Sopimus lvi-tarkastajan tehtävien toteuttamisesta
1. Sopimusosapuolet
Järvenpään kaupunki (0126541-4) ("Järvenpää")
PL 41
04401 Järvenpää
Tuusulan kunta (0131661-3) ("Tuusula")
PL 60
04301 Tuusula
2. Sopimuksen tarkoitus
Lvi-tarkastaja on virkasuhteessa Järvenpäähän ja tämän sopimuksen nojalla Tuusula ostaa 50
% viranhaltijan työpanoksesta. Järvenpään tehtävään asettama viranhaltija huolehtii myös
Tuusulan lvi-tarkastajan tehtävistä kaupungin toiminta- ja hallintosääntöjen määrittelemällä
tavalla. Kyseessä on kuntalain 76.3 §:n mukainen sopimus.
3. Virkavelvollisuus
Viranhaltija on tehtäviä hoitaessaan virkavastuun alainen. Suorittaessaan virkatehtäviään
toisessa kunnassa, viranhaltija on velvollinen noudattamaan tämän kunnan sääntöjä ja
toimivaltaisen viranomaisen antamia ohjeita. Tuusulalla on oikeus ohjata ja valvoa
viranhaltijan toimintaa silloin, kun on kyse siihen liittyvistä toimista. Työnantajan
velvollisuuksista viranhaltijaan nähden huolehtii Järvenpää.
4. Työpanoksen jakaminen
Palvelun tuottajana on Järvenpään kaupunki. Tuusulan kunta ostaa LVI-tarkastajan
työpanoksesta vuositasolla 50 %. Virantoimituspaikkoina ovat Järvenpään kaupunki ja
Tuusulan kunta. LVI-tarkastaja työskentelee lähtökohtaisesti vuoroviikoin molemmissa
kunnissa, tästä voidaan työtilanteen niin vaatiessa poiketa, jolloin viranhaltija on etukäteen
yhteydessä molempiin sopimusosapuoliin.
Viranhaltijan irtisanoutuessa kumpikin sopimuspuoli vastaa lvi-tarkastajan tehtävien
järjestämisestä siihen saakka, kunnes uusi viranhaltija nimitetään. Ennen uuden viranhaltijan
valintaa kuullaan Tuusulan kuntaa.
Järvenpää työnantajana päättää viranhaltijan vuosilomien ajankohdan kuultuaan ensin
Tuusulan kuntaa
5. Kustannusten jakaminen
Kustannukset jaetaan tasan sopijaosapuolten kesken seuraavien menoerien osalta:
 henkilöstökustannukset sisältäen palkkakulut, palkan sivukulut, rekrytointi-, koulutusja puhelinkustannukset sekä työterveyshuollon kulut.

Muut kustannukset jaetaan seuraavasti:
 Työtilat: kumpikin sopimusosapuoli vastaa tarkoituksenmukaisten tilojen
järjestämisestä omalla kustannuksellaan
 Matkakustannukset: viranhaltija laskuttaa työtehtävistä aiheutuvat matkakustannukset
siltä sopimusosapuolelta, jonka tehtävien hoidosta ne aiheutuvat.
 Tietoliikenne: kumpikin sopimusosapuoli järjestää tietokoneen, tarvittavat
tietoliikenneyhteydet ja vastaa niiden kustannuksista.
 Tavanomaiset toimistotarvikkeet ja -kalusteet: kumpikin sopimusosapuoli vastaa
kustannuksista omalta osaltaan.
Periaatteena muiden mahdollisesti aiheutuvien kustannusten osalta on, että niistä vastaa se
kunta, josta ne aiheutuvat.
6. Laskutus
Järvenpään kaupunki laskuttaa Tuusulan kuntaa neljännesvuosittain.
Laskutustiedot:
Tuusulan kunta
verkkolaskutunnus ja osoite:
ovt-tunnus 003701316613
verkkolaskuosoite 003701316613
operaattori CGI (välittäjän tunnus 003703575029)
Tilausviite: 1830002
kunnan y-tunnus 0131661-3
7. Muutoksenhaku viranhaltijan päätöksiin
Päätökseen, jonka lvi-tarkastaja on tehnyt Tuusulan kunnan tehtäviä hoitaessaan, haetaan
muutosta siten kuin päätöksen tekijänä olisi Tuusulan kunnan viranhaltija.
8. Vahingonkorvausvastuu
Lvi-tarkastajan tehtävässä noudatetaan vahingonkorvausvelvollisuuden osalta
vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun säännöksiä työnantajan ja julkisyhteisön
korvausvastuusta sekä 4 luvun säännöksiä työntekijän ja virkamiehen korvausvastuusta.
Vahingonkorvausvelvollisuus kohdistuu siihen kuntaan, jonka tehtävän hoidossa vahinko on
sattunut.
9. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Noudatettava irtisanomisaika on 6 kk irtisanomishetkestä.
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin
neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan
hallintoriita-asiana Helsingin hallinto-oikeudessa.
11. Salassapito
Osapuolet sitoutuvat pitämään toisiltaan saamansa liike- ja ammattisalaisuudet ja muut
luottamukselliset tiedot salassa sekä olemaan ilmaisematta näitä tietoja kolmansille
osapuolille.
12. Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Sopimus
astuu voimaan osapuolten toimivaltaisten viranomaisten hyväksyttyä sen ja sopimuksen tultua
allekirjoitetuksi.

Järvenpäässä 7 päivänä lokakuuta 2019
Tuusulassa 7. päivänä lokakuuta 2019

JÄRVENPÄÄN
KAUPUNGINHALLITUS

TUUSULAN KUNTA
KASVU JA YMPÄRISTÖ TOIMIALUE

