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1 § Yleiset tehtävät
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta ohjaa ja valvoo kuntien toimialaan kuuluvaa
ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympäristöhallintoa sekä tuottaa niitä
koskevat palvelut.
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos kuuluu yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut palvelualueeseen.
2 § Johtokunnan kokoonpano
Oulun seudun ympäristötoimen toiminnasta ja tuloksellisuudesta vastaa Oulun kaupunginhallituksen
alainen johtokunta kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
mukaisesti.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksän (9) kaupunginhallituksen nimeämää varsinaista jäsentä ja
yhdeksän (9) henkilökohtaista varajäsentä.
Oulun kaupunki valitsee kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä.
Kempeleen, Limingan ja Muhoksen kunnat nimeävät yhteensä kolme (3) varsinaista jäsentä ja
heidän henkilökohtaiset varajäsenet nimetään Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon kuntien nimeämistä
edustajista, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Puheenjohtajana toimii Oulun kaupungin valitsema edustaja. Varapuheenjohtajana toimii
Kempeleen, Limingan ja Muhoksen kuntien yhteisesti nimeämä edustaja.
3 § Johtokunnan erityislainsäädäntöön perustuva toimivalta
Johtokunnan erityislainsäädäntöön perustuva toimivalta
1. toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena
2. toimii maa-aineslain tarkoittamana kunnan lupaviranomaisena ja kunnan
valvontaviranomaisena
3. päättää luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkauttamisesta
sekä edistää luonnonsuojelulain tarkoittamaa luonnon- ja maisemansuojelua
kunnan alueella
4. toimii terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojelu-viranomaisena
5. toimii elintarvikelain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena
6. hoitaa tupakkalaissa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät
7. hoitaa eläinlääkintähuoltolaissa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät
8. hoitaa eläinsuojelulaissa ja eläintautilaissa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät
9. toimii ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena
10. toimii lääkelaissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena, joka hoitaa
nikotiinivalmisteiden myynnistä kunnalle kuuluvat asiat.

3 (5)

4 § Johtokunnan kuntalain mukainen toimivalta
Johtokunta
1. hyväksyy liikelaitoksen liiketoimintasuunnitelman kaupunkistrategian ja
omistajapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti
2. hyväksyy ympäristötoimen talousarvion ja -suunnitelman kaupunginvaltuuston päätösten
mukaisesti
3. edustaa sopimuskuntia ja käyttää sopimuskuntien puhevaltaa ympäristötoimen tehtäväalueella
4. päättää ympäristötoimen hankinnoista kaupungin hallintosäännön, hankintakäsikirjan ja
hankintapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti
5. hyväksyy palveluista ja luvista perittävien maksujen perusteet
6. päättää alaistensa virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja toistaiseksi voimassa olevista
työsopimussuhteista sekä virkojen että toimien kelpoisuusehtojen ja nimikkeiden muuttamisesta
7. päättää alaisensa henkilökunnan osalta
a) virka- ja työehtosopimusten mukaisista palvelussuhteen ehdoista kaupunginhallituksen
määräämässä laajuudessa
b) asioista, jotka kuuluvat työnantajan päätösvaltaan
8. valitsee ympäristöjohtajan
9. päättää ympäristötoimen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista
10. päättää ympäristötoimen liikemerkistä ja markkinoinnissa käytettävästä aputoiminimestä
11. vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja hyväksyy niitä koskevat suunnitelmat
12. tekee esityksen kaupunginhallitukselle ympäristötoimen tuloksen käytöstä sekä
13. hyväksyy kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon jakosäännön ja valitsee palkinnon saajan
5 § Esittely
Johtokunnan kokouksessa esittelijänä toimii ympäristöjohtaja tai hänen määräämänsä Oulun seudun
ympäristötoimi liikelaitoksen viranhaltija.
Johtokunta voi antaa yksittäisen asian esittelyn myös muulle kaupungin viranhaltijalle.
6 § Läsnäolo- ja puheoikeus
Viranhaltijoiden läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielimien kokouksissa määrätään hallintosäännön 7
§:ssä.
7 § Yhdyskuntajohtajan tehtävät ja toimivalta
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen yhdyskuntajohtaja vastaa koko prosessin osalta palveluiden
järjestämisestä ja kehittämisestä kaupunkistrategian, omistajapoliittisen ohjelman ja palvelujen
järjestämisohjelman linjausten mukaisesti sekä monialaisesta ja moniammatillisesta
toimintamallista, resurssien kohdentamisesta sekä monituottajamalliin liittyvästä kehittämisestä.
Yhdyskuntajohtaja vastaa rakennuslautakunnan ja Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen
johtokunnan talousarvion- ja suunnitelman sekä käyttösuunnitelman valmistelun koordinoinnista
yhteistyössä rakennusvalvonnan johtajan ja ympäristöjohtajan kanssa.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen yhdyskuntajohtaja toimii ympäristöjohtajan hallinnollisena
esimiehenä.
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8 § Ympäristöjohtajan tehtävät ja toimivalta
Ympäristöjohtaja
1. johtaa ympäristötointa ja vastaa sen kehittämisestä ja tuloksellisuudesta yhteistyössä
johtokunnan kanssa
2. päättää ympäristötoimen sisäisestä organisaatiosta
3. hyväksyy ja allekirjoittaa ympäristötoimen toimintaan liittyvät sopimukset, mikäli
hallintosäännöstä tai muista määräyksistä ei muuta johdu
4. päättää tuotteiden ja palveluiden hinnat johtokunnan vahvistamien perusteiden
mukaisesti
5. päättää maksulykkäyksen antamisesta, helpotuksen ja vapautuksen myöntämisestä
liikelaitokselle tulevan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta
6. hyväksyy liikelaitokselle kuuluvat menot
7. valitsee ympäristötoimen henkilöstön
8. päättää henkilökuntaan kuuluvien tehtävistä ja sijoittumisesta ja nimeää vastuuhenkilöt
9. vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta toimivuudesta
10. käyttää puhevaltaa johtokunnan puolesta
9 § Jatkodelegointi
Johtokunta 3 §:n ja 4 §:n sekä ympäristöjohtaja 8 §:n osalta voivat siirtää päätösvaltaansa
alaisilleen viranhaltijoille taikka kaupungin muulle viranhaltijalle lukuun ottamatta päätösvaltaa
asioissa, jotka sisältävät hallinnollisen pakon käyttöä.
10 § Otto-oikeus
Johtokunnalla, sen puheenjohtajalla ja liikelaitoksen johtajalla on oikeus ottaa alaisensa viranhaltijan
Kuntalain nojalla tekemä päätös johtokunnan käsiteltäväksi.
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