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Muutosehdotukset / hallintosäännön 21 §

21 § Toimivalta maaseutuhallinnossa

21 § Toimivalta maaseutuhallinnossa ja lomituspalveluissa

Toimialue
Kankaanpään ja Parkanon kaupungit sekä Jämijärven, Kihniön ja Pomarkun
kunnat, joissa palvelun järjestäjänä Kankaanpään kaupunki.

21.1. Maaseutuhallinto
Toimialue
Kankaanpään ja Parkanon kaupungit sekä Jämijärven, Kihniön ja Pomarkun
kunnat, joissa palvelun järjestäjänä Kankaanpään kaupunki.

Tehtävät
Kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia maaseutuhallinnon
järjestämisestä kunnissa säädetyn lain (210/2010) mukaisten
viranomaistehtävien, maaseudun elinkeinojen kehittämistehtävien sekä
maaseudun toimintaympäristön kehittämistehtävien hoidosta
maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan
sopimuksen mukaisesti.
Ratkaisuvalta
Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta
menettelystä annetun lain mukaan maaseutuelinkeinoviranomainen hoitaa
laissa säädetyt tehtävät sekä niihin liittyvät valvonta- ja muut tehtävät.
Maaseutuhallintoyksikön johtajana toimii maaseutupäällikkö.
Maaseutuhallinnon yksikössä toimivat viranhaltijat toimivat
maaseutuelinkeinoviranomaisena yhteistoiminta-alueen kuntien alueella.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnolliset ohjeet sisältävät
yksityiskohtaiset menettelyohjeet maaseutuelinkeinoviranomaiselle
toimitettavien viljelijätukien käsittelystä. Säädöspohja useissa
hallinnollisissa menettelykysymyksissä on EY-säännös, joka ohittaa
mahdollisen kansallisen säädöksen.

Tehtävät
Kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia maaseutuhallinnon
järjestämisestä kunnissa säädetyn lain (210/2010) mukaisten
viranomaistehtävien, maaseudun elinkeinojen kehittämistehtävien sekä
maaseudun toimintaympäristön kehittämistehtävien hoidosta
maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan
sopimuksen mukaisesti.
Ratkaisuvalta
Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta
menettelystä annetun lain mukaan maaseutuelinkeinoviranomainen hoitaa
laissa säädetyt tehtävät sekä niihin liittyvät valvonta- ja muut tehtävät.
Maaseutuhallintoyksikön johtajana toimii maaseutupäällikkö.
Maaseutuhallinnon yksikössä toimivat viranhaltijat toimivat
maaseutuelinkeinoviranomaisena yhteistoiminta-alueen kuntien alueella.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnolliset ohjeet sisältävät
yksityiskohtaiset menettelyohjeet maaseutuelinkeinoviranomaiselle
toimitettavien viljelijätukien käsittelystä. Säädöspohja useissa
hallinnollisissa menettelykysymyksissä on EY-säännös, joka ohittaa
mahdollisen kansallisen säädöksen.
21.2. Lomituspalvelut
Toimialue

Kankaanpään kaupunki toimii maatalousyrittäjien sekä turkistuottajien
lomituspalveluiden paikallisyksikkönä Jämijärven, Karvian, Kihniön,
Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnan sekä Kankaanpään,
Parkanon, Porin ja Ulvilan kaupungin käsittävällä alueella.

Tehtävät
Melan kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti Kankaanpään
kaupunki toimii maatalouslomittajien lomituspalvelulaissa (1231/1996)
sekä turkistuottajien lomituspalveluista annetussa laissa (1264/2009)
tarkoitettuna paikallisyksikkönä huolehtien sopimuksen ja em. lain
mukaisista paikallisyksikölle kuuluvista tehtävistä.
Lomituspalvelujen toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi paikallisyksikön toimialueelle perustettava yhteistoimintaryhmä kokoontuu
vähintään kerran vuodessa. Yhteistoimintaryhmässä ovat edustettuina
ainakin lomituspalvelujen käyttäjät, lomituspalvelujen hallintohenkilöstö
ml. vastuuhenkilö, lomittajat ja Mela-asiamies. Lomituspalvelujen
käyttäjien osalta yhteistoimintaryhmän jäsenet valitaan
maataloustuottajien ja turkiseläinkasvattajien etujärjestöjen toimesta.
Ratkaisuvalta
Kankaanpään lomituspalvelujen paikallisyksikkö hoitaa lomituspalvelulaissa
ja turkistuottajien lomituspalvelulaissa säädetyt tehtävät sekä niihin
liittyvät valvonta- ja muut tehtävät huomioiden myös Melan hallinnolliset
menettelyohjeet lomituspalvelujen tuottamisessa.
Lomituspalvelut -palvelukokonaisuuden johtajana toimii
lomituspalvelujohtaja. Lomituspalvelujen paikallisyksikön työntekijät
toimivat toimeksiantosopimuksen mukaisella alueella.

