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YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN
JÄRJESTÄMISESTÄ

Yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet:
Palvelujen luovuttaja, siirtäjä: kunta
Palvelujen järjestäjä: Porin kaupunki / Tekninen palvelukeskus

1 § Sopimuksen kohde ja sisältö
Sopimus koskee kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvia hallinnollisia
tehtäviä. (Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010 sekä siihen
tehdyt muutokset ja viittaukset muissa säädöksissä.) Sopimus sisältää maaseutuviranomaiselle määrätyt tehtävät ja palvelut. Kaikki maaseutuviranomaistehtäviä hoitavat henkilöt toimivat tällä sopimuksella järjestämisvastuun saavan Porin
kaupungin palveluksessa.
Kunnallisena toimielimenä toimii palveluista järjestämisvastuun tällä sopimuksella
saava Porin kaupungin tekninen lautakunta.
Porin kaupunki tekee Maaseutuviraston kanssa maksajavirastotehtävien hoitoa
koskevan sopimuksen.
Yhteistoimintasopimus ei estä sopijapuolia varaamasta maaseudun kehittämisrahaa omiin talousarvioihinsa. Näiden rahojen käytöstä ja muista mahdollisista tehtävistä sovitaan erikseen kuntakohtaisesti.

2 § Palvelujen määrä ja saatavuus
Palveluja tuotetaan Porin kaupungin Teknisen palvelukeskuksen toimipisteessä
ja sopimuksen mukaan kunnan toimipisteessä.
Viranomaispalvelujen saatavuus luovuttavassa kunnassa järjestetään ennen tukihakujen ja muutoslomakkeiden viimeisiä jättöpäiviä, sekä muina aikoina asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.
Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen hallinto keskitetään yhteen toimipisteeseen Porin kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa.
Luovuttava kunta järjestää kunnan toimipisteissä korvauksetta maaseututoimen
käyttöön asianmukaiset vastaanottotilat, joissa on käytettävissä työpöytä ja suojattu langaton tai langallinen tietokoneverkko sekä riittävästi edellytykset täyttävää
arkistotilaa.
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3 § Palvelujen kustannukset ja korvausperiaatteet
Porin kaupunki 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 mukaisesti ja muutoinkin noudatettavien kustannustenjakoperiaatteiden mukaisesti.
Palveluista mahdollisesti perittävistä toimitusmaksuista ja muista taksoista päättää ja huolehtii Porin kaupunki.
Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen kustannukset jaetaan kuntien kesken
vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella. Vertailuluvut lasketaan liitteen
n:o 1. mukaan. Laskelmassa huomioidaan, että Porin kaupunki kompensoi kustannuksia isäntäkuntaetuna 5,5 % kokonaiskustannuksista.
Luovuttajakunta maksaa osuutensa nettomenoista laskun mukaisesti Porin kaupungille viimeistään 31.12. mennessä. 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 1.1.2012 Porin kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä siltä osin, kun on kyse maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä päätoimisesti hoitaneista henkilöistä. Siirtyvä henkilöstö
määritellään tarkemmin eri sopimuksella.
Palveluita luovuttava kunta suorittaa Porin kaupungille korvauksen siirtyvän henkilöstön kertyneistä vuosilomista ja lomarahoista.
Työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta työsopimuslain (5572001)
7 luvun 3§:ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 37 §;ssä
tarkoitetuilla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Tämä kielto on
voimassa viisi vuotta henkilöstön siirtymisestä uuden työnantajan palvelukseen.
Kielto koskee edellä mainittujen uudelleen järjestelyjen kohteena olevissa palveluissa uuden ja vanhan työnantajan palveluksessa työskentelevää henkilöstöä
kokonaisuudessaan (Puitelaki 13 §). Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin
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irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain 7 luvun 4 §:n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mukaista uutta työtehtävää tai virkaa.

5 § Osapuolten välinen yhteistyö
Sopimuksen toteutumista seurataan vähintään kalenterivuosittain. Seurannasta
vastaa kaikkien mukana olevien kuntien ja tuottajajärjestöjen edustajasta koottu
yhteistyöryhmä. Ryhmään nimetään yksi edustaja jokaisesta mukana olevasta
sopijakunnasta ja yksi MTK-Satakunnan nimeämä edustaja. Yhteistyöryhmän
ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii Porin kaupunki. Ensimmäisessä
kokouksessa sovitaan ryhmän työjärjestyksestä ja koollekutsumistavasta.
Yhteistyöryhmällä ei ole varsinaista päätösvaltaa.

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 1.1.2012 ja on voimassa toistaiseksi.
Sopijakunnalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättyväksi sen kalenterivuoden
alusta lukien, joka ensiksi seuraa 13 kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
Sopimuksen päättymisestä ja sen muuttamisesta voidaan sopia sopijakuntien
keskinäisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella.
Tätä sopimusta on tehty samansisältöisiä kappaleita, yksi kullekin sopijaosapuolille.

__________päivänä ________kuuta _____

Palvelujen järjestäjäkunnan ___________ puolesta

nimi
titteli

nimi
titteli

Luovuttaja kunnan / kuntien puolesta
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Yhteistoiminta-alueen muodostaminen maaseutuhallintoon

Esitys kunnille
Ehdotus edellyttää selvää karsintaa henkilöstössä
Kuntien kustannusjako
yhteistyössä
Tulevat
Kunta
Nykyiset vuodet
€
Eurajoki
Honkajoki
Harjavalta
Karvia
Kokemäki
Lavia
Luvia
Merikarvia
Nakkila
Pori
Siikainen
Ulvila

56 500
62 754
15 692
70 752
70 000
62 800
46 868
37 957
35 245
122 797
37 781
51 726

Yhteensä

670 872

2011 2012

Jos Pori komSovitut/
tarjotut
tarjoukset nyt päivät
2
46 000 €
2
1
63 000 €
3
3
1,5
1
1
1

pensoi 30 000 Sopimukset/
2013 kotikuntaetuna
47 451
44 432 €
49 674
46 513 €
16 944
15 865 €
64 979
60 844 €
78 384
73 396 €
36 348
34 035 €
15 851
14 842 €
35 563
33 300 €
37 469
35 085 €
88 470
118 470 €
34 985
32 759 €
43 882
41 089 €
550
000
550 630 €

Vuoden 2013 kokonaiskustannus on 550 000, ja
jakoperusteena on
lohkojen määrä, peltohehtaarit ja päätöksien määrä.
Luvut ovat nykyarvoja. Vain palkkojen ja vuokrien korotuksen vaikutus
huomioidaan
budjettia korottavana vuosille 2012 ja 2013. Jos kustannukset
alitetaan,
hyöty jaetaan lukujen suhteessa. Vuodet 2011 - 2013 ovat sopeuttamisen
vuosia.
Porin kaupunki vastaa ylityksistä vuosina 2011 - 2013 normaaliolosuhteissa,
mikäli ne eivät johdu valtiovallan toimista.
Vuoden 2013 budjetissa noudatetaan normaalia Porin kaupungin
budjettiraamia.

1
1
17,5

