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Kuntayhtymävaltuuston 30.11.2010 hyväksymä
Voimaantulo 1.1.2011

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ

1§
Ympäristöterveydenhuollon tehtävät
Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto, terveysvalvonta ja kuluttajaneuvonta.

2§
Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtajan (terveysvalvonnan johtajan) tehtävät
Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtajan (terveysvalvonnan johtajan) tehtävänä on käyttää yhtymähallituksen hänelle siirtämää toimivaltaa eri laeissa
ympäristöterveydenhuollolle määrätyissä tehtävissä, milloin se on lain nojalla siirrettävissä ja yhtymähallitus pitää sitä tarpeellisena.
Terveysvalvonnan johtaja päättää lisäksi:
- eläinlääkintähuollon toiminta-alueita koskevista poikkeamista.
- vahvistaa terveystarkastajien toimenkuvat
- eläinlääkäreiden tehtäväjaosta alueellisesti hoidettavien tehtävien suhteen
Muista tulosaluejohtajan tehtävistä on määrätty tarkemmin kuntayhtymän hallintosäännössä.

3§
Terveystarkastajien tehtävät, virat, toimitilat ja -alueet
Terveystarkastajan tehtävät:
- käyttää yhtymähallituksen siirtämää toimivaltaa eri laeissa terveysvalvonnalle
määrätyissä tehtävissä, milloin se on lain nojalla siirrettävissä ja yhtymähallitus pitää sitä tarpeellisena
- muut terveysvalvonnan toimialaan kuuluvat tehtävät sekä
- muut lainsäädännössä terveystarkastajalle määrätyt tehtävät
- kuluttajanneuvonta.
Kuntayhtymällä on terveysvalvontaa varten tarvittava määrä terveystarkastajien
virkoja. Heidän virka-alueenaan on kuntayhtymän alue ja Juvan ja Puumalan
kunnat.
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4§
Eläinlääkintähuollon virat ja toimialueet
Kuntayhtymällä on eläinlääkintähuoltoa varten kaksi kaupungineläinlääkärin ja
tarvittava määrä kunnaneläinlääkärin virkoja.
Heidän virka-alueenaan on kuntayhtymän alue ja Juvan ja Puumalan kunnat.

5§
Eläinlääkärin avun saatavuus
Eläinlääkärin on oltava eläinlääkäriavun antamista ja muita eläinlääkintähuoltoon
liittyviä virkatehtäviä varten yleisön tavattavissa yhtymähallituksen määrääminä
aikoina mikäli muualla suoritettavat kiireelliset virkatehtävät eivät ole
pakottavana esteenä.
Vastaanottoajat on ilmoitettava yleisölle tarkoituksenmukaisella tavalla.
6§
Eläinlääkärin tehtävät
Eläinlääkärin tulee suorittaa virka-alueella eläinlääkintähuoltolain tarkoittamia
kunnalliseen eläinlääkintähuoltoon kuuluvia tehtäviä sekä vastata kunnaneläinlääkärin tehtäviin kuuluvasta eläintautilain toimeenpanosta ja eläinsuojeluvalvonnasta.
Lisäksi eläinlääkärin tehtävänä on käyttää yhtymähallituksen hänelle siirtämää
toimivaltaa eri laeissa ympäristöterveydenhuollolle määrätyissä tehtävissä, milloin se on lain nojalla siirrettävissä ja yhtymähallitus pitää sitä tarpeellisena.

7§
Eläinlääkäreiden päivystys
Eläinlääkäreillä on velvollisuus osallistua päivystysalueella kunnan eläinlääkintähuoltoon kuuluvaan päivystykseen terveysvalvonnan johtajan hyväksymän päivystysjärjestyksen mukaisesti. Päivystyksestä on ilmoitettava yleisölle tarkoituksenmukaisella tavalla.
Päivystysalue on virka-alue jaettuna itäiseen ja läntiseen alueeseen. Aluejaon
vahvistaa yhtymähallitus.
Päivystysaluejako on joustava siten, että kumpikin alue avustaa toista tarvittaessa.
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8§
Eläinlääkärin tiedonantovelvollisuus
Eläinlääkärin on annettava toiminnastaan kuntayhtymälle sen pyytämät
toimintakertomusta ja toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten tarvittavat tiedot.

9§
Eläinlääkärin arkiston luovutus
Virkasuhteen päättyessä eläinlääkärin on luovutettava hallussaan oleva virka-arkisto
seuraajalleen tai kuntayhtymälle.

10 §
Voimaantulo
Tämä sääntö tulee voimaan 1.1.2011.
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