SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMISESSA

1. Sopimuksen osapuolet
1. Tampereen kaupunki
2. Akaan kaupunki
3. Juupajoen kunta
4. Kangasalan kunta
.5. Oriveden kaupunki
6. Pälkäneen kunta
7. Urjalan kunta
8. Valkeakosken kaupunki

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on sopia sopijakunnille kuuluvasta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) mukaisesta
ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä mainitun lain 2 §:n mukaisesti.
Säännöksen mukaan kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto siten, että
vastuussa olevalla toimielimellä on oltava käytettävissään vähintään 10
henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit.
Sopijakunnat muodostavat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ja
alueen kuntien yhteisenä toimielimenä toimii Tampereen kaupungin
yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto. Sopimuksen
mukaisia tehtäviä hoitaessaan Tampereen kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51
§:n mukaisena vastuukuntana. Tämä sopimus on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus
kuntien yhteisestä toimielimestä.
Tehtävien hoitamisessa on kysymys kuntalain mukaisesta lakisääteisestä
yhteistoiminnasta, jossa tehtävien järjestämisvastuu siirretään Tampereen kaupungin
yhdyskuntalautakunnan alueelliselle ympäristöterveydenhuollon jaostolle.
Tämä sopimus korvaa sopijapuolten välillä 1.1.2015 alkaen voimassa olleen
sopimuksen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta, jollei jäljempänä
tässä sopimuksessa muuta mainita. Sopimuksen uudistamisen taustalla on
Tampereen kaupungin toimintamallin uudistus. Sopimuksen perustarkoitus säilyy
ennallaan.

3. Yhteinen toimielin ja sen kokoonpano

Kuntalain mukaisena yhteisenä toimielimenä toimii Tampereen kaupungin
yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto.

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaostoon kuuluu yhteensä 15 jäsentä ja
kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Tampereen kaupunki valitsee 8 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Muut
sopijakunnat valitsevat kukin 1 jäsenen ja hänelle 1 henkilökohtaisen varajäsenen.
Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston toimikausi on sama kuin Tampereen
kaupunginhallituksen toimikausi, ellei Tampereen kaupunginvaltuusto toisin päätä.
Tampereen kaupunki valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

4. Hallinto ja päätöksenteko

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto on Tampereen kaupungin
organisaatioon kuuluva toimielin, joka hoitaa muiden sopijakuntien puolesta tässä
sopimuksessa tarkoitetut kunnan viranomaisen tehtävät.
Hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Tampereen kaupungin sääntöjä,
määräyksiä ja ohjeita.
Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvien asioiden
valmistelusta ja toimeenpanosta huolehtii Tampereen kaupunki.
Johtavana viranhaltijana ja esittelijänä toimii Tampereen kaupungin hallintosäännön
mukainen viranhaltija.
Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto voi päättää toimivaltaansa kuuluvan
asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta
toimii jaoston alaisuudessa.
Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenille toimitettavan esityslistan
lisäksi yhteistoiminta-aluetta koskeva esityslista ja pöytäkirja toimitetaan kunkin
sopijakunnan nimeämälle viranhaltijalle.
Mikäli Tampereen kaupungin hallintosääntöä muutetaan sopimuksen kohteena
olevien viranomaistehtävien järjestämisen osalta, kuulee Tampereen kaupunki
sopijakuntia ennen muutosta.
Tampereen kaupunginhallituksella ei ole otto-oikeutta päätöksiin, jotka koskevat
tässä sopimuksessa mainittuja, laissa säädettyjä viranomaistehtäviä. Tampereen
kaupunginhallituksella on kuntalain mukainen otto-oikeus jaoston tekemiin
mahdollisiin kuntalain mukaisiin päätöksiin.

5. Yhteisen toimielimen tehtävät

Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994),
elintarvikelaissa (23/2006), tupakkalaissa (693/1976) ja eläinlääkintähuoltolaissa
(765/2009). Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston tehtävänä on huolehtia,
että edellä mainittujen lakien mukaisia ympäristöterveydenhuollon velvoitteita
noudatetaan.
Mikäli terveydenhuoltolaissa (1326/2010) määritetyt ympäristöterveydenhuollon
kunnalliset tehtävät lainsäädännössä muuttuvat, hoitaa alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto kunnalle säädetyt tehtävät uusien säännösten mukaisesti.

6. Siirtynyt henkilöstö

Valkeakosken kaupungin ja Kangasalan kunnan palveluksessa ollut ympäristöterveydenhuollon tehtäviä hoitanut henkilöstö siirtyi 1.1.2015 lukien Tampereen
kaupungin palvelukseen. Henkilöstö siirtyi työsopimuslain ja kunnallisesta
viranhaltijasta annetun lain liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti.
Tapahtuneeseen henkilöstön siirtymiseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet säilyvät
ennallaan 1.1.2015 alkaen voimassa olleen yhteistoimintasopimuksen mukaisina.

7. Talous ja taloudenhoito

Talous ja talouden hoito on osa Tampereen kaupungin talousarviota,
taloussuunnittelua ja kirjanpitoa.
Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston on tehtävä Tampereen
kaupunginvaltuustolle esitys seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja seuraavien
vuosien taloussuunnitelmaksi.
Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on sopijakunnille varattava tilaisuus
esityksen tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja
rahoituksesta. Tätä varten seuraavan kalenterivuoden alustava yhteistoiminnan
talousarvio on toimitettava sopijakunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja
-suunnitelma 15.1. mennessä
Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat
ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopijakuntien maksuosuuksilla ja muilla
tuloilla. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan
hoitamiseen turvataan. Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa on
noudatettava talousarviota.
Tilikauden aikana mahdollisesti hyväksyttävien talousarviomuutosten on
perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai

palveluiden käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo
tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Talousarvioon tehtävistä muutoksista
päättää Tampereen kaupunginvaltuusto. Esitys muuttamisesta on annettava
sopijakunnille tiedoksi riittävän ajoissa ennen kaupunginvaltuuston
talousarviokokousta.

8. Kustannustenjaon periaatteet

Yhteistoiminta-alueen kustannusten jako perustuu terveysvalvonnan osalta
asiantuntijoiden suoritemääräarviointiin. Eläinlääkintähuollon osalta kustannukset
jaetaan eläinlääkärien suhteessa neljälle alueelle (Tampere, Orivesi-Juupajoki,
Kangasala-Pälkäne, Valkeakoski-Akaa-Urjala) ja alueiden sisällä eläinlääkintähuollon
kuntakohtaisten matkojen suhteessa. Pieneläinpäivystyksen kustannukset jaetaan
koko yhteistoiminta-alueen väestömäärän suhteessa. Hallinnon kustannukset jaetaan
yleiseen ympäristöterveyteen ja eläinlääkintähuoltoon henkilöstömäärän suhteessa.
Kustannukset pidetään seurattavina ja läpinäkyvinä.

9. Sopijakuntien maksuosuudet ja niiden maksuaikataulu

Maksuosuus määräytyy toimintavuoden palvelujen toteutuneiden kustannusten
perusteella lisättynä alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston aiheuttamien
kustannusten määrällä. Toteutuneista kustannuksista vähennetään kerätyt
asiakasmaksut sekä muut mahdolliset toimintatuotot.
Maksuosuudet suoritetaan arvioon (palvelusuunnitelma) perustuvina
ennakkomaksuina. Ennakkomaksuosuuksien eräpäivä on kunkin kuukauden 11.
päivä. Tasaus- ja tarkistusajankohdan aikataulu on Tampereen tilinpäätösaikataulun
mukainen. Maksuosuuden suorituksen viivästymisestä peritään korkolain mukainen
viivästyskorko.
Olennaiset muutokset ennakkomaksuosuuksiin tulee tehdä talousarviomuutoksina.

10. Asiakkailta perittävät maksut

Viranomaistoiminnassa asiakkailta perittävät maksut määräytyvät Tampereen
kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaan. Yhteistoiminta-alueen asiakasmaksut
ovat yhtenäiset.
Yhteistoiminta-alueen asiakasmaksujen keräämisestä vastaa Tampere .

11. Investoinnit, kalusto, koneet ja varusteet

Tampere hankkii yhteistoiminta-alueen alkamisen jälkeen palvelujen tuottamiseen
tarvittavan irtaimen käyttöomaisuuden ja sisällyttää kustannukset sopijakuntien
palveluista perittäviin hintoihin toteutuneiden kustannusten mukaisina.
Tampere on lunastanut 1.1.2015 voimaan tulleen sopimuksen perusteella
yhteistoiminta-alueelle siirtyneen ympäristöterveydenhuollon irtaimen
käyttöomaisuuden tasearvosta. Siirtyneestä omaisuudesta on laadittu luettelo.

12. Kiinteistöt

Kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisesta vastaa sijaintikunta.
Yhteistoiminta-alueen palvelutuotannon käyttöön myöhemmin tulevat kiinteistöt ja
muut tilat rakentaa, rakennuttaa tai hankkii sekä peruskorjaukset ja tarvittavat
muutostyöt toteuttaa alueellaan kukin sijaintikunta. Tilat jäävät asianomaisen
sijaintikunnan omistukseen.
Tampere on tehnyt vuokrasopimukset, joilla se on vuokrannut yhteistoimintaalueelle siirtyneiden toimintojen tarvitsemat tilat. Vuokran määräytymisperusteeksi
sovitaan jatkossakin ylläpitovuokra todellisten ylläpitokustannusten mukaan sekä
pääomavuokra, jolla katetaan poistot sekä sitoutuneen pääoman korvaus.
Ylläpitovuokraan sisältyy kiinteistönhoito sekä siivous.

13. Asiakastietojen käsittely

Sopimuksen mukaisten palvelujen rekisterinpitäjänä toimii 1.6.2017 alkaen
alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto.
Tampereen kaupunki on ollut henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä jo 1.1.2015
voimaantulleen sopimuksen nojalla. Tampere ei ole henkilötietolain tarkoittama
rekisterinpitäjä ennen 1.1.2015 syntyneiden asiakastietojen osalta.

14. Asiakirjahallinta

Tampere vastaa tämän sopimuksen mukaisen yhteistoiminta-alueen palvelujen
tuottamisessa syntyvästä asiakirjatiedosta.
Sopijakunnat vastaavat niiden hallinnassa olevan palveluissa tarvittavan
asiakirjatiedon käytettävyydestä.

15. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

Tämän yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien yhtäpitävillä
päätöksillä.

16. Vakuutus ja vahingonkorvausvastuu

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston toiminnan vakuutusten kustannukset
kirjataan viranomaisen yleisiin kustannuksiin, jotka katetaan kohdan 9. mukaisesti.
Sellaisten kolmannelle osapuolelle aiheutuneiden vahinkojen kustannukset, joita
vakuutukset eivät kata, jaetaan kuntien asukasluvun suhteessa kunnille.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin
neuvotteluin. Tarvittaessa neuvottelujen pohjaksi pyydetään Suomen Kuntaliiton
lausunto.
Jos yhteisymmärrystä ei synny, asia ratkaistaan hallintoriita-asiana hallintooikeudessa.

18. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Tämä sopimus tulee voimaan 1.6.2017 ja on voimassa toistaiseksi. Sopijapuolten
kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen päätöksillään:
1. Tampereen kaupunginvaltuusto 20.3.2017 82
2. Akaan kaupunginvaltuusto 26.4.2017 § 40
3. Juupajoen kunnanvaltuusto 15.3.2017 § 9
4. Kangasalan kunnanvaltuusto 10.4.2017 § 38
5. Oriveden kaupunginvaltuusto 15.5.2017 § 32
6. Pälkäneen kunnanvaltuusto 15.5.2017 § 39
7. Urjalan kunnanvaltuusto 10.4.2017 § 13
8. Valkeakosken kaupunginvaltuusto 24.4.2017 § 34
Sopimus tulee muiden kuntien osalta voimaan, vaikka jokin sopimuskunta ei sitä
mahdollisesti hyväksyisikään.
Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi {6) kuukautta, mikäli irtisanominen johtuu
laajemman ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta tai
kunnan yhdistymisestä sopimuksen ulkopuoliseen kuntaan. Muutoin sopimuksen
irtisanomisaika on kaksi {2) vuotta. Irtisanoutuminen tapahtuu aina kalenterivuoden
vaihtuessa.

Irtisanominen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti muille kunnille edellä sovitussa
ajassa. Irtisanomisen jälkeen sopimus jää voimaan jäljellejäävien kuntien kesken.
Mikäli Tampereen kaupunki irtisanoo sopimuksen, katsotaan kuitenkin sopimus
päättyneeksi.
Sopimuksen päättyessä kuntien kustannuksiin luetaan kunnan omien asukkaiden
palveluiden tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Kunnat vastaavat yhdessä
Tampereen kaupungin vastuukuntana yhteistoiminta-alueen palveluiden
tuottamiseksi tekemistä erilaisista sopimuksista, sitoumuksista ja vastuukunta
ottamista vastuista sopimuksen päättymisen vuoksi aiheutuvista kustannuksista.
Kunnat vastaavat alueellaan palveluita tuottavien yksiköiden kustannuksista. Muilta
osin suoritettavien kustannusten arvioinnin perustana pidetään ensisijaisesti
palveluiden käyttöä ja toissijaisesti asukasluvun suhdetta.
Sopimuksen päättyessä kukin sopimuksesta irtaantuva kunta ottaa asukaslukunsa
suhteessa vastuulleen yhteistoiminta-alueen henkilöstön tai henkilöstö siirretään
liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti vastaavia tehtäviä jatkavalle
toiselle organisaatiolle.
Jokainen kunta vastaa omalta osaltaan yhteistoiminta-alueen palveluita alueellaan
tuottavan henkilöstön palvelussuhdeturvan toteutumisesta ja kustannuksista
asukaslukunsa suhteessa.
Sopimuskunnalle palveluja tuottaneesta henkilöstä aiheutuva yhteistyön aikaisiin
ansioihin perustuva vastuukunnalle tuleva varhaiseläkeperusteinen maksu siirtyy
sopimuskunnan vastattavaksi, kun sopimuskunta eroaa yhteistyöstä tai sopimus
päättyy.
Juupajoen, Akaan ja Pälkäneen kunnilla ei ole alueellaan yksiköitä eikä
ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä, joten kyseiset sopimuskohdat eivät koske
näitä kuntia.

