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Yhteistoim intasopim u ksen sopijaosapuolet:
Palvelujen

luovuttaja:

Palvelujen

järjestäjä:

lsonkyrön kunta
Seinäjoen kaupunki / Seinäjoen seudun elinkeino
keskusliikelaitos

Tässä sopimusmallissa luovultajalla tarkoitetaan maaseutuhallinnon tehtävät tällä sopimuksella
toisen kunnan tehtäväl(si luovuttavaa kuntaa. Palvelut järjestävä kunta vastaa
maaseutuhal I innon palveluiden järj estämisestä oman ja luovuttajakunnan puolesta.

I $ Sopimuksen

kohde ja sisältö

Sopimus koskee kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvia hallinnollisia
tehtäviä. (Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 21012010 sekä siihen
tehdyt muutokset ja viittaukset muissa säädöksissä.) sopimus sisältää
maaseutuviranomaiselle määrätyt tehtävät ja palvelut. Kaikki maaseutuviranomaistehtäviä hoitavat henkilöt toimivat palveluista tällä sopimuksella järjestämisvastuun
ottavan Seinäjoen kaupungin palveluksessa.
Lisäksi siirtyvä lsonkyrön maaseutuviranomaistehtäviä hoitava henkilö voi toimia
lsonkyrön kunnan edustajana ja tarvittaessa asiantuntijana seudullisia maatalouden
ja maaseudun kehittämishankkeita käsittelevässä työryhmässä.
Kunnallisena luottamustoimielimenä toimii palveluista järjestämisvastuun ottavan
Seinäjoen kaupungin Seinäjoen seudun elinkeinokeskus - liikelaitoksen johtokunta
lsonkyrön kunta nimeää alueelleen B - 12 satovahinkojen arviohenkilöä.
2 $ Palvelujen määrä ja saatavuus
Palveluja tuotetaan (toimipisteessä./-pisteissä) siten kuin niistä jäljempänä sovitaan.

Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut järjestetään lsonkyrön kunnanvirastossa
Kuortaneen kunnanvirastossa, Lapuan kaupungintalolla, Peräseinäjoen Terästalossa,
Seinäjoen Frami D2:ssa ja Ylistaron Ylistaro-talossa.
Viranomaispalvelujen saatavuus lsonkyrön kunnassa järjestetään normaalin viraston
aukiolon puitteissa.
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lson kyrö n ku nta järjestää toimi pisteen käyttöö n tarvittavat toim itilat nykyisellä

kalustolla,
tietoliikenneyhteydet järjestetään kaupunkien atk-vastaavien yhteistyöllä, Em
osalta ei suoriteta laskutusta kummankaan osapuolen taholta,
Mikäli tilalukumäärän alenemisen tai MMM/Mavi:n ohjeistuksen johdosta tilanne
olennaisesti muuttuu, toimipisteiden määrää tarkastellaan muuttuneen tilanteen
mukaisesti. Mikäli muuttuneessa tilanteessa toimipiste lakkaisi esim. lsostakyrÖstä,
toimitilojen kulut lisätään jatkossa jaettaviin kustannuksiin.

3 $ Palvelujen kustannukset ja korvausperiaatteet
Seinäjoen kaupunki/Seinäjoen seudun elinkeinokeskus vastaa maaseutuelinkeinoviranomaisten työtehtävien hoidosta aiheutuvista kuluista ja huolehtii siitä, että
kustannuksiksi kirjataan sopimuksen mukaiseen maaseutuelinkeinoviranomaistoimintaan kohdistuvat menot ja mahdolliset tulot. Hallinnon yleiskulujen osuus
kohdistetaan kuntatalouden yleisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisestija muutoinkin
noudatettavien kustannustenjakoperiaatteiden mukaisesti. Satovahinkojen
arviohenkilöiden kuluista vastaa ao, kunta.
Palveluista mahdollisesti perittävistä toimitusmaksuista ja muista taksoista päättää
ja huolehtii Seinäjoen kaupunki/Seinäjoen seudun elinkeinokeskus.
Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen kustannukset jaetaan kuntien kesken
vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella. Vertailuluvut lasketaan
maataloustukia hakeneiden tilojen lukumäärän suhteessa.
Luovuttajakunta, lsonkyrön kunta maksaa osuutensa nettomenoista laskun mukaisesti
Seinäjoen kaupu ng ille/Seinäjoen seudu n elinkeinokeskuksel le viimeistään
15.04.vuosittain. Lisäksi palvelujen järjestäjä saa laskuttaa mainittuja menoja varten
ennakkona esim. puolivuosittain määrän, joka vastaa puolta edellisen tilinpäätöksen
osoittamista kuntakohtaisista kustannuksista.
Sopijakunnat vastaavat niistä siirretyn henkilöstön osalta 31.12.2011 mennessä
ansaittujen ja ao. kunnan/kaupungin palveluksessa pidettävien vuosilomien ja
säästövapaiden kustannuksista (vuosilomapalkat ja lomarahat sivukuluineen) sekä
31.12.2011 mennessä kertyneistä palkkasaatavista (työaika-, matka- ja muut
mahdolliset korvaukset sivukuluineen) ja vapaa-aikakorvausten kustannuksista.
Varhe-maksut määräytyvät suoraan Kuntien eläkevakuutuksen laskutuksen
perusteella eikä niitä muuteta kuntien kesken. Sopimuskuntien vastuulla mahdollisesti
olevat aiemmat eläkemenoperusteiset eläkkeiden maksuosuudet jäävät kuntien
suoraan vastattaviksi.

4 $ Henkilöstö
Palvelujen luovuttajan henkilöstö siirtyy työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijalain
liikkeenluovutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti 01 .01.2012 Seinäjoen
kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä siltä osin, kun on kyse maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä päätoimisesti hoitaneista henkilöistä. Siirtyvä henkilöstÖ
määritellään tarkemmin tämän sopimuksen liitteellä. (Liite n:o 1)
Palveluita luovuttava kunta suorittaa (palvelujen järjestäjälle) korvauksen siirtyvän
henkilöstön kertyneistä vuosilomista ja lomarahoista.
Työnantajatla ei ote oikeutta irlisanoa palvelussuhdetta työsopimuslain (55/2001) 7
luvun 3 g;ssa tai kunnattisesfa viranhaltijasta annetun lain (304/2003)32 $:ssä
tarkoitetuitta taloduetlisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Tämä kielto on
voimassa 5 vuotta henkilöstön siirfymisestä uuden työnantajan palvelukseen. Kielto
koskee edettä mainittujen uudelleen järjestelyjen kohteena o/evissa palveluissa uuden
ja vanhan tyonantajan palveluksessa tyoskentelevää henkilöstöä kokonaisuudessaan.
Tyontekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, ios hän kieltäytyy
vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain 7 luvun 4 $:n tai
kunnallisesta viranhattijasta annetun lain 37 $:n mukaista uutta tyotehtävää tai virkaa.
5 $ Osapuolten välinen yhteistYö

Sopimuksen toteutumista seurataan vähintään kalenterivuosittain. Seurantaa varten
lsonkyrön kunnan ja Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksen edustajat kokoontuvat
neuvotteluun vuosittain tammikuun loppuun mennessä.
6 $ Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin
neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan
välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa välimiesmenettelyssä. Välimiehenä
toimii osapuolten nimeämä välimies.

7 $ Voimassaoloaika
Tämä sopimus tulee voimaan 01 .01.2011 ja on voimassa toistaiseksi.
Sopijakunnalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättyväksi sen kalenterivuoden
alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
Sopimuksen päättymisestä ja sen muuttamisesta voidaan sopia sopijakuntien
keskinäisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella'

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi molemmille
sopijaosapuolille.
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