
Pohjois-Satakunnan Peruspalvelu-Liikelaitoskuntayhtymä (PoSa)       
 
 

Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus 
 
Hyväksytty:   PoSan jäsenkunnat: 

Honkajoen kunnanvaltuusto  30.3.2009 §17 
  Jämijärven kunnanvaltuusto  23.3.2009 §26 
  Kankaanpään kaupunginvaltuusto  16.2.2009 §21 
  Karvian kunnanvaltuusto  30.3.2009 §34 
  Siikaisten kunnanvaltuusto  19.2.2009 §12 
 
  Osajäsenkunnat: 
  Merikarvian kunnanvaltuusto  9.3.2009 §24 
  Pomarkun kunnanvaltuusto  12.3.2009 §31 
 
   
 
Sopimus Merikarvian ja Pomarkun kuntien osajäsenyydestä sekä näiden kuntien 
ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymä PoSan toimesta 
 
1 §  
SOPIJAOSAPUOLET  
Tämän sopimuksen sopijaosapuolia ovat Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten 
kunnat, Kankaanpään kaupunki,  Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymä 
(myöh. tässä sopimuksessa PoSa) sekä Merikarvian ja Pomarkun kunnat 
(myöh. tässä sopimuksessa Osajäsenkunta).  
 
Sopijaosapuolet sopivat  PoSan osajäsenyydestä  sekä PoSan tuottamien 
ympäristöterveydenhuollon palveluiden ostopalvelusta.  
 
2 §  
SOPIMUKSEN TARKOITUS  
Tällä sopimuksella sopijaosapuolet sopivat kansanterveyslain 1 §:ssä määriteltyjen 
ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisestä seudullisesti.  
Osajäsenkunnat ja PoSa muodostavat yhteisen kuntalain 77 §:n mukaan toimivan toimielimen 
(PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta), jonka tehtävänä on toimia ympäristöterveyden-
huollon lakien mukaisena viranomaisena.  
 
Tämä sopimus täydentää PoSan perussopimusta, ja tämän liitesopimuksen määräykset 
ovat täydentäviä varsinaiseen PoSan perussopimukseen nähden.  
 
3 §  
HALLINNON JA PÄÄTÖKSENTEON JÄRJESTÄMINEN  



Hallinnosta vastaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymä Posa. 
Ympäristöpalveluiden yksikkö on sijoitettu PoSan organisaatioon erilliseksi taseyksiköksi. 
Toimielimenä on PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta, joka toimii PoSan johtokunnan 
alaisena. Ympäristö- ja terveyslautakunnan esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja.   
Osajäsenkunnalla on yksi jäsen ympäristö- ja terveyslautakunnassa (ja henkilökohtainen 
varajäsen).  
 
Lautakunnan tehtävistä ja toiminnan muodoista lautakunnan kokouksissa määrätään PoSan 
perussopimuksessa ja toimintaan sovelletaan PoSan hallinto- ja muita sääntöjä.  
 
 
 
 
4 §  
HENKILÖSTÖ  
PoSan ympäristöterveydenhuoltoon perustetaan osajäsenkuntien tässä sopimuksessa 
mainittujen palveluiden järjestämiseen vaadittava yksi terveystarkastajan ja yksi eläinlääkärin 
virka. Merikarvian ja Pomarkun kunnilla ei ole sopimushetkellä kyseisiä virkoja, joten 
henkilöstön siirtymisen ehdoista ei tarvitse tässä sopimuksessa sopia. 
 
 
 
5 §  
KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA –  PALVELUSOPIMUS  
Jäsenkuntien yhteisenä tilaajalautakuntana toimii perusturvalautakunta (Kankaanpään 
kaupungin organisaatiossa)  ja vastaa näin ollen ympäristöpalveluiden järjestämisestä PoSan 
jäsenkuntien alueella. Perusturvalautakunnan johdolla valmistellaan vuosittain kullekin 
jäsenkunnalle palvelusopimus, joka toimii palvelujen tilaussopimuksena jäsenkunnan ja 
PoSan kesken. 
 
Osajäsenkuntien tilaajana toimivat  näiden kuntien kunnanhallitukset ja niiden kanssa 
tehdään vuosittain samanmuotoiset palvelusopimukset. 
 
 
 
6 §  
TALOUS JA KUSTANNUSTEN JAKO  
Toimintakulut jaetaan terveysvalvonnassa asukaslukujen suhteessa. Eläinlääkintähuollossa 
kulut jaetaan suoriteperusteisesti siten, kuin ympäristölautakunta siitä tarkemmin päättää.  
 
PoSa perii tuottamistaan palveluista sellaiset maksut, että sen taloudellinen toimintaedellytys 
pystytään turvaamaan pitkäjänteisesti.  
Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. 
 
PoSan hallinto antaa osajäsenkuntien käyttöön niiden tarvitsemat tiedot taloudesta ja 
hallinnosta. Sopijakunnilla on oikeus tutustua ympäristöterveydenhuollon kirjanpitoon ja 
hallintoon.  



 
 
7 §  
TOIMINNAN MAKSUTUOTOT  
Ympäristölautakunnalla on oikeus määritellä lainsäädännön perustella määrättävät taksat. 
Taksoista päätetään PoSan johtosäännössä määritellyllä tavalla. Maksuista kertyvät tuotot 
kirjataan yksikön tuotoiksi ja ne voidaan käyttää toiminnan rahoittamiseen.  
 
8 §  
KALUSTO JA VARUSTEET  
Merikarvian ja Pomarkun kunnista ei osajäsenyyden myötä siirry vanhaa kalustoa PoSaan. 
Uuden kaluston hankinnasta vastaa ympäristöpalveluiden yksikkö. Kaluston hankinta 
tapahtuu talousarvion puitteissa. Hankinnoista aiheutuvat kustannukset jaetaan sopijakuntien 
kesken sopimuksen 6 §:ssä mainitun kustannusjakoperusteen mukaisesti. Kalusto kirjataan 
Posan omaisuudeksi ja luetteloidaan. Jos osajäsenkunta haluaa erityiskalustoa, on sen 
hankkiminen mahdollista kunnan kustannuksella ja ympäristölautakunnan hyväksynnällä.  
 
9 §  
KIINTEISTÖT JA TOIMIPISTEET  
Osajäsenkunnat vuokraavat tarvittavat toimitilat eläinlääkäreille Merikarvialla ja Pomarkussa. 
Eläinlääkäreiden toimipisteistä ja lähipalvelupisteistä koko PoSan alueella tehdään selvitys 
vuoden 2009 aikana.
 
Terveysvalvonta toimii Posan toimipaikassa Kankaanpäässä (Tapalankatu 20). 
Jatkossa toimipisteitä on kunnissa PoSan johtokunnan päättämässä laajuudessa.  
 
 
10 §  
TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIETOTURVA  
Osajäsenkunnat sitoutuvat ylläpitämään tietojärjestelmiä ja tietoturvaa sillä tasolla, että se 
mahdollistaa yhteistoimintayksikön joustavan ja turvallisen toiminnan.  
 
11 §  
MUUT SOPIMUKSET  
Sopimuksen solmimishetkellä voimassaolevat tämän sopimuksen toimialaan kuuluvat kuntien 
välistä yhteistoimintaa koskevat sopimukset raukeavat ilman erillistä irtisanomista tai päätöstä 
tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä. Ennen sopimuksen voimaantuloa on kuitenkin 
varmistettava, että palveluiden järjestäminen jatkuu katkeamattomana.  
 
12 §  
OSAJÄSENYYSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN  
Tämän sopimuksen muutoksia koskevat päätökset tehdään PoSan jäsenkuntien sekä 
osajäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Kuitenkaan PoSan uusien jäsenkuntien 
tai osajäsenkuntien jäseneksiottamiseen ei tarvita nykyisten osajäsenkuntien hyväksymis-
menettelyä, kuten ei myöskään PoSan perussääntöön taikka muihin johtosääntöihin tulevista 
mahdollisista muutoksista. 
  



 
 
13 §  
VAHINGONKORVAUSVASTUU  
Ympäristöterveydenhuollon hoitamisessa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen kustannukset 
kirjataan yhteisiin kustannuksiin ja jotka jaetaan jäsen- ja osajäsenkunnille PoSan 
hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 
 
 
 
14 §  
ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN  
Kaikki mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisillä 
neuvotteluilla. Jos yhteisymmärrykseen ei näin päästä asia käsitellään hallintoriita-asiana 
hallinto-oikeudessa.  
 
 
15 §  
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN  
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.  
PoSan osajäsenyydestä eroamisesta, PoSan purkamisesta ja loppuselvityksestä määrätään 
PoSan perussopimuksessa. 
 
Osajäsen Ympäristöterveydenhuollon palveluiden osalta palveluiden ostamisesta sovitaan 
vuotuisella palvelusopimuksella. Palvelusopimusneuvottelut seuraavan vuoden palveluita 
koskien käydään vuosittain osajäsenkunnan ja PoSan välillä 30.6. mennessä.  
 
Osajäsenyydestä irtaantuva osajäsenkunta sitoutuu ottamaan omalta osaltaan PoSan 
ympäristöterveydenhuoltoon perustetun henkilöstön (tämän sopimuksen §4) palvelukseensa 
vastaavilla ehdoilla ja vastaaviin virkoihin, missä he ovat PoSan ympäristöterveydenhuollossa 
toimiessaan taikka osajäsenkunta vaihtoehtoisesti korvaa tämän henkilöstön palkkaamisesta 
aiheutuvat kulut rahallisesti PoSalle kahden irtisanomista / palvelujen vähentämistä 
seuraavan kahden kalenterivuoden ajalta täysimääräisesti.   
  
 
16 §  
SOPIMUKSEN VOIMAANTULO 
 
Tämä sopimus tulee voimaan 1.4.2009 alkaen.  
 
Tämä sopimus on laadittu ja allekirjoitettu 7 samansanaisena kappaleena, joista yksi kappale 
annetaan kullekin PoSan jäsen- ja  osajäsenkunnalle . 
 
 
 
 
 



Honkajoen kunnanhallitus 

 

 

Mauno Mäkiranta Leena Kamppi 

kunnanjohtaja sivistystoimenjohtaja 

 

 

Jämijärven kunnanhallitus 

 

 

Esa Ala-Karvia Matti Leppihalme 

kunnanjohtaja kh:n pj 

 

 

Karvian kunnanhallitus 

 

 

Tarja Hosiasluoma Sami Laitila 

vs kunnanjohtaja kh:n pj 

 

 

Kankaanpään kaupunginhallitus 

 

 

Paavo Karttunen Mika Hatanpää 

kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri 

 

 

Siikaisten kunnanhallitus 

 

 

Päivi Rantanen Antti Vuorela 

vs. kunnanjohtaja kh:n pj 

 

 

Merikarvian kunnanhallitus 

 

 

Pentti Ala-luopa Jorma Huuhtanen 

kunnanjohtaja kehittämisjohtaja 

 

 

Pomarkun kunnanhallitus 

 

 

Eero Mattson  Nina Merilahti 

kunnanjohtaja vs kunnansihteeri 


