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1 § Toimiala
Kuntien toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua ja rakennusvalvontaa johtaa ja
valvoo Tornion kaupungissa sekä Keminmaan kunnassa Meri-Lapin ympäristölautakunta.
Kuntien toimialaan kuuluvaa eläinlääkintähuoltoa ja ympäristöterveysvalvontaa
johtaa ja valvoo Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnissa Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto. Jaosto toimii
myös joukkoliikenteen seudullisena kunnallisena viranomaisena.
2 § Kokoonpano
Tornion kaupunki ja Keminmaan kunta valitsevat Meri-Lapin ympäristölautakuntaan kolme jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Tornion kaupungin valitsema jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii Keminmaan valitsema jäsen.
Meri-Lapin ympäristöterveysjaostoon valitsevat Kemin ja Tornion kaupungit kaksi
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Keminmaan, Simon ja Tervolan
kunnat valitsevat jaostoon yhden jäsenen sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Jaoston puheenjohtajaksi valitaan Tornion kaupungin valitsema jäsen. Varapuheenjohtajaksi valitaan Kemin kaupungin nimeämä jäsen.
Kuntien ja joukkoliikenneyksikön välisen tiedonkulun ja kuntien tilaaja-näkökulman
välittämiseksi asioiden valmisteluun perustetaan Meri-Lapin joukkoliikennetyöryhmä. Sopijakunnat nimeävät edustajansa työryhmään. Työryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan ja sihteerinä toimii seutulogistikko.
3 § Lautakunnan ja jaoston esittely
Esittelijänä lautakunnassa toimivat Tornion kaupungin tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö ja jaostossa edellisten lisäksi seutulogistikko. Lautakunta ja jaosto voivat
antaa yksittäisen asian esittelyn myös muulle viranhaltijalle.
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4 § Meri-Lapin ympäristölautakunnan tehtävät Tornion kaupungissa ja Keminmaan kunnassa
1) toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena ja ympäristölupaviranomaisena;
2) toimii maa-aineslain tarkoittamana kunnan lupaviranomaisena ja kunnan valvontaviranomaisena;
3) toimii jätelain 31 §:ssä tarkoitettuna jätteen paikan osoittavana viranomaisena,
jos jätehuoltoviranomainen ei ole antanut määräystä kyseisestä vastaanotto- tai
käsittelypaikasta; huolehtii jätelain 89 §:n mukaisesta kunnan tehtävästä valvonnan osalta;
4) huolehtii kunnan tehtävänä olevasta romuajoneuvon siirrosta;
5) huolehtii luonnonsuojelulain 26 ja 28 §:ssä kunnalle osoitetuista tehtävistä ja
edistää luonnonsuojelulain tarkoittamaa luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan;
6) toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun
lain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena;
7) toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kunnan rakennusvalvontaviranomaisena;
8) edustaa sopimuskuntia ja käyttää sopimuskuntien puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa;
9) suorittaa muutkin toimialaansa kuuluvat sekä kaupunginhallituksen määräämät
tehtävät.
5 § Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston tehtävät
1) toimii terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena;
2) toimii elintarvikelain mukaisena kunnan elintarvikevalvontaviranomaisena;
3) toimii kuluttajaturvallisuuslain mukaisena kunnan valvontaviranomaisena;
4) hoitaa tupakkalain mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät;
5) hoitaa eläinlääkintähuoltolaissa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät ja huolehtii
muissa eläinlääkintähuoltolain 2 §:n 2 momentissa mainituissa laeissa kunnaneläinlääkärille säädettyjen tai näiden lakien nojalla määrättyjen valvontatehtävien
hoidon edellytysten järjestämisestä;
6) hoitaa kunnalle eläinsuojelulain 15 §:ssä mainitut tehtävät;
7) toimii leirintäalueviranomaisena;
8) toimii lääkelaissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena, joka käsittelee nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnistä kunnalle kuuluvat asiat;
9) edustaa sopimuskuntia ja käyttää sopimuskuntien puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa;
10) huolehtii toimivalta-alueensa joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta
sekä joukkoliikenteen järjestämisestä ja hankinnasta;
11) toimii alueella harjoitettavan reitti- ja kutsujoukkoliikenteen lupaviranomaisena;
12) hoitaa muut joukkoliikennelaissa ja palvelusopimusasetuksessa paikalliselle
toimivaltaiselle viranomaiselle määrätyt tehtävät sekä toimialueen kuntien keskenään sopimat joukkoliikenteen tehtävät;
13) suorittaa muutkin toimialaansa kuuluvat sekä Tornion kaupunginhallituksen
määräämät tehtävät;
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6 § Organisaatio ja johtaminen
Meri-Lapin ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii Meri-Lapin ympäristöpalvelut, mikä hallinnollisesti kuuluu Tornion kaupungin organisaatioon.
Meri-Lapin ympäristöpalveluja johtaa ympäristöpäällikkö, jonka tehtävänä toimialansa tehtävien lisäksi on vastata toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä tarpeellisesta tiedottamisesta ja yhteistyöstä.
Hallinnollisesti ympäristöpalvelut jakaantuvat viiteen palveluyksikköön: eläinlääkintähuoltoon, rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, ympäristöterveysvalvontaan ja joukkoliikenneyksikköön. Palveluyksiköt hoitavat toimialansa lakisääteiset
tehtävät, pykälässä 5 mainitut tehtävät ja mahdolliset muut lautakunnan ja jaoston
määräämät tehtävät. Palveluyksiköillä on toimialueellaan tarpeellinen määrä palvelupisteitä.
Palveluyksikön vastuuhenkilö vastaa toimialansa tehtävien lisäksi siitä, että palveluyksikkö toimii tehokkaasti ja sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan ja jaoston kokouksissa on sopijakuntien
kunnanjohtajilla, teknisen toimen johtajilla, kunnanhallitusten puheenjohtajilla sekä
Tornion kaupunginhallituksen valitsemalla edustajalla.
7 § Viranhaltijoiden ja työntekijöiden toimivalta
Ympäristöpäällikön tehtävät ja toimivallan vahvistaa lautakunta. Tulosyksiköiden
vastuuhenkilöiden sekä muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät vahvistaa ympäristöpäällikkö.
8 § Henkilöstövalinnat
Ympäristöpäällikön valitsee virkaansa ympäristölautakunta
Lautakunta ja jaosto valitsevat oman toimialueensa viran- ja toimenhaltijat. Ympäristöpäällikkö valitsee enintään vuodeksi virkojen ja toimien määräaikaiset hoitajat
ja sijaiset.
9 § Meri-Lapin ympäristölautakunnan päätösvalta
Muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi ympäristölautakunta
1) valmistelee toimialaansa kuuluvat sopimuskuntien toiminta- ja taloussuunnitelmat;
2) käyttää 1 ja 4 §:ssä mainittujen tehtävien hoitoon kuuluvaa kunnan tai kunnan
viranomaisen päätösvaltaa, ellei tästä taikka muista johtosäännöistä muuta johdu;
3) hyväksyy lautakunnan toimialaan kuuluvista palveluista ja luvista perittävien
maksujen perusteet;
4) hyväksyy toimialaansa kuuluvat sopimukset, ellei hankintasäännön määräyksistä muuta johdu;
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5) päättää alaistensa virkojen perustamisesta, virkanimikkeistä, kelpoisuusehtojen
muuttamisesta, virkojen lakkauttamisesta sekä toistaiseksi voimassaolevista työsopimussuhteista, niiden kelpoisuusehdoista ja nimikkeistä;
6) päättää alaisensa henkilökunnan osalta
a) virka- ja työehtosopimusten mukaisista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston määräämässä laajuudessa, sekä
b) asioista, jotka kuuluvat työnantajan päätösvaltaan.
10 § Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston päätösvalta
Muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto
1) valmistelee ympäristöterveydenhuoltoa sekä joukkoliikenneyksikköä koskevat
toiminta- ja taloussuunnitelmat;
2) valmistelee ja tekee kunnille esityksen toimivalta-alueensa joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta;
3) määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason
kuntien palvelutasostaan tekemien päätösten pohjalta;
4) hyväksyy jaoston toimialaan kuuluvista palveluista ja luvista perittävät maksutaksat ja niiden perusteet;
5) hyväksyy toimialaansa kuuluvat sopimukset, ellei hallinto- ja/tai hankintasäännön määräyksistä muuta johdu;
6) päättää alaistensa virkojen perustamisesta, virkanimikkeistä, kelpoisuusehtojen
muuttamisesta, virkojen lakkauttamisesta sekä toistaiseksi voimassaolevista työsopimussuhteista, niiden kelpoisuusehdoista ja nimikkeistä;
7) päättää toimivalta-alueensa sisällä harjoitettavan joukkoliikenteen järjestämistavasta;
8) päättää toimivalta-alueellansa harjoitettavan joukkoliikenteen hankinnasta;
9) myöntää lupaviranomaisena yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan
reittiliikenteeseen ja kutsujoukkoliikenteeseen luvat liikkeenharjoittajan hakemuksesta;
10) päättää kuntien ja valtion toimivalta-alueensa joukkoliikenteeseen osoittamien
tukien, avustusten ja määrärahojen hakemisesta ja käyttämisestä;
11) antaa lausunnot toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivaltaalueeseen kuuluvasta liikenteestä;
11 § Toimivallan siirto
Lautakunta voi päätöksellään siirtää toimialojensa mukaisia, 4 §:ssä mainittuja
tehtäviä sekä 9 §:ssä tarkoitettua päätösvaltaa alaisilleen viranhaltijoille lukuun
ottamatta päätösvaltaa asioissa, jotka sisältävät hallinnollisen pakon käyttöä.
Ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto voi päätöksellään siirtää toimialojensa
mukaisia, 5 §:ssä mainittuja tehtäviä sekä 10 §:ssä tarkoitettua päätösvaltaa alaisilleen viranhaltijoille. Ympäristöterveysjaoston viranhaltijoille voidaan siirtää toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä toimielimen tekemän delegointipäätöksen mukaisesti.
Ympäristöpäällikkö voi siirtää niitä tehtäviä ja sitä päätösvaltaa, joka hänelle kuuluu tämän johtosäännön mukaan, alaisilleen viranhaltijoille.
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12 § Työntekijän irtisanominen
Viranhaltijan ja työsopimussuhteessa olevan työntekijän irtisanoo tai hänelle
myöntää eron se viranomainen, jolla on oikeus ottaa hänet palvelukseen.
13 § Otto-oikeus
Teknisellä johtajalla ja ympäristöpäälliköllä on oikeus ottaa alaisensa viranhaltijan
kuntalain 51 §:ssä tarkoitettu päätös ympäristölautakunnan käsittelyyn.
Isäntäkunnalla ei ole kuntalain 51 §:ssä tarkoitettua otto-oikeutta jaoston käsittelemiin, joukkoliikennesopimuksen mukaisiin asioihin, lukuun ottamatta päätösten
laillisuusvalvonnan edellyttämää otto-oikeutta.

