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SOPIMUS TERVEYSVALVONNAN, ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JA
YMPÄRISTÖNSUOJELUN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ SEUDULLISESTI
SOPIJAOSAPUOLET
Tämän sopimuksen sopijaosapuolia ovat Varkauden ja Pieksämäen kaupungit
sekä Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kunnat.
Joroisten kunta on sopijaosapuolena ainoastaan terveysvalvonnan ja eläin
lääkintähuollon palveluiden osalta.
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§

SOPIMUKSEN TARKOITUS
Tällä sopimuksella sopijaosapuolet sopivat kansanterveyslain 1 §:ssä ja ter
veydensuojelulain 6, 7 ja 8 §:ssä määriteltyjen ympäristöterveydenhuollon teh
tävien ja kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 3, 4 ja 6 §:ien
mukaisten tehtävien sekä muiden ympäristönsuojeluviranomaiselle, tervey
densuojeluviranomaiselle tai eläinlääkintähuollolle lainsäädännöllä tai valtuus
ton päätöksellä määrättyjen tehtävien järjestämisestä seudullisesti (liitteenä
johtosääntö).
Sopijakunnat muodostavat yhteisen kuntalain 77 §:n mukaan toimivan toimie
limen, jonka tehtävänä on toimia ympäristöterveydenhuollon ja ympäristön
suojelun lakien mukaisena viranomaisena. Isäntäkuntana toimii Leppävirran
kunta, jonka hallintoon seudullinen yksikkö perustetaan.
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§

HALLINNON JA PÄÄTÖKSENTEON JÄRJESTÄMINEN
Hallinnosta vastaa Leppävirran kunta. Toimintaa varten perustetaan Leppävir
ran kunnalle toimielin ja yksikkö. Yksikkö sijoitetaan Leppävirran kunnan or
ganisaatioon erilliseksi taseyksiköksi. Toimielimenä toimii seudullinen ympä
ristölautakunta, joka toimii Leppävirran kunnanhallituksen alaisena.
Seudullisessa ympäristölautakunnassa on kaksitoista (12) Leppävirran kun
nanvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökoh
taista varajäsentä seuraavasti: Joroisten, Heinäveden ja Leppävirran kunnilla
on kullakin kaksi (2) jäsentä sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupungeilla
kummallakin kolme (3) jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Joroislaiset lautakunnan jäsenet eivät osallistu ympäristönsuojelua koskevaan
päätöksentekoon. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan antama
ääni äänestystuloksen.
Leppävirran kunnanvaltuusto valitsee lautakuntaan valituista puheenjohtajan
ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.
Lautakunnan tehtävistä ja toiminnan muodoista ja asioiden esittelystä lauta
kunnan kokouksissa määrätään Keski-Savon seudullisen ympäristötoimen
johtosäännössäja toimintaan sovelletaan Leppävirran kunnan hallinto-ja mui
ta sääntöjä.
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Kuntien valtuustot hyväksyvät seudullisen yksikön ensimmäisen johtosäännön
tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä. Myöhemmät muutokset johto
sääntöön hyväksytään Leppävirran kunnanvaltuustossa seudullisen ympäris
tölautakunnan esityksestä. Seudullisen ympäristötoimen johtosääntöä tarkiste
taan tarvittaessa.
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HENKILÖSTÖ
Varkauden ja Pieksämäen kaupunkien, Heinäveden ja Leppävirran kuntien
ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon henkilöstö sekä
Joroisten kunnan eläinlääkintähuoflon henkilöstö siirtyy isäntäkunnan palve
lukseen ns. vanhoina viranhaltijoina ja työsopimussuhteisina työntekijöinä säi
lyttäen entiset palkkaus-, vuosiloma- ja eläke-edut sekä muut edut.
Leppävirran kunta perustaa aikaisempia virka-ja toimisuhteita vastaavat virat
ja toimet sekä sijoittaa niihin seudullisen ympäristöyksikön palvelukseen siirty
vät henkilöt. Samasta ajankohdasta lukien sopijakunnat lakkauttavat vastaa
vat virat ja toimet ja päättävät asianomaisten viran- ja toimenhaltijoiden palve
lussuhteet.
Henkilöstön siirtyminen Leppävirran kunnan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä tarkoittaa, että
entiset palkka- ja vuosilomaetuudet säilyvät
eläke-etuudet eivät siirron yhteydessä muutu
siirtyvään henkilöstöön sovelletaan 1.1.2009 jälkeen Leppävirran kunnan
henkilöstö- ja palkkauspolitUkkaa.
-

-

-

Isäntäkunta ottaa vastatakseen toiminnan aloittamisesta lukien palvelukses
saan olevan henkilökunnan palkka-ja sosiaalikustannuksista sekä työnantajan
maksuista ja muista henkilöstökustannuksista.
Jos seudullisen ympäristöyksikön palvelukseen tämän sopimuksen perusteella
siirtynyt henkilö jää sellaiselle eläkkeelle, josta aiheutuu varhaiseläkemenope
rusteista maksua, siitä vastaa se sopimuskunta, josta henkilö on siirtynyt isän
täkunnan palvelukseen, mikäli varhaiseläkkeelle siirtyminen on tapahtunut en
nen 31.12.2013.
Isäntäkunta ei laskuta palvelun hinnassa eläkemenoperusteista maksua palve
lua ostavilta kunnilta, vaan se laskuttaa ainoastaan palkkaperusteista maksua.
Siirtyvän henkilöstön 31.12.2008 mennessä ansaituista pitämättä olevista vuo
silomista vastaa isäntäkunta. Sopimuskunta maksaa isäntäkunnalle siirtyvän
henkilöstön 31 .3.2008 mennessä ansaitseman 31.12.2008 pitämättä olevista
vuosilomista kertyneen vuosilomapalkkavelan. Edelleen sopimuskunta maksaa
vuosilomapalkat isäntäkunnalle määräaikaisen henkilöstön 1.4.- 31.12.2008
ansaitun isäntäkunnan vastattavaksi siirtyvän vuosiloman osalta.
Ympäristöyksikön palvelukseen siirtyvän henkilöstön osalta käy kukin sopi
muskunta lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
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(449/2007) mukaiset neuvottelut ja mahdolliset KVTES:ssa tarkoitetut neuvot
telu- ja selvittelymenettelyt.
Siirtymähetkellä noudatetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n
ja työsopimuslain 1 luvun 10 §:n säännöksiä (304/2003 ja 55/2001).
Henkilöstöä ei voi irtisanoa tuotannollisin tai taloudellisin perustein viiden vuo
den aikana yhteisen yksikön aloittamisajankohdasta 1.1.2009 laskien (Laki
kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007, 13 §).
Luettelo Leppävirran kunnan seudullisen ympäristötoimen palvelukseen siirty
västä henkilöstöstä on tämän sopimuksen liitteenä.
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§

TALOUS JA KUSTANNUSTEN JAKO
Vuosina 2009-2010 toimintakulut jaetaan nykyisen kustannusjaon mukaises
ti. Kustannusjako lasketaan kuntien kesken niiden tätä toimintaa koskevien
vuosien 2006 - 2008 tilinpäätösten nettomenojen keskiarvojen suhteessa.
Vuosina 2009 2010 tehdään kaikkien kolmen palvelualueen osalta tuotteis
tamis- ja kustannusselvitys.
—

Vuosien 2011 2013 aikana siirrytään asteittain kuntakohtaiseen suoritepoh
jaiseen kustannusten jakoon.
-

Kuntien maksuosuudet talousarvion perusteella arvioituihin kustannuksfln (en
nakko) maksetaan neljännesvuosittain. Lopulliset maksuosuudet peritään tai
liikaa maksettu ennakko palautetaan viimeistään tilikautta seuraavan vuoden
heinäkuussa isäntäkunnan valtuuston hyväksyttyä tilinpäätöksen. Maksun vH
västyessä peritään korkolain 4 § 3 momentin mukainen vUvästyskorko.
Leppävirran kunta antaa sopijakuntien käyttöön niiden tarvitsemat tiedot ta
loudesta ja hallinnosta. Sopijakunnilla on oikeus tutustua seudullisen ympäris
tötoimen kirjanpitoon ja hallintoon.
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TOIMINNAN MAKSUTUOTOT
Seudullisella ympäristötoimella on oikeus määritellä lainsäädännön perusteel
la määrättävät taksat. Taksoista päätetään johtosäännössä määritellyllä taval
la. Maksuista kertyvät tuotot kirjataan seudullisen yksikön tuotoiksi ja ne käy
tetään toiminnan rahoillamiseen.
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§

IRTAIMISTO
Sopijakunnat luovuttavat käytössään ja omistuksessaan olevan kaluston ja va
rusteet korvauksetta Leppävirran kunnan omistukseen ja seudullisen ympäris
tötoimen käyttöön, lukuun ottamatta eläinlääkäreiden vastaanottojen kalusteita
ja laitteita, jotka jäävät edelleen sopimuskunnan omistukseen. Korvauksetta
luovutetulle kalustolleja varusteille ei muodostu arvoa taseeseen Leppävirran
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kunnan kirjanpidossa. Seudullisen ympäristötoimen käyttöön sHrtyvä kalusto
luetteloidaan. Irtaimisto voi olla myös vuokrattua.
Uuden kaluston hankinnasta vastaa seudullinen ympäristötoimi. Kaluston
hankinta tapahtuu talousarvion puitteissa. Hankinnoista aiheutuvat kustannuk
set jaetaan sopijakuntien kesken yhteistoimintasopimuksen 5 §:ssä mainitun
kustannusjakoperusteen mukaisesti. Kalusto kirjataan Leppävirran kunnan
omaisuudeksi.
J05 jokin kunta haluaa erityiskalustoa, on sen hankkiminen mahdollista kun
nan kustannuksella ja seudullisen lautakunnan hyväksynnällä.
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KIINTEISTÖT JA TOIMIPISTEET

§

Toimipisteitä on kunnissa seudullisen ympäristölautakunnan päättämässä laa
juudessa. Seudullisen ympäristötoimen toimipisteet ja sitä tukeva muu toimin
ta toteutetaan siten, että se pystyy ylläpitämään yhteyttä kuntaan ja kuntalai
sun ja tarjoamaan myös lähipalveluita. Seudullinen ympäristötoimi vuokraa
toiminnassa tarvittavat toimitilat.
Sopimuskunnat vuokraavat ympäristöyksikölle eläinlääkintä- ja toimistokäyt
töön tarvittavat tilat. Sopimuskunnat perivät ympäristöyksikön käyttöön vuok
ratuista tiloista vuokraa todellisten kustannusten perusteella siten, että lasku
tuksen laskentaperusteet ovat kaikissa kunnissa yhtenäiset. Vuokraan ei sisäl
lytetä laskennallista korkoa. Pääomakustannukset otetaan huomioon sen mu
kaisesti, mitä kukin kunta on päättänyt vahvistaessaan suunnitelmanmukaiset
poistot. Lyhytaikaisesta käytöstä peritään vuokraa enimmillään ylläpitäjäkun
nan määrittelemän hintatason mukaisesti.
TUKIPALVELUT, TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIETOTURVA
Sopimuskuntien tarjoamista tiloihin liittyvistä ja muista tukipalveluista sovitaan
kussakin tapauksessa erikseen ja niistä peritään todellisia kustannuksia vas
taava korvaus.
Sopimuskunnat sitoutuvat ylläpitämään tietojärjestelmiä ja tietoturvaa sillä ta
solla, että se mahdollistaa yhteistoimintayksikön joustavan ja turvallisen toi
minnan.
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§

MUUT SOPIMUKSET
Sopimuksen solmimishetkellä voimassaolevat tämän sopimuksen toimialaan
kuuluvat kuntien välistä yhteistoimintaa koskevat sopimukset raukeavat ilman
erillistä irtisanomista tai päätöstä tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä. En
nen sopimuksen voimaantuloa on kuitenkin varmistettava, että palveluiden jär
jestäminen jatkuu katkeamattomana.
Seudulliselle ympäristötoimelle siirtyvät muiden osapuolien kanssa tehdyt so
pimukset, jollei niitä erikseen irtisanota.
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§

YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Sopimuksen muutoksia koskevat päätökset tehdään sopijakuntien valtuusto
jen yhtäpitävillä päätöksillä.
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VAHINGONKORVAUS VASTUU
Seudullisen ympäristötoimen hoitamisessa mahdollisesti aiheutuvien vahinko
jen kustannukset kirjataan yhteisiin kustannuksiin, jotka jaetaan jäsenkunnille
tässä sopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaan.
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ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Kaikki mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien
välisillä neuvotteluilla. J05 yhteisymmärrykseen ei näin päästä, asia käsitel
lään hallintorHta-asiana Kuopion hallinto-oikeudessa.
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SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN SEKÄ KUNTIEN
LIITTYMINEN SOPIMUKSEEN PERUSTAMISAJANKOHDAN JÄLKEEN
Sopimus astuu voimaan 1.1.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus voi
daan sopijaosapuolen toimesta irtisanoa seuraavan kalenterivuoden lopussa.
Irtisanomispäivä on 30.6. Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä sovitaan
erikseen yhteisen kaluston omistusoikeudesta sekä sopimukseen liittyvien
maksujen suorittamisesta.
Sopimuksesta irtaantuva kunta sitoutuu ottamaan omalta osaltaan seudulli
seen ympäristötoimeen siirtyneen henkilöstön palvelukseensa vastaaviin pal
velusuhteisUn, missä he ovat Leppävirran kunnan palvelusuhteessa seudulli
sessa ympäristötoimessa toimiessaan ja vastaavilla paivelusuhteen ehdoilla.
Uusien kuntien ottamisesta sopimuksen piiriin päättävät sopimuskuntien vaI
tuustot.
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