Sopimus Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon
järjestämiseksi

l. Sopimuksen osapuolet

Tämänyhteistoimintasopimuksen osapuoletovat Kokkolanja Kannuksen kaupungitsekä Halsuan,
Kaustisen, Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon,Toholamminja Vetelin kunnat,joista Kokkolan
kaupunki on isäntäkunta ja muut sopijakuntia.

2. Sopimuksen tarkoitus

^9

Tämä on kuntalain 5^§:n 2. momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla l. kohdassa

mainitutsopijakunnatantavat Kokkolan kaupungin hoidettavaksi kaikkiterveydenhuoltolain 21 § 2
momentissa määritellytkunnan ympäristötetveydenhuollontehtävätsekälääkelainpykälissä54aja
54c määrätyttehtävät:
elintarvikevalvonta,

terveydensuojeluvalvonta,
tupakkavalvonta,
nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta sekä
eläinlääkintähuolto

Tämän sopimuksen tavoitteena on purkamalla päällekkäisiä toimintoja ja rakenteita tehostaa
ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitoa sekä osapuolten yhteistyöllä turvata lainsäädännön

vaatimusten mukainen suunnitelmallinen, säännöllinen,laadukas,terveyshaittoja ja -vaaroja
ehkäisevä valtakunnallisiin valvontaohjelmiin perustuva ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito.
Yhteistoiminta-alueella turvataan ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja toiminta
siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa. Tällä sopimuksella sovitaan myös
kustannusten jakautumisen periaatteista.
Sopimuksella varmistetaan ympäristöterveydenhuollonjärjestäminen lain
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttämällä tavalta.

3. Hallinto ja päätöksenteko
Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Kokkolan kaupunki. Yhteistoiminnan järjestämistä varten on
perustettu kuntien yhteiseksi toimielimeksi ympäristöterveyslautakunta (tässä sopimuksessa
yhteislautakunta) sekä sen alainen tuotanto-organisaatio, ympäristöterveydenhuollontulosalue.
Yhteistautakunta toimii Kokkolan kaupungin organisaatiossa.
Kokkolan kaupunginvaltuusto asettaa yhteislautakunnan toimikaudekseen. Lautakunnassa
on 12 jäsentä. Osapuolten valtuustot nimittävät yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuraavasti:
Kokkolan kaupunki neljä (4) jäsentäja muut sopimuskunnat kahdeksan (8) jäsentä. Kullekin
jäsenelle nimetäänhenkilökohtainenvarajäsen. Lautakunnan puheenjohtajanatoimii Kokkolan

kaupungin luottamushenkilö. Varajäsenetosallistuvat kokoukseen varsinaisenjäsenen ollessa
estyneenä.

Yhteislautakunnan esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja. Hänen estyneenä ollessaan
esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija.
Terveysvalvonnan johtajan valitsee Kokkolan kaupunginhallitus ympäristöterveyslautakuntaa
kuultuaan.

Yhteislautakunnanja terveysvalvonnanjohtajan toimialasta, tehtävistä,asioidenvalmistelusta,
yleisestä ratkaisuvallasta, toimivallan siirtämisestä ja kokousjärjestelyistä määrätäänKokkolan

kaupungin hallintosäännössäja Keski-Pohjanmaanympäristöterveydenhuollonjohtosäännössä.
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon johtosäännön hyväksyy Kokkolan
kaupunginvaltuusto sopijakuntien valtaj ustoja kuultuaan.

4. Muu organisaatio

Kokkolan kaupunkijärjestääisäntäkuntanaympäristöten/eydenhuollonpalvelut sopijakunnille.
Ympäristöterveydenhuollon tulosalue jakautuu kahteen tulosyksikköön, terveysvalvontaan ja
eläinlääkintähuoltoon. Tulosalueen johtava viranhaltija, terveysvalvonnan johtaja, johtaa sekä
terveysvalvonnan että eläinlääkintähuollon tulosyksiköitä.
Organisaatiosta ja terveysvalvonnan johtajan tehtävistä määrätääntarkemmin Keski-Pohjanmaan
ympäristöterveydenhuollon johtosäännössä.

5. Otto-oikeus

Kokkolan kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta yhteislautakunnan käsittelemiin asioihin lukuun
ottamatta päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämää otto-oikeutta.

6. Henkilöstö

Henkilöstöon Kokkolan kaupungin palveluksessa.

7. Talous ja taloudenhoito
7. 1 Talousarvioja -suunnitelma
Ympäristöten/eydenhuollon taloutta hoitaa Kokkolan kaupunki. Yhteislautakunnan on Kokkolan
kaupunginhallituksen päättämässä määräajassa tehtävä esitys yhteistoiminnan seuraavan
kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi

(suunnittelukausi). Esityksessätulee olla erikseen käyttötalous-ja investointiosa.

Terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköille laaditaan erilliset, Kokkolan kaupungin

tuioslaskelmaerittelyn mukaiset käyttösuunnitelmat. Henkilöstöhallinnon, kirjanpidon ja
yleislaskutuksen aiheuttamat sisäiset kustannukset sisällytetään terveysvalvonnan ja
eläinlääkintähuollon tulosyksikköjen käyttösuunnitelmiin.

Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahatja osoitetaan
rahoitustarpeen kattaminen sopimuskuntien maksuosuuksilla ja muilla tuloilla. Talousarvio ja
suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseenturvataan.
Ympäristöterveydenhuollontalousarvionja -suunnitelman sekä mahdollisen lisätalousarvion
valmistelussa on varattava sopijakunnille tilaisuus esityksen tekemiseen yhteistoiminnan
tavoitteista ja rahoituksesta. Esitys talousan/ioksi ja -suunnitelmaksi on annettava sopijakunnille
lausuttavaksi heti ympäristöterveyslautakunnan käsittelyn jälkeen.
Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
muutoksista päättää isäntäkunnan valtuusto. Esitys talousarvion muuttamiseksi on annettava

sopijakunnille tiedoksi ennen sitä valtuuston kokousta, jossa muutoksesta on tarkoitus päättää.

7. 2 Kustannusten jakaminen Ja maksuosuuksien laskutais

Terveysvalvonnan kustannuksetjaetaan asukasluvunja valvontakohteiden lukumääränkeskiarvon
suhteessa. Jakoperusteena käytetään edellisen vuoden viimeisen päivän (31. 12. ) tilannetta.
Eläinlääkäreidenkustannukset jaetaan useampiin eri kustannuspaikkoihin, jolloin eläinlääkäreiden

henkilöstökulut, vastaanottotilat, varusteet ym. maksavat ne kunnat, joita ao. eläinlääkäri(t)
palvelevat. Yhtenäinensubventioiden maksukäytäntöon voimassa 1. 1.2012 alkaen.
Henkilöstöhallinnon, kirjanpidon ja yleislaskutuksen aiheuttamat sisäiset kustannukset jaetaan
terveysvalvonnanja eläinlääkintähuollontulosyksikköihin. Eläinlääkintähuollonhallinnon osuutta
jaetaan suoritteiden perusteella sopijakuntien kesken.

Eläinlääkintähuollon investointimenot peritään sen kunnan kustannuksina jonka kunnan toimintaan
investointi liittyy.

Osapuolten maksuosuudetyhteistoiminnan menoihin määräytyvättoimintavuoden toteutuneiden
kustannusten perusteella. Toteutuneisiin kustannuksiin otetaan mukaan ulkoiset toimintamenot,
suoriteperusteiseen laskutukseen perustuvat sisäiset menot sekä suunnitelman mukaiset poistot
tuotantovälineisiin sitoutaj neelle

pääomalle.

Maksuosuutta määrättäessätoteutuneista kustannuksista vähennetäänasiakasmaksutja muut
toimintatuotot. Sopijakunnillaon oikeustutustua Kokkolan ympäristöterveydenhuollontulosalueen
kirjanpitoon ja saada tarpeelliset selvitykset laskutusperusteista.

Kuntien maksuosuudet jaksotetaan kuukausittain suoritettavaan ennakkomaksuun ja tasauserään.
Ennakkomaksu lasketaan talousarvioon merkitystä maksuosuudesta. Tasauserä muodostuu

toteutuneiden vuosikustannusten ja maksuosuusennakoiden erotuksesta. Maksuosuuden
kuukausierää voidaan tarkistaa toimintavuoden aikana talousarviomuutokseen perustuen. Tarkistus
voi tulla voimaan aikaisintaan talousarviomuutosta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.
Maksuosuusennakot on suoritettava laskutuskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivään
mennessä.Tasauseräon suoritettava laskutusvuotta seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään

mennessä. Maksuosuudensuorituksen viivästymisestäperitäänviivästyskorkolain mukainen korko.

8. Asiakkailta perittävätmaksut
Asiakkailta perittävät maksut määrätäänympäristöterveydenhuollon maksutaksassa, josta KeskiPohjanmaan ympäristöterveyslautakunta päättää. Maksut laskuttaa ja perii Kokkolan kaupunki.
Ympäristöterveydenhuollon maksutaksaan perustuvat maksut ovat ympäristöten/eydenhuollon
tulosalueen tuloja, joita käytetääntoiminnan rahoittamiseen.

9. Kalusto ja varusteet

Sopijaosapuolten omistuksessa oleva ja säilyvä kalusto, mittausvälineet, laitteet ym. varusteet
annetaan tämän sopimuksen mukaiseen käyttöön korvauksetta Kokkolan kaupungille, joka vastaa
niiden hoidostaja kunnossapidosta.
Uuden kaluston ja uusien laitteiden hankinnat tehdään talousarvioon perustuen. Hankinnasta
aiheutuvat kulut jaetaan kohdassa 7. 2 mainituin perustein. Uusi kalustoja uudet laitteet, muun
kuin eläinlääkintähuollonosalta, ovat Kokkolan kaupungin omaisuutta.

10. Kiinteistöt
Henkilöstönkäytössäolevat toimisto-, vastaanotto- ym. tilat säilyvätsopijakuntienja yksityisten
vuokranantajien omistuksessa.

Ympäristöten/eydenhuotlon käyttöön myöhemmin tulevat tilat rakentaa ja peruskorjaukset
toteuttaa alueellaan kukin sijaintikunta,ja ne jäävätasianomaisen kunnan omistukseen. Kokkolan
kaupunki vuokraa tarvitsemansa toimitilat ensisijassa sopimuskunnilta.
Kokkolan kaupunki vuokraa tarvitsemansa tilat sopijakunnilta ja yksityisiltä vuokranantajilta. Kaikki
vuokrasopimukset laaditaan erikseen. Vuokrakustannukset sisällytetään sopijaosapuolten kesken
jaettaviin kustannuksiin. Toimitilainvestointien kustannuksista vastaa pääsääntöisesti se kunta tai
vuokranantaja, jonka omistamaan kiinteistöön investointi tehdään, ellei asiassa muuta sovita.

ll. Tietoturva, tietojärjestelmätja arkistot
Osapuolet sitoutuvat ylläpitämään tietoturva- ja tietojärjestetmiään niin, että ne mahdollistavat
yhteistoiminnan toimivuudenja toimintavarmuuden.

Keski-Pohjanmaanympäristöterveydenhuoltovastaa toiminnastaan kertyvien asiakirjojenja
tiedostojen arkistoinnista, salassapidostaja tietojen annosta.

12. Muut sopimukset

Eläinlääkäripäivystyssopimuksillaturvataan palvelujen saatavuusja laatu eläinlääkintähuoltolainja
sopimuksen 2. kohdan mukaisesti.

13. Yhteistoiminnan kehittäminen

Ympäristöterveydenhuollonyhteistoiminnan kehittämisessänoudatetaan tämänsopimuksen 2.
kohdassa mainittuja periaatteita.

Epidemiaselvitystyöryhmässäon edustajat Keski-Pohjanmaanympäristöterveydenhuollostaja
alueen ten/eydenhuoltosta, Keski-Pohjanmaankeskussairaala KIURU:staja tarvittaessa alueen
vesilaitoksista. Yhteistyöjärjestelytmuiden kunnan viranomaisten, erityisesti ympäristönsuojelunja
rakennusvalvonnan sekä maankäytön suunnittelun kanssa tarkastellaan kuntakohtaisesti.

14. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

Tämänsopimuksen muutoksista päätetäänosapuolten valtuustojen yhtäpitävilläpäätöksillä.

15. Vahingonkorvausvastuu
Sopimuksen voimassa ollessa tehtävien hoitamisessa mahdollisesti syntyvät
vahingonkorvauskustannukset jaetaan sopimuskuntien kesken.

16. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin neuvotteluin.
Mikäliyhteisymmärrykseen ei päästä,erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asioinaVaasan
hallinto-oikeudessa.

17. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Tätä sopimusta on laadittu yhdeksän (9) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.
Sopimus tulee voimaan, kun kunnat ovat sen hyväksyneet.
Sopijakunnilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään irtisanomista seuraavan vuoden

lopussa. Mikäli Kokkolan kaupunki irtisanoo sopimuksen, purkautuu koko sopimus.

18. Sopimuksen päättyminen
Kunnan irtisanottua sopimuksen tai sen purkautuessayhteistoiminta-alueellaoleva kohdassa 9
mainittu ympäristöten/eydenhuollon käyttöön luovutettu omaisuus palautuu ilman eri korvausta

sopijakunnalle siinäkunnossa kuin se sopimuksen päättyessäon. Sopimuskaudella hankitun
käyttöomaisuuden sopijakunnat lunastavat Kokkolan kaupungilta kirjanpitoarvolla.
Eläinlääkintähuoltoonhankitutkalusteetja varusteetjääkyseisen kunnan ominaisuudeksi.
Kunnan irtisanottua sopimuksen tai sen purkautuessa sopijaosapuolet sitoutuvat ottamaan

pääasiassaalueellaantoimivan ympäristöterveydenhuollonhenkilöstönpalvelukseensa vastaaviin
palvelussuhteisiin nk. vanhoinatyöntekijöinä.
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