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YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN
JÄRJESTÄMISESTÄ
Yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet:
Maaseutuhallinnon järjestämisvastuun tällä sopimuksella luovuttavat kunnat ovat
Forssan kaupunki ja Tammelan kunta.
Maaseutuhallinnon järjestämisvastuun vastaanottava isäntäkunta on Someron kaupunki.
1 § Sopimuksen kohde ja sisältö
Sopimus koskee kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädettyjä tehtäviä (Laki
maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 21012010 1 §). Sopimus sisältää kaikki
kunnan maaseutuviranomaiselle säädetyt tehtävät ja palvelut (jäljempänä palvelut).
Kaikki maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviä hoitavat henkilöt ovat järjestämisvastuun vastaanottavan Someron kaupungin palveluksessa.
Maaseutuhallinnosta vastaa Someron kaupunki.
Maaseutuhallintoyksikön palvelupisteissä noudatetaan toimipisteen sijaintikunnan
voimassaolevaa tietoturvapolitiikkaa ja -strategiaa. Kukin sopijakunta vastaa palvelupisteissään asiakirjojen säilyttämisestä ja arkistoinnista.
Maaseutuhallintoyksikön ensisijaisia tehtäviä ovat maaseutuviraston kanssa tehtävän maksajavirastosopimuksen mukaiset tehtävät.
Maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämis- yms. tehtäviä voidaan maksua vastaan lisätä tämän yksikön tehtäväksi osapuolten niin sopiessa.
2 § Palvelujen määrä ja saatavuus
Palveluja tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Luovuttavat
kunnat vastaavat kukin osaltaan palvelujen tarjoamiseen tarvittavien omien toimipisteisteiden kaikista kustannuksista (vuokra, siivous, tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenneyhteyksiin yms. ja niihin liittyvät ylläpitokulut) ja päättävät toimitilojensa aukioloajoista.
3 § Palvelujen kustannukset ja korvausperiaatteet
Vastaanottava kunta vastaa maaseutuelinkeinoviranomaisten työtehtävien hoidosta
aiheutuvista kuluista ja huolehtii siitä, että kustannuksiksi kirjataan sopimuksen mukaiseen maaseutuelinkeinoviranomaistoimintaan kohdistuvat menot ja mahdolliset
tulot. Hallinnon kulujen osuus kohdistetaan kuntatalouden yleisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti ja muutoinkin noudatettavien kustannustenjakoperiaatteiden mukaisesti.
Palveluista mahdollisesti perittävistä toimitusmaksuista ja muista taksoista päättää
ja huolehtii Someron kaupunki.
Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen kustannukset jaetaan kuntien kesken
niin, että jakoperusteena ovat vuosittain sopijakuntien tilojen lukumäärä ja

maksetut tuet (50 %/50 %). Kustannusten jaossa käytetään edellisen vuoden maksettuja tukia ja tilojen lukumäärää ensimmäisenä toukokuuta.
Someron kaupunki laskuttaa sopimuskuntia toimintavuoden 31.3 ja 30.9 ennakkomaksuina 50 % talousarvion mukaisista hallintokuluista. Kunkin vuoden lopulliset
maksut määräytyvät tilinpäätöksen perusteella. Mahdolliset lisälaskutukset tai
hyvitykset suoritetaan seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.
Sopijapuolet vastaavat 31.12.2012 mennessä kertyneistä palkkasaatavista(työaika-,
matka- ja muut mahdolliset korvaukset sivukuluineen) ja vapaa-aikakorvausten kustannuksista.
Sopijaosapuolet vastaavat siirretyn henkilöstön osalta 31.12.2012 mennessä ansaittujen ja ao. kunnan/kaupungin palveluksessa pidettävien vuosilomien ja säästövapaiden kustannuksista (vuosilomapalkat ja lomarahat sivukuluineen). Luopuva osapuoli tekee edellä mainituista lomapalkkavarauksen ja maksaa tämän Someron
kaupungille, joka maksaa siirtyvän henkilöstön lomapalkat.
Varhe-maksut määräytyvät suoraan Kuntien eläkevakuutuksen laskutuksen perusteella eikä niitä muuteta kuntien kesken. Sopijaosapuolten vastuulla mahdollisesti
olevat aiemmat eläkemenoperusteiset eläkkeiden maksuosuudet jäävät kuntien
suoraan vastattaviksi.
4 § Henkilöstö
Luovuttavan kunnan henkilöstö siirtyy työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijalain
liikkeenluovutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti 1.1.2013 Someron kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä siltä osin, kun on kyse maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä päätoimisesti hoitaneista henkilöistä. Siirtyvä henkilöstö määritellään tarkemmin liitteessä. Someron kaupunki perustaa tarvittavat virat ja toteaa
siirtyvät työsuhteet.
Luovuttava kunta suorittaa Someron kaupungille korvauksen siirtyvän henkilöstön
kertyneistä vuosilomista ja lomarahoista.
Someron kaupunki ei irtisano tämän yhteistoimintasopimuksen perusteella palvelukseensa siirrettyjä viranhaltijoita tai työntekijöitä , eikä näissä tehtävissä Someron
kaupungin palveluksessa jo olevia vakituisia työntekijöitä tai viranhaltijoita työsopimuslain tai kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitetuilla tuotannollisilla
tai taloudellisilla irtisanomisperusteilla tämän sopimuksen voimassa ollessa viiden
vuoden aikana henkilöstön siirtymisestä uuden työnantajan palvelukseen . Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta
työantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslaissa tai kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitettua uutta työtehtävää tai virkaa.
Siirtyvän henkilöstön tehtävien vaativuuden arvioinnin mukainen palkkojen harmonisointi tehdään ensimmäisen toimintavuoden kuluessa.
5 § Osapuolten välinen yhteistyö
Sopimuksen toteutumista seurataan vähintään kalenterivuosittain sopijaosapuolten
välisissä tapaamisissa.
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6 § Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin
neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asiana Turun hallinto-oikeudessa.
7 § Voimassaoloaika
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa toistaiseksi.
Sopijakunnalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättyväksi sen kalenterivuoden
alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
Sopimuksen muuttamisesta voidaan sopia sopijakuntien keskinäisellä valtuustojen
hyväksymällä sopimuksella.
Tätä sopimusta on tehty samansisältöisiä kappaleita, yksi kullekin sopijaosapuolelle.
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