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I YLEISTÄ
1§
Tarkoitus

Toimintasäännössä kuvataan elinvoima- ja ympäristötoimialan organisaatio, johtamisjärjestelmä ja viranhaltijoiden ratkaisuvalta.
Toimintasääntöä tarkistetaan tarvittaessa. Toimialajohtaja vastaa toimintasäännön ajanmukaisuudesta.

2§
Toimiala

Elinvoima- ja ympäristötoimialasta määrätään Porin kaupungin hallintosäännössä. Toimintasääntö sisältää määräykset toiminnan järjestämisestä ja sisällöstä sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävistä
ja ratkaisuvallasta.
Toimialaan kuuluvat yksiköt ovat kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikkö, ICT-yksikkö, matkailu- ja markkinointiyksikkö, rakennusvalvontayksikkö, ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö, eläinlääkintäyksikkö sekä suunnittelu- ja kehittämisyksikkö.
Toimintayksiköitä ovat kaupunkisuunnittelu, työllisyyspalvelut, tietohallinto, it-palvelut ja maaseutupalvelut sekä joukkoliikenne ja liikkuminen.

3§
Toimialajohtaja
Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajasta määrätään hallintosäännössä.
Toimialajohtajan sijaisena toimialajohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii ensisijaisesti ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö ja toissijaisesti kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikön päällikkö. Lautakunta päättää yksikön päälliköiden sijaisten nimeämisestä.

II YKSIKÖIDEN TEHTÄVÄT JA JAKAUTUMINEN TOIMINTAYKSIKÖIHIN
4§
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikön tehtävät
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikkö vastaa:
- Porin toimintaympäristön kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämisestä ja sen ohjauksesta ja sitä kautta kasvun ja työllisyyden edistämisestä.
- Porin kaupunkikonsernin elinkeinopalvelujen ohjauksesta ja järjestämisestä.
- veto- ja pitovoimaisen asuin- ja elinympäristön suunnittelusta.
- maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kunnan kaavoitus- ja
maankäytönsuunnittelutehtävistä.
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikköä johtaa kasvupalvelut
ja kaupunkisuunnittelu -yksikön päällikkö.
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5§
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikön alaisuudessa toimivat toimintayksiköt
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikön alaisuudessa toimii
kaksi toimintayksikköä; kaupunkisuunnittelu ja työllisyyspalvelut.
Kaupunkisuunnittelu -toimintayksikkö vastaa:
- Asemakaavoituksesta
- Ranta-asemakaavoituksen ohjauksesta ja päätöksenteon valmistelusta
- Yleiskaavoituksesta ja siihen liittyvästä kaupunkirakenteen suunnittelutehtävistä
- Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta osallisuus- ja vuorovaikutustyöstä
- Maakunnalliseen ja seudulliseen suunnitteluun osallistumisesta
- Maankäytön suunnitteluun ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen
liittyvien projektien osallistumisesta
- Kaupunkikuvan kehittämisestä sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöjen vaalimisesta
- Lakisääteisestä maankäytön suunnitteluun liittyvien aineistojen
ylläpidosta.
Kaupunkisuunnittelun esimiehenä toimii kaupunkisuunnittelupäällikkö.
Työllisyyspalvelut -toimintayksikkö vastaa:
- työllisyyden edistämisestä
- työpajatoiminnasta
- Satakunnan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
- työllistämishankkeista
- julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä hallituksen esityksen
(HE 114/2020) mukaisessa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa sen astuttua voimaan.
Työllisyyspalveluiden esimiehenä toimii työllisyyden hoidon päällikkö.
6§
ICT-yksikön tehtävät
ICT-yksikkö vastaa:
- kaupungin tietohallinnon johtamisesta ja kaupunkikonsernin tietohallinnon ohjaamisesta
- kaupungin tietotekniikkaratkaisujen hallinnasta, hankkimisesta,
käyttöönotosta ja kehittämisestä
- tietotekniikkaratkaisujen sujuvan ja turvallisen käytön mahdollistamisesta ja ohjeistamisesta
- kaupungin tietoturvan organisoinnista
ICT-yksikköä johtaa ICT-yksikön päällikkö.
7§
ICT-yksikön alaisuudessa toimivat toimintayksiköt
ICT-yksikön alaisuudessa toimii kaksi toimintayksikköä; tietohallinto ja it-palvelut.
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Tietohallinto vastaa:
- kaupungin ICT-arkkitehtuurien ylläpidosta
- tietosuojan ja tietoturvan käytänteissä
- järjestelmä- ja palvelusopimuksista
- ICT:hen liittyvästä kehittämisestä ja käyttöönotoista
- sähköisen tiedonhallinnan toteuttamisesta
Toimintayksikön esimiehenä toimii tietohallinnon kehityspäällikkö
IT-palvelut vastaa:
- kaupungin IT- ja puhelinlaitteiden hankinnasta, asennuksista ja
käytöstä poistoista
- helpdesk-, sovellus- ja työasematuen tuottamisesta
- tietoverkkojen ja palvelinten ylläpidosta
Toimintayksikön esimiehenä toimii IT-päällikkö
8§
Matkailu- ja markkinointiyksikön tehtävät
Matkailu- ja markkinointiyksikkö vastaa:
- matkailu-, asukas ja yritysmarkkinoinnista
- kärkikohteiden Yyterin ja Kirjurinluodon kohdejohtamisesta ja
markkinoinnista
- yrityskumppanuuksista (matkailuyritykset, tapahtumajärjestäjät)
- matkailun alueorganisaation tehtävistä: matkailun edistäminen,
matkailupalvelut ja -tuotteet , matkailuneuvonta,
- tapahtumahankinnasta
- tapahtumajärjestäjien tukemisesta ja kumppanuudesta
- SuomiAreenan tuottamisesta, käytännön järjestelyistä ja majoituskokonaisuudesta
- kaupungin brändiohjauksesta ja kaupunginhallituksen valvonnan
alaisena vaakunan käytöstä.
Matkailu- ja markkinointiyksikköä johtaa matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö. Yksikön päällikkö toimii Visit Pori Oy:n toimitusjohtajana.
9§
Rakennusvalvontayksikön tehtävät
Rakennusvalvontayksikkö vastaa:
- kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamisen valvonnasta
- rakentamisen ja muiden toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä ja rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta
- osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidon
ja hoidosta, kuten niistä on säädetty, valvonnasta
- rakentamisen poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätösten valmistelusta sekä muiden rakentamista koskevien lausuntojen laadinnasta.
Rakennusvalvontayksikön tehtäviin kuuluu kiinteistöinsinöörille lain
mukaan kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä ylläpito ja kehitys, kiinteistötietojen ja paikkatietoaineistojen tiedonhallintajärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon kuuluvat tehtävät, ilmakuva-aineistojen ylläpito, lakisääteisten kartta-aineistojen ylläpito myös kolmiulotteisena,
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geodeettisten taso- ja korkeusrunkopisteiden ylläpito, kaupungin mittaus- ja kartoitustöiden suunnittelu maankäytön pitkän tähtäimen
suunnittelun edellyttämällä tavalla sekä kyseisten tehtävien suorittamisen valvonta.
Rakennusvalvontayksikköä johtaa rakennusvalvontayksikön päällikkö. Arkkitehdin tutkinnon suorittanut päällikkö voi käyttää nimikettä kaupunginarkkitehti.
10 §
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön tehtävät
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö vastaa:
- kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvasta laillisuusvalvonnasta kuten erilaisten lupa- ja valvontatehtävien hoidosta
- terveydensuojelusta, elintarvike-, tupakka- ja lääkelain valvonnasta
- Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella
elinympäristöön liittyvien terveysriskien hallinnan ohjauksesta ja
neuvonnasta
- eläinsuojelusta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikköä johtaa ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö.
11 §
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön alaisuudessa toimiva toimintayksikkö
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön alaisuudessa toimii maaseutupalveluiden toimintayksikkö. Maaseutupalveluiden viranhaltijat toimivat yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaisina.
Maaseutupalveluiden toimintayksikkö vastaa:
- maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain mukaisista maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle kuuluvista tehtävistä
Maaseutupalveluiden esimiehenä toimii maaseutupäällikkö.
12 §
Eläinlääkintäyksikön tehtävät
Eläinlääkintäyksikkö tuottaa peruseläinlääkintähuollon ja virkaeläinlääkärin palvelut ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.
Eläinlääkintäyksikköä johtaa eläinlääkintäyksikön päällikkö.
13 §
Suunnittelu- ja kehittämisyksikön tehtävät
Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö vastaa:
- laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta määrätyistä ympäristönsuojelun edistämistehtävistä kunnassa
- luonnonsuojeluun liittyvistä kunnallisista viranomaistehtävistä
- luonnon virkistyskäytön edistämisestä
- metsästyksen ja kalastuksen hallinnoinnista kaupungin omistamilla kiinteistöillä
- ympäristöhankkeista
- jätehuollon suunnittelusta ja jäteneuvonnasta
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-

jätehuollon viranomaistehtävistä sekä jätehuoltojaoston asioiden
valmistelusta ja täytäntöönpanosta
joukkoliikenneviranomaisen tehtävistä ja joukkoliikennejaoston
asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Suunnittelu- ja kehittämisyksikköä johtaa suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö.
14 §
Suunnittelu- ja kehittämisyksikön toimintayksikkö
Suunnittelu- ja kehittämisyksikön alaisuudessa toimii joukkoliikenne
ja liikkuminen -toimintaysikkö. Toimintayksiköllä on erikseen määritelty esimies.

III JOHTAMINEN
15 §
Asioiden esittely elinvoima- ja ympäristölautakunnalle
Elinvoima- ja ympäristölautakunnalle ja sen jaostoille kuuluvien asioiden valmistelusta ja esittelystä määrätään hallintosäännössä.
16 §
Toimialajohtajan tehtävät ja toimivalta
Toimialajohtajan yleiset tehtävät ja toimivalta on määritelty hallintosäännössä.
Tämän lisäksi toimialajohtajan tehtävänä on
-

johtaa ja kehittää toimialan toimintaa
vastata toimialan toiminnan yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnasta
päättää henkilöstöjohtajaa kuultuaan elinvoima- ja ympäristötoimialan avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttöluvista
nimetä toimialallaan viranhaltijaedustajat eri työryhmiin
päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan tarkoittamista suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL
171 §:n perusteella

17 §
Yksiköiden päälliköiden tehtävät ja toimivalta
Yksiköiden päälliköiden tehtävänä on
-

johtaa ja kehittää yksikön toimintaa
suunnitella yksikön palvelurakennetta asiakas- ja yhteistyötahojen tarpeita vastaavaksi
vastata asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
huolehtia osaltaan yhteistyöstä muiden yksiköiden sekä viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa
vastata yhteistoimintamenettelystä
vastata alaisensa henkilöstön terveydestä, turvallisuudesta ja
työhyvinvoinnista
vastata yksikön sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta
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18 §
Toimintayksiköiden esimiesten tehtävät ja toimivalta
Toimintayksikön esimies valmistelee ja panee täytäntöön toimintayksikköään koskevat asiat sekä johtaa ja kehittää sen toimintaa yksikön
päällikön alaisuudessa.
19 §
Lähiesimiesten tehtävät ja toimivalta
Yksikön päällikkö voi päättää, että hänen alaisessaan yksikössä on
työnjohdollisia lähiesimiehiä, joiden tehtävänä on oman tiiminsä työnjohto. Työnjohto sisältää vastuun mahdollisten työvuorolistojen laatimisesta, työnjohdollisten määräysten antamisesta, annettujen työtehtävien valvonnasta sekä mahdollisista muista yksikön päällikön tai toimintayksikön päällikön määräämistä tehtävistä.
20 §
Viranhaltijoiden erityinen toimivalta
Työllisyyspalvelut -toimintayksikkö – Kuntakokeilu
Porin kaupungin työllisyyspalveluiden alaisen kuntakokeilun viranhaltijat: kuntakokeilun päällikkö, TYP-päällikkö, työllisyydenhoidon päällikkö sekä työvoimasuunnittelija vastaavat kuntakokeilun hallinnosta
ja kuntakokeilulain toteuttamisesta sekä tekevät päätökset seuraavista julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetuista toimenpiteistä:
1. palkkatuki työnantajalle, siten kuin siitä säädetään työvoimaja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvussa.
2. starttiraha työttömälle työnhakijalle siten kuin siitä säädetään
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvussa.
Toimialajohtaja voi lisäksi määrätä muun työllisyyspalvelut-toimintayksikön viranhaltijan tekemään päätöksiä edellä olevissa kohdissa
1) ja 2).
Kuntakokeilun virkasuhteessa olevat työllisyysasiantuntijat myöntävät:
1. palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin liittyvät harkinnanvaraiset etuudet siten kuin niistä säädetään työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 10 luvussa.
2. työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun
Kansaneläkelaitosta ja työttömyyskassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon:
-

-

-

työnhakijan omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun opiskelun edellytyksistä, joista säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvussa;
maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelun tukemisen edellytyksistä, joista säädetään kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä sekä 25 §:ssä tarkoitetusta opiskelun tukiajasta, maahanmuuttajan velvollisuuksista sekä opintojen
seurannasta ja keskeytymisestä.
koulutuspalvelujen tuottajan on viipymättä ilmoitettava kokeilualueelle opintojen päättymisestä ja julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetuista
seikoista. Tämän velvollisuuden täyttämiseksi kokeilualueen
viranhaltija toimittaa koulutuspalvelujen tuottajille niiden
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opiskelijoiden nimet ja henkilötunnukset, joiden opintoja tuetaan tässä luvussa säädetyllä tavalla.

Rakennusvalvontayksikkö:
Rakennusvalvontayksikön päällikkö päättää:








maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset suurempien rakennushankkeiden luvat ja oikaisuvaatimukset lukuun ottamatta poikkeuksellisen laajoja, kaupunkikuvallisesti merkittäviä tai ympäristöstä
poikkeavia hankkeita.
kaupunkikuvallisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen suojeluasiat.
henkilön kelpoisuudesta toimia suunnittelijana yksittäisessä erittäin vaativassa tai vaativassa rakennushankkeessa, sijaisena muut
suunnittelijat ja työnjohtajat yksittäisessä erittäin vaativassa tai
vaativassa rakennushankkeessa.
rakennusten ohjekorkeudet ja rakennusluvasta perittävä maksu
rakennusaikaisten muutosten hyväksyminen.

Rakennustarkastaja ja apulaisrakennustarkastaja päättää:








maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset suurempien rakennushankkeiden luvat ja oikaisuvaatimukset lukuun ottamatta poikkeuksellisen laajoja, kaupunkikuvallisesti merkittäviä tai ympäristöstä
poikkeavia hankkeita.
henkilön kelpoisuudesta toimia suunnittelijana yksittäisessä rakennushankkeessa.
rakennusten ohjekorkeudet ja rakennusluvasta perittävä maksu.
rakennusrasitteiden ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyä koskevat perustamis-, muutos- ja poistamispäätökset.
rakennusaikaisten muutosten hyväksyminen.
henkilön kelpoisuudesta toimia rakennesuunnittelijana sekä vastaavana työnjohtajana ja erityisalojen työnjohtajana yksittäisessä
erittäin vaativassa tai vaativassa rakennushankkeessa.

Kaupungingeodeetti / Apulaiskaupungingeodeetti päättää:
−
−
−
−

erillisistä tonttijaoista ja tonttijaon muutoksista, sekä niistä vahvistetun taksan mukaan perittävistä maksuista
osoitenumeroinnista
haja-asutusalueen teiden nimeämisestä
kartankäyttöluvista ja niistä perittävistä maksuista
Kaupungingeodeetti / Apulaiskaupungingeodeetti toimii lain kunnan kiinteistöinsinööristä (12.4.1995/557) tarkoittaman kunnan
kiinteistöinsinöörinä.

Lupainsinööri / Lupa-arkkitehti päättää:





maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennusluvat (pientalot ja
vapaa-ajan asunnot) ja muut luvat (toimenpide- ja purkamisluvat).
henkilön kelpoisuudesta toimia suunnittelijana yksittäisessä tavanomaisessa tai vähäisessä rakennushankkeessa.
rakennusten ohjekorkeudet ja rakennusluvasta perittävä maksu.
rakennusaikaisten muutosten hyväksyminen.
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Tarkastusinsinööri päättää:




vastaavat työnjohtajat ja erityisalojen työnjohtajat yksittäisessä tavanomaisessa tai vähäisessä rakennushankkeessa.
rakennusaikaisten muutosten hyväksyminen
henkilön kelpoisuudesta toimia rakennesuunnittelijana yksittäisessä tavanomaisessa tai vähäisessä.

LVI-tarkastusinsinööri päättää:





maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset LVI-töihin liittyvät luvat,
mukaan lukien maalämpöluvat.
henkilön kelpoisuudesta toimia LVI-suunnittelijana sekä kvv-työnjohtajana tai iv-työnjohtajana yksittäisessä rakennushankkeessa.
rakennusluvasta perittävä maksu.
rakennusaikaisten muutosten hyväksyminen.

Rakennusvalvontayksikön päällikön lisäksi valvontatyötä suorittavat
rakennusvalvontayksikön viranhaltijat päättävät maankäyttö- ja rakennuslain 150 §:n tarkoittamat viranomaiskatselmukset ja niiden määräajat. Heillä on oikeus keskeyttää rakennustyö maankäyttö ja rakennuslain 180 §:n tarkoittamissa tapauksissa ja käyttää saman lain 183
§:n mukaisia oikeuksia.
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö:
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö päättää















ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesta ympäristöluvasta, 36 §:n mukaisesta ympäristöluvan käsittelyn siirtämisestä, 42 §:n mukaisista lausunnoista valtion lupaviranomaiselle,
156 d §:n mukaisesta talousjätevesien käsittelyvaatimuksista
poikkeamisesta, 180 §:n mukaisesta määräyksestä pilaantumisen
ehkäisemiseksi, 182 §:n mukaisesta viranhaltijan väliaikaisesta
määräyksestä, 186 §:n mukaisesta vireillepanosta, 191 §:n mukaisen valitusoikeuden käytöstä ja 196 §:n mukaisesta lausunnosta
maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisesta ottoluvasta ja 4 a §:n
mukaisesta maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta
yhteisluvasta
vesilain (587/2011) 11 luvun 6 §:n mukaisista lausunnoista, 14
luvun 10 §:n mukaisesta toimenpiteestä ja 11 §:n mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä sekä 15 luvun 4 §:n mukaisesta lausunnosta
vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n ja 17 c §:n mukaisista liittämisvelvollisuudesta vapautuksista
maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukaisesta luvasta
vesiliikennelain (463/1996) 21 §:n mukaisesta luvasta
terveydensuojelulain (763/1994) 20.3 §:n mukaisesta riskinarvioinnin hyväksymisestä, 20.4 §:n nojalla annettavista talousvettä
koskevista määräyksistä ja 51.1 §:n mukaisesta kiellosta ja määräyksestä
elintarvikelain (297/2021) 7 §:n mukaisen Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 5 §:ssä tarkoitetun velvoitteidenhoitoselvityksen pyytämisestä, 9 §:n mukaisen itujen alkutuotantopaikan hyväksymisestä, 11 §:n mukaisesta elintarvikehuoneiston hyväksymisestä ennen sen toiminnan aloittamista tai
olennaista muuttamista ja 67 §:n mukaisesta seuraamusmaksusta
ilmoituksista esitutkintaviranomaiselle
ympäristöterveysjaostolta pyydettävistä lausunnoista silloin kun
lausunnon vieminen jaostoon ei aikataulusyistä ole mahdollista
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Terveysinsinööri (ja hänen poissa ollessa ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö) päättää




terveydensuojelulain 6 §:n mukaisista tarkastuksista ja todistuksista aluksille, 15 §:n mukaisesta mukaisten ilmoitusten käsittelystä ja todistusten antamisesta, 29.2 §:n mukaisesta kiellosta
käyttää yleistä uima-allasta tai uimarantaa, 31 §:n mukaisesta
määräyksestä terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämiseksi sekä 46 §:n mukaisesta tahdonvastaisen asunnontarkastuksen määräämisestä
tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisesta tupakointikiellon määräämisestä asuntoyhteisöön

Hygieenikkoeläinlääkäri (ja hänen poissa ollessa valvontaeläinlääkäri/kaupungineläinlääkäri) päättää


51 §:n mukaisista elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevista vientitodistuksista, 55-59 §:n mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä

Ympäristöinsinööri (ja hänen poissa ollessa ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö) päättää



ympäristönsuojelulain 115 d §:n ja 122 §:n mukaisista ilmoituksista ja 202 §:n mukaisista ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen myöntämisestä
ulkoilulain (606/1973) 24 §:n mukaisen huomautuksen ja 25 §:n
mukaisen määräyksen antamisesta

Terveystarkastaja päättää







terveydensuojelulain 6 §:n mukaisista tarkastuksista ja todistuksista aluksille ja 15 §:n mukaisten ilmoitusten käsittelystä ja todistusten antamisesta
lääkelain (395/1987) 54 a-d §:n mukaisista nikotiinivalmisteiden
myyntiluvista, kielloista ja myyntiluvan peruuttamisesta
tupakkalain 44 § mukaisten tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien myöntämisestä, 48 § mukaisten nikotiininesteiden myynti-ilmoitusten käsittelystä, 50 §:n mukaisen tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä, 96 §:n mukaisesta kiellosta
sekä 97 §:n mukaisesta vähittäismyyntiluvan peruuttamisesta
ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaisista lausunnoista kuntien lupaviranomaiselle
terveydensuojeluviranomaiselta pyydetystä lausunnosta yhteistoiminta-alueen kuntien niistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavahankkeista, jotka eivät ole MRL 52 §:n tarkoittamalla
tavalla vaikutukseltaan merkittäviä

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön viranhaltijoilla on seuraavat tarkastus-, tiedonsaanti- ja näytteenotto-oikeudet:







ympäristönsuojelulain 172 §:n mukaiseen tiedonsaantiin ja tarkastukseen
maa-aineslain 14 §:n mukaiseen tarkastukseen
vesilain 14 luvun 3 §:n mukaiseen tiedonsaantiin ja tarkastukseen
jätelain 122 §:n mukaiseen tiedonsaantiin ja 123 §:n mukaiseen
tarkastukseen
ulkoilulain 23 §:n mukaiseen tarkastukseen
elintarvikelain 40 §:n mukaiseen tarkastukseen, 41 §:n mukaiseen
näytteenottoon ja 43 §:n mukaiseen tiedonsaantiin
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terveydensuojelulain 44 §:n mukaiseen tiedonsaantiin sekä 45 §:n
ja 46 §:n mukaiseen tarkastukseen
tupakkalain 86 §:n mukaiseen tarkastus- ja näytteenottoon, 87
§:n mukaiseen tiedonsaantiin (ei uhkasakon osalta) ja 88 §:n mukaiseen tietojen luovuttamiseen
lääkelain 54 c §:n mukaiseen nikotiinin varasto- ja myyntipaikkojen tarkastamiseen sekä myynnin valvomiseen

Oikeuksiin sovelletaan mitä elintarvikelain 35 §:ssä ja terveydensuojelulain 7 §:ssä säädetään viranhaltijan kelpoisuusehdoista.
Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö:
Suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö päättää











luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisesta lausunnosta koskien yksityisille maille perustettavia luonnonsuojelualueita
metsästyslain 6 §:n mukaisen metsästysoikeuden myöntämisestä
kaupungin omilla kiinteistöillä seuraavissa tapauksissa:
- riista- ja rauhoittamattomien eläinten pyydystäminen rauhoitusaikana ja rauhoitusajoista poikkeaminen
- metsästyslain 10 § ja metsästysasetuksen 1 § mukaisten
riistaeläinten pyyntilupiin liittyen
- ketun, rusakon, metsäkauriin ja valkohäntäkauriin pyyntiluvat niillä kaupungin omistamilla kiinteistöillä, joiden
metsästysoikeutta ei ole vuokrattu
- maanomistajan suostumus minkin ja supikoiran poistamiseen niillä kaupungin omistamilla kiinteistöillä, joiden
metsästysoikeutta ei ole vuokrattu
kalastuslupien myöntämisestä kaupallisille kalastajille kaupungin
omistamilla vesialueilla
koekalastuslupien myöntämisestä kaupungin omistamilla vesialueilla
allekirjoittaa Porin kaupungin maa- ja vesialueita koskevat metsästysvuokrasopimukset
vähäisistä ja tilapäisistä joukkoliikenteeseen liittyvistä järjestelyistä
joukkoliikenteeltä pyydettävistä lausunnoista silloin kun lausunnon vieminen jaostoon ei aikataulusyistä ole mahdollista
joukkoliikenteeseen liittyvien sopimusten allekirjoittamisesta
joukkoliikennejaoston toimeenpanovaltaa koskevien päätösten
mukaisesti
jätehuoltoviranomaiselta pyydettävistä lausunnoista silloin kun
lausunnon vieminen jaostoon ei aikataulusyistä ole mahdollista

Jätehuollon suunnittelija päättää



jätehuoltomääräyksistä poikkeamisen myöntämisestä yksittäisissä tapauksissa
jätemaksujen määräämisestä jätetaksan perusteella, jätemaksujen
kohtuullistamisesta yksittäistapauksissa, jätemaksuista tehdyistä
muistutuksista sekä perintään lähtevistä jätemaksuista

Jätehuollon suunnittelijalla on seuraavat tarkastus- ja tiedonsaanti-oikeudet:


jätelain 122 §:n mukainen tiedonsaanti ja 123 §:n mukainen tarkastus
Ympäristösuunnittelija päättää
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asemakaavasuunnittelun eri vaiheissa annettavista maankäyttöja rakennuslain 62 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28 §
mukaisista lausunnoista, kun kaavamuutoksen merkitys on vähäinen

III HENKILÖSTÖASIAT
21 §
Päätösvalta henkilöstöasioissa
Henkilöstöasioissa noudatetaan seuraavan taulukon mukaista päätösvaltaa.
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HENKILÖSTÖASIAT
KOHDE

PÄÄTTÄJÄ

Palvelusuhteeseen ottaminen, sijoituspaikan määrääminen, eron myöntäminen ja irtisanominen
Toistaiseksi voimassa olevat:
Toimialajohtaja
valtuusto
Virkasuhteet
lautakunta
Työsuhteet
toimialajohtaja
Ehdollisen valinnan vahvistaminen
palvelusuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen
Määräaikaiset (ei avoimen viran hoito):
mikäli talousarviossa määrärahavaraus
enintään 3 kuukautta
toimialajohtaja 31.8.2021 asti ja sen jälkeen
toimintayksikön esimies tai yksikön päällikkö
-

yli 3 kuukautta

palkkatuettu henkilö
Määräaikaiset (avoimen viran hoito):
enintään 6 kuukautta
yli 6 kuukautta
Sijaisten määrääminen:
Toimialajohtaja
Yksikön päällikkö
Toimintayksikön esimies
Palkkauksesta/palkanlisistä päättäminen
Tehtäväkohtainen palkka
Henkilökohtainen lisä
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen lisä 1-5 %
Ammattialalisä, työkokemuslisä ja vuosisidonnainen lisä
Luontaisetupuhelimen myöntäminen
Oikeus oman auton käyttöön työtehtävissä
Virkamatkamääräyksen antaminen
Kotimaa
Ulkomaille
toimialajohtaja
yksikön päällikkö
yksiköiden esimiehet ja muu henkilöstö
Palvelussuhteen päättäminen:
koeaikapurku, irtisanominen, purkaminen, purkautuneena käsittely

toimialajohtaja 31.8.2021 asti ja sen jälkeen
yksikön päällikkö
toimintayksikön esimies tai yksikön päällikkö
toimialajohtaja 31.8.2021 asti ja sen jälkeen
yksikön päällikkö
toimialajohtaja
lautakunta
toimialajohtaja
yksikön päällikkö

henkilöstöjohtaja toimialajohtajaa kuultuaan
henkilöstöjohtaja toimialajohtajaa kuultuaan
toimialajohtaja henkilöstöjohtajaa kuultuaan
palvelussuhdepäällikkö
esimies
esimies

esimies
kaupunginjohtaja
toimialajohtaja
yksikön päällikkö
toimialajohtaja (HR konsultointi ennen toimenpiteitä)

Vuosiloman, virkavapauden/työloman myöntäminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen
Lakisääteiset
esimies
Lakisääteiset virkavapaat tai työlomat
esimies
Harkinnanvarainen virkavapaa tai työloma
enintään 3 kk
esimies
3 - 12 kk tai jatkot
esimiehen esimies
yli 12 kk
toimialajohtaja
Huomautuksen tai varoituksen antaminen
Huomautus
Varoitus

esimies
toimialajohtaja (kurinpidollisista toimenpiteistä tulee aina olla yhteys HR-yksikköön ja sopia asian käsittelystä palvelussuhdepäällikön/henkilöstöjohtajan kanssa)
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Menetettyjen ansioiden korvaaminen
Viranhaltijalle kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 45 §:n nojalla
maksettavasta korvauksesta päättää toimialajohtaja.
Palkan takaisin periminen
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virka- ja työsuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää toimialajohtaja.
Sivutoimet
Muut kuin hallintosäännön määräyksen mukaiset sivutoimiluvat hyväksyvät toimintayksikön esimies tai yksikön päällikkö.
Etätyö
Esimies tekee etätyöjärjestelyjä koskevat päätökset.

IV Muut toimivaltuudet
22 §
Hankintavaltuudet ja laskujen hyväksyminen
Hankintavaltuuksista annetaan määräykset kaupunginhallituksen hyväksymissä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla hankintoja tekevät henkilöt kuuluvat seuraavalla tavalla eri tasoihin:
1.

toimialajohtaja ja ICT-yksikön päällikkö, enintään 100.000 euroa

2.

muut yksiköiden päälliköt, enintään 30.000 euroa

3.

toimintayksiköiden päälliköt, enintään 15.000 euroa

4.

yksiköiden päälliköiden määräämät lähiesimiehet, enintään
1.000 euroa.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta määrää talousarviovuodeksi kerrallaan alaistensa tulosalueiden osalta laskujen hyväksyjät kustannuspaikkakohtaisesti.
Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.
23 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen
Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao. päätöksentekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden nojalla tehdyistä sopimuksista,
mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta viranhaltijaa.
24 §
Lautakunnan kokousten sihteeri
Elinvoima- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen
muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii hallintosuunnittelija tai toimialajohtajan määräämä muu henkilö.
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25 §
Lautakunnan puolesta tehtävät tai annettavat sopimukset, sitoumukset, valtakirjat, hakemukset ja muut kirjelmät
Lautakunnan päätökseen perustuvan sopimuksen tai sitoumuksen allekirjoittaa toimialajohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa joku yksikön päälliköistä, ellei toimielin ole päättänyt toisin.
26 §
Asiakirjahallinnosta vastaava henkilö
Toimialan asiakirjahallinnosta vastaa hallintosuunnittelija.

