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JOENSUUN
SEUTU

JOL\S L tJN SE UDUN MAASE LJTL PALVELUJEN
YHTEISTOIM1NTASOPIMUS
1. SOPIJAOSAPUOLET
Sopijaosapuolina (jäljempänä sopijakunnat) ovat Ilomantsin kunta, Joensuun kaupunki,
Juuan kunta, Kontiolahden kunta, Liperin kunta, Outokummun kaupunki ja Polvijärven
kunta.

2. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ JA TEHTÄVÄT
Tällä sopimuksella kohdassa 1 mainitut kunnat sopivat maaseutuhallinnon järjestämisestä
kunnissa annetun lain (210/2010) 6 :n mukaisen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta
edellä mainitun lain 1 §:ssä mainittujen tehtävien hoitamiseksi ja
Lisäksi tällä sopimuksella sopijakunnat sopivat yhteistoiminta-alueen toimesta toteutettu
vien maaseutupalvelujen, maaseutuelinkeinopalvelujen ja poikkeusoloihin varautumisen
järjestämisen periaatteista. Maaseutu ja maaseutuelinkeinopalvelujen hankinnasta yhteis
toiminta-alueelta kukin sopijakunta sopii yhteistoiminta-alueen hallinnon kanssa erikseen
tehtävalla sopimuksella.

3. TAVOITTEET
Maaseutahallinto järjestetään kustannustehokkaasti ottaen huomioon tilalukumäärän
muutoksen, sähköisen tukihaun yleistymisen, tehtävien
ja maksajavirastoso
pimuksen mukaiset tehtävät. Yhteistoiminta-alueen toiminnassa maaseutuhallinnon järjes
tämisestä kunnissa annetussa laissa mainittujen tehtävien suorittaniinen menee aina minden tehtävien edelle. Toiminnan tehokkuutta seurataan tukihallinnon toteutuneilla kus
tannuksilla euroa/tila ja maaseutuviraston kanssa tehtävän maksajavirastosopimuksen
mittareilla (tuenhakijoiden määrä, tukipäätösten määrä, tukipinta-ala ja maksettujen tukien
määrä).
Maatilatalouden tulovirtojen kehittymistä seurataan MTK Pohjois-Karjalan Agrilnfon
rahavirtatilastoilla. Maatilojen sekä maaseudun pienyritysten investointien kehittymistä
seurataan ELY keskuksen myöntäminen investointitukien määrällä.
—

—

Pitkän aikavälin tavoitteena on keskeisten rnittareiden osalta ylittää valtakunnallinen keskitaso.
4. HALLINTO
Yhteistoiminta-alueen hallinnosta ja tehtävistä vastaa Liperin kunta. Tässä sopimuksessa
mainittujen tehtävien hoitamista varten perustetaan kuntalain 77 :ssä tarkoitettu sopija
kuntien yhteinen toimielin, joka on Liperin kunnan maaseutulautakunta. Maaseutulauta
kunta käyttää päätösvaltaa tässä sopimuksessa mainituissa asioissa. Lautakunta vastaa
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myös maatalouslomituspalveluiden järjestämisestä Liperin paikaflisyksikössä siihen kuulu
vien kuntien osalta.

Lomituspalveluja koskevien asioiden päätösten tekoon osallistuvat sellaisista kunnista va
litut lautakunnan jäsenet, joiden kuntien lomituspalvelujen järjestämisestä lautakunta vas
taa. Maaseutu- ja maaseutuelinkeinopalvelujen järjestämistä koskevaan päätöksentekoon
osallistuvat sellaisista kunnista valitut lautakunnan jäsenet, joilla kunnilla on yhteistoimin
ta-alueen kanssa erillinen hankintasopimus kyseisistä palveluista.
Maaseutulautakunnan jäsenmäärä on seitsemän (7) jäsentä, joilla on henkilökohtaiset va
rajäsenet. Kukin sopijakunta valitsee maaseutulautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen. Maaseutulautakunnan puheenjohtajana toimii Liperin edus
taja ja varapuheenjohtajana toimii Joensuun edustaja. Maaseutulautakunnan esittelijänä
toimii maaseutujohtaja.
Maaseutulautakunnan tehtävistä ja toimivallasta määrätään Liperin kunnan hallintosään
nössä. Liperin kunnan tulee kuulla tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä ja hallintoa kos
kevien sääntöesitysten osalta muita sopijakuntia.
5. VIRANHALTIJOIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

Sopijakuntien vakituisessa virka- tai työsopimussuhteessa oleva maaseutuelinkeino
viranomaistehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy 1.1.2013 alkaen Liperin kunnan palvelukseen
tyrösopimuslain (449/2007) ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) liik
keen luovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Siirroissa noudatetaan työantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa 210/2010 mainittuja
säännöksiä. Palvelusuhteiden ehtojen ja palkkojen yhtenäistämisestä laaditaan erillinen
suunnitelma ja aikataulu. Palkkojen harmonisointi tehdään tehtävien vaativuuden mukaan.
Siirto ei koske toimisto- ja taloushallinnon, kiinteistötoimen eikä muutakaan toiminnan
tukipalveluhenkilöstöä. Edellä olevasta periaatteesta poiketen Liperin kunnan palveluk
sessa maaseutuhallinnon toimistotehtävissä olevat maaseutusihteeri ja toimistosihteeri jat
kavat yhteistoiminta-alueen organisaatiossa.
Yhteistoiminta-alue ostaa kuntakohtaisten sopimusten mukaisesti toimistohenkilöpalvelu
ja sopijakunnilta.
Määräaikaisen henkilöstön palvelusuhde päättyy annetun virkamääräyksen tai tehdyn työsopimuksen perusteella.
6. TOIMIPISTEET
Yhteistoiminta-alueen toimipisteet sijaitsevat jokaisessa sopijakunnassa. Maaseutulauta
kunta voi päättää toimipisteiden sijainnista toisinkin sovittuaan asiasta asianomaisen kun
nan kanssa kuntakohtaisella sopimuksella.
7. TOIMITILAT JA IRTAIMISTO
Sopijakunnat kustantavat yhteistoiminta-alueella olevien maaseutuhallinnon yhteistoimin
ta-alueen toimitilojen vuokra-, lämmitys, sähkö-, siivous, talohuolto-, korjaus ym. hoito
menot. Lip erin kunta saa korvauksetta maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimin-
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toihin sopijakunnilta tarpeelliset toimitilat kalustettuina. Lisäksi sopijakunnat luovuttavat
korvauksetta yhteistoiminta-alueelle sen tarvitsemat atkistotilat.
Tilojen käytöstä sovitaan kuntakohtaisessa sopimuksessa.
Yhteistoimintasopimuksen voimassaolon aikana uuden kaluston ja varusteiden haniduinat
tekee Liperin kunta. Hankinnoista aiheutuvat kustannukset sisällytetään vuosittaisiin toi
mintamenoibin.
8. MAASEUTUI{ALLINNON JA KEHITI’ÄMISTEHTÄVIEN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN
SOPIJAKUNTIEN KESKEN
Ensimmäisen kolmen vuoden aikana noudatetaan siirtymäsäännöstä, jolloin kukin sopija
kunta sitoutuu maksamaan tämän sopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueelle siirtyvistä
tehtävistä kullekin kunnalle aiheutuneet kustannukset vuoden 2012 tason mukaisesti, lu
kuun ottamatta sitä osaa, millii henkilöstö on osallistunut jonkun toisen kunnan työtehtä
vien hoitamiseen. Kustannuksia tatkistetaan vuosittain henkilöstökustannusten muutok
sen mukaisesti.
Kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen sopimukseen kuuluvien maaseutuhallinnon tehtävi
en hoitamisesta aiheutuneet kustannukset (toimintaan saadut tulot vähennettyinä) jaetaan
sopijakuntien kesken Lip erin maaseutulautakunnan (sopijakuntien yhteinen toimielin)
päättämällä tavalla, pääasiassa
suhteessa. Talousarvion valmisteluvaiheessa
Liperin kunta kuulee sopijakuntia.
Yhteistoiminta-alueen kustannukset muodostuvat henkilöstökuluista, palvelujen ostoista,
aineista, tarvikkeista, tavaroista, ICT palveluista, taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta
ja muista toimintakuluista sekä sopijakunnilta ostettavista toimistohenkilöpalveluista.
—

Lisäksi muut sopijakunnat maksavat vuosittain Liperin kunnalle ns. isäntäkunnan hoito
palkkiota, jonka suuruus on neljä (4) prosenttia sopijakunnan ao. vuoden maksuosuuksis
ta.
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen palvelukseen tämän sopimuksen kohdan 4. pe
rusteella siirtyneen henkilön jäädessä yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai työkyvyttömyys
eläkkeelle ennen 1.1.2018 Kuntien eliikevakuutuksen perimän varhaiseläkemaksun maksaa
se sopijakunta, josta henkilö on siirtynyt Liperin kunnan palvelukseen.
Sopijakunta, josta henkilö on siirtynyt Liperin kunnan palvelukseen, maksaa siirtyneen
henkilön työtapaturrnista ja palvelusuhdekiistoista johtuvat korvaukset siltä osin kuin nii
den peruste liittyy sopijakunnan palvelusuhteeseen.
Sopijakunnat maksavat palveluksestaan siirtyvän henkilöstön siirtymäajankohdan mukai
sen lomapalkkavelan Liperin kunnalle 3 1.3.2013 mennessä.
Sopijakunnilla on oikeus tarkistuttaa Liperin kunnan kirjanpidosta maaseutupalveluita
koskevat tilitykset ja siihen liittyvän kirjanpidon sekä saada tarpeelliset tiedot perusteista.
Sopijakunnille perustetaan omat kustannuspaikat Liperin kunnan kirjanpitoon, joihin kir
jataan sopijakunnan alueella muodostuneet tulot ja menot.
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Liperin kunta laskuttaa sopijakuntia kuukausittain. Maksuosuusennakot lähetetään mak
sukuukautta edeltävän kuukauden loppuun mennessä ja maksetaan kuukausittain 11. pal
vä.
Laskutus oikaistaan kuntakohtais esti kalenterivuoden toteutuman mukaiseksi seuraavan
vuoden tammikuussa. Maksuu viivästyessä viivästyskorko petitään korkolain mukaan.

9. KEHflTÄMISTEHTÄVIEN LINJAUKSET
Maaseutulautakunta koorclinoi ja asettaa tavoitteet hallinnon ja maaseudun kebittäntis
toiminnalle Joensuun seudun maaseutuohjelmassa alueellisen ja valtakunnallisen maaseu
tuohjelinien tavoitteiden mukaisesti.
Joensuun seudun maaseutupalvelut toimii hanketoiminnan kohdentajana ja koordinoija
na asiakkaiden ja maaseudun kehittäjätahojen, kuten ProAgrian, Aikon, MTK:n, Josekin
ja Itä-Suomen yliopiston vahuia siten, että kehittihnistoimet kohdentuvat potentiaalisim
piin maaseutuyrityksiin, jotta asetetut tavoitteet toteutuvat.
Maaseudun kehittämistehtävistä, maaseutuhankkeiden kuntaosuuksista ja muista
sopijakunnalle tehtävistä töistä ja niiden kustannuksista sovitaan erillisissä kuntakohtaisis
sa sopiinuksissa. Kunnat osoittavat vähintään 120 euron vuosittaisen määrärahan tilalu
kumäärää kohti maaseutuhankkeiden kuntaosuuksiin kolmen ensimmäisen vuoden ajan.
Kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen asiasta sovitaan kuntien kanssa vuosittaisen talous
arvion valmistelun yhteydessä.
10. TAKSATJA MAKSUT
Maaseutulautakunta hyväksyy toiinialaansa kuuluvat maksut ja taksat.
11. TIETOHALLINTO
Sopijakunnat sitoutuvat ylläpitämään tietoverkot, tietoturvan ja tietojärjestelmät sillä tasol
la, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat hoidetuksi EU:n ja kansallisen lainsäädännön
kannalta asianmukaisella tavalla ja että ne mahdollistavat joustavan yhteistoiminnan alu
eella.
12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijakuntien
välisilli neuvotteluilla. Mikali yhteisymmärrystä ei synny, ratkaistaan asia toimivaltaisessa
hallinto-oikeudessa.
13. VAHINGONKORVAUKSET
Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 210/2010 mukaisten tehtävien
hoitamisesta aiheutuvista vahingoista on vahingonkorvausvastuussa yhteistoiminta-alueen
kunnat tukea saavien maatilojen lukumäärän suhteessa. Sopijakuntien muiden tehtävien
hoitamisesta aiheutuvista vahingoista on vahingonkorvausvastuussa sopi;akunta.

14. MUUT SOPIMUKSEN EHDOT
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Kunta, joka liittyy yhteistoiminta-alueeseen yhteistoiminta-alueen perustamisen jälkeen,
maksaa liittymämaksua, jonka suuruudesta päättää tapauskohtaisesti maaseutulautakunta.
Liittyinismaksusta kertyvä tulo vähennetään tilalukunaää.rän mukaisessa suhteessa sopija
kuntien ao. vuoden maksuosuuksista.
Sopijakunta irtisanoo kolmannen osapuolen kanssa voimassa olevat yhteistoiminta-alueen
toimintaan liittyvät sopimukset ja vastaa niiden irtisanomisajan kustannuksista, ellei ennen
yhteistoiminta-alueen toiminnan käynnistymistä isäntäkunnan ja ao. kunnan valilla asiasta
toisin sovita.

Tässä sopimuksessa mainittujen lakien muutokset eivät edellytä sopimusmuutoksia, ellei
muuttuneesta lainsäädännöstä niin aiheudu taikka jokin sopijakunta sitä vaadi.
Mahdolliset muutokset tehdään kirjallisesti ja niistä päätetään sopijakuntien yhtäpitävillii
päätöksillä.
15. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa toistaiseksi.
Sopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterivuoden
viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty. Irtisanominen on toimitettava
kirjallisesti maaseutulautakunnaile.
Sopijakunta, joka eroaa yhteistoiminta-alueesta, on velvollinen ottamaan eroamispäivästä
lukien palvelukseensa työsopimuslain ja kunnallisista viranhaltijoista annetun lain liikkeen
luovutusta koskevien määräysten mukaisesti ne Lip erin kunnan palveluksessa olevat vaki
tuiset viran- ja toimenhaltijat, joiden pääasiallinen viran tai toimen hoitaminen tapahtuu
sopimuksen irtisanoneen sopijakunnan alueella.
Mikäli Liperin kunta isäntäkuntana irtisanoo sopimuksen, kukin sopijakunta sitoutuu ot
tamaan palvelukseensa sopimuksen päättymishetkestä lukien työsopimuslain ja kunnalli
sista viranhaltijoista annetun lain liikkeen luovutusta koskevien määräysten mukaisesti ne
Liperin kunnan palveluksessa olevat vakituiset viran- ja toimenhaltijat, joiden pääasialli
nen viran tai toimen hoitaminen tapahtuu kunkin sopii akunnan alueella.
Eroavalle sopijakunnalle Liperin kunta luovuttaa vastikkeetta sen yhteistoiminta-alueen
toimintojen irtaimiston, joka sijaitsee päättymisajankohtana eroavan kunnan alueella ole
vissa toimipisteissä.
Mikäli siitä, että sopijakunta irtisanoo tämän sopimuksen, Liperin kunnalle isäntäkuntana
tai muille sopijakunnille sopimusosapuolina syntyy taloudeifista vahinkoa Lip erin kunnan
ja kolmannen osapuolen välisten yhteistoimintaan liittyvien sopimusten perusteella, irtisa
nova sopijakunta on velvollinen korvaamaan Liperin kunnalle ja muille sopijakunnille
näin syntyvän vahingon.
16. HYVÄKSYMINEN
Tämä sopimus tulee sopijakuntia sitovaksi sen jälkeen, kun valtuustot ovat sen hyväksy
neet ja sopijakunnat ovat sopimuksen allekirjoittaneet.
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Tätä sopimusta on laadittu yksi alkuperäinen kappale, jonka kaikki sopijakunnat allekir
joittavat. Kullekin sopijakunnalle toimitetaan sopimuksesta oikeaksi todistettu jäljennös.
Liperin kunta säilyttää alkuperäisen sopimuksen ken sopijakuntien lukuun.
Mikäli kunta/kunnat eivät hyväksy tätä sopimusta, tulee sopimus kuitenkin voimaan sen
hyväksyneiden kuntien osalta.
Liperissä
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KUNTAKOHTAINEN SOPIMUS liittyen Joensuun seudun maaseutupalveluiden
yhteistoimintasopimukseen, jonka Joensuun kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt 18.4.2011 548

1. SOPIJAOSAPUOLET

Joensuun kaupunki ja Liperin kunta
2. LIPERIN KUNNAN PALVELUKSEEN SIRWA

HENKILOSTÖ

Kokoaikainen maaseutusi hteeri Teuvo Hirvonen, jonka työn tekemisen paikka
on Joensuun kaupungin Enon palvelupiste, kokoaikainen maaseutusihteeri Antti Ryynanen, jonka työn tekemisen paikka on Joensuun kaupungin Tuupovaaran palvelupiste.

Teuvo Hirvonen tekee Joensuun kaupungille tehtävästä työajasta 80 OO/ maaseutuviranomaistehtavia ja 20 % Joensuun kaupungin maaseudun ja elinkeinojen kehittamistehtavia.
Antti Ryynanen tekee maaseutuviranomaistehtavia ja tarvittaessa Joensuun
kaupungin maaseutuelinkeinojen kehittamistehtavia.
Joensuun kaupunki varaa Liperin maaseutulautakunnalle 40 OO/ maaseutusihteeri Teppo Leppäsen palkka- ja toimintamenoista, joilla Liperin kunta ostaa
Joensuun kaupungilta maaseutusihteerin palveluja enintään 40 OO/ työajasta.
Tukihakemusasiakirjojen vastaanottajina voivat toimia maaseutusihteereiden
lisäksi Carelicumin-, Enon-, Kiihtelysvaaran-, Pyhaselan- ja Tuupovaaran palvelupisteiden henkilöstö.
4. HENKILÖSTON TYÖNJOHTOJA VASTUUKYSYMYKSET
Maaseutusihteerit ovat kokoaikaisessa virkasuhteessa isäntä kuntaan. Liperin
kunnalla on ensisijainen työnjohdollinen asema maksajavirastosopimuksen
maärittelemallä tavalla.

Maaseutuviranomaistehtavissa virkavastuu työntekijällä on Liperin kunnalle.

Muissa Joensuun kaupungin tehtavissa työnjohdollinen asema on Joensuun
kaupungilla. Joensuun kaupungin tehtavissa vastuu on Joensuun kaupungille.
Maaseutusihteeri Teppo Leppäsen ostopalvelujen osalta Liperin kunnalla on ensisijainen työnjohdollinen asema, maksajavirastosopimuksen maarittelemalla
tava Ila .

Maaseutusihteereiden (myös ostopalveluiden osalta) on osallistuttava yhteistoiminta-alueella maaseutuvirastosopimuksen edellyttämällä tavalla tehtävien
eriyttam iseen.
6. TOIMITILAT JA TOIMINNASTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET
Maaseutuhallinnon toimipisteet sijaitsevat Joensuun kaupungin Enon-, Tuupovaaran- ja Pyhäselän palvelupisteilla.
Joensuun kaupunki antaa korvauksetta yhteistoiminta-alueen käyttöön yhden
työhuoneen kustakin palvelu pisteestä kalusteineen sekä tarvittavat arkistotilat
ja käyttöoikeuden kokoustiloihin.
Joensuun kaupunki kustantaa kunnassaan olevat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimitilojen vuokran, lämmityksen, sähkön, siivouksen, talohuollon, korjauksen ym. hoitomenot.
Joensuun kaupunki laskuttaa Liperin kunnalta muut toiminnasta aiheutuneet
kustannukset, kuten esim. kopiointi, toimistotarvikkeet, postitukset yms.
7. JOENSUUN KAUPUNGIN MAKSUOSUUS JA TILINPAATOKSEN

TASAUS

Joensuun kaupunki sitoutuu maksamaan vuoden 2012 Joensuun kaupungin
maaseutuhaIIinnon talousarvion mukaisen haIIintokustannusosuuden, vahennettyna toimistotilojen vuokrakustannuksella ja siivouskuIuiIla. Maksuosuus on
136 460 € sisältäen 4 %:n isäntakunnan hoitopalkkion, Joensuun kaupungin
maksuosuudelle ja kustannuksille määritellään oma kustannuspaikka Liperin
kunnan kirjanpidossa. Hallinnon määrärahan alitukset/ylitykset suoritetaan siten, kuten perussopimuksessa on määritelty.
Joensuun kaupunki sitoutuu maksamaan maaseutulautakunnan maarittelemän
kuntaosuuden maaseutuhankkeisiin Liperin kunnalle. Kuntaosuus määritellään
budjetin laadinnan yhteydessä. Vuosien 2013-2015 aikana maksuosuus on yhteistoimintasopimu ksen mukaisesti 120 euroa kunakin vuonna tilatu kea hakenutta maatilaa kohti. Maaseutulautakunnan paattaessa hankkeista joihin käytetaan Joensuun maksuosuutta, tulee varmistaa niiden kohdentuminen Joen-

suuhun. Hankkeista raportoidaan Joensuun kaupungin hallitukselle toiminnan
erivaiheissa. Maaseutuhankkeiden kuntaosuus pidetään Liperin kunnan kirjanpidossa kuntakohtaisena, joten hankkeiden toimintaan tarvittava kuntaosuus
kohdentuu kuntakohtaisesti. Liperin kunta laskuttaa hankkeiden kuntaosuuden
30.6 mennessa. Vuosittain käyttämättä jäänyt kuntaosuus palautetaan Joensuun kaupungille seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessa.

8. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus astuu voimaan 1.1.2013 ja on voimassa toistaiseksi ja sitä voidaan
tarvittaessa tarkistaa. Tämän sopimuksen irtisanomisessa noudatetaan perussopimuksessa sovittua menettelyä.
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KUNTAKOHTAINEN SOPIMUS liittyen Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoimintasopimukseen,
jonka Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.4.2011 §48
JOENSUU
1.

SOPIJAOSAPUOLET

Joensuun kaupunki ja Liperin kunta

2. PALVELUTUOTANTO
Liperin kunta (Joensuun seudun maaseutupalvelut) vastaa Joensuun kaupungin alueella maaseutuviran
omaistehtävien hoitamisesta, maksajavirastosopimuksen edellyttämällä tavalla.
Joensuun kaupunki ostaa Liperin kunnalta maaseutuasiamiespalveluja 1, 8 htv.
Tukihakemusasiakirjojen vastaanottajina voivat toimia maaseutuasiamiesten lisäksi Carelicumin-, Enon-,
Kiihtelysvaaran-, Pyhäselän- ja Tuupovaaran palvelupisteiden henkilöstö.

3. HENKILÖSTÖN TYÖNJOHTO JA VASTUUKYSYMYKSET
Maaseutuasiamiehet ovat kokoaikaisessa virkasuhteessa isäntäkuntaan. Liperin kunnalla on ensisijainen
työnjohdollinen asema maksajavirastosopimuksen määrittelemällä tavalla.
Maaseutuviranomaistehtävissä virkavastuu työntekijällä on Liperin kunnalle.

4. TEHTÄVIEN ERIYTTÄMINEN
Maaseutuasiamiesten on osallistuttava yhteistoiminta-alueella maaseutuvirastosopimuksen edellyttämällä
tavalla tehtävien eriyttämiseen.

5. TOIMITILAT JA TOIMINNASTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET
Palvelupisteitä ovat Tuupovaaran palvelupiste, Pyhäselän palvelupiste ja Enon palvelupiste, joissa annetaan
määrättyinä aikoina palveluita.
Joensuun kaupunki antaa korvauksetta yhteistoiminta-alueen käyttöön yhden työhuoneen kustakin palve
lupisteestä kalusteineen sekä tarvittavat arkistotilat ja käyttöoikeuden kokoustiloihin.
Joensuun kaupunki kustantaa kunnassaan olevat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimitilojen
vuokran, lämmityksen, sähkön, siivouksen, talohuollon, korjauksen ym. hoitomenot.
Joensuun kaupunki Iaskuttaa Liperin kunnalta muut toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kuten esim.
kopiointi, toimistotarvikkeet, postitukset yms.

6. JOENSUUN KAUPUNGIN MAKSUOSUUS JA TILINPÄÄTÖKSEN TASAUS

Joensuun kaupunki sitoutuu maksamaan vuoden 2015 maaseutuhallinnon talousarvion mukaisen hallinto
kustannusosuuden. Joensuun kaupungin maksuosuudelle ja kustannuksille on määritelty oma kustannuspaikka Liperin kunnan kirjanpidossa. Hallinnon määrärahan alitukset/ylitykset suoritetaan siten, kuten pe
russopimuksessa on määritelty.
Joensuun kaupunki sitoutuu maksamaan maaseutulautakunnan määrittelemän kuntaosuuden maaseutu
hankkeisiin Liperin kunnalle. Kuntaosuus määritellään budjetin laadinnan yhteydessä. Maksuosuus on
80 euroa kunakin vuonna tilatukea hakenutta maatilaa kohti. Maaseutulautakunnan päättäessä hankkeista
joihin käytetään Joensuun maksuosuutta, tulee varmistaa niiden kohdentuminen Joensuuhun. Hankkeista
raportoidaan Joensuun kaupungin hallitukselle toiminnan erivaiheissa. Maaseutuhankkeiden kuntaosuus
pidetään Liperin kunnan kirjanpidossa kuntakohtaisena, joten hankkeiden toimintaan tarvittava kuntaosuus
kohdentuu kuntakohtaisesti. Liperin kunta laskuttaa hankkeiden kuntaosuuden 30.6 mennessä. Vuosittain
käyttämättä jäänyt kuntaosuus palautetaan Joensuun kaupungille seuraavan vuoden tammikuun loppuun
mennessä.

8. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus astuu voimaan 1.1.2016 ja on voimassa toistaiseksi ja sitä voidaan tarvittaessa tarkistaa. Tämän

sopimuksen irtisanomisessa noudatetaan perussopimuksessa sovittua menettelyä.
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