YHTEISTYÖSOPIMUS SEUDULLISEN VALVONTAVIRANOMAISEN
PERUSTAMISESTA

SOPIJAPUOLET:
Kaskinen, Mustasaari, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti, Närpiö, Oravainen ja
Vöyri-Maksamaa
Sopijapuolet, jäljempänä sopijakunnat, päättävät tämän sopimuksen mukaisesti perustaa yhteisen toimielimen eli valvontaviranomaisen, jonka tehtävänä on vastata
ympäristöterveydenhuoltoon, ympäristönsuojeluun ja eläinlääkintähuoltoon liittyvistä
asioista tämän sopimuksen ja sopimuksen liitteenä olevan johtosäännön mukaisesti.
Yhteistä seudullista valvontaviranomaista kutsutaan nimellä Länsirannikon valvontalautakunta.
Mustasaaren, Korsnäsin, Maalahden, Närpiön, Oravaisten ja Vöyri-Maksamaan kunnat ovat aloittaneet edellä mainitun yhteistyön 1.1.2009, Kaskinen ja Kristiinankaupunki liittyvät yhteistyöhön 1.1.2010.
Kukin sopijakunta nimeää Länsirannikon valvontalautakuntaan yhden edustajan ja
edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen.
Länsirannikon valvontalautakunta toimii lautakuntana kunnassa, joka tämän sopimuksen nojalla nimetään isäntäkunnaksi. Isäntäkunnan edustaja Länsirannikon valvontalautakunnassa toimii myös lautakunnan puheenjohtajana.
Länsirannikon valvontalautakunnalla on erillinen jaosto ympäristöasioiden käsittelyä
varten. Ympäristönsuojelun yhteistyöhön osallistuvat kunnat valitsevat jaoston jäsenet. Kaskinen, Mustasaari, Kristiinankaupunki ja Närpiö valitsevat jaostoon kukin yhden jäsenen. Mustasaari valitsee jaoston puheenjohtajan.
Sopijakunnat sopivat toiminnan kustannusten jakamisesta tämän sopimuksen sisällön mukaisesti.
ISÄNTÄKUNTA
Sopijakunnat ovat tässä sopimuksessa sopineet, että Mustasaari on isäntäkunta ja
toimii Länsirannikon valvontalautakunnan hallintoyksikkönä tässä sopimuksessa sovitun mukaisesti.
SEUDULLISELLE VALVONTAVIRANOMAISELLE SIIRRETTÄVÄT TEHTÄVÄT
Kukin sopijakunta siirtää kuntalain 76. §:n nojalla Länsirannikon valvontalautakunnalle päätösvallan asioissa, jotka määritellään liitteenä olevan Länsirannikon valvontalautakunnan johtosäännön 6. §:ssä.
Korsnäs, Maalahti, Oravainen ja Vöyri-Maksamaa eivät osallistu seudulliseen ympäristönsuojeluun. Ne voivat kuitenkin myöhäisemmässä vaiheessa siirtää ympäristönsuojelutoimintansa Länsirannikon valvontalautakunnalle.

Mikäli lainsäädäntö, asetukset tai ohjeet muuttuvat taikka tulee uusia tähän hallinnonalaan kuuluvia tehtäviä, Länsirannikon valvontalautakunta huolehtii näistä tehtävistä ja noudattaa näitä määräyksiä, elleivät sopijakunnat muuta sovi.
Taksaan perustuvat maksut, joita peritään valvontaviranomaisen palvelujen vastaanottajilta, kuuluvat valvontaviranomaiselle. Mustasaari laskuttaa ja perii maksut, ja
ne ohjataan valvontaviranomaisen tuloiksi.
HENKILÖSTÖ
Sopimuksessa tarkoitettua toimintaa toteuttava henkilöstö Mustasaaressa, Korsnäsissä, Maalahdessa, Närpiössä, Oravaisissa ja Vöyri-Maksamaalla on siirretty isäntäkunnan palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.1.2009. Sopimuksessa tarkoitettua
toimintaa toteuttava henkilöstö Kristiinankaupungissa siirtyy isäntäkunnan palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.1.2010. Mikäli seudullisen valvontaviranomaisen toimintaa lakkaa, työntekijät palaavat vanhoina työntekijöinä takaisin sen sopijakunnan
palvelukseen, josta heidät alun perin siirrettiin.
Valvontaviranomaista ei huomioida sopijakunnissa eläkemenoperusteisen eläkemaksun kustannuksia jaettaessa.
SEUDULLISEN VALVONTAVIRANOMAISEN HALLINTO JA TALOUS
Länsirannikon valvontalautakunta kuuluu Mustasaaren kunnan lautakuntaorganisaatioon, ja sen osalta sovelletaan Mustasaaren kunnan hallintosääntöä, henkilöstöpolitiikkaa ja tilintarkastusta samoin periaattein kuin muihinkin lautakuntiin.
Sopijakuntien kunnanhallituksille tiedotetaan tehdyistä päätöksistä ja pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi kaikissa sopijakunnissa kuntalain 63. §:n määräysten mukaisesti.
Sopijakunnat sopivat kuntalain 51. §:n 5. momentin 3. kohdan nojalla, että isäntäkunnalla ei ole kuntalain tarkoittamaa oikeutta ottaa käsiteltäväksi valvontaviranomaisen tekemää päätöstä.
Seudullisen valvontaviranomaisen toiminnassa käytettävä irtaimisto ja kalusto siirtyvät isäntäkunnalle. Uushankinnat tehdään seudullisen valvontaviranomaisen talousarvion puitteissa.
Sopijakunnat luovuttavat toiminnassa käytettävät toimipisteet, vastaanottotilat ja muut
tilat maksutta seudullisen valvontaviranomaisen käyttöön tämän sopimuksen allekirjoittamisella.
Seudullisen valvontaviranomaisen talousarviosta ja taloushallinnosta vastaa isäntäkunta. Sopijakunnat maksavat talousarviovuosittain seudullisen valvontaviranomaisen toiminnasta maksuosuuden, joka määräytyy kunnan edeltävän vuoden 31.12.
asukasluvun mukaan. Vuosittainen maksu vahvistetaan samalla, kun isäntäkunnan
valtuusto hyväksyy valvontaviranomaisen talousarvion. Maksuosuus laskutetaan kerran tilikaudessa. Ympäristönsuojelun kustannukset jaetaan asukasluvun mukaan ainoastaan niiden kuntien välillä, jotka ovat siirtäneet ympäristönsuojelun seudulliselle
valvontaviranomaiselle.

Isäntäkunnalla ei ole oikeutta käyttää toiminnasta mahdollisesti jäävää ylijäämää.
Ylijäämän on oltava seudullisen valvontaviranomaisen käytettävissä, ellei sitä palauteta sopijakunnille samoin perustein kuin se on peritty. Isäntäkunnalla ei ole muita
sopijakuntia suurempaa vastuuta toiminnan mahdollisesta alijäämästä.
Allekirjoittamalla tämän sopimuksen sopijakunnat sitoutuvat ryhtymään vaadittaviin
toimenpiteisiin muuttaakseen perussopimuksiaan, hallintosääntöään ja johtosääntöjään niiden toimintojen osalta, jotka ovat liitteenä olevan johtosäännön 6. §:n
alaisia. Muutokset tehdään niin, että ne vastaavat tätä sopimusta ja liitteenä olevaa
johtosääntöä.
SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA IRTISANOMINEN
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa toistaiseksi.
Jos sopijakunta haluaa irtisanoa sopimuksen, sen on ilmoitettava asiasta muille sopijakunnille ennen kunnallisvaalin toimittamista edeltävän kalenterivuoden päättymistä.
Irtisanoutuminen tulee voimaan uuden valtuustokauden alusta.
Sopijakunnat voivat yhteisellä ja yksimielisellä päätöksellä solmia yhteistyösopimuksen myös muiden kuin tämän sopimuksen tarkoittamien sopijakuntien kanssa.
Tämän sopimuksen allekirjoittamishetkellä voimassa olevat ilmanlaadun yhteistarkkailua koskevat sopimukset siirtyvät isäntäkunnalle muuttumattomin ehdoin niiden
voimassaolon ajaksi.
Sopijakunnat voivat yhteisellä ja yksimielisellä päätöksellä muuttaa tämän sopimuksen sisältöä.
Tämä sopimusteksti on laadittu yhtenä kappaleena jokaiselle sopijakunnalle ja sopijakunnat ovat allekirjoittaneet kaikki sopimukset.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Kaskisten kaupunki

Mustasaaren kunta

Korsnäsin kunta

Kristiinankaupungin kaupunki

Maalahden kunta

Närpiön kaupunki

Oravaisten kunta

Vöyri-Maksamaan kunta

