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nrruÄ-poHJAr{IvIAJu\I pELAsrusroIMEN
YHTEI S TOIMINTA S OPIMUS

SOPIJAPUOLET

Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavarq Kurikan, Lapuan, SeinäjoenjaÄhterin
kaupungit sekä Alahännän Evijlwen, ILuajoen, Isojoen, Jurvarl Karijoe4 Jalasjärven"
Kortesjärven, Kuortaneen,Lappajäwen, Lehtimäen, Nurmorq gsinin, Teuva4 Töysän,
Vimpelin, Ylihännän ja Ylistaron kunnat

SOPIMUKSEN TARKOITUS

TäIlä sopimuksella yllämainitut kuonat sopivat pelastustoimen alueiden muodostamisesta
annehnr lain l2l4/200t 4 $:ssä tarkoitetun alueellisen pelastustoimen jfieståimisestii
valtioneuvoston vahvistamalla Etelä-Polr$anmaan pelastustoimen alueella.

HALLINTO

Alueellisen pelastustoimen hallinoosta vastaa Seiniijoeu kaupunki, jonka ylläpitämä
pelastuslaitos vastaa pelastuslain 3 $:n mukaisten tehtävien hoitamisesta Etelä-Po$anmaan
pelastustoimen alueella. Pela.stustoimi organisoidaan hallinnosta vastaavan Seiniijoen
kaupr:ngin liikelaitokseksi.

Pelastustoimi toteutetaan alueellisesti lainsäedännö4 sisäasiainministeriön päiitösten ja
ohjeiden sekä pelastuslaitoksenjohtokunmn hyväks1män palvelutason mgkaisesti
pelastuslaitoksen toimintasuunnitehnassa wosittain tarkemmin hyväksyrrällä tavalla.

Lisäksi Etelä-Po$annraanpelastuslaitos vastaa erikseen säädetyllä ja johtosäännössä
määrätyllä tavalla sopijalcuntien varautumiseen (mm. väestönsuojelutehtävät ja
poikkeusoloihin varautuminen) kuuluvien tehtävisn koordinoinnista, ö[iyvahinkojen
totjunnasta ja vaarallisten aineiden valvonnasta" vesisukelluksesta" osaliistum,isesL muuhun
pelastuspalveluun, yhteistoiminnasta muiden kunnsn toimialojen kanssa kalusto- jamurm
avun saamiseksi pelastustoimessa ja toimialaan soveltuvan virka-avr:n anta^misesta muille
viranomaisille.

2$ PELASTUSLAITOKSEN JOI TOKUNTA

Pelastuslaitoksen hallinroa varten Seinäjoen kaupungin valtuusto asettaa toinnikaudekseen
Etellt-Po$anmaan pelastuslaitoksen johtokunnan kuntien ehdokkaista, joiden tulee edrutaa
alueellisuutta.
Johtokuntaan krnrluu 12 jäsentä, ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Johtokunta toieii Seinäjoen kaupungin hallituksen alaisena.
Scinäjoen kaupungin valtuusto nimeäå johtoknnnan jäsenistii puhee4iohtajan ja
varapuheeqiohtajan.

Pelasnrslaitoksen johtokunnan tehtåvistå, toiminnan muodoista ja asioiden esittelystä
johtokunnan kokouksissamätuätäitn Seinäjoen kaupungin hyväksymässä johtosäåinnössä.



'tf

3$

4$

PELASTUSJOHTAJA

Pelastuslaitolsen johtajana toimii pelastusjohtaj4 joka on virkasuhteessa Seiniijoen
kaupr:ukiin.

Pelastusjohtajan valitsee pelastuslaitoksen johtokunta.

Pelastusjohtajaa tehtlivistä ja ratkaisuvallasta määrätään pelastuslaitolsen johtosäiinnössä.

ETELÄ-POHJANMAAN PELAS TUSTOIMEN NEWOTTELUKUNTA

Pelasu.rslaitoksenjohtokunta kutsuu koolle tarvittaess4 ladtenkin vähintiiiin wosittain,
sopijakuntien kunnallisjohdon Etelä-Pohianm'an pelasfustoimen neuvottetutuntaan.
Newottelulcunnassa or myös edustettuna sopimushenkilöstö (I hlö) ja muut
sopimuspdokuntien edustajat (1 hlö) ja rmmattihenkilösttin edustus (l blö).

5$ PALIfELUTASO

6$

Pelastuslaitoksen johtokunta päättääpelastustoimen palvelutasosta hmtia kuultuaan.
Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettåvät voimavaratja määriteltävä
onnettomuuksien ehkEiisyn, pelastustoiminnanja väestönsuojelunpalvelujen taso sekä
suunnitelnra niiden kehittämiseksi. Pålåt{ts laaditaan olemaan voimassa valtuustokausittain.

MkäIi kunta haluaa asettaa kunnallisenpalvelrtrasotavoitteen johtokunnan hyväkrymåiä
tasoa korkearnmaksi, tulee ao. kunnan valfiruston osoifiaa riitfävä mälträraha palveiujen
toteuttamiseer-

KALUSTO JA VARUSTEET

Pelastuslaitoksen hankinnat suoritetaan om?qa tai yhteistyössä muiden pelastuslaitosten
kanssa johtokunnan hyväkErman investointipäätöksen seke talousawion rajoissa,

Huoltotoiminnoissa olevan henkilöstön määrä mitoitetaan pelastuslaitolsen tarpeiden
nukaan, ottaen huomioon yksiköiden våilitön lähtiivatrnius ja lähtöjen maAra s&e
ulkopuoli sten palvelujen kysyota.

Muiden palvelqien tuottamisösta paAffiii johtokunta.

7$ KIINTEISTÖT

Pelastuslaitoksen käytössä olevat paloasemat, muut tilat ja kiinteistOt sekå niiden
kunuossapito säilryät alkuperäisilltt omistajilla.

Pelastr.rslaitoksen käyttöC'n f,föhemmin tulevista tiloista päättåä johtokunta.

Pelastr:slaitos rnrokraatanritsemansa tilat ensisiiassa lcunnilta. Vuolrien yhtenäiset
määräygrmisperusteet vahvistaa johtokunta



8$ SOPIMTJKSET

Pelastuslaitoksen johtokunta voi tehdä toimialaansa kuuluvia sopimuksia.

e$ TALOUDENHOITO

Pelastuslaitoksen taloudenhoidosta vastaa Seinäjoen kaupunki.

Pelastuslaitos on liikelaitos Seinäjoen kaupungln kirjanpidossa. Seinäjoen kauprmgin
valhrusto hyväksyy talousaryion pelastuslaitoksen johtohmnan esityksestä.

Pelastrrslaitoksen johtokunta määrittelee muut toiminnalliset ja toinrinta-alueittaiset
tulosyksiköt.
Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyy tulosyksiköiden käyttösuunniteLnaq joissa osoitetaan

määrårahat pelastuslaitoksen toiminnallisiin ja toiminta-alueellisiin tehfiiviin ja
pelastuslaitoksen muihin toimintoihin sekä mälirää lnmtien maksuosuudet.

KUSTAhINUSTENJAKO

Asukaslurrun mukainen osulul

Asukasluvun mukaineu osuus (€/asukas) muodostuu pelastuslaitoksen hallinnosta,
investoinneistå selrä wosittaisista kåyttötalousmenoista.

Erityisvelvoittcet

Kuilkin sopdakunnan erityisvelvoitteista ja johtokmnan måtärittelemän
palvelutasopäåtöksen ylittävistå palveluista aiheutuvat kusbnnukset maksaå ao. sopijakunta.

Pelastuslaitoksen muiden palveluiden kustannukset

Pela$tuslah ulkopuolisten palveluiden osalta kustannulset maksavat palveluiden käyttåjåt.
Tällaistcn palveluiden tulot ja menot on eriteltävä luotettavasti kirjapidossa.
Sisäisten kustannrrsten perusteet hyväksyy johtokunta.

Kuntien maksuozuudet talousarvion mukaisiin }ustannuksiin.maksetaan kuukausittain
leukin kurrkauden 15. päivåän mennessä- Lopulliset naksuosuudet tasataan tilikausittain
Seinäjoen kaupwrgin valtuuston hryäksyttyä pelastuslaitoksen tilinpåliitösten osana
kaupungin tilinpäåtöstä..Lopulliset maksuosuudet maksetaan tai liikaa peritty maksuosuus
palautetaan vuosittain hcinäkuun loppuun mennessä kuittaamalla tai hryitiimällä ao.
talousarviovuoden ennakoita.

Maksun viivästyessä Seinåjoen kaupunki perii korkolain 4 $ 3. momentin mukaisen
viivästyskoron.

Tarkcrnmat määräykset talousawion sitowudesb ja käyttösuunnitelnien hyväksSmiscstä ja
muistataloudenhoitoon tiitgvistä asioista annetåanpelasnulaitoksen johtosäännössä ja
Seinäjoen kaupungin antamissa säånnöissä.

l0 $ YHTETSTOIMINTASOPIMLTKSENMULTTTAMINEN

Yateistoimintasopimuksen muutolsista päätetään kuntalain 79 $:n I momentin
tarkoittamalla tavalla.
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S OPIMTJKS EN PÄÄTT1A4INEN
Sopimuksen purkautuessa tai muutoin päätfyessä yhden 1si usgemman kunnan aluejaon tai
lainsäädännön muuttumisen rnroksi tai kuntien muuttaessa yhteistoiminnan nuotoa
pelastuslaitoksella oleva ja sille sopimuksen voimaantullessa koryauksetta luovutettu
onaisuus palautuu ilaan eri korvausta ao. sopiiakunnille siinå kuanossa kuin se sopimuksen
päåttyessä on. Sopimuskaudella hankittu kiiyftöomaisuus jaetaan korvauksetta ao.
sopijakunnille hankintaozuuksien suhteessa. Sopimuksen prukautuessa pelastuslaitoksen
taseen osoifia^orat varat jaetsan tai velkoihin peritäiin ao. krrnnilta osuus l0 $:ssä määrätyn
kurtien väIisen kustannuste4laon periaatteella.

Sopimuksesta irtaantuvakunta sitoutuu ottamaan alueellaan toimivanpelastuslaitoksen
henkilöstön palvelukseensa vastaaviin palvelusuhteisiin" joissa he ovat Seinäjoen kaupungin
palvelusuhteessa pelastuslaitoksessa toimiessaan, ja vastaavilla palvelusuhteen ehdoiila.

ERIMIELIS YT|I(S IBN RATKAISEMINEN

Tästå sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Vaasan haltinto-
oikeudessa.

VOII4AÄNTULO

Tåhnä sopimus on hyvåiksytty Etelä-Poljanmaan pelastustoimialueen
kuntien valtuustojen päätöksillä.
Sopimus astuu voimaan 1.1.2008.
Aikaisempi kunnan valtuustojen 26.8.20A2 hyvriksymä sopimus kumotaan 1.1.2009

Johtokunnan puheenjohtaj a
Etela-Pohjanmaan pelastuslaitos

Pelastusjohtaja
Etelå-Po\iamas n pelastuslaitos




