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§ 1 Soveltamisala  
Tällä toimintasäännöllä ohjataan Eteläkärjen ympäristöterveystoimen tehtävien hoitoa. Tämän säännön 
ohessa noudatetaan Hangon kaupungin hallintosääntöä toissijaisena sääntönä.  
 
Tämä toimintasääntö korvaa aiemman Eteläkärjen ympäristöterveyden johtosäännön. 
 
§ 2 Toimiala  
Hangon ja Raaseporin kaupungit sekä Inkoon kunta ovat sopineet yhteistoiminta-sopimuksella 
ympäristöterveydenhuollon yhteisestä järjestämisestä (ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue) 
Hangon toimiessa isäntäkuntana. Eteläkärjen ympäristöterveyden toiminta-alue on niin ollen Hanko, Inkoo 
ja Raasepori.  
 
§ 3 Toiminta-ajatus  
Seudullisen ympäristöterveystoimen tarkoituksena on turvata yhteistyöalueen kuntien hyvä ja terveellinen 
elinympäristö.  
 
§ 4 Pöytäkirjan pitäminen ja nähtävillä olo  
Eteläkärjen ympäristöterveyslautankunta määrittelee pöytäkirjan nähtävillä pitämistavat. Pöytäkirjat 
pidetään kuitenkin nähtävillä vähintään Hangon kaupungin hallintosäännössä määrätyllä tavalla.  
 
§ 5 Tehtävät  
Eteläkärjen ympäristöterveystoimen tehtävänä on vastata seudullisen yhteistoimintasopimuksen tehneiden 
kuntien lakisääteisistä ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tehtävistä sekä seudullisen 
organisaation yleisestä johtamisesta ja ohjauksesta. Tehtävät määritellään tarkemmin kuntien välisesssä 
yhteistyösopimuksessa sekä Hangon kaupungin hallintosäännössä.  
 
§ 6 Henkilöstöorganisaatio  
Eteläkärjen ympäristöterveystoimessa on kaksi tulosaluetta: ympäristöterveys ja eläinlääkintähuolto.  
Toimialajohtajana toimii terveysvalvonnan johtaja. Viraston päällikön sijaisena toimii lautakunnan 
määräämä viranhaltija.  
 
Viranhaltijat antavat lausuntoja, käsittelevät ilmoituksia ja hakemuksia, tekevät päätöksiä sekä suorittavat 
valvonnan ja eläinlääkinnän tehtäviä terveysvalvonnan johtajan vahvistaman työnjaon mukaisesti. 
Valtuudet ja tehtävät vahvistetaan erillisillä delegoinneilla Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunnan 
toimesta. Viranhaltijan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä 
viranhaltija.  
 
§ 7 Henkilöstön pätevyysvaatimukset  
Terveysvalvonnan johtajan pätevyysvaatimuksena on alalle soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä 
kokemus ja asiantuntemus ympäristöterveydenhuollon tehtävistä.  
 
Terveystarkastajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulu, ammattikorkeakoulu- tai aikaisempi 
vastaava opistotason tutkinto.  
 
Kunnaneläinlääkärin pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto.  
 
Hygieenikon pätevyysvaatimuksena on hygieenikkotutkinto tai Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto.  
 



 

 

Edellä mainittuilta viranhaltijoilta vaaditaan lisäksi suomen- tai ruotsin kielen erinomainen taito sekä toisen 
kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.  
 
Muulta henkilökunnalta vaadittavan pätevyyden määrää valinnan suorittaja.  
 
§ 8 Viranhaltijoiden päätösvalta 
Terveysvalvonnan johtajan yleinen päätösvalta on määritetty Hangon kaupungin hallintosäännössä.  
 
Lautakunta voi siirtää sille annettua päätösvaltaa lautakunnan alaiselle viranhaltijalle, mikäli laissa ei toisin 
määrätä. Eteläkärjen ympäristöterveys päättää erikseen päätösvallan siirtämisestä valvonta-asioissa.  
 
Ratkaisuvalta päättää asiakirjojen antamisesta delegoidaan sille viranhaltijalle, joka on laatinut pyydetyn 
dokumentin tai käsitellyt kyseisen asian sekä kaikkien dokumenttien osalta terveysvalvonnan johtajalle.  
 
§ 9 Sopimusten vastuuhenkilö  
Terveysvalvonnan johtaja toimii sopimusten vastuuhenkilönä Eteläkärjen ympäristöterveyden solmimien 
sopimusten osalta.  
 
§ 10 Talous  
Ympäristöterveydenhuollon taloutta hoitaa Hangon kaupunki ympäristöterveydenhuollon palveluista 
solmitun yhteistoiminta-sopimuksen mukaisesti. Sopijakunnilla on oikeus tutustua 
ympäristöterveydenhuollon kirjanpitoon ja saada tarpeelliset selvitykset laskutusperusteista.  
 
 


