SOPIM US YHTEISESTÄ TOIM IELIM ESTÄ YM PÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOM AISTEHTÄVIEN HOITAM ISESSA

1. Sopimuksen osapuolet

1. Tampereen kaupunki
2. Akaan kaupunki
3. Juupajoen kunt a
4. Kangasalan kunt a
5. Oriveden kaupunki
6. Pälkäneen kunt a
7. Urjalan kunt a
8. Valkeakosken kaupunki

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Sopimuksen t arkoit uksena on sopia sopijakunnille kuuluvast a ympärist öt erveydenhuollon yht eist oimint a-alueest a annet un lain (410/ 2009) mukaisest a
ympärist öt erveydenhuollon järjest ämisest ä mainit un lain 2 §:n mukaisest i.
Säännöksen mukaan kunt ien on järjest et t ävä ympärist öt erveydenhuolt o sit en, et t ä
vast uussa olevalla t oimielimellä on olt ava käyt et t ävissään vähint ään 10
henkilöt yövuot t a vast aavat henkilöresurssit .
Sopijakunnat muodost avat ympärist öt erveydenhuollon yht eist oimint a-alueen ja
alueen kunt ien yht eisenä t oimielimenä t oimii Tampereen kaupungin
yhdyskunt alaut akunnan alueellinen ympärist öt erveydenhuollon jaost o. Sopimuksen
mukaisia t eht äviä hoit aessaan Tampereen kaupunki t oimii kunt alain (410/ 2015) 51
§:n mukaisena vast uukunt ana. Tämä sopimus on kunt alain 52 §:n mukainen sopimus
kunt ien yht eisest ä t oimielimest ä.
Teht ävien hoit amisessa on kysymys kunt alain mukaisest a lakisäät eisest ä
yht eist oiminnast a, jossa t eht ävien järjest ämisvast uu siirret ään Tampereen kaupungin
yhdyskunt alaut akunnan alueelliselle ympärist öt erveydenhuollon jaost olle.
Tämä sopimus korvaa sopijapuolt en välillä 1.1.2015 alkaen voimassa olleen
sopimuksen ympärist öt erveydenhuollon yht eist oimint a-alueest a, jollei jäljempänä
t ässä sopimuksessa muut a mainit a. Sopimuksen uudist amisen t aust alla on
Tampereen kaupungin t oimint amallin uudist us. Sopimuksen perust arkoit us säilyy
ennallaan.

3. Yhteinen toimielin ja sen kokoonpano

Kunt alain mukaisena yht eisenä t oimielimenä t oimii Tampereen kaupungin
yhdyskunt alaut akunnan alueellinen ympärist öt erveydenhuollon jaost o.

Alueellisen ympärist öt erveydenhuollon jaost oon kuuluu yht eensä 15 jäsent ä ja
kullakin jäsenellä on henkilökoht ainen varajäsen.
Tampereen kaupunki valit see 8 jäsent ä ja heille henkilökoht aiset varajäsenet . M uut
sopijakunnat valit sevat kukin 1 jäsenen ja hänelle 1 henkilökoht aisen varajäsenen.
Alueellisen ympärist öt erveydenhuollon jaost on t oimikausi on sama kuin Tampereen
kaupunginhallit uksen t oimikausi, ellei Tampereen kaupunginvalt uust o t oisin päät ä.
Tampereen kaupunki valit see jaost on puheenjoht ajan ja varapuheenjoht ajan.

4. Hallinto ja päätöksenteko

Alueellisen ympärist öt erveydenhuollon jaost o on Tampereen kaupungin
organisaat ioon kuuluva t oimielin, joka hoit aa muiden sopijakunt ien puolest a t ässä
sopimuksessa t arkoit et ut kunnan viranomaisen t eht ävät .
Hallinnossa ja päät öksent eossa noudat et aan Tampereen kaupungin säänt öjä,
määräyksiä ja ohjeit a.
Alueellisen ympärist öt erveydenhuollon jaost on t oimialaan kuuluvien asioiden
valmist elust a ja t oimeenpanost a huoleht ii Tampereen kaupunki.
Joht avana viranhalt ijana ja esit t elijänä t oimii Tampereen kaupungin hallint osäännön
mukainen viranhalt ija.
Alueellisen ympärist öt erveydenhuollon jaost o voi päät t ää t oimivalt aansa kuuluvan
asian siirt ämisest ä rat kaist avaksi viranomaiselle, joka t ämän päät öksent eon osalt a
t oimii jaost on alaisuudessa.
Alueellisen ympärist öt erveydenhuollon jaost on jäsenille t oimit et t avan esit yslist an
lisäksi yht eist oimint a-aluet t a koskeva esit yslist a ja pöyt äkirja t oimit et aan kunkin
sopijakunnan nimeämälle viranhalt ijalle.
M ikäli Tampereen kaupungin hallint osäänt öä muut et aan sopimuksen koht eena
olevien viranomaist eht ävien järjest ämisen osalt a, kuulee Tampereen kaupunki
sopijakunt ia ennen muut ost a.
Tampereen kaupunginhallit uksella ei ole ot t o-oikeut t a päät öksiin, jot ka koskevat
t ässä sopimuksessa mainit t uja, laissa säädet t yjä viranomaist eht äviä. Tampereen
kaupunginhallit uksella on kunt alain mukainen ot t o-oikeus jaost on t ekemiin
mahdollisiin kunt alain mukaisiin päät öksiin.

5. Yhteisen toimielimen tehtävät

Ympärist öt erveydenhuollost a säädet ään t erveydensuojelulaissa (763/ 1994),
elint arvikelaissa (23/ 2006), t upakkalaissa (693/ 1976) ja eläinlääkint ähuolt olaissa
(765/ 2009). Alueellisen ympärist öt erveydenhuollon jaost on t eht ävänä on huoleht ia,
et t ä edellä mainit t ujen lakien mukaisia ympärist öt erveydenhuollon velvoit t eit a
noudat et aan.
M ikäli t erveydenhuolt olaissa (1326/ 2010) määrit et yt ympärist öt erveydenhuollon
kunnalliset t eht ävät lainsäädännössä muut t uvat , hoit aa alueellisen ympärist öt erveydenhuollon jaost o kunnalle säädet yt t eht ävät uusien säännöst en mukaisest i.

6. Siirtynyt henkilöstö

Valkeakosken kaupungin ja Kangasalan kunnan palveluksessa ollut ympärist öt erveydenhuollon t eht äviä hoit anut henkilöst ö siirt yi 1.1.2015 lukien Tampereen
kaupungin palvelukseen. Henkilöst ö siirt yi t yösopimuslain ja kunnallisest a
viranhalt ijast a annet un lain liikkeenluovut ust a koskevien määräyst en mukaisest i.
Tapaht uneeseen henkilöst ön siirt ymiseen liit t yvät oikeudet ja velvoit t eet säilyvät
ennallaan 1.1.2015 alkaen voimassa olleen yht eist oimint asopimuksen mukaisina.

7. Talous ja taloudenhoito

Talous ja t alouden hoit o on osa Tampereen kaupungin t alousarviot a,
t aloussuunnit t elua ja kirjanpit oa.
Alueellisen ympärist öt erveydenhuollon jaost on on t eht ävä Tampereen
kaupunginvalt uust olle esit ys seuraavan kalent erivuoden t alousarvioksi ja seuraavien
vuosien t aloussuunnit elmaksi.
Talousarvion ja -suunnit elman valmist elussa on sopijakunnille varat t ava t ilaisuus
esit yksen t ekemiseen yht eist oiminnan t avoit t eist a, suunnit elluist a t oimenpit eist ä ja
rahoit uksest a. Tät ä vart en seuraavan kalent erivuoden alust ava yht eist oiminnan
t alousarvio on t oimit et t ava sopijakunnille 30.9. mennessä ja hyväksyt t y t alousarvio ja
-suunnit elma 15.1. mennessä
Talousarvioon ot et aan yht eist oiminnan t avoit t eet ja niiden edellyt t ämät määrärahat
ja osoit et aan rahoit ust arpeen kat t aminen sopijakunt ien maksuosuuksilla ja muilla
t uloilla. Talousarvio on laadit t ava sit en, et t ä edellyt ykset yht eist oiminnan
hoit amiseen t urvat aan. Yht eist oiminnan t eht ävissä ja niiden rahoit uksessa on
noudat et t ava t alousarviot a.
Tilikauden aikana mahdollisest i hyväksyt t ävien t alousarviomuut ost en on
perust ut t ava määrärahojen, t uloerien sekä t avoit t eiden osalt a t oiminnan t ai

palveluiden käyt ön t aikka t alouden yleist en perust eiden t ilikauden aikana jo
t apaht uneisiin t ai arvioit aviin muut oksiin. Talousarvioon t eht ävist ä muut oksist a
päät t ää Tampereen kaupunginvalt uust o. Esit ys muut t amisest a on annet t ava
sopijakunnille t iedoksi riit t ävän ajoissa ennen kaupunginvalt uust on
t alousarviokokoust a.

8. Kustannustenjaon periaatteet

Yht eist oimint a-alueen kust annust en jako perust uu t erveysvalvonnan osalt a
asiant unt ijoiden suorit emääräarvioint iin. Eläinlääkint ähuollon osalt a kust annukset
jaet aan eläinlääkärien suht eessa neljälle alueelle (Tampere, Orivesi-Juupajoki,
Kangasala-Pälkäne, Valkeakoski-Akaa-Urjala) ja alueiden sisällä eläinlääkint ähuollon
kunt akoht aist en mat kojen suht eessa. Pieneläinpäivyst yksen kust annukset jaet aan
koko yht eist oimint a-alueen väest ömäärän suht eessa. Hallinnon kust annukset jaet aan
yleiseen ympärist öt erveyt een ja eläinlääkint ähuolt oon henkilöst ömäärän suht eessa.
Kust annukset pidet ään seurat t avina ja läpinäkyvinä.

9. Sopijakuntien maksuosuudet ja niiden maksuaikataulu

M aksuosuus määräyt yy t oimint avuoden palvelujen t ot eut uneiden kust annust en
perust eella lisät t ynä alueellisen ympärist öt erveydenhuollon jaost on aiheut t amien
kust annust en määrällä. Tot eut uneist a kust annuksist a vähennet ään kerät yt
asiakasmaksut sekä muut mahdolliset t oimint at uot ot .
M aksuosuudet suorit et aan arvioon (palvelusuunnit elma) perust uvina
ennakkomaksuina. Ennakkomaksuosuuksien eräpäivä on kunkin kuukauden 11.
päivä. Tasaus- ja t arkist usajankohdan aikat aulu on Tampereen t ilinpäät ösaikat aulun
mukainen. M aksuosuuden suorit uksen viiväst ymisest ä perit ään korkolain mukainen
viiväst yskorko.
Olennaiset muut okset ennakkomaksuosuuksiin t ulee t ehdä t alousarviomuut oksina.

10. Asiakkailta perittävät maksut

Viranomaist oiminnassa asiakkailt a perit t ävät maksut määräyt yvät Tampereen
kaupungin vahvist amien periaat t eiden mukaan. Yht eist oimint a-alueen asiakasmaksut
ovat yht enäiset .
Yht eist oimint a-alueen asiakasmaksujen keräämisest ä vast aa Tampere.

11. Investoinnit, kalusto, koneet ja varusteet

Tampere hankkii yht eist oimint a-alueen alkamisen jälkeen palvelujen t uot t amiseen
t arvit t avan irt aimen käyt t öomaisuuden ja sisällyt t ää kust annukset sopijakunt ien
palveluist a perit t äviin hint oihin t ot eut uneiden kust annust en mukaisina.
Tampere on lunast anut 1.1.2015 voimaan t ulleen sopimuksen perust eella
yht eist oimint a-alueelle siirt yneen ympärist öt erveydenhuollon irt aimen
käyt t öomaisuuden t asearvost a. Siirt yneest ä omaisuudest a on laadit t u luet t elo.

12. Kiinteistöt

Kiint eist öjen rakent amisest a ja peruskorjaamisest a vast aa sijaint ikunt a.
Yht eist oimint a-alueen palvelut uot annon käyt t öön myöhemmin t ulevat kiint eist öt ja
muut t ilat rakent aa, rakennut t aa t ai hankkii sekä peruskorjaukset ja t arvit t avat
muut ost yöt t ot eut t aa alueellaan kukin sijaint ikunt a. Tilat jäävät asianomaisen
sijaint ikunnan omist ukseen.
Tampere on t ehnyt vuokrasopimukset , joilla se on vuokrannut yht eist oimint aalueelle siirt yneiden t oimint ojen t arvit semat t ilat . Vuokran määräyt ymisperust eeksi
sovit aan jat kossakin ylläpit ovuokra t odellist en ylläpit okust annust en mukaan sekä
pääomavuokra, jolla kat et aan poist ot sekä sit out uneen pääoman korvaus.
Ylläpit ovuokraan sisält yy kiint eist önhoit o sekä siivous.

13. Asiakastietojen käsittely

Sopimuksen mukaist en palvelujen rekist erinpit äjänä t oimii 1.6.2017 alkaen
alueellisen ympärist öt erveydenhuollon jaost o.
Tampereen kaupunki on ollut henkilöt iet olain t arkoit t ama rekist erinpit äjä jo 1.1.2015
voimaant ulleen sopimuksen nojalla. Tampere ei ole henkilöt iet olain t arkoit t ama
rekist erinpit äjä ennen 1.1.2015 synt yneiden asiakast iet ojen osalt a.

14. Asiakirjahallinta

Tampere vast aa t ämän sopimuksen mukaisen yht eist oimint a-alueen palvelujen
t uot t amisessa synt yväst ä asiakirjat iedost a.
Sopijakunnat vast aavat niiden hallinnassa olevan palveluissa t arvit t avan
asiakirjat iedon käyt et t ävyydest ä.

15. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

Tämän yht eist oimint asopimuksen muut oksist a päät et ään sopijakunt ien yht äpit ävillä
päät öksillä.

16. Vakuutus ja vahingonkorvausvastuu

Alueellisen ympärist öt erveydenhuollon jaost on t oiminnan vakuut ust en kust annukset
kirjat aan viranomaisen yleisiin kust annuksiin, jot ka kat et aan kohdan 9. mukaisest i.
Sellaist en kolmannelle osapuolelle aiheut uneiden vahinkojen kust annukset , joit a
vakuut ukset eivät kat a, jaet aan kunt ien asukasluvun suht eessa kunnille.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Täst ä sopimuksest a aiheut uvat erimielisyydet pyrit ään rat kaisemaan kunt ien välisin
neuvot t eluin. Tarvit t aessa neuvot t elujen pohjaksi pyydet ään Suomen Kunt aliit on
lausunt o.
Jos yht eisymmärryst ä ei synny, asia rat kaist aan hallint oriit a-asiana hallint ooikeudessa.

18. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Tämä sopimus t ulee voimaan 1.6.2017 ja on voimassa t oist aiseksi. Sopijapuolt en
kaupunginvalt uust ot ovat hyväksyneet sopimuksen päät öksillään xxx ja xxx. Sopimus
t ulee muiden kunt ien osalt a voimaan, vaikka jokin sopimuskunt a ei sit ä mahdollisest i
hyväksyisikään.
Sopimuksen irt isanomisaika on kuusi (6) kuukaut t a, mikäli irt isanominen joht uu
laajemman ympärist öt erveydenhuollon yht eist oimint a-alueen muodost amisest a t ai
kunnan yhdist ymisest ä sopimuksen ulkopuoliseen kunt aan. M uut oin sopimuksen
irt isanomisaika on kaksi (2) vuot t a. Irt isanout uminen t apaht uu aina kalent erivuoden
vaiht uessa.
Irt isanominen t apaht uu ilmoit t amalla siit ä kirjallisest i muille kunnille edellä sovit ussa
ajassa. Irt isanomisen jälkeen sopimus jää voimaan jäljellejäävien kunt ien kesken.
M ikäli Tampereen kaupunki irt isanoo sopimuksen, kat sot aan kuit enkin sopimus
päät t yneeksi.
Sopimuksen päät t yessä kunt ien kust annuksiin luet aan kunnan omien asukkaiden
palveluiden t uot t amisest a aiheut uneet kust annukset . Kunnat vast aavat yhdessä
Tampereen kaupungin vast uukunt ana yht eist oimint a-alueen palveluiden

t uot t amiseksi t ekemist ä erilaisist a sopimuksist a, sit oumuksist a ja vast uukunt a
ot t amist a vast uist a sopimuksen päät t ymisen vuoksi aiheut uvist a kust annuksist a.
Kunnat vast aavat alueellaan palveluit a t uot t avien yksiköiden kust annuksist a. M uilt a
osin suorit et t avien kust annust en arvioinnin perust ana pidet ään ensisijaisest i
palveluiden käyt t öä ja t oissijaisest i asukasluvun suhdet t a.
Sopimuksen päät t yessä kukin sopimuksest a irt aant uva kunt a ot t aa asukaslukunsa
suht eessa vast uulleen yht eist oimint a-alueen henkilöst ön t ai henkilöst ö siirret ään
liikkeenluovut ust a koskevien säännöst en mukaisest i vast aavia t eht äviä jat kavalle
t oiselle organisaat iolle.
Jokainen kunt a vast aa omalt a osalt aan yht eist oimint a-alueen palveluit a alueellaan
t uot t avan henkilöst ön palvelussuhdet urvan t ot eut umisest a ja kust annuksist a
asukaslukunsa suht eessa.
Sopimuskunnalle palveluja t uot t aneest a henkilöst ä aiheut uva yht eist yön aikaisiin
ansioihin perust uva vast uukunnalle t uleva varhaiseläkeperust einen maksu siirt yy
sopimuskunnan vast at t avaksi, kun sopimuskunt a eroaa yht eist yöst ä t ai sopimus
päät t yy.
Juupajoen, Akaan ja Pälkäneen kunnilla ei ole alueellaan yksiköit ä eikä
ympärist öt erveydenhuollon henkilöst öä, jot en kyseiset sopimuskohdat eivät koske
näit ä kunt ia.

