SOPIMUS KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN
VIRANHALTIJATEHTÄVIEN PALVELUISTA
1. Sopijaosapuolet
Ostaja:
Toholammin kunta
Y-tunnus: 0182779-8
69300 TOHOLAMPI
puh. 040 1505200
etunimi.sukunimi@toholampi.fi
Myyjä:
Ylivieskan kaupunki
Y-tunnus: 0190557-3
PL 70
84101 YLIVIESKA
puh. 08 – 42941
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi
2. Sopimuksen kohde
a. Toholammin kunta ostaa kuntalain (410/2015) 54 §:n mukaisesti Ylivieskan
kaupungilta rakennusvalvontaviranomaisen valmistelu- ja virkatehtäviä ja siirtää
virkatehtävät virkavastuulla Ylivieskan kaupungin ympäristöpalveluiden
rakennusvalvonnan viranhaltijan tehtäväksi.
b. Palvelun myyjä voi käyttää muuhun kuin virkavastuulla tehtävään
valmistelutyöhön myös työsuhteista, ammattitaitoista työntekijäänsä.
c. Toholammin kunnan rakennusvalvontaviranomainen vastaa työntekijän
ohjauksesta.
d. Toholammin kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi harkitsemallaan tavalla
siirtää toimivaltaansa valmistelu- ja virkatehtäviä virkavastuulla hoitavalle
Ylivieskan kaupungin viranhaltijalle (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 21 §
4 mom. ja Kuntalaki 410/2015, 91 §).
e. Toholammin kunta vastaa palvelun laadusta ja riittävyydestä.
f. Ylivieskan kaupungin ympäristöpalvelut/rakennusvalvonta ilmoittaa Toholammin
kunnalle palvelusta virkavastuulla vastaavan henkilön nimen ja yhteystiedot.
3. Hinta ja laskutus
a. Tehtävään käytettävän työntekijän hinta on 48 €/ tunti (alv 0 %), minkä lisäksi
ostaja maksaa matkakorvaukset Ylivieskan kaupungintalon ja Toholammin
kunnantalon väliltä. Toholammin kunta maksaa KVTES:n mukaisesti työhön
liittyvät virka- ja virantoimitusmatkat. Matka-aika Ylivieskan kaupungintalon ja
Toholammin kunnantalon välillä on työaikaa. Hinta sidotaan KVTES:n
palkkatason kehitykseen.

b. Laskutus tapahtuu jälkikäteen tehtyjen työpäivien ja työmatkojen mukaan
kuukausittain.
4. Sopimusaika ja palvelun määrä
a. Tämä sopimus astuu voimaan kun molemmat sopijapuolet ovat sen
hyväksyneet.
b. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
c. Sopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin yksi kuukausi.
d. Palvelun määrästä sovitaan erikseen tarpeen mukaan.
e. Ylivieskan kaupunki ei tarjoa palvelua Ylivieskan kaupungin ns. sulkupäivien
aikana (esim. ns. kesäsulku heinäkuussa ja mahdollinen joulunajan sulku).
f. Muusta mahdollisesta palvelusta ja palvelun tuottamisen yksityiskohdista
sovitaan erikseen.
5. Tilat, välineet ja palveluvarustus
Toimipiste on tarvittaessa Toholammin kunnantalolla, jossa on työhuone ja
työasema, josta on yhteydet tarvittaviin järjestelmiin.
6. Yhteyshenkilöt
Toholammin kunta: tekninen johtaja Juha Hopeavuori
Ylivieskan kaupunki: ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho
7. Salassapito
Sopimuksen mukaisissa tehtävissä olevat henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

Allekirjoitukset
Toholammilla, ___ .

______________kuuta 2020

TOHOLAMMIN KUNTA

_____________________________

____________________________

Ylivieskassa, ____ . _____________kuuta 2020
YLIVIESKAN KAUPUNKI

______________________________
Tapio Koistinaho, ympäristöpäällikkö

