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1. SOPIJAOSAPUOLET

Pirkkalan kunta (vastuukunta)
Hämeenkyron kunta (sopijakunta)
Lempäälän kunta (sopijakunta)
Nokian kaupunki (sopijakunta)
Vesilahden kunta (sopijakunta)
Ylöjärven kaupunki (sopijakunta)

2. SOPIMUKSEN SISÄLTö JA TAVOITTEET

Tällä sopimuksella edellä mainitut sopijaosapuolet sopivat ympäristöterveydenhuollon (Kan-
santerveyslaki 1 $) tehtävien hoitamisesta yhteistoiminta-alueella. Sopimus sisältää ympäris-
töterveydenhuoltoa koskevien lakien mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät. Lait on lueteltu liit-
teessä 1. Sopimuksessa sovitaan myos kustannusten jakautumisen periaatteista.

Sopimuksen tavoitteena on ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko yhteis-
toiminta-alueella palvelutarve huomioon ottaen tasaisestija laadullisesti samantasoisina voi-
massa olevan lainsäädännön sekä ministeriöiden ja keskusvirastojen sen nojalla antamien
määräysten mukaisesti.

3. HALLINTO

Tässä sopimuksessa mainittujen tehtävien hoitamisesta vastaa Pirkkalan kunta. Tämän so-
pimuksen mukaisten tehtävien hoitoon kuuluvasta kunnan ja kunnan viranomaisen päätös-
vallasta säädetään Pirkkalan kunnan hallintosäännössä.

Ympäristöterveydenhuolto jakautuu kahteen vastuuyksikköön, ympäristöterveysvalvontaan
ja eläinlääkintään. Ympäristöterveyspäällikkö johtaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlää-
kinnän vastuuyksiköitä.

4. YHTEINEN TOIMIELIN

Sopijaosapuolten yhteisenä toimielimenä toimii Pirkkalan kunnan ympäristöterveyslauta-
kunta. Se vastaa tässä sopimuksessa sovittujen tehtävien hoitamisesta.

Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Vastuukunta Pirkkala valitsee lautakuntaan kaksijä-
sentä ja muut yhteistoiminta-alueen kunnat yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen.

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeää Pirkkalan kunta

La utaku nnan esittel ijänä toim i i ympä ristöterveyspääll i kkö

5. TOIMITILAT
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Sopijakuntien ympäristöterveydenhuollon käytössä olevat toimisto-, vastaanotto- ym. tilat
säilyvät kuntien omistuksessa. Pirkkalan kunta vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijaisesti so-
pimuskunnilta. Vuokrat määräytyvät kuntien laskuttamien sisäisten vuokrien mukaisestija
ovat arvonlisäverottomia. Vuokrakustannukset sisällytetään sopijaosapuolten kesken jaetta-
viin kustannuksiin.

6. KUNTIEN VÄLISET SOPIMUKSET

Yhteistoiminta-aluetta koskevat sopimukset laaditaan Pirkkalan ympäristöterveyshuollon ja
ao. sopimusosapuolten välisiksi.

7. TALOUSARVIO JA KUSTANNUSTEN JAKO

Ympäristöterveydenhuollon taloutta hoitaa Pirkkalan kunta. Ympäristöterveysvalvonnan kus-
tannuksia ei eritellä kuntakohtaisesti eri kustannuspaikkoihin.

Ympäristöterveysvalvonnan kustannukset jaetaan (100 %) asukaslukupohjaisesti. Asukaslu-
kuperusteena käytetään edellisen vuoden viimeisen päivän tilannetta.

Eläinlääkinnän kustannukset jaetaan eläinlääkinnällisten suoritteiden perusteella.

Pirkkala ei saa periä eläkemenoperusteista maksua muilta kunnilta, sillä se on kunnan oma
kustannuserä, joka aiheutuu sen palveluksessa olleista, jo eläkkeelle jääneistä henkilöistä.

Pirkkalan kunta laskuttaa kuntien kustannusosuudet kesäkuussa ennakkolaskulla, tasaus-
lasku tammikuun loppuun mennessä. Maksujen viivästyessä noudatetaan korkolain mu-
ka ista vi ivästysko rkoa. Kustan n userittely la itetaa n laskujen I i itteeksi.

Henkilöstöhallinnon, kirjanpidon ja yleislaskutuksen sisäiset kustannukset sisällytetään ym-
päristöterveydenhuollon budjettiin.

Sopijakunnilla on oikeus tutustua Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon vastuualueen kirjan-
pitoon ja saada tarpeel I iset selvitykset laskutusperusteista.

8. ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT TTIEXSUT

Ympäristöterveyslautakunta päättää asiakkailta perittävistä maksuista ympäristöterveyden-
huollon maksutaksassa. Maksut laskuttaa ja perii Pirkkalan kunta.

9. VAHINGON KORVAUSVELVOLLISU US

Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta
vastaa Pi rkkalan ku nna n ym päristöterveyd en h uollon tu losalue.

10. ARKISTOINTI, SALASSAPITO JA TIETOJEN ANTO
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Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto vastaa toiminnastaan kertyvien asiakirjojen ja tiedosto-
jen arkistoinnista, salassapidosta ja tietojen annosta.

1 1. SOPIMUKSEN TULKINTA JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijaosa-
puolten välisin neuvotteluin. Sopimuksen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet voidaan tarvitta-
essa ratkaista hal linto riitoi na hal I i nto-oikeudessa.

1 2. MUUTOKSET YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN

Muutokset tähän sopimukseen tehdään kirjallisestija hyväksytään sopijaosapuolten hallituk-
sissa.

13. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Sopijaosapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään irtisanomista seuraavan
vuoden lopussa. Mikäli Pirkkalan kunta irtisanoo sopimuksen, purkautuu koko sopimus.

14. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA HWAKSYMINEN

Tätä sopimusta on laadittu kuusi (6) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuo-
lelle. Sopimus tulee voimaan 1.6.2017 )a on voimassa toistaiseksi.

Sopimus sitoo sopijaosapuolta sen jälkeen, kun valtuusto on sen hyväksynyt. Sopimus tulee
voimaan muiden kuntien osalta, vaikka joku kunta ei sitä hyväksyisikään.
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Liite 1. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen sisältyvät lait

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaan sisältyy seuraavien lakien ja niiden nojalla an-
nettujen asetusten ja muiden säädösten kunnan valvontaviranomaiselle määräämiä tehtäviä

Ympäristöterveysvalvontaan kuuluvat seuraavissa laeissa kunnalle määrätyt tehtävät:
- Kansanterveyslaki (6611972)
- Terveydensuojelulaki(736/1994)
- Elintarvikelaki (2312006)
- Lääkelaki (2212006) - nikotiinikorvausvalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviran-

omaiselle kuuluvat tehtävät
- Vesihuoltolaki (11912001)
- Eläinsuojelulaki (24711996) pois lukien 15 $ (talteen otettujen löytöeläinten tilapäisen
hoidon järjestäminen)
- Asetus ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta (226189)

Eläinlääkintään kuuluvat seuraavissa laeissa kunnalle määrätyt tehtävät:
- Eläinlääkintähuoltolaki (685/1990)
- Eläinsuojelulaki (24711996)
- Eläintautilaki(55/1980)
- Elintarvikelaki (2312000)

Ym päristöterveyden h uoltoa koskeva voi massa o leva EY-la i nsäädä ntö
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