
SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUTEHTÄVISTÄ 

  

 

SOPIJAOSAPUOLET 

 

 Säkylän kunta/Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto ja Oripään kunta 

 

SOPIMUKSEN TARKOITUS 

 

Tällä sopimuksella yllä mainitut kunnat sopivat ympäristönsuojelutehtävien viranhaltijatyön 

myynnistä ja myytävän palvelun kustannuksista. Tämä on kuntalain (410/2015) 54 §:n 

mukainen sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta. 

 

SOPIMUKSEN SISÄLTÖ 

 

Kunnat sopivat, että Oripään kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijalle kuuluvat tehtävät eli 

viranhaltijatyö annetaan Säkylän kunnan Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston hoidettavaksi 

toistaiseksi 1.5.2019 alkaen. Tehtäviin kuuluvat kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 

annetun lain (24.1.1986/64) mukaisten ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjen asioiden 

valmistelu ja toimielimen esittelijänä tai asiantuntijana toimiminen sekä ympäristönsuojelun 

viranhaltijalle Oripäässä siirretyt päätökset ja toimivalta. Lisäksi Etelä-Satakunnan 

ympäristötoimiston viranhaltijat suorittavat seuraavia muita Oripään kunnalle kuuluvia 

tehtäviä, joita laissa ei ole määrätty ympäristönsuojeluviranomaiselle: 

 

- ympäristönsuojelulain 156d:n mukaisen viranomaiset tehtävät 

- ulkoilulain mukaisen leirintäalueviranomaisen tehtävät 

- ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaiset kunnan tehtävät 

- luonnonmuistomerkkien rauhoittamiseen ja rauhoittamisen lakkauttamiseen liittyvät 

tehtävät luonnonsuojelulain mukaisesti 

- tarpeelliset toimialaa koskevat tutkimukset, selvitykset, lausunnot ja aloitteet 

 

Oripään kunnan lakisääteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta. 

Asioissa, joissa toimivalta on siirretty viranhaltijalle, toimivaltaa käyttävät Säkylän kunnan 

Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston palveluksessa virkasuhteessa olevat 

ympäristönsuojelun viranhaltijat, joita v. 2019 ovat ympäristöpäällikkö ja kolme 

ympäristötarkastajaa, Säkylän kunnassa määritellyn tehtäväjakonsa mukaisesti. 

 

Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston viranhaltija on läsnä Oripäässä vähintään yhden 

työpäivän kalenterikuukaudessa. 

 

TOIMISTOTEHTÄVÄT JA ASIAKIRJAHALLINTA 

 

Oripään kunta järjestää ympäristönsuojelun avustaviin toimistotehtäviin työntekijän, joka 

huolehtii mm.  

- toimielimen esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoamisesta ja lähettämisestä 

- päätösten, tarkastusmuistioiden ja kirjeiden lähettämisestä 

- asiakirjahallinnosta, mm. asiakirjojen kirjaamisesta ja arkistoinnista 



- muista avustavista ympäristönsuojelun toimistotehtävistä 

 

KUSTANNUKSET 

 

Oripään kunta maksaa Säkylän kunnan ympäristötoimialalle tämän sopimuksen mukaisten 

tehtävien hoidosta 2.350 €/kk (vastaa 28.200 €/v). Korvaus maksetaan puolivuosittain 15.2. 

(tammi-kesäkuun maksukausi) ja 15.8. (heinä-joulukuun maksukausi) mennessä. 

Ensimmäinen maksukausi (touko-kesäkuu 2019) maksetaan 31.5.2019 mennessä. Oripään 

kunta järjestää Oripään kunnanvirastolle viranhaltijalle tarkoitukseen soveltuvat työtilat, 

kiinteän internet-yhteyden ja tavanomaiset toimistotarvikkeet veloituksetta käyttöön. Em. 

kuukausikorvaus sisältää arvioidut viranhaltijoiden matkakulut sekä Etelä-Satakunnan 

ympäristötoimistossa aiheutuvat toimisto-, puhelin-, tietotekniikka- ym. yleiskulut sekä 

koulutuskulut siltä osin, kuin Oripäähän kohdistuvaa työtä tehdään Etelä-Satakunnan 

ympäristötoimistossa. Oripään kunta saa ympäristönsuojelutehtävistä tulevat lupa-, ilmoitus- 

ja valvontamaksutulot sekä maksaa ilmoitus-, kuulutus ym. kustannukset. 

     

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, TARKISTAMINEN JA IRTISANOMINEN 

 

 Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. 

 

Säkylän ja Oripään kuntien edustajat keskustelevat ja sopivat tarkistusneuvotteluissa vuoden 

välein syys-lokakuussa ympäristönsuojelupalvelujen ja –tehtävien käytännön hoitamisesta ja 

muista asiaan liittyvistä järjestelyistä seuraavaa kalenterivuotta varten. Näitä keskusteluja ja 

neuvotteluja käydään muulloinkin aina kun joku edellä mainituista tahoista niitä pyytää.  

 

Tarkistusneuvotteluissa arvioidaan sopimuksen tarkoittamien palvelutoimintojen sujuvuutta ja 

onnistumista sekä mahdollisia muutoksia palveluiden sisältöön, määrään ja tähän 

sopimukseen. 

 

Tarkistusneuvotteluissa sovitaan myös palveluiden korvausmääristä ja mahdollisista 

perusteista seuraavaa kaksivuotisjaksoa varten. Korvausmäärää tarkistetaan ainakin 

palkkaus- ja henkilöstökustannusten, matkakustannusten, aine-, materiaali- ja 

palvelukustannusten sekä muiden asiaan mahdollisesti vaikuttavien kustannusten muutosten 

edellyttämällä tavalla. Korvausmäärää tarkistetaan myös mahdollisesti todettavien ja 

sovittavien palvelutoiminnan määrän muutosten perusteella ja aina kun lainsäädännön 

muuttumisesta tai muusta syystä aiheutuu oleellisesti joko tehtävien lisääntymistä tai 

vähentymistä. Tarkistusneuvottelujen tuloksen hyväksyvät sopimuskunnat päättämällään 

tavalla. Mikäli neuvottelujen tuloksena yksimielisesti todetaan, että sopimusta ja 

korvausmäärää ei ole tarpeen muuttaa, ei asiaa tarvitse käsitellä sopimuskunnissa 

sopimuksen muutosasiana. 

 

Sopimuskunnalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus molemmin puolin päättyväksi kolmen (3) 

kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 

 

 

 

 



VAHINGONKORVAUSVASTUU 

   

Vahingonkorvauslain mukaan kunnalle viranhaltijan virheellisestä menettelystä aiheutuva 

korvausvelvollisuus kuuluu Säkylän kunnan maksettavaksi. Mikäli korvaus aiheutuu Oripään 

kunnan toimielimen päätöksen täytäntöönpanosta, korvausvelvollisuus kuuluu Oripään 

kunnan maksettavaksi.  

 

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

 

Tästä sopimuksesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen 

käräjäoikeudessa. 

 

VOIMAANTULO 

 

Tämä sopimus astuu voimaan 1.5.2019 tai, jos sopimuksen hyväksyminen viivästyy huhtikuun 

2019 jälkeiseen ajankohtaan, sen jälkeen, kun sopimus on molemmissa kunnissa hyväksytty. 

 

 Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 


