: viranomaiset voivat
päätöksellään siirtää hallintosäännössä mainittua toimivaltaa
toimielimen alaisille viranhaltijoille sekä erityisestä syystä
myös kaupungin muille viranhaltijoille, ellei lainsäädännöstä
muuta johdu (§ 35).

yksikön vastuuhenkilö

Oulun kaupungin hallintosäännön (KV 24.2.2020 §
11) asia ja tehtävä

ympäristöjohtaja

Kohta

yhdyskuntajohtaja
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26 § 26.1.
kohta 2

26 § 26.1.
kohta 4

Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen (JL 126 §)
Ilmoitus poliisille esitutkintaa varten jätelain 147 §:n 1
momentissa tarkoitetusta teosta tai laiminlyönnistä (JL 136
§)
Rikosasiassa tutkintapyynnön jättäminen (VL 14 luku 2 §)
Toiminnan keskeyttäminen (VL 14 luku 11 §)
Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta
vapauttaminen (VHL 11 §)
Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
(VHL 17 c §)
Kemikaalilain määräysten vastaisuuden poistamiseksi
annettavat määräykset (KemL 46 §)
Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus
-ympäristönsuojelulaki 172 § tiedonsaanti- ja
tarkastusoikeus
-vesilaki 14 luvun 3 § tiedonsaanti ja tarkastusoikeus
-jätelaki 122 § tiedonsaantioikeus ja 123 § tarkastusoikeus
-kemikaalilaki 48 § tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus
Kilpailu- ja harjoitteluluvista päättäminen yksittäisen
tapahtuman järjestämiseen (VeLiL 21 § 2 mom.)
Moottorikelkkareitin tilapäinen siirtäminen (MaLiL 22 § 2
mom.)
Kilpailu- ja harjoitteluluvista päättäminen yksittäisen
tapahtuman järjestämiseen (MaLiL 30 § 2 mom.)
Maa-ainesluvan myöntäminen, kokonaisottomäärä on
enintään 10 000 m3 (MAL 4 §)
Luvan voimassaolon jatkaminen (MAL 10 § 3 mom.)
Vakuuden hyväksyminen ja vapauttaminen (MAL 12 §, 21 §)
Maa-aineslain 12 §:n 2 mom:n tarkoittaman vakuuden
muutoksen hyväksyminen (MAL 12 § 2 mom.)
Luvan siirto ja uusi vakuus (MAL 13 a §)
Tarkastus-, mittaus- ja näytteenotto-oikeus (MAL 14 §:n 1
mom.)
Maa-ainesten oton keskeyttäminen MAL:n 15 §:n
mukaisissa tapauksissa (MAL 15 §)
Vähäinen luvan muutos (MAL 16 § 2 mom.)
Rikosasiassa tutkintapyynnön jättäminen (MAL 18 §)
Laivojen saniteettitodistusten myöntäminen (TsL 6 § 4
mom.)
Ilmoituksen käsittely ja ilmoitusvelvolliselle annettavat
määräykset (TsL 13 §, 15 §)
Talousveden laadun valvonta ja talousveden välityksellä
leviävän taudin ehkäiseminen (TsL 20 § 2 mom., 20a §, TsA
9 §)
Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin
hyväksyminen (TsL 20 § 3 mom.)
Talousveden käyttöä koskevat määräykset (TsL 20 § 4
mom.)
Velvoitteen antaminen asunnossa tai muussa oleskelutilassa
esiintyvän terveyshaitan poistamiseksi (TsL 27 §, 2-3
mom.). Henkilömäärän rajoittaminen asunnossa tai
oleskelutilassa TsA 16 §)
Uimaveden valvonta (TsL 29 § 1mom.)
Uimaveden käyttökielto (TsL 29 § 2 mom.)
Vahinkoeläinten hävittäminen (TsL 31 § 1 mom.)
Tiedonsaantioikeus (TsL 44 § 1 mom.)
Oikeus tehdä tarkastuksia ja teetättää niihin liittyviä
tutkimuksia (TsL 45 §)
Määräyksen antaminen asukkaan tahdon vastaiseen
asunnontarkastukseen (TsL 46 §)
Valvontaviranomaisen ilmoitus ja tiedonantovelvollisuus (TsL
47 §)
Terveydensuojelua koskevat määräykset (51 § 1mom.)
Haudatun ruumiin siirtämistä koskevan päätöksen
tekeminen (TsA 42 §)
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Terveydensuojeluviranomaisen lausunnon antaminen
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan
kuuluvasta ympäristölupahakemuksesta (YSL 42 §) ja
kiinteistön vesihuoltolaitoksen verkostoon
liittämisvelvollisuudesta vapauttamista koskevasta
hakemuksesta (VHL 3 luku 11 §)

X

Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely (ElintL
13 §, 14 §)
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen
mukaisen elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi
(ElintL 13 §, 15 §)
Alkutuotantopaikasta tehtävän ilmoituksen käsittely ja
hyväksyminen (ElintL 22 §, 22a §)
Kunnan elintarvikevalvonnan tehtävät (ElintL 33 §)
Ruokamyrkytysten selvittäminen (ElintL 45 §)
Tarkastusoikeus (ElintL 49 §)
Näytteenotto-oikeus (ElintL 50 §)
Tiedonsaantioikeus (ElintL 51 §)
Valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus
(ElintL 52 §)
Valvontaviranomaisen ohjausvelvollisuus (ElintL 53 §)
Elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamiseksi
annettavat määräykset (ElintL 55 §)
Elintarvikelain tai sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten rikkomisesta ilmoittaminen
esitutkintaviranomaiselle (ElintL 79 §)
Väliaikaisen kiellon määrääminen asian selvittämisen tai
epäkohdan korjaamisen ajaksi em. mainituissa tapauksissa
(ElintL 56 § 2 mom.)
Elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen
tiedottaminen
(ElintL 57 §)
Välitöntä terveysvaaraa aiheuttavan tai aiheuttavaksi
epäillyn elintarvikkeen haltuun ottaminen (ElintL 58 §)
Elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös
(ElintL 59 §)
Euroopan unionin toisesta jäsenvaltioista toimitettujen
eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkääminen
ensisaapumispaikassa, hylätyille elintarvikkeille tehtävistä
toimenpiteistä päättäminen (ElintL 60 §)
Kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvissä hakemuksissa ja
ilmoituksissa toimivaltainen viranomainen
(Markkinajärjestelylaki 999/2012 46 b §)
Kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvät hyväksymiset,
todistukset, luvat ja vapautukset (Markkinajärjestelylaki
999/2012 46 c §)
Kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvät tarkastukset
(Markkinajärjestelylaki 999/2012 58 c §)
Kaupan pitämisen vaatimusten vastaisuuden poistaminen ja
kaupan pitämisen kielto (Markkinajärjestelylaki 999/2012
86 a §)
Kaupan pitämisen vaatimusten vastaisen tuotteen käyttöä ja
merkintöjä koskeva päätös (Markkinajärjestelylaki 999/2012
86 b §)
Vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän
hyväksyminen (MMMa 434/2008 4 §)

X

Vähittäismyyntiluvan myöntäminen ja rekisterin pitäminen
(TupakkaL 44 §, 45 §, 95 §)
Kieltojen määrääminen säädösten vastaiseen toimintaan
(TupakkaL 96 §)
Vähittäismyyntiluvan peruuttaminen määräajaksi tai
pysyvästi (TupakkaL 97§ 1- 2 mom.)
Tupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisöjen
parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleville ulkotiloille
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(TupakkaL 79 §)
Tarkastus- ja näytteenotto-oikeus (TupakkaL 86 §)
Tiedonsaantioikeus (TupakkaL 87 §)
Tietojen luovuttaminen (TupakkaL 88 §)
26 § 26.1.
kohta 9

26 § 26.1.
kohta 10

21 § kohta 6
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Leirintäalueen ilmoituksen käsittely ja määräysten
antaminen ulkoilulain 19 §:ssä mainittujen säännösten ja
määräysten noudattamiseksi (Ulkoilulaki 20 §, 21 §)
Tarkastusoikeus ja tiedonsaanti (Ulkoilulaki 23 §)

X

X
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Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen,
valvonta, toiminnan kieltäminen ja myyntiluvan
peruuttaminen (LääkeL 54a § 2-3 mom., 54c § 1-2mom.)
Hankinnoista päättäminen
palvelu- ja tavarahankinnoista alle 60 000 €

X

X

X

Työnantajan päätösvaltaan kuuluvista asioista päättäminen

52 §

Muun henkilökunnan kuin ympäristöjohtajan osalta
koulutuksesta

* elintarviketarkastaja, hygieenikko, johtava terveystarkastaja, kemisti, praktikkoeläinlääkäri,
valvontaeläinlääkäri, terveystarkastaja, ympäristötarkastaja, terveydensuojelutarkastaja, lakimies
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