Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran,
Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta
1 § Sopimuksen osapuolet
Tämän yhteistoimintasopimuksen osapuolet ovat Juankosken ja
Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kunnat, joista
Siilinjärven kunta on isäntäkunta.
2 § Sopimuksen tarkoitus
Tämä on kuntalain 76 §:n 2 momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla Juankosken ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Tuusniemen ja Varpaisjärven kunnat antavat Siilinjärven kunnalle hoidettavaksi kansanterveyslain 1 §:ssä määritellyt kunnan ympäristöterveydenhuollon
tehtävät sekä lääkelain 54a §:ssä ja 54c §:ssä sekä eläinsuojelulain 15 §:ssä kunnalle määrätyt tehtävät seuraavasti:
elintarvikevalvonta
eläinlääkintähuolto sekä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta
terveydensuojelun valvonta
tuoteturvallisuusvalvonta
kemikaalivalvonta
tupakkavalvonta ja
nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta
alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden pienikokoisten seura- ja
harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäminen.
Tämän sopimuksen tavoitteena on purkamalla päällekkäisiä toimintoja ja rakenteita tehostaa ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitoa sekä osapuolten yhteistyöllä turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen suunnitelmallinen, säännöllinen, laadukas,
terveyshaittoja ja –vaaroja ehkäisevä valtakunnallisiin valvontaohjelmiin perustuva ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito. Yhteistoiminta-alueella turvataan ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa.
Sopimus koskee sopimuksen vahvistamishetkellä Nilsiän terveyspalveluiden, Lapinlahden terveysosaston, Maaningan ympäristötoimen, Rautavaaran terveyspalveluiden, Siilinjärven maankäyttöpalveluiden ja Varpaisjärven perusturvapalveluiden järjestämiä
ympäristöterveydenhuollon tehtäviä sekä Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymän järjestämiä ympäristöterveydenhuollon
palveluja.
Sopimuskunnat muodostavat ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamista varten yhteisen kuntalain 77 §:n mukaan toimivan
toimielimen (ympäristöterveyslautakunta).

3 § Ympäristöterveyslautakunta
Yhteistoiminnasta vastaa isäntäkuntana Siilinjärven kunta, missä
ympäristöterveydenhuollon tehtävät hoitaa perustettava ympäristöterveyslautakunta. Lautakunnan tehtävistä määrätään tarkemmin ympäristöterveyslautakunnan johtosäännössä, jonka hyväksyy Siilinjärven kunnan valtuusto kuultuaan muiden sopimuskuntien valtuustoja. Johtosäännössä määrätään myös asioiden esittelystä lautakunnassa. Kokous- yms. menettelyissä noudatetaan
Siilinjärven kunnan voimassa olevia sääntöjä kuten hallinto- ja
toimivaltasääntöä. Lautakunnan alaisuuteen voidaan perustaa
johtosäännössä erikseen määriteltäviä jaostoja.
Siilinjärven kunnan valtuusto asettaa ympäristöterveyslautakunnan toimikaudekseen. Lautakunnassa on yksi jäsen jokaisesta
sopimuskunnasta, ensimmäisessä lautakunnassa on kahdeksan
jäsentä. Sopimuskuntien valtuustot nimittävät yhteiseen lautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Ensimmäiseen lautakuntaan Lapinlahti ja Varpaisjärvi nimittävät yhteisesti yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Yhteistoiminta-alueella tapahtuvien kuntaliitosten yhteydessä lautakunnan jäsenten määrä vähenee sopimuskuntien lukumäärän
mukaiseksi seuraavan valtuustokauden alusta.
Lautakunnan puheenjohtajana on siilinjärveläinen luottamushenkilö. Varapuheenjohtajana on muiden sopimuskuntien nimeämä
edustaja siten, että varapuheenjohtajuus vaihtuu valtuustokausittain sopimuskuntien asukaslukujen mukaisessa järjestyksessä
suurimmasta pienimpään.
Isäntäkunnalla ei ole otto-oikeutta yhteiselle toimielimelle siirrettyihin asioihin lukuun ottamatta laillisuusvalvonnan, mukaan luettuna yhteistoimintasopimuksen ja kunnan hallintoa koskevien
määräystenmukaisuuden, edellyttämää otto-oikeutta.
4 § Ympäristöterveyskeskus
Siilinjärven kunnassa toimii tämän sopimuksen 2 §:ssä tarkoitettujen palvelujen tuottamista varten sopimuskuntien muodostaman
yhteistoiminta-alueen ympäristöterveyskeskus. Keskuksen johtajana on ympäristöterveysjohtaja. Perustamisvaiheessa ympäristöterveysjohtajan virka asetetaan sisäiseen hakuun, johtajan valitsee Siilinjärven kunnan toimivaltasäännön mukaisesti palvelualueen päällikkö sopimuskuntia kuultuaan. Jatkossa johtajan valitsee
ympäristöterveyslautakunta. Keskuksen toiminnasta määrätään
ympäristöterveyslautakunnan johtosäännössä.
5 § Henkilöstö

Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymän eläinlääkärit ja
terveystarkastajat, Lapinlahden kunnan eläinlääkärit, terveystarkastaja ja terveysvalvonnan johtaja, Nilsiän kaupungin eläinlääkärit ja terveystarkastaja sekä Maaningan, Rautavaaran ja Varpaisjärven kuntien eläinlääkärit siirretään Siilinjärven kunnan palvelukseen työsopimuslain ja kunnallisista viranhaltijoista annetun
lain liikkeen luovutusta koskevien määräysten mukaisesti

1.1.2011 lukien. Luettelo Siilinjärven kunnan ympäristöterveyskeskukseen siirtyvistä viran- ja toimenhaltijoista liitetään tähän
sopimukseen.
Siilinjärven kunta perustaa tarvittavat virat ja toteaa siirretyt työsuhteet. Samasta ajankohdasta sopimusosapuolet lakkauttavat
vastaavat virat ja toimet ja päättävät asianomaisten viran- ja toimenhaltijoiden palvelussuhteet.
Sopimusosapuolet vastaavat niistä siirretyn henkilöstön osalta
31.12.2010 mennessä ansaittujen ja Siilinjärven kunnassa pidettävien vuosilomien ja säästövapaiden kustannuksista (vuosilomapalkat ja lomarahat sivukuluineen) sekä 31.12.2010 mennessä
kertyneistä palkkasaatavista (työaika-, matka- ja muut mahdolliset
korvaukset sivukuluineen) ja vapaa-aikakorvausten kustannuksista.
Jos ympäristöterveyskeskuksen palvelukseen tämän sopimuksen
perusteella siirtynyt henkilö jää eläkkeelle, josta aiheutuu varhaiseläkemenoperusteista maksua, sen maksaminen määräytyy
Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan päätöksen (sopimuksen
tekohetkellä päätös 11.12.2008 § 13) mukaisesti.
Siilinjärven kunta ei irtisano tämän yhteistoimintasopimuksen perusteella palvelukseensa siirrettyjä viranhaltijoita eikä näissä tehtävissä Siilinjärven kunnan palveluksessa jo olevia työntekijöitä tai
viranhaltijoita työsopimuslain tai kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitetuilla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla viiden vuoden aikana henkilöstön siirtämisestä
uuden työnantajan palvelukseen. Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta
työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain tai kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitettua uutta työtehtävää tai
virkaa.

6 § Kiinteistöt ja toimitilat
Sopimusosapuolten ympäristöterveydenhuollon käytössä olevat
toimitilat ja kiinteistöt säilyvät osapuolten omistuksessa. Siilinjärven kunta vuokraa toiminnassa tarvittavat toimistotilat. Vuokran
määräytymisperusteet ovat yhdenmukaiset.
Eläinlääkärin vastaanottotilan ja siihen liittyvien sivutoimipisteiden
ylläpidon maksavat yhteisvastuullisesti ne kunnat, joita tilat palvelevat. Yhteisvastaanottojen kustannukset maksavat osalliskunnat.
Yhteistoiminta-alueella on alkuvaiheessa seuraavat ympäristöterveydenhuollon toimitilat:

Kunta
Juankoski
Kaavi
Tuusniemi

Lapinlahti
Varpaisjärvi

Nilsiä
Rautavaara
Maaninka
Siilinjärvi

Eläinlääkärin vastaanotto
X
sivutoimipiste
sivutoimipiste

Varsinainen ja sivutoimipiste määritellään
yhteistoiminnan alettua sen hetkisten
käyntimäärien perusteella
X
sivutoimipiste
X
tai
yhteisvastaanotto

Toimistotilat

X
Tarkastajalla kunnantalolla päivystysaika
kerran viikossa
X

X

X

Toimipisteverkosto arvioidaan vuonna 2013.
Ympäristöterveyskeskuksen käyttöön myöhemmin tulevat tilat rakentaa ja peruskorjaukset toteuttaa alueellaan kukin sijaintikunta
ja ne jäävät asianomaisen kunnan omistukseen. Ympäristöterveysyksikkö (Siilinjärven kunta) vuokraa tarvitsemansa toimistotilat
ensisijassa sopimuskunnilta.
7 § Kalusto ja laitteet

Yhteistoiminnan palvelujen tuottamiseen tarkoitetut ja liitteessä
luetellut muiden sopimuskuntien omistuksessa olevat laitteet ja
kalusto siirtyvät vastikkeetta Siilinjärven kunnan hallintaan ja
omistukseen käytettäväksi yhteistoiminnan palvelutuotannossa.
Siirrettyjen tuotantovälineiden arvoa ei lisätä yhteistoiminnan tuotantovälineiden arvoon suunnitelmapoistoja laskettaessa.
Sopimuksen voimaan tultua uuden kaluston ja uusien laitteiden
hankinnat tehdään ympäristöterveyslautakunnan talousarvioon
perustuen. Hankinnasta aiheutuvat kulut jaetaan 10 §:ssä mainituin perustein. Uusi kalusto ja uudet laitteet ovat Siilinjärven kunnan omaisuutta.

8 § Eläinlääkäripäivystys
Eläinlääkäripäivystyksessä turvataan palvelujen saatavuus ja laatu eläinlääkintähuoltolain ja sopimuksen 2 §:n mukaisesti. Eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä laaditaan erillinen, tätä sopimusta täydentävä sopimus.
9 § Tietohallinto

Tavoitteena on, että ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmät
yhdenmukaistetaan yhteistoiminta-alueella.
Sopimuskuntien omistamat ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmät, ohjelmistot, lisenssit sekä käyttöoikeus- ja ylläpitosopi-

mukset siirtyvät Siilinjärven kunnan ympäristöterveyskeskukselle
sopimusosapuolten suostumuksesta. Muiden kuin ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmien, ohjelmistojen, lisenssien sekä
käyttöoikeus- ja ylläpitosopimusten hallinasta sovitaan tarkemmin
erikseen.
10 § Talous ja kustannusten jako
Ympäristöterveyslautakunnan ja –keskuksen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Siilinjärven kunta.
Ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Siilinjärven kunnanhallitukselle ympäristöterveyslautakunnan toimintaa
koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopijaosapuolten ja muilla tuloilla. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava
siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Ympäristöterveysjohtajan ehdotus talousarvioksi ja suunnitelmaksi on annettava sopimuskunnille tiedoksi 14 päivää
ennen ympäristöterveyslautakunnan talousarviokokousta. Talousarvion ja –suunnitelman hyväksyy Siilinjärven kunnan valtuusto.
Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää
Siilinjärven kunnan valtuusto. Ympäristöterveysjohtajan ehdotus
talousarvion muuttamiseksi on annettava sopimuskunnille tiedoksi
14 päivää ennen lautakunnan kokousta, jossa muutos käsitellään.
Ympäristöterveydenhuollon toimintamenot lasketaan erikseen
eläinlääkintähuollolle, pieneläinpäivystykselle ja terveysvalvonnalle.
Eläinlääkintähuollon menot sisältävät mahdolliset subventiot, mutta niihin ei sisällytetä eläinlääkäreiden vastaanottotilojen kustannuksia eikä pieneläinpäivystyksen kustannuksia. Eläinlääkintähuollon kustannukset koostuvat 20 % valmiusmaksusta ja 80 %
aiheuttamisperusteisesta maksusta. Valmiusmaksu jaetaan asukaslukujen suhteessa ja aiheuttamisperusteinen maksu eläinyksiköiden suhteessa siten, että eläinyksikkönä on lypsylehmä (1 lypsylehmä = 2 muuta nautaa = 10 sikaa = 3 pientä märehtijää = 100
lintua = 2 hevosta).
Eläinsuojelulain 15 §:n mukaisesta toiminnasta aiheutuneet kustannukset jaetaan osana eläinlääkintähuollon kokonaiskustannuksia samoilla perusteilla kuin eläinlääkintähuollon kustannukset.
Eläinlääkärin vastaanottotilan ja siihen liittyvien sivutoimipisteiden
ylläpidon maksavat yhteisvastuullisesti ne kunnat, joita tilat palvelevat. Yhteisvastaanottojen kustannukset maksavat osalliskunnat.

Pieneläinpäivystyksen kustannusten jaosta sovitaan samalla, kun
sovitaan eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä (vrt. 8 §).
Terveysvalvonnan kustannuksista 50 % jaetaan asukaslukujen
suhteessa, 50 % kunnissa sijaitsevien valvontakohteiden edellyttämän työpanoksen suhteessa.
Kustannukset jaetaan yhteistoiminnan alkaessa 1.7.2010 tilastotietojen perusteella. Kustannusten jaon perusteena olevat tilastot
tarkastetaan ensimmäisen kerran vuoden 2012 talousarviota laadittaessa 1.7.2011 tilastotietojen perusteella, minkä jälkeen kustannusten jako tarkastetaan kolmen vuoden välein.
Tulevaisuudessa tavoitteena on tuotteistukseen perustuva kuntaosuuksien laskutus. Tuotteistukseen perustuvaan laskutukseen
siirrytään, kun sen valmistelu on valmis ja malli sopimuskuntien
yhteisesti hyväksymä.
Sopimusosapuolten maksuosuus jaksotetaan neljännesvuosittain
suoritettavaan ennakkomaksuun ja tasauserään. Ennakkomaksu
lasketaan talousarvioon mukaisesta jaettavasta kokonaiskustannuksesta. Tasauserä muodostuu toteutuneiden vuosikustannusten ja maksuosuusennakoiden erotuksesta. Toteutuneisiin kustannuksiin sisältyvät kirjanpitoon perustuvat toimintamenot, pääomitettavat laitteisiin ja kalustoon liittyvät erät, jotka perustuvat kirjanpidollisiin poistoaikoihin, ja yleiskustannuslisä.
Maksuosuus voidaan tarkistaa toimintavuoden aikana talousarviomuutokseen perustuen. Tarkistus voi tulla voimaan aikaisintaan talousarviomuutosta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.
Maksuosuusennakot on suoritettava laskutuskuukautta seuraavan
kuukauden 15. päivään mennessä. Lopullinen kuntakohtainen
laskutus suoritetaan tilikausittain Siilinjärven kunnan valtuuston
hyväksyttyä ympäristöterveyslautakunnan tilinpäätöksen osana
kunnan tilinpäätöstä. Tasauserä on suoritettava laskutusvuotta
seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Maksusuorituksen viivästymisestä peritään korkolain 4 §:n mukainen viivästyskorko.
Sopimuksen 16 §:ssä mukaisesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan tasan sopimuskuntien kesken.
Yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan
hyväksymisestä määrätään johtosäännössä. Maksutaksa sisältää
ns. klinikkamaksut. Taksaan perustuvat maksut ovat ympäristöterveyslautakunnan tuloja, joita käytetään toiminnan rahoittamiseen.

Subventioista yhteistoiminta-alueella päättää Siilinjärvi toimivaltasäännön ja ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön mukaisesti.
Ympäristöterveyslautakunta raportoi sopimuskunnille talousarvion
ja toimintasuunnitelman toteutumisesta talousarviovuoden aikana
kaksi kertaa ja tilinpäätöksen yhteydessä. Siilinjärven kunta antaa
sopimuskuntien käyttöön niiden tarvitsemat taloutta ja hallintoa
koskevat tiedot. Sopimuskunnilla on oikeus tutustua Siilinjärven
ympäristöterveyslautakunnan ja –keskuksen kirjanpitoon ja hallintoon.
11 § Yhteistoiminta ja sen kehittäminen
Ruokamyrkytysten selvitystyöryhmät, joissa on edustajat perusterveydenhuollon yksiköistä ja vesihuoltolaitoksista, nimetään
kuntakohtaisesti. Myös yhteistyöjärjestelyt muiden kunnan viranomaisten, erityisesti ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan
sekä maankäytön suunnittelun kanssa tarkastellaan kuntakohtaisesti.
Tässä sopimuksessa tarkoitettujen sopimuskuntien yhteistoiminnan kehittämisessä noudatetaan 2 §:ssä mainittuja periaatteita.
12 § Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
Tätä yhteistoimintasopimusta voidaan muuttaa sopimuskuntien
yhtäpitävillä päätöksillä.
13 § Muut sopimukset

Tämän sopimuksen voimaan astuessa voimassaolevat tämän
sopimuksen toimialaan kuuluvat sopimuskuntien välistä yhteistoimintaa koskevat sopimukset raukeavat ilman erillistä irtisanomista tai päätöstä.
Tämän yhteistoimintasopimuksen sopimuskunnat selvittävät tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan liittyvät voimassaolevat ja
uusittavat sopimukset ja selvittävät tarvittavat toimenpiteet.

14 § Vahingonkorvausvastuu
Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen vastuut määräytyvät vahingonkorvauslain perusteella. Työnantajan (Siilinjärven kunta) vastuulla
olevien vahinkojen kustannukset kirjataan yhteisiin kustannuksiin,
jotka jaetaan 10 §:n mukaisesti.
15 § Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimuskuntien välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asiana Kuopion hallintooikeudessa.
16 § Siirtymäsäännös

Yhteistoiminta-alueen muodostaminen edellyttää valmistelutyötä
ennen toiminnan käynnistymistä. Valmistelusta, johon kuuluu

muun muassa ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön valmistelu, ympäristöterveydenhuollon maksutaksan valmistelu ja
sen hyväksyminen sopimuskunnissa, henkilöstön työnjako ja terveysvalvonnan tietojärjestelmien yhteensovittaminen, vastaa perustettavan ympäristöterveyskeskuksen johtaja yhdessä valmisteluryhmän kanssa. Valmisteluryhmä koostuu sopimuskuntien kunnanjohtajista ja muista toimialan asiantuntijoista. Johtaja aloittaa
työnsä Siilinjärven kunnassa 1.7.2010.
2 § 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetut eläinsuojelulain 15 § mukaiset kunnan tehtävät siirtyvät yhteistoiminta-alueen tehtäviksi
1.1.2012 alkaen.
17 § Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2011 lukuun ottamatta 16 §:ä,
joka astuu voimaan 1.4.2010 ja 2 § 1 momentin 8 kohtaa, joka astuu voimaan 1.1.2012. Eläinlääkäripäivystystä koskevat järjestelyt
astuvat voimaan erillisellä, tätä sopimusta täydentävällä sopimuksella.
Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Sopimuskunta voi irtisanoa sopimuksen seuraavan kalenterivuoden alusta, mikäli irtisanominen on tehty kirjallisesti vähintään yhtä (1) vuotta aiemmin. Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä sovitaan erikseen yhteisen kaluston omistusoikeudesta sekä sopimukseen liittyvien maksujen suorittamisesta. Sopimuksesta irtaantuva kunta sitoutuu ottamaan omalta osaltaan tämän sopimuksen nojalla Siilinjärven ympäristöterveyskeskukseen siirtyneen henkilöstön palvelukseensa vastaaviin palvelussuhteisiin,
missä he ovat Siilinjärven ympäristöterveyskeskuksessa toimiessaan ja vastaavilla palvelussuhteen ehdoilla.
Liitteet

Luettelo Siilinjärven kunnan ympäristöterveyskeskukseen siirtyvistä viran- ja toimenhaltijoista
Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymän, Lapinlahden
kunnan, Nilsiän kaupungin sekä Maaningan, Rautavaaran ja Varpaisjärven kuntien palveluksessa olevat viranhaltijat, jotka sopimuksen tekohetkellä ovat kunnaneläinlääkäri Paula Anttila (virkavapaalla, viransijaisena Laura Malinen), kunnaneläinlääkäri Kirsi
Govenius, terveystarkastaja Seppo Hakkarainen, terveystarkastaja Ritva Hämäläinen, kunnaneläinlääkäri Mia Koivisto, terveystarkastaja Tauno Kähkönen, kunnaneläinlääkäri Anneli Laine, kunnaneläinlääkäri Tarja Lipponen, kunnaneläinlääkäri Jussi Mykkänen, kunnaneläinlääkäri Mari Utriainen, terveystarkastaja Laura
Virtaluoto (virkavapaalla, viransijaisena Taina Nissinen) ja kunnaneläinlääkäri Raija Väänänen, siirtyvät Siilinjärven kunnan ympäristöterveyskeskuksen palvelukseen sopimuksen 5 §:n mukaisesti.

Luettelo Siilinjärven kunnan hallintaan ja omistukseen siirtyvistä
laitteista ja kalustosta
Nykyinen omistaja
Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymä

Lapinlahti

Maaninka
Nilsiä
Rautavaara
Varpaisjärvi

Laitteen nimi

Hankintavuosi

Ultraäänilaite, Tringa
Kosteus- ja lämpötilamittari, Vaisala
HMI41
Hiukkaskeräin, HK10 Pietiko Oy
Leikkauspöytä
Ultraäänilaite
Ultraäänilaite
Leikkauspöytä
Ultraäänilaite

noin 2006

Hankintahinta
5 594,50 €

1998

noin 2 000 €

1995

noin 2 500 €

2010

3 200 €

noin 1995
noin 1995
Ei ole
2006

noin 4 000 €
noin 1 000 €
noin 11 000 €

