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YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTAUEN
JARJESTAMlsESTA

Yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet:
Palvelujen luovuttajat: Honkajoki, Jamijarvi, Kihni6, Parkano ja Pomarkku.
Palvelujen jdrjestaje: Kankaanpadn kaupunki

I

$ Sopimuksen kohde ja

sisilt6

Sopimus koskee kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvia hallinnollisia tehtavia.
(Laki maaseutuhallinnon jarjestamisestd kunnissa 21012010 seke siihen tehdyt muutokset
ja viittaukset muissa saad6ksissd.) Sopimus sisaftaa maaseutuviranomaiselle maaratyt
tehtavat ja palvelut seka maaseudun kehittiimistehtdviit. Kaikki maaseutuviranomaistehtavia hoitavat henkil6t toimivat palveluista tdlli sopimuksella jdrjestiimisvastuun saavan Kankaanpaan kaupungin palveluksessa.
Kunnallisena toimielimena toimii palveluista jerjestamisvastuun talla sopimuksella saavan
Kankaanpaan kaupungin asianomainen toimielin.
2 $ Palvelujen maara ja saatavuus

Asiakaspalvelua tarjotaan kaikissa sopijakuntien palvelupisteissd yhteistyoryhman (5 S)
paattamassa laajuudessa. Tdlloin otetaan huomioon kunkin sopijakunnan maatilojen lukumddrd ja tistd johdettava palvelutarve. Asiakaspalvelu painottuu tukihakemusten vastaanotto- ja kasittelyvaiheisiin.
Liitteena n:o 1 on laskelma henkil6tydn jakaantumisesta sopijakuntien kesken.
Maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvat hallinnolliset palvelut keskitetaan Kankaanpaan
kaupungin maaseututoimistoon.
Kunnat vastaavat palvelupisteen tarvitsemista toimitiloista, kalustosta, tietoliikenneyhteyksistii ja tietojen turvaamisesta omalla kustannuksellaan. Yhteisten toimitilojen kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken.
3 $ Patvelujen kustannukset

ja korvausperiaatteet

Kankaanpaan kaupunki vastaa maaseutuelinkeinoviranomaisten ty6tehtilvien hoidosta aiheutuvista kuluista ja huolehtii siite, etta kustannuksiksi kirjataan sopimuksen mukaiseen
maaseutuelinkeinoviranomaistoimintaan kohdistuvat menot ja mahdolliset tulot. Hallinnon
yleiskulujen osuus kohdistetaan kuntatalouden yleisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti ja
muutoinkin noudatettavien kustannusteniakoperiaatteiden mukaisesti.

palveluista mahdollisesti perittdvistd toimitusmaksuista ja muista taksoista pddttiii
lehtii palvelujen jarjestajii.

.ia huo-

Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen kustannukset jaetaan kuntien kesken vuosittain
laskettavien vertailulukujen perusteella. Vertailuluvut lasketaan kussakin kunnassa tukea
hakevien tilo.ien mdiirdn mukaan.
jarjestaialLuovutta,iakunta maksaa osuutensa nettomenoista laskun mukaisesti (palvelujen
le) viimeistaan tilivuotta seuraavan helmikuun 15. pdiviiin mennessa. Lisiiksi palvelujen
jarjestaja saa laskuttaa mainittuja menoja varten ennakkona esim. puolivuosittain maaran,

joka vastaa puolta edellisen tilinpaetoksen osoittamista kuntakohtaisista kustannuksista.
Sopijakunnat vastaavat niistd siirretyn henkilost6n osalta 3'1 .'12.201 2 mennessa ansaittujen
ja ao. kunnan/kaupungin palveluksessa pidettevien vuosilomien ja saasto-vapaiden
kustannuksista (vuosilomapalkat ja lomarahat sivukuluineen) seke a1.12.2ol2 mennessi ker_
tyneistd palkkasaatavista (tyoaikal matka- ja muut mahdolliset korvaukset sivukuluineen)
ja vapaa-aikakorvausten kustannuksista.

Varhe-maksut maareytyvet suoraan Kuntien eldkevakuutuksen laskutuksen perusteella
eika niila muuteta kuntien kesken. Soplmuskuntien vastuulla mahdollisesti olevat aiemmat
elakemenoperusteiset eldkkeiden maksuosuudet jaavat kuntien suoraan vastattaviksi.
4 S Henkil6st6

Palvelujen luovuttajan henkil6stri siirtyy ty6sopimuslain ja kunnallisen viranhaltUalain
liikkeenluovutusta koskevan lainseedann6n mukaisesti .t.i.zolsKankaanpiidn
krrpr;d;
palvelukseen vanhoina tyontekU6ine si[5 osin, kun on kyse maaseutuelinkeinoviranomaistehtavia paatoimisesti hoitaneista henkiloista. Siirtyvii henkildstd maaritellean
tarkemmin
tdmdn sopimuksen liitteelld. (Liite n:o 2) tilanteen i,t.,tZ.ZOIZ mukaan.
sopijaosapuolet sitoutuvat siihen, etta ne eivat palkkaa uutta pysyvaa henkildstoa
tdmin^
sopimuksen tarkoittamiin tehtaviin sen jdlkeen, i<un tdm6 sopimus
hwar.yttv
tien hallituksissa. Testa voidaan poiketa sopijakuntien yhteisild paet6k;i[a.
Palveluita luovuttava kunta suorittaa Kank#npaan kaupungifle i<orvauksen
siirtyvdn henki_
loston kertyneistd vuosilomista ja lomarahoista.
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Ty-6nantajalla ei ole oikeutta irtis.anoa palvelussuhdetta tyosopimuslain
(5572001) T luvun
3 g:ss6 tai kunnallisesta viranhartijasta annetun lain (30472003) 37 g:ssi
ta*ori"tiirr" tr'ior-

dellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Tdmd kielto on
,oirn"rr" ,ii.i ,rott"'iun"
kil6stcin siirtymisesta uuden ty6nantajan parverukseen. Kierto
koskee
,ainittr;*
uudelleen jdrjestelyjen kohteena olevissa palveluissa uuden ja
vanhan"a"ru
tvonantaian oatvetuksessa tv6skentelevea henkirdstoe kokonaisuudess;"iF,lir;;il
;J dl.
viranhaltua voidaan kuitenkin irtisanoa, jos han kiertaytyy vastaanottami.t"
ivo.""iq""
henelle tarJoamaa ty6sopimuslain T luvun 4
5:n tai tunnatiisesta viranhaltrjasi"
r"in
37 S:n mukaasta uutta ty6tehtavae tai virkaa.
"nniri
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5 $ Osapuolten vdlinen

yhteisty6

sopimuksen toteuttamista ohiaamaan ja_varvomaan osapuoret
asettavat yhteistyoryhmar^
johon kukin sopijakunta nimedii yhden (1) edustajan ja
t5rL varaedustajan. yhteistyc,ryhma
valitsee keskuudestaan puheenjo{3ran
ii varapJneenlonialan. vnteistyoryn;tr;i;i;;sunnon tarousarviosta, peattaa (g 2) tarjirttavasia patverusta
ia tet"e
kehittamiseste
"Jitv[.ia

t,rini"i'
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Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tasta sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritaan ratkaisemaan
kuntien vdlisin neuvotteluin' Jos yhteisymmerrykseen ei paasiS, erimietisyyaet raikaistaan
karajaoikeudessa.
7 $ Voimassaoloaika

Ttimd sopimus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa
toistaiseksi.
Sopimusta voidaan muuttaa osapuolten kesk"na jn niin'ropi".ar.
sopijakunnalla on oikeus irtisanoa tama sopimus paaiiwaLi
sen karenterivuoden arusta
lukien, joka ensiksi seuraa 13 kuukauden kututtua irtisa'nomisesta.
Teta sopimusta on tehty.f samansisartoisia r"pp"r"itrl
vr.i tulekin sopijaosapuorile.
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