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23.1.2015

Yhteistoimintasopimus koskien seudullista kehittämistoimintaa

1 Sopimuksen osapuolet
Tämän yhteistoimintasopimuksen osapuolet ovat Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Lapinlahden,
Sonkajärven ja Vieremän kunnat. Palvelujen järjestäjänä toimii YläSavon koulutuskuntayhtymä.
2 Sopimuksen tarkoitus
Tällä sopimuksella osapuolet sopivat seudullinen kehittämistoiminnan
järjestämisestä ja rahoittamisesta.
Sopijapuolet sitoutuvat yhteistoiminta-alueen toiminnassa noudattamaan yhdessä hyväksyttyjä tavoitteita. Toiminnan tavoitteita ovat:
-

alueen elinkeinoelämän vahvistaminen ja kasvu
yritystoiminnan aktivointi erityisesti valituilla kärkitoimialoilla
aluekehityksen vahvistaminen ja seudullinen yhteistyö.

Tämä on kuntalain 76 §:n 2 momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla kunnat antavat seudullisen kehittämistoiminnan kuntayhtymän hoidettavaksi.
3 Hallinto ja päätöksenteko
Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Kuntayhtymä. Yhteistoiminnan järjestämistä varten perustetaan yhteiseksi toimielimeksi johtokunta.
Johtokunta toimii järjestävänä toimivan kuntayhtymän organisaatiossa. Johtokunta toimii kuntien valtuustojen toimikauden mukaisesti.
Johtokunnassa on 8 jäsentä. Kukin kunta nimeää yhden edustajan,
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä yhden ja seudun yrittäjäjärjestöt
kaksi edustajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtajuudet kiertävät kuntien ja kuntayhtymän nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä siten, että vaalikausi jaetaan kahteen
kaksivuotiseen osaan. Varapuheenjohtajana toimii yrittäjäjärjestöjen
edustaja.
Äänivalta jakautuu johtokunnan jäsenten kesken siten, että jokaisella
johtokunnan jäsenellä on yksi ääni.
Johtokunnan toiminnasta ja kokousjärjestelyistä määrätään tarkemmin kuntayhtymän hallintosäännössä.

2

Kuntayhtymä nimeää johtokunnan esittelijän ja muun tarvittavan henkilökunnan.
Kuntayhtymän johtajalla ja sopimuksen solmineilla kaupungin- ja kuntienjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa.
Kuntayhtymällä ei ole otto-oikeutta yhteiselle toimielimelle siirrettyihin
asioihin.
Johtokunnan toiminnassa syntyvät asiakirjat arkistoidaan kuntayhtymän arkistoon.
4. Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on päättää kuntien myöntämän aluekehitysrahan jakamisesta erillisille rahoitettaville hankkeille, joihin tarvitaan
kuntarahoitusosuuksia. Aluekehitysrahaa voivat hakea johtokunnan
rahoittajakuntien alueella hankkeita toteuttavat julkiset organisaatiot,
muut hanketoimijat ja yritykset. Aluekehitysrahalla tuetaan seudullisesti merkittäviä elinkeinoelämän kehittymistä tukevia hankkeita.
Johtokunta hyväksyy aluekehitysrahan jakamista ohjaavan valintakriteeristön.

5. Taloudenohjaus, rahoitus ja raportointi
Toiminnan seuranta ja arviointi
Toiminnan rahoittamiseksi kunnat varaavat seudullisen kehittämistoiminnan käyttöön noin 5 euroa / asukas / vuosi.
Kuntayhtymä raportoi sopijakunnille tuottamistaan palveluista ja niiden kustannuksista 30.6. ja 30.9. tilanteen mukaan sekä tilinpäätöksen yhteydessä.
Sopijakuntien tilintarkastajilla on oikeus tarkastaa kuntayhtymän ao.
toiminnan tilejä. Sopijakuntien tarkastuslautakunnilla on oikeus saada
tietoja johtokunnan toiminnasta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi.
Aluekehitysrahan hallinnoinnista tehdään erikseen sopimus kuntayhtymän kanssa. Tästä työstä suoritetaan sopimuksen mukainen korvaus.
6 Kiinteistöt ja toimitilat
Kuntayhtymä järjestää toiminnan tarvitsemat toimitilat
7 Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
Tämän yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.
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8 Vahingonkorvausvastuu
Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta mahdollisesti
aiheutuvien vahinkojen vastuut määräytyvät vahingonkorvauslain perusteella. Työnantajan vastuulla olevien vahinkojen kustannukset kirjataan yhteisiin kustannuksiin, jotka jaetaan tämän sopimuksen mukaisesti. Kuntayhtymä huolehtii asianmukaisesta vastuuvakuutuksesta.
9 Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan
ensisijaisesti kuntien välisin neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei
päästä, erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asiana Kuopion hallinto-oikeudessa.
10 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Tämä sopimus tulee voimaan 1.6.2015. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä viimeistään elokuun loppuun mennessä irtisanota
päättymään seuraavan kalenterivuoden lopussa. Yhteisesti sopien
sopimus voidaan purkaa muutoinkin.
Sopimuksen voimassaolo päättyy automaattisesti mikäli Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymän järjestämislupa lakkaa.
11 Sopimuksen päättyminen

Yhteistyön mahdollisesti päättyessä kuntayhtymä ja kunnat hyväksyvät kohdan 5 mukaisten vastuiden siirtyvän takaisin peruskunnille
samoin erikseen sovittavien perusteiden mukaisesti.

Allekirjoitukset

