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Honkajoen kunnan ja Siikaisten kunnan välinen yhteistyösopimus rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä
Sopimuksen osapuolet
Honkajoen kunta (LY 0132697-7) ja Siikaisten kunta (LY 0139842-8)
Sopimuksen kohde
Tällä kuntalain 54 §:n mukaisella yhteistyösopimuksella sovitaan kuntien
maankäyttö- ja rakennuslain ja sitä seuraavien lakien ja määräysten mukaisista
tehtävistä ja viranomaisneuvonnasta.
MRL 21 § Kunnan rakennusvalvontaviranomainen
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu
monijäseninen toimielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus.
Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja. Jos
tehtävien hoitamisen kannalta on tarkoituksenmukaista, kunnilla voi olla yhteinen
rakennustarkastaja. Kunta voi myös antaa rakennusvalvontatehtävän sopimuksen nojalla
toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi.
Rakennustarkastajalta vaadittavasta kelpoisuudesta säädetään tarkemmin asetuksella.
Rakennusvalvontaviranomaisen toimivallan siirtämiseen sovelletaan, mitä kuntalaissa
(365/1995) säädetään. Hallintopakkoa ja oikaisuvaatimusta koskevaa asiaa ei kuitenkaan
saa siirtää viranhaltijan ratkaistavaksi.

Viranomaiset
Kummassakin sopijakunnassa on oma rakennusvalvontaviranomainen, Honkajoella
tekninen lautakunta ja Siikaisissa elinvoimalautakunta.
Viranhaltijayhteistyö
Honkajoen kunta on päättänyt hallintosäännössä rakennusvalvontaviranomaisen
toimivallan alaisten tehtävien delegoinnista viranhaltijalle.
Honkajoen kunnan rakennusvalvontaviranomainen siirtää em. lain mukaista
toimivaltaansa viranhaltijalle, joka on tämän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
Siikaisten kunnan tekninen johtaja.
Siikaisten kunnan tekninen johtaja toimii tarvittaessa Honkajoen kunnan
rakennustarkastajan viransijaisena. Sijaisuudesta sovitaan erikseen Honkajoen
kunnanjohtajan kanssa.
Sijaisuuden aikana Siikaisten kunnan tekninen johtaja vastaa virkavastuulla
Honkajoen kunnan hallintosäännössä rakennustarkastajan ratkaisuvaltaan
määritellyistä tehtävistä.
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Vs. rakennustarkastaja esittelee MRL 21 §:n mukaiset asiat Honkajoen kunnan
toimivaltaiselle lautakunnalle.
Honkajoen kunta järjestää viranhaltijan käyttöön työtilan ja tietokoneen sekä antaa
käyttöoikeudet tarvittaviin kunnan tietojärjestelmiin.
Siikaisten teknistä johtajaa avustaa rakennusvalvonnan tehtävien hoidossa
Honkajoen kunnan palveluksessa oleva toimistosihteeri.
Kustannusten korvaaminen
Honkajoen kunta maksaa tuntiveloituksen Siikaisten kunnan teknisen johtajan
kokonaispalkkakustannuksista sivukuluineen Siikaisten kunnan toimittamaa laskua
vastaan. Puhelinkuluja laskutetaan tehtyjen tuntien suhteessa toteutuneista
puhelinkuluista. Siikaisten kunta maksaa matkakustannukset viranhaltijalle
ajopäiväkirjan mukaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja laskuttaa
Honkajoen osuuden matkakuluista em. laskutuksen yhteydessä.
Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on määräaikainen ajalla 15.4.-31.12.2020.
Kumpi tahansa sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään kahden viikon
irtisanomisajalla.
Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
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