Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus
1. Sopimuksen osapuolet
Akaan, Ikaalisten, Kangasalan, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden,
Parkanon, Sastamalan, Tampereen, Valkeakosken, Virtain ja Yläjärven
kaupungit sekä Hämeenkyrön, Juupajoen, Kihniön, Kuhmoisten,
Lempäälän, Pirkkalan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Ruoveden, Urjalan ja
Vesilahden kunnat.
2. Sopimuksen tarkoitus
Tällä sopimuksella yllämainitut kunnat sopivat pelastustoimen
järjestämisestä alueellaan pelastuslain (379/2011) 24 §:n mukaisella
tavalla.
3. Pirkanmaan pelastuslaitos
Pelastustoimen tehtävien hoitamisesta huolehtii Pirkanmaan
pelastuslaitos, joka on Tampereen kaupungin ylläpitämä itsenäinen
taseyksikkö Tampereen kaupunginhallituksen alaisuudessa.
Pelastuslaitoksen tehtävistä määrätään tarkemmin pelastustoimen
lainsäädännössä sekä Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännössä
.
4. Hallinto
Pelastustoimen hallinnosta vastaa Tampereen kaupunki.
Hallinnossa noudatetaan Tampereen kaupungin sääntöjä ja määräyksiä.
Pelastustoimi toteutetaan alueellisesti lainsäädännön, sisäministeriön
päätösten ja ohjeiden, kuntien erityisolosuhteiden sekä hyväksytyn
palvelutasopäätöksen mukaisesti pelastuslaitoksen
toimintasuunnitelmassa vuosittain tarkemmin hyväksytyllä tavalla.
5. Neuvottelukunta
Sopijakuntien yhteistyöelimenä on neuvottelukunta, jonka jäsenet valitaan
viimeisimmän kunnallisvaalin tuloksen perusteella.
Neuvottelukuntaan valitaan Tampereelta kolme (3) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet, Tampereen kaupunkiseudun kunnista kolme
(3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä muista
kunnista yhteensä neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Jäsenet ja varajäsenet valitaan Tampereen kaupunkiseudun kuntien
kesken ja muiden kuntien kesken kiertävästi yhteisesti sovittavien

periaatteiden mukaan.
Neuvottelukunta nimetään Tampereen kaupunginhallituksessa kuntien
ehdotusten mukaisesti.
Tampereen kaupunginhallitus valitsee neuvottelukunnan puheen- johtajan
ja varapuheenjohtajan.
Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä ehdotus talousarvioksi ja
taloussuunnitelmaksi, ehdotus palvelutasopäätökseksi sekä muita
ehdotuksia pelastustoimen kehittämiseksi. Lisäksi neuvottelukunta seuraa
pelastuslaitoksen toimintaa ja kehittämistä.
6. Pelastusjohtaja
Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtajana toimii pelastusjohtaja
, , joka on
virkasuhteessa Tampereen kaupunkiin.
Pelastusjohtajan valitsee Tampereen kaupunginhallitus, ja hänen
tehtävistään määrätään Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännössä.
7. Henkilöstö
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on tarkoituksenmukainen määrä
henkilöstöä, joka on virka- tai työsuhteessa Tampereen kaupunkiin.
8. Palvelutaso
Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja
onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon
myös toiminta poikkeusoloissa (pelastuslaki 379/2011, 28 §).
Pirkanmaan pelastustoimen toimialueen palvelutaso perustuu
palvelutasopäätökseen, josta säädetään pelastuslain (379/2011) 29
§:ssä.
Palvelutasopäätöksestä päättää Tampereen kaupunginhallitus
Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukunnan esityksestä alueen
kuntia kuultuaan.
Kunnan halutessa em. palvelutasoa korkeampaa pelastustoimen
palvelujen tasoa vastaa se näiden palvelujen tuottamisesta aiheutuvista
kustannuksista.

9. Kalusto ja varusteet
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on toimintaansa varten
tarkoituksenmukainen kalusto ja varusteisto, jonka se hankkii joko
omistukseensa tai sopimuksin käyttöönsä.
10. Kiinteistöt
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on käytössään tarvittava määrä toimitiloja.
Pelastuslaitos ei pääsääntöisesti omista toimitilojaan vaan vuokraa ne
ensisijaisesti toimialueensa kunnilta. Toimitiloja hallinnoidaan erikseen
tehtävillä vuokrasopimuksilla.
11.Sopimukset
Pirkanmaan pelastuslaitos tekee tarvittavat sopimukset koskien
vapaaehtoispalokuntatoimintaa ja siihen liittyvää ensivastetoimintaa,
ensihoitopalveluja ja muuta yhteistoimintaa.
12. Talous ja taloudenhoito
Pirkanmaan pelastuslaitoksen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Tampereen
kaupunki. Pelastuslaitos on itsenäinen taseyksikkö Tampereen
kaupungin hallinnossa. Pelastustoimen neuvottelukunta tekee
esityksensä talousarvioksi, jonka Tampereen kaupunginvaltuusto
käsittelee.
Sopijakunnat maksavat Pirkanmaan pelastuslaitoksen nettokustannukset
kuntien talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa. Kunnan
asukaslukuna käytetään Tilastokeskuksen viimeisintä virallista vuoden
viimeisen päivän asukaslukua. Kunnilta perittäviin maksuosuuksiin
sisältyvät kaluston hankinnasta aiheutuvat poistot vähennettynä
hankintaan mahdollisesti saaduilla avustuksilla.
Mikäli jollakin sopijakunnalla on erityistarpeita palvelutasoon tai muihin
pelastustoimen hoitoon liittyvissä asioissa, näistä aiheutuvat kustannukset
maksaa ao. sopijakunta.
Kuntien maksuosuudet talousarvion mukaisiin kustannuksiin maksetaan
kuukausittain kunkin kuukauden 10. päivään mennessä.
Lopulliset maksuosuudet peritään tilikausittain Tampereen
kaupunginvaltuuston hyväksyttyä pelastuslaitoksen tilinpäätöksen osana
kaupungin tilinpäätöstä.
Lopulliset maksuosuudet maksetaan tai liikaa peritty maksuosuus
palautetaan vuosittain heinäkuun loppuun mennessä.

Maksun viivästyessä Tampereen kaupunki perii korkolain mukaisen
viivästyskoron.

13. Sopimuksen voimaantulo
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2021.
14. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
Yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään pelastuslain (379/2011)
24 §:n 3 mom. mukaisella tavalla.
15. Sopimuksen päättyminen
Sopimuksen purkautuessa tai muutoin päättyessä pelastuslaitoksella
oleva ja sille sopimuksen voimaantullessa korvauksetta luovutettu
omaisuus palautuu ilman eri korvausta sopijakunnille siinä kunnossa kuin
se sopimuksen päättyessä on. Sopimuskaudella hankitun
käyttöomaisuuden sopijakunnat lunastavat Tampereen kaupungilta kirjanpitoarvosta.
16. Vahingonkorvausvelvollisuus
Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa mahdollisesti
aiheutuvien vahinkojen kustannuksista sopijapuolet ovat vastuussa
sopimuksen 12. kohdassa määrättyjen perusteiden mukaisesti.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan
hallinto-oikeudessa.

