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139 § MAASEUDUN JA MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMISTEHTÄVIIN
KUULUVIEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN OSTOPALVELUSOPIMUS
Tammelan maaseutuasiamiehenä toiminut , vuoden vaihteessa maaseutuhallintojen yhdistyessä Someron palvelukseen siirtynyt Veli-Matti Pura on tehnyt maaseutuasiamiehen tehtävin lisäksi Tammelassa maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämistehtäviä . Tammelan kunnalla on edelleen tarve käyttää Veli-Matti
. Someron
Puran työaikaa ko. tehtävien hoitamiseen noin yksi päivä viikossa
maaseutuhallinnon tämän hetkinen resurssitilanne mahdollistaa työajan myymisen. Tammelan kunta on hyväksynyt oheisen sopimuksen Veli-Matti Puran työajan ostamisesta Someron kaupungilta . Sopimus on valmisteltu yhteistyönä
ja VeliTammelan kunnan , Someron kaupungin, Someron maaseutuhallinnon
Matti Puran kesken.
Liite
Ehdotus kj:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen
Veli-Matti Puran työajan myymisestä maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämistehtäviin Tammelan kunnalle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Tammelan kunta
Veli-Matti Pura
Maaseutuyksikön päällikkö
Maaseutu lautakunta
Kaupunginkamreeri
Palkanlaskenta

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Somerolla 11 .6.2013
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MAASEUDUN JA MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMISTEHTÄVIIN KUULUVIEN
VIRANOMAISTEHTÄVIEN OSTOPALVELUSOPIMUS
Tammelan kunta ostaa tämän sopimuksen mukaisten periaatteiden mukaisesti Someron kaupungilta
viranomaispalveluita sovituilla ehdoilla.

1)

SOPIJAOSAPUOLET

Someron kaupunki ja Tammelan kunta.
2)
.

OSTAMISEN TAUSTANA OLEVA PÄÄTTÄMINEN JA SOPIMUKSELLISUUS

Tammelan kunta on yhdessä Forssan kaupungin kanssa siirtänyt maaseutuhallinnon
järjestämisvastuun isäntäkuntana toimivan Someron kaupungin vastuulle. Yhteistoimintasopimus
on hyväksytty Tammelan kunnan osalta kunnanvaltuuston päätöksellä
14.11.2011, 60§. Sopimus on
allekirjoitettu 1.8.2012 ja se on tullut voimaan 1.1.2013 lukien toistaiseksi voimassaolevana.
Tammelan kunnanhallitus on hyväksynyt 7.11.2011, 271 §, että Tammelan kunta tekee Someron
kaupungin kanssa toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen , jonka nojalla kunta ostaa kaupungilta
sen palvelukseen siirtyneen maaseutuasiamies Veli-Matti Puran työpanosta jäljempänä
määriteltävien maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämistehtäviin sisältyvien kunnan vastuulla
olevien viranomaistehtävien hoitamiseksi.

3)

OSTOPALVELUN KOHTEENA OLEVIEN TEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA SEN
VAATIMA TYÖAIKA

Maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen sisältyy mm. kylien kehittämistyötä, josta
suurimman kokonaisuuden muodostaa vuonna 2013 Tammelassa 14.-15.9. järjestettävän
LOKAALIN; valtakunnalliset paikallistoimintapäivät ja juhlaseminaari, järjestämiseen Tammelan
kunnan osalta kuuluvat tehtävät, erilaisten tapahtumien ( Makkaramarkkinat,
Perinnemakkaraseminaari ym.) järjestämiseen liittyvät kunnalle kuuluvat tehtävät sekä muut
maaseutuelinkeinoviranomaistehtävään kuulumattomat tehtävät.
Someron kaupungin palveluksessa olevan maaseutuasiamies Veli-Matti Puran työajasta edellä
määriteltyjä tehtäviä on 7,25 h/viikko. Edellä mainittuihin tehtäviin käytettävä aika voi jakautua
epätasaisesti eri päiville ja viikoille, mutta sen on tasoituttava tarkastelujaksolla niin, että Tammelan
kunnalle tehtyä työaikaa tulee 7,25 h/viikko. Tarkastelujakso on puoli vuotta 1.1-30.6 ja 1.7-31.12.
4)

TYÖNJOHTO JA VASTUUN JAKAUTUMINEN TEHTÄVIEN HOIDOSSA

Maaseutuasiamies Veli-Matti Pura on kokoaikaisessa virkasuhteessa isäntäkunta Someron
kaupunkiin. Tällä on ensisijainen työnjohdollinen asema maaseutuhallinnon tehtävien
järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen määrittelemällä tavalla. Työntekijän hoitamissa
maaseutuviranomaistehtävissä on tehtävien hoidon edellyttämä virkavastuu Someron kaupungilla.
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Muissa kuin edellä tarkoitetuissa Tammelan kunnan tehtävissä on työnjohdollinen asema (direktiooikeus) Tammelan kunnalla ja samoin näiden tehtävien edellyttämä vastuu.
Someron kaupungin ensisijaisesta työnjohto-oikeudesta seuraa, että mikäli Veli-Matti Puran
työaikaa tarvitaan lakisääteisten pakollisten maaseutuviranomaisen tehtävien hoitoon, Someron
kaupungilla on oikeus käyttää Veli-Matti Puran työaika kokonaisuudessaan näiden tehtävien
hoitamiseksi. Jos tästä johtuen tämän sopimuksen mukainen 7,25 h/viikko Tammelalle tehtävä
työaika ei toteudu tarkastelujaksolla, Someron kaupunki ei laskuta Tammelan kuntaa niiltä osin
kuin 7,25 h/viikko työaika Tammelan kunnalle ei ole toteutunut.

5)

OSTOPALVELUSOPIMUKSEN KUSTANNUSTEN JAKO

Tässä sopimuksessa määriteltyjen muiden kuin maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoidosta
johtuvista kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan Tammelan kunta.
Someron kaupunki laskuttaa Tammelan kunnalta 20% osuuden Veli-Matti Puran kuukausipalkasta
sivukuluineen maaseutuasiamiehen Tammelan kunnan maaseudun ja maaseutuelinkeinoj en
kehittämistehtävien hoidosta . Laskutus tapahtuu tammi-kesäkuun osalta elokuun loppuun
mennessä ja heinä joulukuun osalta tammikuun loppuun mennessä.

6)

VELI-MATTI PURAN TAMMELALLE TEKEMÄ TYÖAIKA 1.1-31.5.2013

Veli-Matti Pura on tehnyt 1.1.2013 alkaen Tammelalle tässä sopimuksessa määriteltyjä työtehtäviä
niin, että tehdyistä työtunneista on olemassa työaikakirjanpito. Someron kaupunki laskuttaa 1.19.6.2013 kertyvät tunnit työaikakirjanpidon mukaisesti.

7)

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä sopimus astuu voimaan 9.6.2013 ja se on voimassa toistaiseksi ja sopijaosapuolilla on oikeus
irtisanoa se päättymään sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kolmen (3)
kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Osapuolet voivat tarvittaessa neuvotella sopimuksen
tarkistamisesta ja sen muuttamiseen tarvitaan osapuolten hallitusten hyväksyminen.
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Tätä sopimusta on tehty kaksi(2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.
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