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Kokousaika

Maanantai 26.4.2021 klo 18.00

Kokouspaikka

Sähköinen kokous
Yleisö voi seurata kokousta Marttilan kunnantalon valtuustosalissa

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajien vaali
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kuntalaisaloite maksuttomasta ehkäisystä
Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta
Valtuustoaloite muovinkeräyspisteen saamisesta Marttilaan
Valtuustoaloite maksuttomasta varhaiskasvatuksesta
Valtuustoaloite omaishoidon tuesta
Valtuustoaloite kunnan energiataloudesta
Valtuustoaloite tuulivoiman lisärakentamisesta Marttilaan
Sosiaalityöntekijän viran perustaminen
Marttilan koulun tehtäväjärjestelyt ja vakanssimuutokset 1.8.2021 alkaen
Hallintosäännön tarkistaminen
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutos sekä vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen ja liittymis- ja käyttösopimusehtojen tarkistaminen
Valtuustokauden 2017-2021 työskentelyn itsearviointi
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Ilmoitusasiat
Valitusosoitus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 28.4.2021.

Kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

REINO LINDQVIST
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KOKOUSAIKA

Maanantaina 26.4.2021 klo 18.00 – 18.46

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo / Sähköinen kokous

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Ks. erillinen nimiluettelo

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Kunnanjohtaja Carita Maisila
Pöytäkirjan pitäjä Heini Luoma
Kunnanhallituksen jäsenet Liisa Grönroos ja Petri Prusila

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 10 - 27

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Leskinen ja Karri Rannikko.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Marttilan kunnantalossa 27.4.2021.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika
Marttilassa 27.4.2021
Allekirjoitukset

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON
ASETETTU YLEISESTI
NÄHTÄVÄKSI

Marttilan kunnan www-sivuille 28.4.2021
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MARTTILAN KUNNANVALTUUSTO, NIMILUETTELO
Kunnanvaltuusto 2017 – 2021
Jäsenet

Läsnä

Björk Pasi (kok.)
Heikkilä Lauri (ps.)
Jurttila-Portaala Anne (kesk.)

x
x
x

Kanasuo Teemu (kok.)
Kankare Jarkko (kesk.)
Korimäki Eeva (kok.)

x
x
x

Kullanmäki Sari (kok.)
Kylämäki Elina (kok.)
Kylämäki Kimmo (ps.)
Kylänpää Olli (kesk.)

x
x
x

Leskinen Matti (sdp.)
Lindqvist Reino (kesk.)
Rannikko Karri (kesk.)

x
x
x

Susi-Entonen Hanna (kesk.)
Tegel Mikko (kesk.)
Torkkeli Mikko (kesk.)
Valta Anne (kok.)

x
x
x
x

Poissa

x

Varajäsenet:
Prusila Petri (kesk.)
Aalto Olli-Pekka (kesk.)
Laaksonen Ari (kesk.)
Heikkilä Marko (kok.)
Kraappa Kalle (kok.)
Urmas Jouko (kok.)
Häkkinen Timo (ps.)
Grönroos Liisa (ps.)
Kallio Hannu (sdp)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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10 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Voimassa olevan hallintosäännön mukaan valtuuston kutsumisaika on viisi päivää.
Tätä kokousta koskeva kokouskutsu sekä tämä esityslista-pöytäkirja liitteineen on lähetetty
sähköisesti 20.4.2021 valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille. Kokousta koskeva kuulutus
on asetettu yleisesti nähtäväksi 20.4.2021 kunnan www-sivuilla ja ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 23.4.2021.
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa
nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 16 valtuutettua.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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11 §
Pöytäkirjan tarkastajien vaali
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua toimimaan pöytäkirjan tarkastajina. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kunnantoimistossa 27.4.2021 klo 16.00. Tarkastusvuorossa ovat Matti Leskinen ja Karri Rannikko.
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 27.4.2021 klo 10.30.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Leskinen ja Karri Rannikko.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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12 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto muuta päätä.

Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto päätti, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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13 §
Kuntalaisaloite maksuttomasta ehkäisystä
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita
kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan
kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
Auranmaan Kokoomusnuoret jättivät 10.12.2019 kuntalaisaloitteen maksuttomasta ehkäisystä
alle 25-vuotiaille Marttilan kunnassa. Aloitteen sisältö on seuraava:
”Tämänhetkisessä hallitusohjelmassa ja Väestöliiton kuntavaaliohjelmassa 2017 oli yhtenä tavoitteena, että Suomen kunnissa olisi käytössä maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille. Useat kaupungit ja kunnat ovatkin tähän tarttuneet ja maksuton ehkäisy on käytössä jo varsin laajalti
Suomessa. Maksuttoman ehkäisyn tavoitteena on madaltaa nuorten kynnystä käyttää ehkäisyä.
Nuorten aborttien määrä on kääntynyt Suomessa laskuun, mikä on hyvä suunta, mutta tämän
suunnan vauhdittamiseksi on tarpeen tehdä vielä toimia. Raskauden keskeytykset ovat yleisimpiä 20-24 -vuotiaiden ikäryhmässä. Alle 25 -vuotiaat ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, joten
on perusteltua tehdä rajaus tämän mukaan. Ei toivotut raskaudet, jotka etenevät lapsen syntymään saakka, voivat epäsuotuisissa olosuhteissa ja ongelmien kasautuessa aiheuttaa vakavia
ongelmia niin nuorille, vanhemmille kuin syntyneelle lapsellekin.
Nämä mahdolliset ongelmat aiheuttavat myös suuria kustannuksia yhteiskunnalle ja niiden ennaltaehkäisyyn kannattaa siis panostaa. Säästöt ovat hyvä asia, mutta pääpaino maksuttoman
ehkäisyn käyttöönotossa on nuorten terveys ja hyvinvointi, josta kaikkien tulisi kantaa huolta.
Ehkäisyn käyttö ei saa olla taloudellinen kysymys. Lisäksi maksuton ehkäisy ei tarkoita, että
seksuaalineuvontaa ja valistusta vähennettäisiin, vaan tähän tulisi kiinnittää myös entistä
enemmän huomiota.
Ehkäisyvalikoimassa tulee maksuttomasti tarjota sekä hormonaalista ehkäisyä että kondomeja,
nuoren omista tarpeista ja elämäntilanteesta riippuen. Kondomien maksuttomuus turvaisi myös
ehkäisyvastuun jakautumisen tasaisemmin sukupuolten välillä.
Auranmaan Kokoomusnuoret esittävät, että kunta selvittää maksuttoman ehkäisyn kustannusja hyvinvointivaikutukset vuoden 2021 budjettiin ja Marttilan kunta alkaa tarjoamaan maksutonta
ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille.
Marttilassa 10.12.2019
Auranmaan Kokoomusnuoret ”
Asian käsittely:
Kunnanhallitus 13.1.2020 merkitsi tiedoksi kuntalaisaloitteen ja antoi asian sosiaalilautakunnan
käsiteltäväksi ja tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta 11.2.2020:
Sosiaalilautakunta merkitsi asian tiedoksi ja päätti alkaa selvittämään maksutonta ehkäisyä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.
Sosiaalilautakunta 6.10.2020:
Sosiaalilautakunta päätti tarjota Marttilan kuntalaisille alle 25-vuotiaille nuorille maksuttoman
ehkäisyn 1.1.2021 alkaen. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille ehkäisee sukupuolitaudeilta ja ei toivotuilta raskauksilta. Toimintamuodoista ja -kustannuksista sovitaan erikseen Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Kunnanhallitus:
- Kunnanhallitus antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle maksutonta ehkäisyä koskevan kuntalaisaloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.
- Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntalaisaloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: Auranmaan kokoomusnuoret, sosiaalilautakunta
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044 084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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14 §
Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta
Kunnan hallintosäännön 116 § mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.
Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt 11.6.2018 valtuustoaloitteen liikenneturvallisuuden parantamisesta mm. Martintalon ja koulun alueella. Aloitteen sisältö on seuraava:
” Marttilan koulun ja siihen läheisesti liittyvien muiden rakennusten muodostama kokonaisuus
luo alueelle paljon päiväkotilaisten, koululaisten ja heidän vanhempiensa liikennettä. Palvelukeskittymästä johtuen muutkin kuntalaiset liikkuvat alueella usein. Kuitenkaan liikennettä ei alueella ole pystytty ratkaisemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Autot, polkupyörät, rollaattorit,
jopa sukset liikkuvat alueella joskus hyvinkin hallitsemattomasti. Talvisaikaan myös pimeys
saattaa paikoitellen olla jopa uhka turvallisuudelle. Asetettuja liikennemerkkejä ei kunnioiteta ja
kevyenliikenteen väyliä käytetään piittaamattomasti jopa autoiluun. Kun alueen liikennejärjestelyjä on tehty palanen kerrallaan, on kokonaisuudesta muodostunut hyvin sekava ja huonosti
hahmotettava mosaiikki.
Keskustan Marttilan valtuustoryhmä esittää, että kunta ryhtyy laatimaan kokonaisvaltaista kevyen liikenteen suunnitelmaa edellä mainitulle alueelle siten, että lasten turvallisuus alueella paranee, moottoriajoneuvo- ja jalankulku- sekä pyöräliikenne pystytään eriyttämään toisistaan ja
valaistusolosuhteet koko alueella paranevat. Toivomme, että kaikilla osapuolilla, lapsilla, lasten
vanhemmilla, vanhuksilla ja muilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus osallistua ongelmien kartoitukseen ja alueen suunnitteluun.”
Aloitteen liitteenä oli seuraavat erilliset selvitykset:
- Martintalon piha-alueen valaistuksen parantaminen ja liikenneturvallisuuden lisääminen
- Pyörätien jatkaminen Marttilan koululta Huvilalle
- Kartta koululaisten käyttämistä reiteistä.

Asian käsittely:
Kunnanhallitus 25.6.2018 merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteen. Kunnanhallitus antoi kaikkien lautakuntien tehtäväksi kartoittaa yhteistyössä liikenneturvallisuutta ja tarvittavia jatkotoimenpiteitä
aloitteessa mainituilla alueilla. Vetovastuu asiassa on teknisellä johtajalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta 27.2.2020:
Tekninen lautakunta keskusteli suunnitelmasta ja totesi yhteisesti, että kiireellisyysjärjestyksessä tärkeimpänä on päiväkodilta Martintalolle ja koululle kulkeva kevyen liikenteen väylä ja seuraavana Martintalon ja koulun parkkialueen järjestelyt polkupyöräparkki mukaan lukien. Tekninen lautakunta huomauttaa, että Kenttätien kiinteistöille kulku on turvattava esimerkiksi siten,
että Kenttätie olisi kaksisuuntainen, mutta muuten alueen liikennöinti olisi suunnitelman mukainen ja muutokset on kuulutettava katusuunnitelmassa. Suunnitelman todettiin olevan hyvä lähtökohta alueiden kehittämiselle.
Aluearkkitehti Seppo Pärnä ja Mika Sahlström ovat valmistelleet suunnitelmaa liikenneturvallisuuden parantamisesta. Keväällä 2020 järjestettiin kuntalaiskysely liikenneturvallisuudesta ja
pyydettiin kommentteja liittyen koulun, Martintalon, päiväkodin ja kirjaston alueen liikenneturvallisuuden kehittämissuunnitelmaan.
Aluearkkitehtitilanteen muutoksista johtuen suunnittelualue on jaettu kahteen osaan, joista kiireellisemmäksi arvioitiin koulun ja Martintalon alueen liikenneturvallisuuden kehittäminen. Ramboll Oy:ltä tilattiin yksityiskohtaisempi suunnitelma koulun ja Martintalon alueen liikenneturvallisuuden kehittämisestä ja suunnitelma valmistui tältä osin vuoden 2020 lopulla. Tekninen lautakunta käsittelee suunnitelmaa seuraavassa kokouksessaan. Härkätien ja kirjaston alueen liikenneturvallisuuden parantamista suunnitellaan seuraavassa vaiheessa.

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle liikenneturvallisuuden parantamista koskevan
valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet. Valtuustoaloitteen käsittely on kesken.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: keskustan valtuustoryhmä, tekninen lautakunta, aluearkkitehti
Lisätietojen antaja: kunnanjohtaja Carita Maisila, puh. 044 744 9110 ja tekninen johtaja Kirsi
Halkola, puh. 044 744 9510

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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15 §
Valtuustoaloite muovinkeräyspisteen saamisesta Marttilaan
Kunnan hallintosäännön 116 § mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.
Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt 11.2.2019 valtuustoaloitteen muovinkeräyspisteen
saamisesta Marttilaan. Aloitteen sisältö on seuraava:
” Lähimmät muovinkeräyspisteet sijaitsevat Aurassa (Auran Sale), Paimiossa (K-Supermarket ja
Vistantien ekopiste), Liedossa (S-Market) sekä Vaskiolla.
Valtameristä ja vesistöistä viime aikoina tehdyt mikromuovi-havainnot ja muovi partikkelien kulkeminen ravinnon kautta kaloihin ja ihmisiin ovat lisänneet tarvetta tehokkaampaan jätemuovien
keräykseen, jotta ympäristön ja vesistöjen saastumista voidaan ehkäistä.
Marttilassa on tarvetta kotitalouksissa syntyvän muovijätteen keräämisen lisäksi mahdollisesti
tarvetta myös lannoitepakkausmuovien ja mansikka- tai perunaviljelysten yms. suojana käytettyjen vanhojen harsojen kierrättämiseen.
Koska kuntalaisilta peritään jäteastian tyhjennyksestä maksettavan jätemaksun lisäksi Marttilan
alueella Lounais-Suomen jätehuollon perusmaksua, niin olisi kohtuullista, että myöskin palveluja
laajennettaisiin Marttilaan saakka tasa-arvoisesti Salon ja Turun seutuihin verrattuna.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa, että kunnanhallitus ja tekninen lautakunta kartoittavat muovinkeräyspalvelujen tarvetta ja lähtevät toteuttamaan muovinkeräyspistettä Marttilaan.”
Asian käsittely:
Kunnanhallitus 4.3.2019 merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteen ja antoi asian teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
Asian valmistelu:
- Kunnasta on oltu yhteydessä Rinkiin, joka järjestää paikalliset muovinkeräysastiat. Rinki ei
ole katsonut tarpeelliseksi sijoittaa muovinkeräysastioita Marttilaan. Lounais-Suomen jätehuollon muovinkeräys on vain lajitteluasemilla ja jätekeskuksissa, mutta myös heidän kanssaan on keskusteltu asiasta mm. teknisen toimikunnan kokouksissa. Lisäksi on tiedusteltu
paikalliselta kuljetusyrittäjältä Mäkiöltä kunnan toimipisteisiin muovinkeräysroskiksia ja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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niiden tyhjäystä, mutta vastaus on ollut, että tällä alueella muovinkeräys ei ole vielä kannattavaa tehdä.
- Kunta on ollut mukana Ranku-hankkeessa, jonka puitteissa on pyritty edistämään muovinkeräyspisteen saamista Marttilaan.
- Muovinkeräysverkoston kehittämisen osalta valtakunnallisesti odotetaan tällä hetkellä uuden
jätelain mukanaan tuomia vaatimuksia ja kunta on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että laki jatkossa velvoittaisi nykyistä kattavampaan muovinkeräysverkostoon.
Toistaiseksi muovinkeräyspistettä ei ole saatu Marttilan kunnan alueelle.

Kunnanhallitus:
- Kunnanhallitus antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle muovinkeräyspistettä koskevan valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.
- Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: perussuomalaisten valtuustoryhmä, tekninen lautakunta
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola, puh. 044 744 9510

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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16 §
Valtuustoaloite maksuttomasta varhaiskasvatuksesta
Kunnan hallintosäännön 116 § mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.
Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt 16.12.2019 valtuustoaloitteen maksuttomasta varhaiskasvatuksesta Marttilaan. Aloitteen sisältä on seuraava:
” Varhaiskasvatuksella on suuri merkitys lasten oppimiseen ja kehitykseen. Tutkitusti varhaiskasvatus hyödyttää lasta enemmän kuin mikään muu koulutus. Se ennaltaehkäisee tehokkaasti
oppimisvaikeuksia sekä ehkäisee syrjäytymistä.
Marttilan kunnassa on tällä hetkellä varhaiskasvatuksen piirissä 67 lasta (11.12.2019). Varhaiskasvatuksen maksutulot ovat vuositasolla n. 120 000 €. Ensi vuodesta alkaen kunta saa lisätuloja voimalaitosverosta, jolla voidaan kattaa maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutusta kunnan myyntituloihin. Maksuton varhaiskasvatus olisi perheille houkuttelevaa ja voisi lisätä myös
tonttikauppaa sekä kuntaan muuttoa. Marttilan imago lapsiystävällisenä kuntana paranisi edelleen. Maksuttomalla varhaiskasvatuksella on myös dynaamisia talousvaikutuksia työn vastaanottamisen kannustavuuteen.
Kuntalaisten tasa-arvoisen kohtelun parantamiseksi ehdotamme maksuttoman varhaiskasvatuksen selvittämistä ennen vuoden 2021 budjetin laadintaa. Samassa yhteydessä ehdotamme,
että kunta selvittää mahdollisen maksuttomuuden vaikutukset myös yksityiseen varhaiskasvatukseen ja sen jatkumiseen. Laissa varhaiskasvatusoikeudeksi asetetaan 20 tuntia viikossa,
joka käytännössä olisi maksuton osuus.”

Asian käsittely:
Kunnanhallitus 13.1.2020 merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi ja antoi asian sivistyslautakunnan
selvitettäväksi.
Sivistyslautakunta 8.10.2020:
Hallitus käynnisti vuosille 2018-2020 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen
järjestämisestä. Tavoitteena on lisätä viisivuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumista
varhaiskasvatukseen ja vaikuttaa heidän huoltajiensa työllistymiseen. Tavoitteena on myös kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja palveluohjausta.
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Karvi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) on arvioinut kokeilun kaksi ensimmäistä vuotta.
Arvioinnin mukaan viisivuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatukseen lisääntyi hieman enemmän kokeilu- kuin vertailukunnissa. Maksuttomuus ei ole kuitenkaan ainoa lisääntymistä selittävä tekijä. Vaikuttavia tekijöitä olivat myös kokeilukuntien tehostunut palveluohjaus sekä kunnan
varhaiskasvatusmyönteinen ilmapiiri.
Viisivuotiaiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen oli yleisempää niissä kunnissa, joissa
ei oltu otettu käyttöön subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta eikä ryhmäkokoja oltu
suurennettu. Maksuttomuudesta huolimatta osa viisivuotiaista ei osallistunut varhaiskasvatukseen. Lastenhoidon ratkaisua selittäviksi tekijöiksi nousivat erityisesti huoltajien asenne varhaiskasvatusta kohtaan, alle 3-vuotiaan sisarukset sekä huoltajien työtilanne. Haasteeksi muodostui kysymys siitä, miten maksuttoman varhaiskasvatuksen kulut katetaan. Laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi osallistumisasteen nostaminen on hyvä huomioida varhaiskasvatukselle osoitetussa budjetissa sekä paikallisesti että kansallisesti.
Tämä kokeilu ja ainakin kolmen eri kunnan (Helsinki, Sulkava, Kustavi) kokemukset kokonaan
maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, tuovat toivottavasti lähivuosina lisätietoa maksuttoman
varhaiskasvatuksen vaikutuksista. Parin vuoden sisällä saamme kokeilun lopullisia tuloksia ja
voimme odottaa mahdollista valtakunnallista linjausta viisivuotiaiden ja ylipäätään varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta.
Varhaiskasvatusjohtaja on selvittänyt maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksia maksutuloihin. Vertailukohteena on tammikuu 2020:
Varhaiskasvatuksen tulokertymä on vuositasolla noin 98 500 €. Mikäli kaikille, myös esikoululaisille, päivähoitoa tarvitseville lapsille myönnetään maksutonta varhaiskasvatusta 20 h/vko, on
maksutuottojen vähennys n. 55 500 €/vuosi. Mikäli maksuttomuus ei koske esikoululaisia, on
maksutuottojen vähennys n. 29 000 €.
Marttilassa noin puolet ikäluokista on ollut varhaiskasvatuksen piirissä. Varhaiskasvatusmaksu
määräytyy porrastetusti perheen tulojen ja koon mukaan. Tammikuussa 2020 varhaiskasvatuksessa oli 10 perhettä (10 lasta) 0-maksuluokassa. Jos kaikilla perheillä on 20 h/vko maksutonta
varhaiskasvatusta, edellisten lisäksi 17 perhettä (20 lasta) siirtyisivät 0-maksuluokkaan. Näistä
perheistä 11 on nyt korkeimmassa maksuluokassa.
Mikäli Marttilassa siirrytään maksuttomaan varhaiskasvatukseen, tulee kaikille varhaiskasvatusikäisille lapsille olla tarjota hoitopaikka. Varhaiskasvatusikäisiä lapsia Marttilassa on tällä hetkellä 110, joista 61 on kunnan varhaiskasvatuksessa, 11 yksityisessä päivähoidossa ja 38 lasta
hoidetaan kotona. Jos kaikki 110 lasta olisivat kunnan varhaiskasvatuksessa, tarvitsimme nykyisen henkilökunnan lisäksi 3 uutta varhaiskasvatuksen opettajaa sekä 3 varhaiskasvatuksen
lastenhoitajaa. Tämä nostaa henkilökunnan palkkamenoja vähinään 221 000 euroa/ vuosi. Tämän lisäksi tarvitaan uusia toimitiloja.
Marttilassa on 3 yksityistä perhepäivähoitajaa. Lapsia yksityisessä perhepäivähoidossa on
yhteensä 13. Osa perheistä on valinnut yksityisen perhepäivähoidon siitä syystä, että lapsiryhmän koko on pieni. Kunta tarjoaa päiväkotihoitoa, jossa lapsiryhmän koko on yli 3-vuotialla 21 ja
alle 3-vuotiailla 12 (1.8.2020 alkaen). Mikäli kunta tarjoaa maksutonta varhaiskasvatusta, tulee
pohtia, jäävätkö yksityisen perhepäivähoidon valinneet eriarvoiseen asemaan. Tämä on huomioitu myös Karvin loppuraportissa viisivuotiaiden maksuttoman hoidon kokeilussa. Marttilan yksi-
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tyisten perhepäivähoitajien kanssa on keskusteltu asiasta ja heillä on huoli omasta toimeentulostaan. Mikäli yksityisille perhepäivähoitajille korvattaisiin maksuttoman varhaiskasvatuksen
osuus, olisi korvaus kunnalta noin 40 000 euroa/vuosi. Mikäli yksityisessä perhepäivähoidossa
olevat lapset jatkavat nykyisessä hoidossa, vähentäisi se päiväkodista yhden hoitajan tarpeen.
Koronapandemia on asettanut kuntien talouden haastavaan tilanteeseen. Marttilan kunnassa
perheitä on tuettu poistamalla varhaiskasvatusmaksu, mikäli perhe on pystynyt hoitamaan lapset kotona poikkeusaikana, vaikka varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan näin ei olisi
tarvinnut toimia.
Ei pidä unohtaa, että varhaiskasvatuksen pitää lähteä lapsen tarpeista. Kunnassa tulee pohtia
niitä keinoja, joilla juuri ne lapset osallistuisivat varhaiskasvatukseen, jotka siitä eniten hyötyvät.
Tähän päästään tehokkaalla palveluohjauksella ja yhteistyöllä neuvolan ja muiden hoitavien
tahojen kanssa.
Valtakunnallisesti linja on nyt se, että varhaiskasvatusmaksuja alennetaan. Saattaa olla, että
tulevina vuosina varhaiskasvatus muuttuu maksuttomaksi koko Suomessa. Siinä tapauksessa
todennäköisesti valtio tulee tukemaan kuntia kulujen kattamisessa. Jos nyt siirrytään maksuttomaan varhaiskasvatukseen, kulut jäävät kunnan katettaviksi.
Lisäselvityksen myötä ei ole ilmennyt seikkoja, jotka puoltaisivat maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymistä. Lisäksi vuoden 2021 talousarvioon ei ole varattu rahaa maksuttoman varhaiskasvatuksen. Jatkossa voisi olla tarkoituksenmukaista tehdä vielä laajempi lapsiperheselvitys kunnassa.
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta antoi kunnanhallitukselle ja valtuustolle selvityksen maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista ja esitti, että Marttilan kunta ei ota ainakaan vielä vuonna 2021 käyttöön maksutonta varhaiskasvatusta. Lisäksi sivistyslautakunta esitti, että varhaiskasvatusjohtaja
voi myöntää lapselle maksuttoman varhaiskasvatuksen sosiaalisista tai lapsen kehitykseen liittyvistä syistä, mikäli terveydenhuolto tai sosiaalitoimi suosittelee lapselle varhaiskasvatusta.
Kunnanhallitus 15.10.2020 esitti valtuustolle sivistyslautakunnan esityksen hyväksymistä.
Kunnanvaltuusto 16.11.2020 hyväksyi ehdotuksen.

Kunnanhallitus:
- Kunnanhallitus antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle maksutonta varhaiskasvatusta koskevan
valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.
- Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: kokoomuksen valtuustoryhmä, sivistyslautakunta, varhaiskasvatusjohtaja
Lisätietojen antaja: varhaiskasvatusjohtaja Miia Häkki, puh. 044 744 9320
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17 §
Valtuustoaloite omaishoidon tuesta
Kunnan hallintosäännön 116 § mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.
Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Marttilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 10.2.2020 valtuustoaloitteen ”Omaishoitaja on
kunnan veronmaksajille edullinen vaihtoehto”. Aloitteen sisältö on seuraava:
” Omaishoitaja on kunnan veronmaksajille edullinen vaihtoehto
Auranmaalla, myös Marttilassa, väestö vanhenee ja omaishoidon tarve lisääntyy. Nykyisin
Suomessa on vallalla suuntaus, että vanhuksia pyritään hoitamaan kotonaan mahdollisimman
pitkään. Sama koskee myös perheessä asuvia vammaisia ikään katsomatta. Monesti omaishoito on ainut ratkaisu, millä omaiselle pystytään järjestämään riittävä huolenpito kotioloissa.
Omaishoito on inhimillinen ja usein sekä hoidettavan että hoitajan ensisijainen toive. Yhteiskunta kuitenkin tukee erittäin kitsaasti omaishoitajia. Marttilassa alemmassa palkkioluokassa hoitopalkkio on 479 €/kk ja ylemmässä palkkioluokassa palkkio on 816,18 €/kk, kun omainen tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja/tai valvontaa ja apua
useissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, esim. WC-käynneissä, peseytymisessä,
pukeutumisessa ja ruokailussa eikä häntä voi jättää yksin. Omaishoitajan palkkiosta maksetaan
vero.
Laitoshoidon ja palveluasumisen kustannukset vaihtelevat palvelutarpeen mukaan, mutta keskimääräiset hoitokustannukset maassamme ovat 2 500 – 15 000 euroa kuukaudessa.
Valtuustoryhmämme teki runsas vuosi sitten aloitteen kunnassamme omaishoitajille myönnettävästä arvostusrahasta. Sosiaalilautakunta totesi asiaa tutkittuaan, että kertaluonteiseksi ajateltu
arvostusraha olisi lisännyt kustannuksia. Tämä tietysti on totta lyhytnäköisesti ajateltuna. Säästöt syntyvätkin vasta siinä vaiheessa, jos useampi ihminen päättää ruveta omaishoitajaksi sen
seurauksena, että omaishoitajat kokevat, että heidän työtään arvostetaan kunnassamme.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa, että Marttilassa annetaan sosiaalilautakunnalle ja
asianomaisille virkamiehille tehtäväksi selvittää kunnallisesta laitoshoidosta ja palveluasumisesta vuodessa aiheutuva kokonaiskustannus hoidettavaa kohti. Kustannuksiin on laskettava mukaan hoitohenkilökunnan palkkauksesta, hoidettavien ruokailusta, siisteydestä, hoidosta ja kunnan hoitoon ja palveluasumiseen liittyvien rakennusten ylläpidosta aiheutuvat kulut ja yleensä
kaikki muutkin asiaan liittyvät kulut. Tämän tiedon avulla päättäjämme pystyvät paremmin arvioimaan, että paljonko omaishoitajille voidaan maksaa 24/7- hoidosta, kolmella vapaapäivällä
kuukaudessa.
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Lisäksi Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa, että Marttilassa otetaan käyttöön omaishoitajien arvostusraha, jota myönnetään vuosittain 250 € yli kuukauden vuodessa omaishoitosopimuksella omaistaan hoitaneelle ja 500 € vuodessa omaistaan vuoden aikana yli puoli vuotta
hoitaneelle. Esitämme tätä kunnanhallitukselle ja sosiaalilautakunnalle valmisteltavaksi ja lisättäväksi tulevaan talousarvioon, jotta arvostusrahan maksaminen voidaan aloittaa vuonna 2021.
Marttilan Perussuomalainen valtuustoryhmä”

Asian käsittely:
Kunnanhallitus 9.3.2020 merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteen ja antoi sen sosiaalilautakunnan
käsiteltäväksi.
Sosiaalilautakunta 6.10.2020:
Perussuomalaiset ovat jättäneet kunnalle saman sisältöisen aloitteen vuonna 2018 niin, että
arvostusrahaa olisi maksettu jo vuodelta 2019. Sosiaalilautakunta päätti 9.4.2019, että valtuustoaloitteen mukaista arvostusrahaa ei oteta käyttöön sen aiheuttamien ylimääräisten kustannusten vuoksi.
Syyskuun loppuun mennessä vuonna 2020 omaishoitajia on ollut 28, joista omaishoitajana on
toiminut yli puolivuotta 25 ja maksimissaan kuukauden kolme omaishoitajaa. Syyskuun tilanteessa arvostusrahan kustannus olisi 13 250 euroa. Kyseisellä rahasummalla voidaan maksaa
omaishoidon tuen palkkiota kahdelle omaishoitajalle. Mikäli omaishoidon tuen arvostusrahaa
maksetaan, lisää se jatkossa painetta muiden asiakasmaksujen korotukseen tai omaishoidontuen määrärahojen pienentämiseen.
Marttilan kunnassa koetaan arvostettavan omaishoitajien tekemää työtä varaamalla vuosittain
riittävästi määrärahasidonnaista sosiaalietuutta omaishoidon tuen maksuun sekä huolehtimalla
lain vaatimista velvoitteista omaishoitajia kohtaan (mm. omaishoitajien vapaapäivät, terveystarkastukset, valmennus, ohjaus ja neuvonta). Viimeisen kymmenen vuoden aikana Marttilassa on
ollut yhden kerran tilanne, jolloin on jouduttu tekemään loppuvuodesta kielteinen päätös omaishoidon tuen määrärahan riittämättömyydestä johtuen.
Sosiaalilautakunta päättää, että Perussuomalaisten valtuustoryhmän ehdotuksen mukaista
omaishoidon tuen arvostusrahaa ei oteta käyttöön sen aiheuttamien ylimääräisten kustannusten
vuoksi. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Kunnanhallitus 15.10.2020 päätti pyytää sosiaalilautakunnalta omaishoidon tukea koskevasta
valtuustoaloitteesta lisäselvitystä palveluasumisen kustannuksista, koska sosiaalilautakunnan
selvitys on siltä osin puutteellinen.

Sosiaalilautakunta 14.12.2020:
Perussuomalaiset ovat jättäneet kunnalle aloitteen arvostusrahan maksamisesta vuonna 2018
niin, että arvostusrahaa olisi maksettu jo vuodelta 2019. Sosiaalilautakunta päätti 9.4.2019, että
valtuustoaloitteen mukaista arvostusrahaa ei oteta käyttöön sen aiheuttamien ylimääräisten
kustannusten vuoksi.
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Valtuustoaloitteessa pyydetään selvitystä koskien kunnallisesta laitoshoidosta ja palveluasumisesta vuodessa aiheutuva kokonaiskustannus hoidettavaa kohti. Marttilan kunnassa ei ole lainkaan ikäihmisten palveluissa laitoshoitoa käytössä. Marttilan kunnan tehostetussa palveluasumisessa vuotuinen kokonaiskustannus hoidettavaa kohden vuonna 2019 on ollut 44 544,60
euroa. Ohessa taulukko, jossa kuvattuna vuoden 2019 kulurakenne liittyen ikäihmisten omaishoidon tukeen ja tehostettuun palveluasumiseen.

Kulut

Tehostettu palveluas.
OHT 1.lk yli 68 v.
hoitaja
OHT 2.lk yli 68 v.
hoitaja
OHT 1.lk alle 68 v.
hoitaja
OHT 2.lk alle 68 v.
hoitaja

Asiakasmaksut
(ka.2019, vuokra,
hoitomaksu, palvelumaksu)
12 830,55

Toimintakate

44 544,60

Omaishoidon
tuen palkkion
maksut + mahdolliset sivukulut
0

4393,44

9360

410,40

13 343,04

4393,44

5628

410,40

9 611,04

4393,44

11 001,65

410,40

14 984,69

4393,44

6615,09

410,40

10 598,13

31 714,05

Syyskuun loppuun mennessä vuonna 2020 omaishoitajia on ollut 28, joista omaishoitajana on
toiminut yli puolivuotta 25 ja maksimissaan kuukauden kolme omaishoitajaa. Syyskuun tilanteessa arvostusrahan kustannus olisi 13 250 euroa. Kyseisellä rahasummalla voidaan maksaa
esimerkiksi omaishoidon tuen palkkiota arviolta kahdelle uudelle omaishoitajalle. Omaishoitajalle maksettavasta erillispalkkiosta omaishoitajan on maksettava veroa. Erillisen arvostusrahan
maksamisesta aiheutuu lisäksi ylimääräistä työtä sosiaalitoimeen ja palkkahallintoon.
Marttilan kunnassa koetaan arvostettavan omaishoitajien tekemää työtä varaamalla vuosittain
riittävästi määrärahasidonnaista sosiaalietuutta omaishoidon tuen maksuun sekä huolehtimalla
lain vaatimista velvoitteista omaishoitajia kohtaan (mm. omaishoitajien vapaapäivät, terveystarkastukset, valmennus, ohjaus ja neuvonta). Viimeisen kymmenen vuoden aikana Marttilassa on
ollut yhden kerran tilanne, jolloin on jouduttu tekemään loppuvuodesta kielteinen päätös omaishoidon tuen määrärahan riittämättömyydestä johtuen.
Sosiaalipalvelujohtajan näkemyksestä Marttilan kunnan osoitus omaishoitajien tukemisesta voidaan esittää esimerkiksi poistamalla asiakkaiden omavastuuosuudet omaishoidon tuen vapaapäivien osalta tai esimerkiksi korottaa omaishoidon tuen palkkioiden määrää. Vuodelta 2021
omaishoidon tuen vapaapäivien tuloja on arvioitu kertyvän noin 2200 euroa.
Sosiaalilautakunta päätti antaa Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen perusteella tiedoksi, että Marttilan kunnan kunnallisesta tehostetusta palveluasumisesta vuodessa (vuosi
2019) aiheutuva kokonaiskustannus on 44 544,60 euroa hoidettavaa kohti. Sosiaalilautakunta
päätti, että Perussuomalaisten valtuustoryhmän ehdotuksen mukaista omaishoidon tuen arvostusrahaa ei oteta käyttöön sekä päätti, että Marttilan kunta ei peri omaishoidon tuen hoitopäivämaksuja hoidettavilta 1.3.2021 alkaen. Päätös annettiin tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
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Kunnanhallitus:
- Kunnanhallitus antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle omaishoidon tukea koskevan valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.
- Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: perussuomalaisten valtuustoryhmä, sosiaalilautakunta
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044 084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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18 §
Valtuustoaloite kunnan energiataloudesta
Kunnan hallintosäännön 116 § mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.
Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Marttilan Keskustan valtuustoryhmä jätti 21.9.2020 valtuustoaloitteen ”Kunnan energiatalouden
saattaminen kestävän kehityksen uralle”. Aloitteen sisältö on seuraava:
” Marttilan kunnan vuonna 2019 valmistuneessa strategiassa on tavoitteeksi asetettu mm. ympäristöstä huolehtiminen ja ekologisuus. Kunnassa on tehty ansiokasta työtä vesi- ja jätehuollon saattamiseksi ajanmukaiselle tasolle. Vesijohtoverkoston saneeraus toimintavarmuuden
parantamiseksi on meneillään, ja viemäriverkostoa ollaan rakentamassa ympäristöltään herkimmille alueille. Kummassakin työ on vielä kesken ja vaatii edelleen teknisen henkilöstön erityispanostusta.
Vähemmälle huomiolle on jäänyt kunnan omistamien ja hallitsemien kiinteistöjen energiatalous.
Kiinteistöt sijaitsevat hajallaan, eikä niiden saattaminen keskitetyn lämmitysjärjestelmän piiriin
ole osoittautunut taloudellisesti järkeväksi. Tämä on hankaloittanut kunnan mahdollisuuksia etsiä ratkaisua fossiilisten energialähteiden korvaamiseksi kotimaisilla vaihtoehdoilla.
Tämän tiedostaen tulisi kunnassa ryhtyä tekemään kokonaisvaltaista suunnitelmaa kunnan kiinteistöjen kiinteistö/ - ryhmäkohtaisten ratkaisujen etsimiseen ja suunnitteluun. Hankkeiden rahoitukseenhan on nyt mahdollisuus saada myös valtion rahoitusta. Kartoitus, energialaskelmat,
suunnitelmat ja hankkeiden kilpailuttaminen edellyttävät huomattavaa työpanosta, jota ei kunnan nykyisellä henkilöstöllä ole lähitulevaisuudessa irrotettavissa. Resurssit on siis hankittava
muilla keinoin.
Marttilan Keskustan valtuustoryhmä esittää, että vuoden 2021 talousarvioon varataan tarvittavan suuruinen määräraha energiahankkeiden kartoitukseen ja suunnitteluun. Määrärahalla voitaisiin suunnitelmat teettää tarvittaessa ulkopuolisella työvoimalla. Jatkossa tulee kunnan investointisuunnitelmaan sisällyttää määrärahat kiinteistöjen muuttamiseksi fossiilivapaiksi ja energiatehokkaiksi. Tehdyt panostukset näkyvät tulevaisuudessa säästöinä ja parempana ympäristönä.
Tähän on kunta strategiassaan sitoutunut.
Marttilassa 21. 9. 2020
Marttilan Keskustan valtuustoryhmä”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Asian käsittely:
Kunnanhallitus 15.10.2020 merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteen ja antoi sen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi.
Tekninen lautakunta 4.11.2020:
Tekninen lautakunta merkitsi aloitteen tiedoksi ja totesi, että lämmitysratkaisujen kehittäminen
on ollut lautakunnan tavoitteena, mutta resursseja on kohdennettava tähän enemmän vuonna
2021.
Teknisen lautakunnan investointisuunnitelmaehdotuksessa on varattu vuodelle 2021 50 000 €
kiinteistöjen kunnossapidon ja lämmitysratkaisujen kehittämiseen, pääpainon ollessa lämmitysratkaisujen kehittämisessä lähivuosina. Ensimmäisenä vaiheena lämmitysratkaisujen kehittämisessä on juuri kyse kokonaisvaltaisen suunnitelman kunnan kiinteistöjen kiinteistö/ - ryhmäkohtaisten ratkaisujen etsimisestä ja suunnittelusta. Kokonaisvaltaista suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan kiinteistöryhmittäin tai kiinteistöittäin teknisen toimen kiireellisyysarvion mukaisesti.

Asian käsittely on kesken. Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2021 investointisuunnitelmaan määrärahaa lämmitysratkaisujen suunnitteluun.

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle kunnan energiataloutta koskevan valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet. Valtuustoaloitteen käsittely on kesken.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: keskustan valtuustoryhmä, tekninen lautakunta
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola, puh. 044 744 9510

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2021

36

Kunnanvaltuusto
26.4.2021
______________________________________________________________________
19 §
Valtuustoaloite tuulivoiman lisärakentamisesta Marttilaan
Kunnan hallintosäännön 116 § mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.
Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti 16.11.2020 valtuustoaloitteen tuulivoiman lisärakentamisesta
Marttilaan. Aloitteen sisältö on seuraava:
”Marttilassa on tänä vuonna otettu käyttöön Verhonkulman tuulipuisto, jossa on kuusi tuulimyllyä. Jo nyt on huomattu, että tuulivoimaloista perittävällä voimalaitosverolla on iso merkitys pienen kunnan tulonmuodostuksessa. Lisätulot kuntien talouden koko ajan kiristyessä eivät ole
pahitteeksi.
Marttilan Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa, että Marttilan kunta ryhtyy selvittämään tuulivoiman lisärakentamista. Marttilan karttaa tutkiessamme yksi rakentamiseen sopiva yhtenäinen
alue on Heikolassa Salon rajalla, jossa myös kunnalla on maata omistuksessa. Sopiva alue olisi
kooltaan n. 220 hehtaaria, johon parhaassa tapauksessa pystyy rakentamaan n. 20 tuulivoimalaa. Alueella pystytään pitämään myös riittävä etäisyys asumuksiin. Marttilan korven eräreitistö
jää myöskin alueen ulkopuolelle.
Tämän kokoluokan tuulivoimapuiston verotuloilla pystyttäisiin turvaamaan Marttilan kunnan toimintakykyä ja elinvoimaisuutta entistä paremmin jatkossakin. Marttila profiloituisi ympäristöystävällisenä kuntana, jossa panostetaan ekologisuuteen ja energiatehokkuuteen.
Marttilassa 16.11.2020
Marttilan Kokoomuksen valtuustoryhmä”

Asian käsittely:
Kunnanhallitus 7.12.2020 merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteen ja päätti, että selvitystyö tuulivoiman lisärakentamisen mahdollisuuksista aloitetaan.
Kunnanjohtaja on yhteistyössä teknisen toimen kanssa käynyt läpi Marttilan kunnan aluetta asutuksen ja muiden tuulivoimarakentamista poissulkevien tekijöiden osalta. Aloitteessa mainitun
Heikolan alueen lisäksi tuulivoimarakentamiselle kenties mahdollisilta alueilta vaikuttavat Virpimäen alue Pöytyän rajan tuntumassa sekä Marttilan ja Kosken Tl välisen kuntarajan tuntumassa sijaitseva alue Simalan kylän suunnalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kaikki vaihtoehtoiset sijoituspaikat kannattaa tutkia samassa esiselvityksessä. Selvitystyöstä on
pyydetty tarjoukset ostopalveluna toteutettuna kahdelta yritykseltä. Sen jälkeen on varmistunut,
että kuntaan saadaan oma aluearkkitehti, joten ostopalvelulle ei ole tässä vaiheessa tarvetta.
Tuulivoimaloiden lisärakentamisen selvitystyö aloitetaan kunnan omana työnä yhteistyössä
Varsinais-Suomen liiton kanssa, kun uusi aluearkkitehti aloittaa työt 1.3.2021.
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle tuulivoiman lisärakentamista koskevan valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet. Valtuustoaloitteen käsittely on kesken.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: kokoomuksen valtuustoryhmä, tekninen lautakunta, aluearkkitehti
Lisätietojen antaja: kunnanjohtaja Carita Maisila, puh. 044 744 9110

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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20 §
Sosiaalityöntekijän viran perustaminen
Marttilan sosiaalitoimessa on yksi sosiaalityöntekijän virka. Lisäksi asiakastyössä on sosiaalipalvelujohtajan ja erityissosiaaliohjaajan virat. Sosiaalityöntekijän virkatehtäviin on kuulunut
pääasiassa lapsiperheiden palvelut. Sosiaalipalvelujohtajan virkatehtäviin kuuluvat hallinnollisten vastuiden lisäksi ikäihmisten palvelut. Erityissosiaaliohjaajan virkatehtäviin kuuluvat aikuissosiaalityö, vammaispalvelut sekä kehitysvammatyö.
Sosiaalityö on muuttunut yhä enemmän ohjauksellisesta työstä asiakas- ja asiantuntijatyöksi.
Suurella osalla asiakkaista on tarvetta erityiseen tukeen. Marttilan kunnan sosiaalitoimessa on
tarpeena perustaa toinen sosiaalityöntekijän virka keskittyen aikuissosiaalityöhön, vammaispalveluihin ja kehitysvammatyöhön. Vahvistamalla Marttilan kunnan sosiaalityön osaamista varmistetaan palveluiden asianmukaista tuottamista kuntalaisille.
Sosiaalilautakunta on kokouksessaan 9.3.2021 päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle sosiaalityöntekijän viran perustamista 1.6.2021 alkaen. Viran kelpoisuusehtona on lain
272/2005 3 § mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Palkkahinnoittelu perustuu
KVTES:n hinnoittelutunnukseen 04SOS04A. Vakanssinumero on 0207.
Viran perustamisen kustannukset ovat vuodessa 60 000 €. Vuonna 2021 kustannukset ovat
35 000 €. Kustannusten lisäys voidaan kattaa sosiaalitoimen talousarviosta, koska sosiaalityön
palveluihin on kulunut arvioitua vähemmän määrärahaa.
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle sosiaalityöntekijän viran perustamista 1.6.2021 alkaen aikuissosiaalityöhön, vammaispalveluihin ja kehitysvammatyöhön. Viran kelpoisuusehtona on lain
272/2005 3 § mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Palkkahinnoittelu perustuu
KVTES:n hinnoittelutunnukseen 04SOS04A. Vakanssinumero on 0207.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: sosiaalilautakunta, palkkasihteeri
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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21 §
Marttilan koulun tehtäväjärjestelyt ja vakanssimuutokset 1.8.2021 alkaen
Marttilan koulun luokanopettajan/rehtorin virkaan (vakanssi 1001) sisältyy koulun rehtorin tehtävät, jonka johdosta opetustunteihin on annettu huojennusta 9 tuntia, opetusvelvollisuuden näin
ollessa 15 viikkotuntia. Rehtorin tehtäviin kuuluu kunnan hallintosäännön mukaan myös sivistystoimen toimialajohtajan tehtävät sisältäen esimerkiksi kunnan johtoryhmän jäsenenä sekä varhaiskasvatusjohtajan esimiehenä toimimisen. Tämän lisäksi rehtori toimii sivistyslautakunnan
esittelijänä. Rehtorin tehtävästä ja sivistyslautakunnan esittelijän tehtävästä maksetaan erilliset
korvaukset.
Marttilan kouluun on suunniteltu tehtäväjärjestelyjä 1.8.2021 alkaen. Opetusvelvollisuustyöaika
soveltuu varsin huonosti luokanopettajan/rehtorin tehtävään, johon sisältyy myös muita hallinnollisia tehtäviä. Ei ole tarkoituksenmukaista eikä oppilaiden edun mukaista, että rehtorilla on
oma valvontaluokka. Tästä syystä esitetään, että Marttilan kouluun perustetaan rehtorin virka,
johon siirretään luokanopettajan/rehtorin virassa oleva Satu Virtanen ja samalla luokanopettajan/rehtorin virka lakkautetaan. Rehtorilla ei ole omaa luokkaa, vaan hän opettaa tarpeen mukaan eri luokkia. Jotta kaikilla luokilla olisi kuitenkin oma opettaja, tarvitaan kouluun uusi päätoimisen tuntiopettajan vakanssi.
Rehtorin virassa noudatetaan OVTES:n rehtorinviranhaltijan työaikaa ja työehtoja. Työaika on
kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin peruskoulun toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. Rehtorin virkaan sisältyy OVTES:n mukaiset palkkaperusteryhmien mukaan
määräytyvät opetustunnit (10-12), jotka voidaan toteuttaa kiinteänä opetuksena tai esimerkiksi
velvollisuutena sijaistaa. Rehtoriin sovelletaan KVTES:n vuosilomamääräyksiä OVTES:n osion
A 33 § mukaisesti.
Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 24 § mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos
hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena
on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen
palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Rehtorin viran perustaminen liittyy
koulun tehtävien uudelleenjärjestelyyn. Muutosta nykyiseen luokanopettaja/rehtorin tehtävään
on opetustuntien väheneminen. Muilta osin tehtävät säilyvät samoina. Satu Virtanen on antanut
suostumuksensa rehtorin virkaan siirtymiseen.
Päätoimisen tuntiopettajan peruspalkka on sama kuin vastaavan viranhaltijan. Tuntiopettajuus
on päätoiminen, jos hän opettaa koulussa vähintään 16 tuntia viikossa. Tuntiopettajalle maksetaan se osuus varsinaisesta palkasta, mikä vastaa tuntimäärän suhdetta opetusvelvollisuuden
tuntimäärään (luokanopettajalla 24).
Rehtorin viran ja tuntiopettajan vakanssin perustamisen lisäkustannukset ovat yhteensä noin
8.000 € vuodessa. Rehtorin viran perustamisesta aiheutuu palkkoihin ja sivukuluihin lisäkustannuksia noin 3.500 € vuodessa. Lisäksi kustannuksia tulee opetustuntien uudelleenjärjestelyistä
noin 4.500 € vuodessa. Vuonna 2021 kustannusvaikutus on viiden kuukauden ajalta noin 3.300
€. Muutokseen ei ole varattu määrärahaa vuoden 2021 talousarvioon, mutta kustannukset saadaan katettua sivistystoimen muista määrärahoista.
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Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
- Marttilan koulun luokanopettajan/rehtorin virka (vakanssi 1001) lakkautetaan 1.8.2021
alkaen.
- Marttilan kouluun perustetaan rehtorin virka 1.8.2021 alkaen, johon siirretään luokanopettajan/rehtorin virassa oleva Satu Virtanen. Rehtorin virassa noudatetaan OVTES:n rehtorinviranhaltijan työaikaa ja työehtoja (vuosiluokat 1-6)
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: sivistyslautakunta, palkkasihteeri
Lisätietojen antaja: kunnanjohtaja Carita Maisila, puh. 044 744 9110

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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22 §
Hallintosäännön tarkistaminen
Marttilan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 21.9.2020 kunnan hallintosäännön, joka on tullut voimaan 1.11.2020.
Hallintosääntöön on valmisteltu tarkistuksia 1.6.2021 alkaen. Tarkistuksia esitetään mm.
viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan virkamuutoksista johtuen sekä tartuntatautilain mukaisiin toimivaltuuksiin. Lisäksi on tehty joitakin tarkennuksia ja teknisluonteisia korjauksia.
Muutokset on merkitty viitemateriaaliin punaisella tekstillä ja poistettavat kohdat lisäksi yliviivauksella.

Liite 1 Hallintosäännön tarkistukset 1.6.2021 alkaen
Viitemateriaali: Hallintosäännön tarkistukset merkinnöillä (merkitty punaisella)

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi hallintosääntöön tehtävät tarkistukset liitteen
1 mukaisesti 1.6.2021 alkaen.
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: lautakunnat, www-sivuille
Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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23 §
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutos sekä vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen ja liittymis- ja käyttösopimusehtojen tarkistaminen
Tekninen lautakunta pyysi 4.11.2020 43 § mukaisesti lausunnot Marttilan vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueesta (vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti) Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, kunnan Ympäristöterveyslautakunnalta ja kunnan Ympäristönsuojelulautakunnalta sekä asetti toiminta-alueen muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (30 vrk) ja tiedotti nähtävillä olosta kunnan
kotisivuilla ja paikallislehdessä.
Ympäristönsuojelulautakunta totesi lausuntonaan 9.12.2020 80 § seuraavaa:
Toiminta-alueen rajaukset ovat suositeltavaa tehdä tontinrajoja, teitä, kallioita ja vesistöjä mukaillen. Rajausten tulee olla riittävän selkeät, jotta liittymisvelvollisuus voidaan kohtuudella selvittää kiinteistöittäin. Ehdotuksessa Prunkilan alueen rajauksessa on selkeästi huomioitu kiinteistöjen pihapiirien sisällyttäminen toiminta-alueeseen, vaikka rajaukset eivät noudata kiinteistörajoja.
Toiminta-alueen määrittämisessä tulisi koko taajama-alue määrittää toiminta-alueeksi. Mikäli
taajama-aluetta ei määritellä toiminta-alueeksi tulisi tämä perustella. Perusteluissa tulisi ilmetä,
miten vesihuollon palvelujen saatavuus taajama-alueella turvataan. Selostusosiossa on todettu,
että Marttilan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue sisältää vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin
toiminta-alueet ja sitä nimitetään lyhyesti vesilaitoksen toiminta-alueeksi. Taajama-alueen osalta
olisi hyvä harkita, tulisiko vedenjakelun ja jätevesiviemärin toiminta-alueet määrittää erikseen,
mikäli jätevesiviemärin toiminta-alue ei kata koko taajamaa. Käytännössä kunnan vesijohtoverkosto on varmaan jo nyt saatavissa koko taajama-alueella.
Ehdotuksessa Myllyrannan ja Myllyvainion alueet on esitetty tulevina toiminta-alueina. Selostusosiossa näitä alueita ei ole käsitelty. Selostuksessa olisi hyvä mainita lyhyesti myös näistä alueista ja tarkentaa, onko kyseessä tavoitteelliset toiminta-alueet, joihin lain näkökulmasta kohdistuu vastaavat velvoitteet kuin toiminta-alueisiin.
Ympäristönsuojelulautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa vesihuoltolaitoksen toimintaalueen muutosehdotuksesta.
ELY-keskus totesi lausuntonaan VARELY/5540/2020 10.12.2020 seuraavaa:
Vesihuoltolain 7 § mukaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoon on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.
Toiminta-aluekartta on selkeä ja siinä on esitetty myös taajamarajaus sekä tavoitteelliset toiminta-alueet toteutusvuosineen. Olemassa olevat toiminta-alueet kattavat asemakaavoitetun alueen lisäksi pääosin kylämäisen asutuksen Ollilaan saakka. Toiminta-aluetta on esitetty laajennettavaksi Paimionjoen pohjoispuolelta Prunkilaan saakka. Lisäksi toiminta-aluetta laajennetaan
Myllyrannan ja Myllyvainion alueille. Toiminta-alue sisältää kokonaisuudessaan sekä vesi- että
viemäriverkon piiriin saatettavat alueet. Toiminta-aluetta on ilmoitettu laajennettavan kaavoituksen edistymisen mukaisesti.
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Toiminta-alueeseen tulevaisuudessa mukaan otettavaksi esitetty Prunkilan alue on nauhamaista kylämäistä asutusta ja se sijaitsee vesistön lähellä. Tämän vuoksi ELY-keskus pitää alueen
viemäröintiä ympäristön kannalta parhaana ratkaisuna. Hankkeen kustannustehokkuutta ajatellen on kuitenkin hyvä muistaa vesihuoltolain liittämisvelvollisuuteen tehdyt lievennykset hajaasutusalueella. Ennen hankkeen toteutusta tulee varmistaa, että alueelta saadaan riittävästi
liittyjiä, jotta voidaan varmistaa hankkeen taloudellinen kannattavuus sekä verkoston toimivuus.
Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueen tulee kattaa asemakaava-alueiden lisäksi myös muut
tiheästi rakennetut alueet. Jos alue on jo nykyisellään tiiviisti rakennettua, ei voida odottaa alueen kaavoitusta vaan verkosto tulee toteuttaa jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen perusteella. Koska tehty esitys ei täytä kaikilta osin vesihuoltolain edellytyksiä, ELY-keskus edellyttää,
että toiminta-alueeseen otetaan mukaan vesihuoltolain 7 § mukaisesti alueet, joilla kiinteistöjen
liittäminen vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoon on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi. Alla esitetty alue on niin tiiviisti rakennettua, että ELY-keskus katsoo sen täyttävän vesihuoltolain 7 § esitetyt edellytykset toiminta-alueeseen mukaan otettavasta alueesta. ELY-keskus on lausunut kyseisen alueen mukaan ottamisesta toiminta-alueeseen
jo vuosina 2009 (Lounais-Suomen ympäristökeskus) ja 2013 annetuissa toimintaaluelausunnoissa.
Keskustan eteläpuolella oleva Ylikylän alue (punainen
soikio) tulee ottaa mukaan ainakin viemäröinnin piiriin saatettaviin alueisiin. Alueella on noin 30 kiinteistöä.

Vesihuoltolain 8 § mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että laitos kykenee huolehtimaan
vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Lisäksi vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävien maksujen tulee olla kohtuullisia ja tasapuolisia. Koska esityksessä ei ole esitetty kustannus- eikä maksutietoja, ELY-keskus ei pysty ottamaan kantaa siihen
täyttyykö vesihuoltolain 8 § toiminta-alueelle asetetut ehdot.
Ennen toiminta-alueen määrittämistä kunnan tulee selvittää, täyttyykö vesihuoltolain 8 § vaatimus siitä, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Tämän vuoksi kunnan on ennen toiminta-alueen hyväksymistä
selvitettävä myös maksujen määräytymisperusteet ja se, pystytäänkö maksuilla lähtökohtaisesti
kattamaan kustannukset siten, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja
korjausinvestoinnit ja kustannukset (18 §). Maksujen tasapuolisuus ei tarkoita, että maksujen
tulee olla kaikille samansuuruiset, vaan liittymis- ja perusmaksujen tulee olla eri alueilla erisuuruisia, jos tämä on tarpeen esimerkiksi kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen pohjalta.
Toiminta-alueselostuksessa on todettu, että ”Asemakaava-alueen ulkopuolella toiminta-alueella
(Ollila ja Prunkila) ja toiminta-alueen ulkopuolella liittymispiste veteen ja viemäriin on runkojohdossa. Paineviemäröintiin asemakaava-alueen ulkopuolella ja toiminta-alueella liittyville liitty-
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mispiste on kiinteistökohtaisessa pumppaamossa.” Vesihuoltolain 12 § mukaan vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jokaista toiminta-alueella verkostoonsa liitettävää kiinteistöä varten liittämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Liittämiskohtien sijainnin
takia kiinteistön liittämisestä laitoksen verkostoon ei saa aiheutua kiinteistön omistajalle
kohtuuttomia kustannuksia. Vesihuoltolain perustelujen mukaan kohtuuttomia kustannuksia voisi aiheutua esimerkiksi siitä, että kiinteistön laitteiston rakentaminen edellyttäisi kiinteistön rajan
ulkopuolella selvästi tavanomaista laajamittaisempaa kaivutyötä tai louhintaa tai päällystettyjen
pintojen avaamista. Suositeltavaa onkin, että asemakaava-alueiden ulkopuolella liittymiskohta
olisi korkeintaan 100 metrin päässä liitettävästä lähimmästä rakennuksesta. Asemakaavaalueilla liittymiskohta saisi olla enintään 20 metrin päässä tontin rajasta.
Toiminta-alueselostuksessa on todettu, että ”toiminta-alue ei sisällä huleveden viemäröinnin
toiminta-aluetta.” Hulevesien hallinnasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Päävastuu
hallinnasta kuuluu asemakaava-alueilla kunnalle. Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa
neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Varsinaista toiminta-aluetta ei voi vesihuoltolain mukaan enää määrittää. Myös kunnan tekemään päätökseen on liitettävä kartta, jossa esitetään alueet, joilla on vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkosto, sekä alueet, joille verkosto
rakennetaan.
Hyväksytty toiminta-alue ja sillä sijaitsevat taajamat tulee esittää kartalla, jonka tulee olla yleisesti saatavilla tietoverkossa. Kunnan tekemä vesihuoltolain 8 §:n mukainen hyväksymispäätös
tulee saattaa ELY-keskuksen tietoon. Päätöksen mukana tulee toimittaa kaupungin verkkosivujen osoite, jossa kartta tulee olemaan yleisesti saatavilla. Lisäksi toiminta-aluerajaukset on
mahdollisuuksien mukaan toimitettava ELY-keskukselle vesihuoltolain valvonnan helpottamiseksi sähköisessä muodossa siten, että rajaukset saadaan vietyä paikkatietojärjestelmään.
Kunnan Ympäristöterveyslautakunta totesi, että Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa Marttilan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutoksesta, emme anna
lausuntoa.
Muutosehdotuksesta kuulutettiin kunnan kotisivuilla ja muutosehdotuskartta ja selostus olivat
julkisesti nähtävillä 13.11.2020 – 14.12.2020 Marttilan teknisessä toimistossa (Härkätie 773) ja
kirjastossa (Härkätie 723) sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa. Lisäksi muutosehdotuksesta
tiedotettiin paikallislehdessä 17.11.2020. Kunnan jäsenillä ja osallisilla oli tässä yhteydessä
mahdollisuus esittää muistutus toiminta-alueista, mutta muistutuksia ei jätetty.
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 17.2.2021. Tekninen lautakunta totesi vastauksena lausuntoihin seuraavia muutoksia tehtäväksi toiminta-alueen muutosehdotuskarttaan
ja -selostukseen:
- Taajama- ja asemakaava-alueella on lähempänä kuin 100 metriä vesistöstä muutamia yksittäisiä kiinteistöjä, joilla liittyminen jätevesiviemäröintiin ei ole tällä hetkellä vielä mahdollista johtuen kiinteistöjen korkeusasemasta suhteessa viemäriverkostoon. Todetaan, että
nämä täytyy ottaa huomioon tulevissa investoinneissa ja toteuttaa liittymismahdollisuus
esimerkiksi paineviemäröinnillä. Näiden kiinteistöjen määrän ollessa neljä, joista kaksi on
talousrakennuksia muutosta toiminta-alue karttaan ei esitetä, mutta asia mainitaan päivitetyssä selostuksessa tavoiteaikatauluineen (2028).
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- Selostusosion päivitettyyn versioon lisätään tarkennus koskien Myllyrannan ja Myllyvainion alueita tulevina tavoitteellisina toiminta-alueina, joihin lain näkökulmasta kohdistuu vastaavat velvoitteet kuin toiminta-alueisiin.
- Tarkistetaan arvioitujen liittymiskohtien etäisyydet liitettävistä rakennuksista asemakaavaalueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella karttatarkasteluna, jolloin voidaan tarkistaa
toteutuvatko suositellut liittymisetäisyydet; asemakaava-alueella 20 m ja asemakaavaalueen ulkopuolella 100 m. Mikäli liittymisetäisyyden eroavaisuus on suuri, muutetaan rajausta ja/tai eritellään kartalla vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin alueet.
- Muutosehdotuskarttaa ja -selostusta muutetaan siten, että taajama-alueen keskustan eteläpuolella oleva Ylikylän alue otetaan mukaan toiminta-alueeseen tavoitteellisena toiminta-alueena ja nämä muutokset on esitetty päivitetyllä toiminta-alueen muutosehdotuskartalla ja -selostuksessa. Ylikylän alueelle tekninen lautakunta ehdottaa tavoiteaikatauluksi
2030.
- Muutosehdotuskarttaa ja -selostusta muutetaan siten, että maininta huleveden toimintaalueesta muutetaan muotoon, joka vastaa lainsäädännön nykytilaa. Varsinaista huleveden
toiminta-aluetta ei voi vesihuoltolain mukaan enää määrittää, mutta kunta voi edelleen kuitenkin päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä
määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti.
Tekninen lautakunta totesi vesilaitoksen talouteen liittyvistä kohdista seuraavaa:
- Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä on jo otettu huomioon Prunkilan alueelle mahdollisesti tulevat liittymät, joten suuri osa investoinnista on jo toteutunut. Prunkilan alueen liittymissuunnittelussa on lähtökohtana ollut suunnitella liittymismahdollisuudet siten, että liittymismaksu kattaa keskimääräisen liittymän rakentamisen kustannukset. Kustannusten
kattamisen varmistamiseksi koko Prunkilan viemäröinnin alueelle ollaan rakentamassa
suunnitelmasta vain ne osat, joihin on tulossa liittymiä eli siten myös liittymismaksuja kattamaan investointia. Lisäksi ehdotetussa toiminta-alueessa on otettu huomioon Paimionjoen alittamisen vaikutus liittymän rakentamisen kustannuksiin ja sen vuoksi toiminta-alueehdotus rajautuu Paimionjokeen. Toiminta-alueen ulkopuoleltakin on kuitenkin mahdollisuus liittyä viemäröintiin, mutta näiden liittymien kohdalla toimitaan selostuksen mukaisesti ”Paine-viemäröintiin asemakaava-alueen ja toiminta-alueen ulkopuolella liittyville liittymispiste on toiminta-alueen rajalla ja kiinteistöpumppaamo sisältyy liittymismaksuun.”
-

-

Vesilaitoksen taksan viimeisimmässä päivityksessä, joka tuli voimaan 1.2.2021, jäteveden
käyttömaksuja korotettiin 3 %. Taksan käsittelyssä todettiin, että ”Vesilaitoksen taseyksikön 2019 tuloslaskelman vesi- ja viemärilaitoksen vertailu osoittaa, että vesilaitoksen
myyntituotot kattavat käyttökulut ja poistot, eikä tiedossa ole tulevalle vuodelle tai suunnitelmakaudelle niin merkittäviä investointeja vesilaitokseen ja sitä kautta uusia merkittäviä
poistoja. Tuloslaskelma kuitenkin osoittaa, että viemärilaitoksen taksassa on korotuspainetta, joka johtuu myyntituottoihin suhteesta käyttökuluihin sekä poistoista ja tiedossa olevista investoinneista, jotka kohdistuvat viemärilaitokseen.”
Vesilaitoksen vuoden 2020 tuloslaskelman mukaan vesilaitos tulos on poistojenkin jälkeen
ylijäämäinen 52 305 € ja tulevina vuosina ei ole tiedossa merkittäviä negatiivisia muutoksia vesilaitoksen taloudessa. Prunkilan investointien poistot jakaantuvat pitkälle aikavälille
ja tänä aikana myös vanhempia poistoja päättyy.
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Tekninen lautakunta päätti valtuuttaa teknisen johtajan tilaamaan todetut muutokset toimintaalueen karttaan sekä päivittämään toiminta-alueen selostuksen.
Tekninen lautakunta päätti esittää päivitetyn vesilaitoksen toiminta-alueen muutosehdotuksen
kunnanhallitukselle karttapäivityksen valmistuttua. Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitusta
ottamaan kantaa erityisesti tavoitteellisten toiminta-alueiden tavoiteaikatauluihin ja siihen täyttyykö vesihuoltolain 8 § vaatimus sekä käsittelynsä jälkeen esittämään vesilaitoksen toimintaalueen muutosehdotuksen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyn jälkeen
toiminta-alueen hyväksymisestä kuulutetaan
hyväksytty toiminta-aluekartta ja selostus on yleisesti saatavilla kunnan kotisivuilla
vesihuoltolain 8 §:n mukainen hyväksymispäätös saatetaan ELY-keskuksen tietoon
toiminta-aluerajaukset toimitetaan ELY-keskukselle vesihuoltolain valvonnan helpottamiseksi sähköisessä muodossa siten, että rajaukset saadaan vietyä paikkatietojärjestelmään.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutoksesta johtuen on tarkistettu myös vesihuoltolaitoksen yleisiä sopimusehtoja sekä liittymis- ja käyttösopimusehtoja. Niihin on tehty samalla muita
pieniä tarkistuksia.

Liite 2 Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartta
Liite 3 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue, selostus
Liite 4 Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot
Liite 5 Vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttösopimusehdot
Viitemateriaali:
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot muutosmerkinnöillä (merkitty punaisella)
Vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttösopimusehdot muutosmerkinnöillä (merkitty punaisella)
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esitetyn mukaisesti:
- Marttilan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutoksen sekä
- Marttilan vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot ja liittymis- ja käyttösopimusehdot
Kunnanvaltuusto:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: tekninen lautakunta, www-sivuille
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola puh. 044 744 9510
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24 §
Valtuustokauden 2017-2021 työskentelyn itsearviointi
Kuntaliitto on suositellut, että istuntokauttaan päättävät valtuustot arvioisivat omaa toimintaansa,
saavuttamiaan tuloksia, käyttämiään työskentelytapoja sekä toimintansa kehittämistarpeita.
Arviointityön tueksi Kuntaliitto on laatinut mallilomakkeet sekä valtuusto- että hallitustyöskentelyn itsearviointiin. Kunnassa on tehty mallilomakkeiden pohjalta kyselylomakkeet webropolkyselyyn. Hallitustyöskentelyn arviointilomake on jaettu kunnanhallituksen pöytäkunnalle (kunnanhallituksen jäsenet sekä valtuuston puheenjohtajat). Valtuustotyöskentelyn arviointilomake
on jaettu valtuutetuille.
Valtuustotyöskentelyä koskevassa kyselylomakkeessa aihealueina ovat:
valtuuston toimintakulttuuri
yhteistyön toimivuus valtuuston ja muiden osapuolten välillä
valtuuston vaikuttamismahdollisuudet
työ- ja toimintamuotojen arviointi
viranhaltijatyöskentelyn arviointi
strategian sisältö ja rakenne
valtuustotyöskentelyn onnistuminen kokonaisuutena
Lisäksi kyselyssä on seuraavat avoimet kysymykset:
missä valtuusto on onnistunut hyvin
missä epäonnistunut
mihin asioihin valtuuston tulisi erityisesti paneutua työskentelyssään
miten arvioit koronapandemian vaikuttaneen kunnan toimintaan ja miten kunnassa on
mielestäsi toimittu koronapandemiatilanteessa
Hallitustyöskentelyä koskevassa kyselylomakkeessa aihealueina ovat:
kunnanhallituksen sekä oman työn onnistumisen ja edellytysten arviointi
yhteistyön toimivuus hallituksen ja muiden osapuolten välillä
hallituksen sisäisen toimintakulttuurin ja luottamushenkilötyön arviointi
strategian arviointi
Lisäksi kyselyssä on seuraavat avoimet kysymykset:
missä tehtävissä tai osa-alueilla hallitus on onnistunut hyvin
missä epäonnistunut
mihin asioihin seuraavan hallituksen tulisi erityisesti paneutua työskentelyssään
miten arvioit koronapandemian vaikuttaneen kunnan toimintaan ja miten kunnassa on
mielestäsi toimittu koronapandemiatilanteessa
Kysely on ollut avoinna 8.3.2021 asti. Hallitustyöskentelystä tuli 8 vastausta (vastausprosentti
72,7 %) ja valtuustyöskentelystä 8 vastausta (vastausprosentti 47,1 %). Molempien kyselyjen
tuloksista on raportit, jotka annetaan tiedoksi kunnanhallituksessa ja valtuustolle.
Liite 6 Yhteenveto 2017-2021 hallitustyöskentelyn itsearvioinnista
Liite 7 Yhteenveto 2017-2021 valtuustotyöskentelyn itsearvioinnista
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Kunnanhallitus:
Valtuusto- ja hallitustyöskentelyn itsearviointikyselyn tulokset annetaan tiedoksi valtuustolle.
Kyselyjen tuloksia hyödynnetään uuden valtuustokauden työskentelyssä.
Kunnanvaltuusto:
Annettiin tiedoksi.

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210
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25 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen lasten ja nuorten harrastustakuusta Marttilassa. Aloite merkittiin kunnanvaltuustolle tiedoksi ja liitettiin pöytäkirjaan (liite nro 8).

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen fysioterapiapalvelujen saatavuuden
parantamisesta ja kuntalaisten muiden lähiterveyspalveluiden tarpeiden kartoittamisesta Marttilassa. Aloite merkittiin kunnanvaltuustolle tiedoksi ja liitettiin pöytäkirjaan (liite nro 9).
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26 §
Ilmoitusasiat
Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen kuntalain
(410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1.8.2021 ja jatkuu 31.5.2025 saakka. Vuoden 2017
kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu 31.7.2021 saakka.
Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan
erota toimestaan 1.6.2021 alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin
varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle 30.4.2021 mennessä.

Valtuustoseminaari pidetään 3.5. klo 16 alkaen Teamsissä.
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27 §
Valitusosoitus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella.
Kunnallisvalituksen saa tehdä
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 TURKU
Puh. 029 56 42410
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Virka-aika klo 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot.
Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista
säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista 26.7.1993/701.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Marttilan kunnanvirastosta.
Postiosoite: Härkätie 773, 21490 Marttila
Käyntiosoite: Härkätie 773, 21490 Marttila
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
Puhelinnumero: 044-744 9200
Kunnanviraston aukioloaika:
maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00
torstai klo 9.00 – 17.00
perjantai klo 9.00 – 14.00

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Kunnanvaltuusto:
Annettiin valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.4.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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Kv 26.4.2021 Liite 1 § 22

Marttilan kunnan hallintosääntö
Muutetut kohdat 1.6.2021 alkaen

4. LUKU: HENKILÖSTÖORGANISAATIO
11 § Henkilöstöorganisaatio
Kunnan toimialajako on seuraava:
- hallintotoimi, johon sisältyy hyvinvointitoimiala ja keskuskeittiö
- sosiaali- ja terveystoimi
- sivistystoimi, johon sisältyy perusopetus, varhaiskasvatus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
- tekninen toimi
Toimiala jakautuu valtuuston päättämällä tavalla tulosalueisiin, jotka vastaavat niille määrätyistä tehtävistä. Tulosalueet jakautuvat toimintayksiköihin.
Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin
hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.
Johtoryhmä
Toimielinten tehtävien, henkilöstön työnjaon sekä hallinnon yhteensovittamista ja kunnan kehittämistä varten
kunnassa on johtoryhmä. Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sosiaalipalvelujohtaja, tekninen johtaja ja Marttilan
koulun rehtori muodostavat kunnan johtoryhmän. Kunnanjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana. Johtoryhmä kokoontuu päättämänään aikana tai puheenjohtajan katsoessa kokoontumisen tarpeelliseksi tai johtoryhmän jäsenen esityksestä. Kokouksista laaditaan muistio. Kunnanjohtaja päättää muiden
henkilöiden osallistumisesta johtoryhmän työskentelyyn.
Kunnan palveluksessa on virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

12 § Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa.
Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojohtaja.

Marttilan kunnan hallintosääntö 2020

13 § Toimialajohtajat
Kullakin toimialalla on toimialajohtaja
- Hallintotoimen toimialajohtaja on hallintojohtaja. Hallintojohtajan sijaisena toimii kunnanjohtaja.
- Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja on sosiaalipalvelujohtaja. Sosiaalipalvelujohtajan sijaisena toimii sosiaalityöntekijä (lapsiperheiden asioista ja lastensuojelusta vastaava sosiaalityöntekijä)
- Sivistystoimen toimialajohtaja on Marttilan koulun rehtori. Rehtorin sijaisena toimii vararehtori.
- Teknisen toimen toimialajohtaja on tekninen johtaja. Teknisen johtajan sijaisena toimii rakennustarkastaja.
Toimialajohtaja vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa.
Kunnanjohtaja määrää tarvittaessa kullekin toimialajohtajalle muun sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan tehtäviä tämän ollessa poissa tai esteellinen.

14 § Muut johtajat ja esimiehet
Tulosalueiden johtajat ja toimintayksiköiden esimiehet ovat:
Kunnanhallituksen toimialalla:
- ruokapalveluesimies
- vapaa-aikasihteeri
- kirjastonhoitaja
Sosiaalilautakunnan toimialalla:
- vastaava sairaanhoitaja (palvelukeskus)
- erityissosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä (aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut)
Sivistyslautakunnan toimialalla:
- varhaiskasvatusjohtaja
Teknisen lautakunnan toimialalla:
- rakennustarkastaja
Tulosalueen johtaja vastaa tulosalueen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa.
Toimintayksikön esimies vastaa toimintayksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa toimialajohtajan
alaisuudessa.
Toimialajohtaja määrää tulosalueen johtajan tai toimintayksikön esimiehen sijaisen, joka hoitaa johtajan tai esimiehen tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.
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6. LUKU: TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALLAN JAKO
Lautakuntien tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa
tavoitteita, ohjata ja valvoa toimintaa sekä seurata toiminnan tuloksia. Lautakunnat hyväksyvät taloussuunnitelmaesityksen ja määrärahojen käyttösuunnitelmat. Lautakuntien tulee toimialoillaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta.
Mikäli on epäselvyyttä, minkä lautakunnan alaisuuteen jokin asia kuuluu, asiasta päättää tarvittaessa
tapauskohtaisesti kunnanhallitus.

19 § Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä. Kunnanhallitus johtaa ja
kehittää elinkeinotoiminnan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Kunnanhallitus toimii
tartuntatautilain 50 §:ssä tarkoitettuna kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.
Kunnanhallitus voi siirtää toimivallan siltä osin kuin siitä on erikseen mainittu. Toimivallan siirtämisestä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa.

25 § Otto-kelpoisen päätöksen ilmoittaminen
Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja
lautakunnalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäviksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen ja lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta 54 §:ssä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön
ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:
• lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita,
jotka lain mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä
• yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
• kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat

26 § Toimivalta asiakirjan antamisesta
Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja.
Toimielimen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee asianomaisen toimielimen esittelijä.
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7. LUKU: VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA
29 § Hallintojohtaja
1.
2.

Hallinnon toimialalla valmistettujen painotuotteiden hinnoista sekä kopioista perittävistä maksuista
Asukkaiden valitsemisesta ja vuokrasopimuksen tekemisestä kunnan omistuksessa oleviin vuokraasuntoihin ja toimitiloihin, vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta sekä vuokralaiselle myönnettävästä korvauksesta asunnon korjaustoimenpiteiden ajalta aiheutuneesta haitasta

3.

Vuokrien yleiskorotusten toimeenpanosta, ellei niihin sisälly harkintaa

4.

Asuntotoimen alaan kuuluvien muiden tehtävien hoitamisesta asuntotoimeen liittyvien säädösten ja
määräysten mukaisesti

5.

Perintätoimenpiteistä kunnanhallituksen erikseen antamien yleisohjeiden mukaisesti

6.

Henkilöstöltä perittävistä ateriakorvauksista

38 § Sosiaalipalvelujohtaja
Sosiaalipalvelujohtaja päättää:
1. Sosiaalihuollon antamisesta, ellei tehtävää ole annettu muulle viranhaltijalle
2. Palveluista perittävistä asiakasmaksuista, maksun alentamisesta tai poistamisesta voimassaolevan lainsäädännön, sosiaalilautakunnan antamien perusteiden tai harkinnan mukaisesti, ellei tehtävää ole määrätty muulle viranhaltijalle
3. Sosiaalilautakunnan puhevallan käytöstä yksilöä koskevissa asioissa, ellei tehtävää ole määrätty muulle
viranhaltijalle
4. Lausuntojen antamisesta, esitysten tekemisestä, korvaus- ja muiden hakemusten vireille panemisesta
siltä osin kuin niitä ei ole määrätty muun viranhaltijan tehtäväksi, muutosten hakemisesta päätöksiin
sekä vastineen antamisesta lautakunnan päätöksestä tehtyyn muutoshakemukseen, mikäli sosiaalipalvelujohtaja katsoo, ettei lautakunnan päätöstä tule kumota
5. Koti- ja tukipalveluiden myöntämisestä
6. Vanhusten palveluasumisen ja laitoshoidon myöntämisestä
7. Omaishoidon tuen myöntämisestä yli 18-vuotiaille
8. Vanhusten perhehoidon myöntämisestä
9. Kehitysvammahuollon mukaisista erityishuollon päätöksistä
10. Yksityisten sosiaalipalveluiden ilmoituksenvaraisesta toiminnasta
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39 § Sosiaalityöntekijä (Lapsiperheiden asiat ja lastensuojelu)
Sosiaalityöntekijä päättää:
1. Lastensuojelun palveluiden myöntämisestä, lastensuojelun päätöksistä ja toimenpiteistä silloin, kun
päätösoikeus on lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä sekä sosiaalihuollon palveluiden myöntämisestä lapsille ja nuorille
2. Lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoittamisesta lastensuojelulain mukaan
3. Toimeentulotuen myöntämisestä lapsiperheille ja tarvittaessa muille asiakkaille
4. Nuoriin rikoksentekijöihin kohdistuvista sosiaaliviranomaiselle kuuluvista toimenpiteistä
5. Sosiaalihuollon antamisesta sosiaalipalvelujohtajan estyneenä tai esteellisenä ollessa
6. Lapsia ja nuoria koskevien lausuntojen antamisesta
7. Lomatukien myöntämisestä
8. Omaishoidon tuen myöntämisestä alle 18-vuotiaille
9. Erityisen tuen asiakkaiden palveluiden myöntämisestä

40 § Erityissosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä (aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut)
Erityissosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä päättää:
1. Toimeentulotuen myöntämisestä ja siihen liittyvästä palvelumaksun alentamisesta tai poistamisesta
määräaikaisesti voimassa olevan lainsäädännön ja yleisten ohjeiden mukaan
2. Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisista palveluista
3. Kehitysvammaisten lyhytaikaisesta perhehoidosta
4. Kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä
5. Maahanmuuttajien kotouttamisesta
6. Sosiaalihuollon palveluiden myöntämisestä

8. LUKU: TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA
49 § Palvelussuhteeseen ottaminen ja palkan määrääminen
Viranhaltijat ja työntekijät otetaan kunnan palvelukseen.
Valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta.
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Kunnanhallitus valitsee hallintojohtajan, sosiaalipalvelujohtajan, teknisen johtajan, koulun rehtorin, vapaa-aikasihteerin, kirjastonhoitajan ja ruokapalveluesimiehen.
Lautakunta valitsee itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät (esim. rakennustarkastaja ja sosiaalityöntekijä) ja toimialansa esimiehet.
Toimialajohtajat valitsevat toimialansa muun vakinaisen henkilöstön. Esimies valitsee alaisuudessaan työskentelevän muun henkilöstön, ellei valintaa suorita toimielin.
Kunnanjohtaja valitsee aluearkkitehdin.
Koeajan määräämisestä ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen kunnanhallituksen antamien henkilöstöä koskevien yleisohjeiden mukaisesti.
Kunnanhallitus antaa palkkauksesta erilliset ohjeet ja päättää harkinnanvaraisista palkantarkistuksista sekä
virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten palkkaus- ja muiden määräysten soveltamisesta.
Palvelussuhteen ehdoista päättää valinnan suorittava viranomainen voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten sekä kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan. Valtuuston valitseman henkilön osalta päätöksen tekee
kunnanhallitus.
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Valtuuston
ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin kunnanhallitus.

54 § Muut henkilöstöasiat
Kunnanhallitus
• myöntää kunnanjohtajan harkinnanvaraisen virkavapauden enintään yhden vuoden ajaksi
• ottaa tarvittaessa kunnanjohtajan sijaisen tai avoimen viran hoitajan enintään yhden vuoden ajaksi
• päättää arvonimi- ja kunniamerkkiesitysten tekemisestä
• hyväksyy kunnanjohtajan tehtäväkuvauksen
• päättää viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain nojalla maksettavasta korvauksesta
• päättää aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä
• päättää kunnanjohtajan henkilökohtaisen lisän myöntämisestä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
• myöntää kunnanjohtajalle sellaisen virkavapauden, jonka saamiseen viranhaltijalla on lainsäädännön tai
virkaehtosopimuksen perusteella ehdoton oikeus
• myöntää kunnanjohtajalle enintään kuukauden pituisen palkattoman virkavapauden
• päättää kunnanjohtajan vuosilomista
• päättää kunnanjohtajalta tämän terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä sekä kunnanjohtajan
määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin
• käy kunnanjohtajan kanssa kehityskeskustelun säännöllisesti
Kunnanjohtaja
• myöntää sivutoimiluvat ja päättää sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä
• päättää henkilökohtaisten lisien myöntämisestä toimialajohtajille sekä toimialajohtajien tekemien esitysten pohjalta muille viranhaltijoille ja työntekijöille
Hallintojohtaja
• hyväksyy sivutoimi-ilmoitukset
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•

päättää henkilöstön palvelusvuosiin perustuvista lisistä

Esimies (Ruokapalveluesimiestä koskevat kohdat 1, 5-8 ja kohdasta 9 kehityskeskustelut)
1. päättää vuosilomista
2. myöntää sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä lainsäädännön tai virka- tai työehtosopimuksen perusteella on ehdoton oikeus
3. päättää muun palkattoman virkavapauden tai työloman myöntämisestä enintään 60 kalenteripäiväksi
4. päättää sijaisen ottamisesta hallintosäännön muut määräykset huomioiden;
5. päättää lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaitöistä ja varallaolosta, päivystysvapaista sekä vahvistaa työvuorosuunnitelman
6. päättää koulutukseen osallistumisesta
7. huolehtii henkilöstön perehdyttämisestä tehtäviinsä
8. vastaa sisäisestä tiedottamisesta
9. hyväksyy alaisensa tehtäväkuvauksen, päättää työn vaativuuden ja työsuoritusten arvioinnista ja käy
alaisensa kanssa kehityskeskustelun säännöllisesti
10. päättää varoituksen antamisesta
11. päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä sekä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja
tutkimuksiin määräämisestä

Asianomainen toimielin
• myöntää yli 60 kalenteripäivää kestävän palkattoman virkavapauden tai työloman

9. LUKU: TIEDONHALLINNAN JA ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin
perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja
tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista
käsittelytavoista.
Hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän tietojenkäsittelytavan lähtökohtana on korkeatasoinen asiakirjahallinto,
jonka avulla tietoaineistojen saatavuus, käytettävyys, suojaaminen ja eheys varmistetaan.
Tietohallinto turvaa kunnan tehtävien hoitamisen tieto- ja viestintäteknisiä menetelmiä ja keinoja hyväksikäyttäen.
Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatietojen tuottamista, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä ja
arkistointia sekä pitää hakumenetelmien avulla asiakirjatiedot helposti saatavilla.
Asiakirjatiedolla tarkoitetaan eri muodoissa olevia asiakirjoja ja asiakirjatietoja.
Hallinnon julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia ja niiden salassapidosta säädetään
lailla. Henkilötietolain velvoitteilla toteutetaan yksityisyyden suojaa henkilötietoja käsiteltäessä.

55 § Kunnanhallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät
Kunnanhallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4.2 §:n vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty kunnassa.
7

Marttilan kunnan hallintosääntö 2020

Kunnanhallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty kunnan eri tehtävissä sekä
1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta,
2. määrää kunnan asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan,
3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä,
4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä
5. nimeää kunnan arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää.
6. hyväksyy kunnan tiedonohjaussuunnitelman
7. laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti
Tiedonohjaussuunnitelmalla hallitaan sekä paperisessa muodossa olevaa että sähköistä aineistoa.

10. LUKU: TALOUDENHOITO
61 § Talousarvion sitovuus
Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan viranomaisia.
Kunnanhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellisesti maksettava,
vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.

63 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

18. LUKU: POIKKEUS- JA HÄIRIÖTILANTEET
§ 149 Suunnitelmat
Marttilan kunnalla on valmiuslain mukainen valmiussuunnitelma poikkeusolojen varalle. Siinä suunnitellaan
elintärkeiden toimintojen turvaaminen ja tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen poikkeusoloissa ja
häiriötilanteissa. Valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo kunnanhallitus. Toimialat ovat laatineet valmiussuunnitelmat omien toimintojensa osalta. Toimialojen valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo toimialan toimintaa ohjaava lautakunta.
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Valmiussuunnittelua edellytetään myös elintärkeiden toimintojen hoitamisen kannalta tärkeiltä ostopalveluiden tuottajilta ja sopimuskumppaneilta ja asia huomioidaan kilpailutuksen tai hankintasopimuksen laatimisen
yhteydessä.

§ 150 Johtaminen
Tämän hallintosäännön normaaleja määräyksiä noudatetaan myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, jollei
kohdan 151 määräyksistä tai valmiuslaista muuta johdu.

§ 151 Erityiset toimivaltuudet
Häiriötilanteen aikana ja poikkeusoloissa voi kunnanjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva viranhaltija käyttää
normaalista toimivallastaan poiketen erityistä päätösvaltaa peruspalveluiden turvaamiseksi ja häiriötilanteen
normalisoimiseksi.
Erityinen toimivaltuus koskee hallinnonalojen toimintojen yhteensovitusta, taloudellisia resursseja, henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Erityinen toimivaltuus tulee käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Lisäksi se voidaan ottaa
käyttöön häiriötilanteissa kunnanhallituksen päätöksellä tai kiireellisissä tilanteissa kunnanjohtajan tekemällä
päätöksellä johtoryhmän jäsenen esittelystä.
Toimivaltuuden lakkaamisesta päättää kunnanhallitus. Toimivaltuuden käyttö tapahtuu aina kunnan johtoryhmässä. Erityiseen toimivaltaan liittyvät päätökset tekee kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö johtoryhmän jäsenen esittelystä.

§ 152 Organisaatio
Luottamusorganisaatiot jatkavat toimintaansa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa pääsääntöisesti normaalisti.
Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat delegoida ennalta tai tilanteen aikana toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Poikkeusoloissa tai häiriötilanteissa päätös toimivallan delegoinnista voidaan tehdä johtoryhmässä jäsenen esittelystä kunnanjohtajan tekemällä päätöksellä.
Valtioneuvosto voi lisäksi poikkeusoloissa asetuksella säädellä luottamushenkilöorganisaation toimintaa.
Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunnan toimintaa johtaa kunnanjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva viranhaltija ja kunnan johtoryhmä. Häiriötilanteiden johtoryhmää voidaan täydentää kunnanjohtajan tai hänen sijaisensa päättämällä tavalla.
Johtoryhmä voi kutsua tuekseen tilanteen edellyttämiä asiantuntijoita, sidosryhmien edustajia ja tukipalveluita.
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MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE
Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti
Marttilan kunnanvaltuuston hyväksymä 26.4.2021 § 23
1. Johdanto
Marttilan kunnan vesihuollon toiminta-alue on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.3.2005 § 39,
toiminta-alue käsitti tuolloin keskustan silloinen asemakaava-alueen. Marttilan kunnan vesihuollon toiminta-aluetta on päivitetty viimeksi vuonna 2013 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa
27.5.2013 § 61, tällöin alueeseen lisättiin uusia asemakaava-alueita ja Ollilan alueen toimintaalue.

2. Lainsäädäntö
Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi vesihuoltolain (119/2001) 7 §:n (22.8.2014/681) mukaisesti.
Vesihuoltolain 9 §:n mukaan vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Marttilan kunnan alueella vesihuollosta vastaa Marttilan
vesihuoltolaitos, jolle toiminta-alueet määritellään.
Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa
muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille (alueellinen ELY-keskus sekä kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaiset) mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla
kuulluiksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja vesihuollon kustannusten
kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.
Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä
määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti vesihuoltolain 17 a §:n (22.8.2014/681) mukaisesti. Marttilan kunnan vesihuoltolaitoksen alueella
huleveden viemäröinnin toiminta-aluetta ei ole aiemmin määritelty eikä vesihuoltolaitos näe tarvetta määritellä huleveden viemäröinnin toiminta-aluetta nyt tehtävän toiminta-alueen päivityksen yhteydessä. Hulevesiviemäröintiin on mahdollista liittyä niillä alueilla missä asemakaavassa, hulevesisuunnitelmassa, katusuunnitelmassa tai yleisen alueen suunnitelmassa huleveden viemäröinti on esitetty.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti. Kuitenkin vesihuoltolain muutoksen 22.8.2014/681
mukaisesti taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei ole liittymisvelvollisuutta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Liittymisvelvollisuutta jätevesiviemäriin ei myöskään taajaman ulkopuolella ole, mikäli kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään tai kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.
Ympäristönsuojelulaissa säädetään 156 a §:ssä (13.1.2017/19), että kiinteistön omistajan on
huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella
tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004
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voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen.
Muulla alueella 156 b §:n (13.1.2017/19) mukaan kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä,
että jätevesien käsittelyjärjestelmän korjaus- ja muutostyössä huolehditaan siitä, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy, kun kiinteistöllä rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja
viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai
kokonaisuudessaan korjataan tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Ympäristönsuojelulaissa on 156 d §
(13.1.2017/19) määritelty talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta, kunnan toimivaltainen viranomainen (Ympäristönsuojelulautakunta, Koski tl) voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

3. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet
Marttilan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue sisältää vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueet ja sitä nimitetään lyhyesti vesilaitoksen toiminta-alueeksi. Toiminta-alue käsittää
kunnan keskustan asemakaava-alueet (asemakaava-alue päivitetty 29.10.2020) ja Ollilan sekä
Prunkilan alueita liitekartan mukaisesti. Toiminta-aluetta laajennetaan Marttilassa kaavoituksen
edistymisen mukaisesti.
Hyväksyttyjä toiminta-alueita ovat Keskusta (2005), Ollilla (2013) ja Prunkila (2021).
Toiminta-alueet on hyväksytty kunnanvaltuustossa; Keskusta kvalt 15.3.2005 § 39, Ollila kvalt
27.5.2013 § 61 ja Prunkila kvalt 26.4.2021 § 23.
Tavoitteellisia toiminta-alueita ovat Myllyvainio, Myllyranta ja Ylikylä, tavoitteellisiin toiminta-alueisiin kohdistuu lain näkökulmasta vastaavat velvoitteet kuin toiminta-alueisiin. Prunkilan toiminta-alueen ja tavoitteellisten toiminta-alueiden toteutumisille on asetettu tavoiteaikataulut;
Prunkila 2021-2024, Myllyvainio 2023-2026, Myllyranta 2025-2028 ja Ylikylä 2027-2030.
Toiminta-alueen muutoksista ja hyväksymisestä tiedotetaan riittävässä laajuudessa ja toimintaalueesta on kunnan kotisivuilla saatavilla kartta, jossa esitetään toiminta-alueiden lisäksi taajamat. Muutoksenhausta ja valitusoikeudesta on säädetty vesihuoltolain 32 §:ssä ja 33 §:ssä.
Liittymisetäisyydet toiminta-alueella
Marttilan kunnan vesihuoltolaitoksen Sopimusehdoissa ja Yleisissä toimitusehdoissa on määritelty liittymispisteet alueittain. Voimassa olevat Sopimusehdot (voimassa 1.2.2019 alkaen) on
hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2018 § 61 ja Yleiset toimitusehdot on hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.3.2017 § 14.
Liittymisetäisyys vesilaitoksen toiminta-alueella asemakaava-alueella on n. 20 m. Asemakaavaalueella liittymispiste veteen ja viettoviemäriin on kiinteistöllä oleva talohaara tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitseva runkolinja.
Liittymisetäisyys vesilaitoksen toiminta-alueella asemakaava-alueen ulkopuolella haja-asutusalueella (Ollila ja Prunkila) on n. 200 m. Haja-asutusalueella liittymispiste veteen ja viettoviemäriin on kiinteistön läheisyydessä sijaitseva runkolinja.
Paineviemäröintiin toiminta-alueella liittyville liittymispiste on kiinteistökohtaisessa pumppaamossa. Paineviemäröintiin toiminta-alueen ulkopuolella liittyville liittymispiste on toiminta-alueen
rajalla ja kiinteistöpumppaamo sisältyy liittymismaksuun.
Toiminta-alueella ja asemakaava-alueella on kaksi asuinrakennusta, joilla ei tällä hetkellä ole mahdollista liittyä alle 20 metrin päässä viemäriin. Näiden kohdalla toimitaan siten, että
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liittymishakemuksen yhteydessä liittymispiste suunnitellaan ja toteutetaan siten, että 20 m liittymisetäisyys toteutuu. Asemakaava-alueella kaikilla kiinteistöillä on mahdollista liittyä veteen.
Toiminta-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella on kaksi asuinrakennusta ja yksi vapaa-ajan
kiinteistö, joilla ei ole tällä hetkellä mahdollista liittyä alle 200 m päässä veteen. Näiden kohdalla
toimitaan siten, että liittymishakemuksen yhteydessä liittymispiste suunnitellaan ja toteutetaan siten, että 200 m liittymisetäisyys toteutuu. Toiminta-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella on
mahdollista liittyä paineviemäröintiin kiinteistön alueelle sijoitettavaan kiinteistöpumppaamon
kautta.

4. Viitatut lakipykälät
Vesihuoltolaki 9.2.2001/119
7 § (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen
vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.
8 § (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen
Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta
vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt,
laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:
1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.
Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet,
jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös
asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien
saattamiselle verkostojen piiriin.
Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.
9 § Vesihuollosta huolehtiminen
Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti 8
§:ssä tarkoitetun toiminta-alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti.
10 § (22.8.2014/681) Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä;
ja
2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
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1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä
ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.
Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon
tai jätevesiviemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta jätevesiviemäriin johdettavan jäteveden
laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden
kiinteistöjen vesihuollosta.
11 § (22.8.2014/681) Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin
perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan
huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella.
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle
on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
12 § (22.8.2014/681) Liittämiskohdat
Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jokaista verkostoonsa liitettävää kiinteistöä varten liittämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Liittämiskohtien sijainnin takia kiinteistön liittämisestä laitoksen verkostoon ei saa aiheutua kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia.
17 a § (22.8.2014/681) Huleveden viemäröinnin järjestäminen
Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Viemäröinti on osa
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 103 b §:ssä tarkoitettua hulevesien hallintaa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen edellytyksenä on, että:
1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan huleveden viemäröinnistä taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
2) viemäröinnin kustannusten kattamiseksi perittävät maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.
Lisäksi 1 momentissa tarkoitetun päätöksen edellytyksenä on, että kunta ja laitos ovat sopineet huleveden
viemäröinnistä tai, jos tällaista sopimusta ei ole, hulevedet viemäröidään päätöksessä tarkoitetulla alueella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen asemakaavan, hulevesisuunnitelman, katusuunnitelman tai
yleisen alueen suunnitelman mukaisesti.
32 § (5.7.2019/827) Muutoksenhaku
Kunnan viranomaisen 8 ja 17 a §:n nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään. Valitusoikeus on myös
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valvontaviranomaisella. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valvontaviranomaisen tämän lain nojalla antamaan päätökseen sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.
33 § Valitusoikeus
Valitusoikeus on:
1) sillä, jonka etua tai oikeutta asia saattaa koskea;
2) kunnalla;
3) valvontaviranomaisella;
4) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valvontaviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014/527
156 a § (13.1.2017/19) Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpano rannalla ja pohjavesialueella
Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä
olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen
vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Etäisyys on
määritettävä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään.
156 b § (13.1.2017/19) Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpano muulla alueella
Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että muualla kuin 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella olevan,
156 a §:ssä tarkoitetun jätevesien käsittelyjärjestelmän korjaus- ja muutostyössä huolehditaan siitä, että
perustason puhdistusvaatimus täyttyy, kun kiinteistöllä:
1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja
muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai
2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla kiinteistöillä on myös huolehdittava siitä, että kiinteistöä ylläpidetään
siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy tehtyjen toimenpiteiden jälkeenkin.
156 d § (13.1.2017/19) Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen
Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.
Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön
käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten
ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:
1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen
liittyvät erityiset tekijät;
3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.
Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Kh 19.4.2021 Liite 4 § 70
Kv 26.4.2021 Liite 4 § 23
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VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT
1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT
YLEISET TOIMITUSEHDOT
1.1 Soveltamisala
Vesihuoltolaitoksella (jälj. laitos) on yleiset toimitusehdot, joilla
tarkoitetaan vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä tehtäviin sopimuksiin liitettäviä yleisiä ehtoja.
Näitä yleisiä toimitusehtoja noudatetaan laitoksen ja asiakkaan
välisissä sopimussuhteissa liitettäessä kiinteistö laitokseen ja käytettäessä laitoksen palveluja. Näitä yleisiä toimitusehtoja on noudatettava asianomaisilta kohdiltaan myös silloin, kun on kysymys
vain kiinteistön vedenhankinnasta tai viemäröinnistä.
Tarvittaessa laitos voi tehdä teollisuuslaitoksen tai muun elinkeinonharjoittajan kanssa erillisen sopimuksen, jolla voidaan poiketa
näiden yleisten toimitusehtojen sisällöstä.
Yleisten toimitusehtojen vesihuollon palvelun keskeyttämistä, virhettä ja hinnanalennusta ja vahingonkorvausta koskevia ehtoja
sovelletaan laitoksen ja muun asiakkaan kuin kuluttajan välisessä
sopimussuhteessa siltä osin kuin toisin ei ole sovittu.
1.2 Voimaantulo
Kun päätös uusien yleisten toimitusehtojen käyttöönotosta tai
muuttamisesta on tehty, tiedottaa laitos asiakkaille vähintään 3 kk
ennen uusien yleisten toimitusehtojen tai muutosten voimaantuloa.
Näillä yleisillä toimitusehdoilla kumotaan kaikki laitoksen aikaisemmin antamat laitoksen käyttöä koskevat yleiset ja yleisluonteiset määräykset sekä vedenhankinta- ja toimitusehdot.
1.3 Soveltamisjärjestys
Oikeuksia ja velvoitteita määriteltäessä otetaan asiakirjat huomioon seuraavassa järjestyksessä: pakottava lainsäädäntö, lainsäädäntöön perustuvat viranomaismääräykset, sopimus sopimusehtoineen, yleiset toimitusehdot, laitoksen taksa tai hinnasto ja palvelumaksuhinnasto.
MÄÄRITELMÄT
1.4 Vesihuoltolaitos
Vesihuoltolaitos on vesihuoltolain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettu laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta.
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Laitos toimittaa talousveden laatua valvovien viranomaisten asettamien laatuvaatimusten mukaista talousvettä, valvoo veden laatua verkostossa valvontatutkimusohjelmassa hyväksytyllä tavalla
ja/tai vastaanottaa liittyjän asumajätevettä ja laadultaan vastaavia
muita käytöstä poistettuja vesiä ja/tai hulevesiä ja perustusten
kuivatusvesiä sopimuksen ja näiden yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Laitoksen toimipaikassa on oltava nähtävänä kartta tai
muu selvitys laitoksen toiminta-alueesta, kulloinkin voimassa olevat yleiset toimitusehdot ja taksa tai hinnasto.
1.5 Vesihuolto
Vesihuollolla tarkoitetaan vedenhankintaa eli veden johtamista,
käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden
poisjohtamista ja käsittelyä siinä laajuudessa kuin siitä laitoksen ja
asiakkaan kesken sovitaan.
1.6 Asiakas
Asiakkaalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa
tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen sopijapuoli.
1.7 Liittyjä
Liittyjällä tarkoitetaan asiakasta, joka on laitokseen liitettävän tai
liitetyn kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija. Liittyjällä
tarkoitetaan myös luovutuksensaajaa, jolle sopimus on siirretty
kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa.
1.8 Kuluttaja
Kuluttajalla tarkoitetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 1 luvun 4
§:ssä tarkoitettua asiakasta, joka on luonnollinen henkilö ja joka
tekee laitoksen kanssa sopimuksen liittymisestä tai laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä pääasiassa muuta tarkoitusta kuin elinkeinonharjoittamista varten. Siltä osin kuin ei toisin
erikseen sanota, asiakasta koskevia ehtoja sovelletaan myös kuluttajaan.
1.9 Kiinteistön haltija
Kiinteistön haltijalla tai muulla osapuolella (jälj. kiinteistön haltija)
tarkoitetaan asiakasta, joka hallitsee laitoksen verkostoon liitettyä
kiinteistöä tai rakennusta liittyjän kanssa tekemänsä maan- tai
huoneenvuokrasopimuksen perusteella, esimerkiksi liittyjän teollisuus- tai asuinkiinteistön päävuokralaisena.
1.10 Liittämiskohta
Liittämiskohdalla tarkoitetaan tonttijohtojen ja yleisten johtojen liittämiskohtaa.
Liittämiskohdassa katsotaan laitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston (jäte- ja hulevesiverkosto) kunnossapitovelvollisuus päätty-
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väksi ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv-laitteisto) kunnossapitovelvollisuus alkavaksi.
1.11 Kvv-laitteisto
Kiinteistön vesihuoltolaitteistoja (kvv-laitteistoja) ovat kiinteistön
laitteistot talous-, sammutus-, jäte- sekä huleveden ja perustusten
kuivatusvesien johtamiseksi.
Tonttijohtoja ovat tonttivesijohto, tonttiviemäri ja tonttihulevesiviemäri. Tonttivesijohto on talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto. Tonttiviemäri on liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri. Tonttihulevesiviemäri on liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston välinen huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi asennettu viemäri.
1.12 Toiminta-alue
Toiminta-alue on vesihuoltolain 7 §:ssä tarkoitettu maantieteellinen alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta sen mukaan
kuin vesihuoltolaissa säädetään.
1.13 Hulevesi
Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä.
1.14 Viemärivesi
Viemärivedellä tarkoitetaan jätevettä, hulevettä ja perustusten
kuivatusvettä sekä muita vesiä, jotka johdetaan tai kulkeutuvat
kiinteistöltä laitoksen jätevesiviemäriin ja/tai hulevesiviemäriin. Se,
minkä tässä kohdassa mainitun veden vastaanottamista kulloinkin
tarkoitetaan, määräytyy sen mukaan, mitä vettä/vesiä asiakkaan
kiinteistöltä johdetaan laitoksen viemäriin.
1.15 Viemäri
Viemärillä tarkoitetaan jätevesiviemäriä ja hulevesiviemäriä.
1.16 Taksa, hinnasto, palvelumaksuhinnasto
Taksalla tai hinnastolla tarkoitetaan asiakirjaa (jäljempänä taksa),
jossa ilmoitetaan maksut, joita laitos perii vesihuoltoon liittymisestä ja vesihuollon käytöstä. Lisäksi laitoksella voi olla erillinen palvelumaksuhinnasto laitoksen tarjoamista muista palveluista.
2. LIITTÄMINEN
2.1 Liittäminen toiminta-alueella
Toiminta-alueella tonttivesijohdon ja jäteveden tonttiviemärin rakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä liittämispisteestä saakka. Muulla alueella kuin liittyjän ton-
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tin/kiinteistön alueella maanrakennustöiden tai kunnossapitotöiden suorittamisesta päätetään tapauskohtaisesti.
Tonttivesijohdon ja jäteveden tonttiviemärin kunnossapidosta ja
uudelleen rakentamisesta maanrakennustöineen huolehtii kustannuksellaan liittyjä tontin/kiinteistön alueella.
Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa ja tonttivesijohdon
maanrakennustöissä, hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan laitoksen antamia ohjeita.
Muulla alueella kuin liittyjän tontin/kiinteistön alueella tarkoitetaan
tässä sopimuksessa katualueita, liikennealueita, toreja, tiealueita,
puistoja ja muita liittyjälle kuulumattomia alueita vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
2.2 Liittämiskohdan yksilöiminen
Liittämiskohta yksilöidään sopimuksessa sanallisesti tai laitos
merkitsee sen rakennuslupa-asiakirjoihin ja/tai sopimuksen liitteenä olevaan karttaan. Jos merkinnät poikkeavat toisistaan, sovelletaan sopimuksessa olevaa merkintää.
Haja-asutusalueella liittämiskohta paineviemäriin on kiinteistökohtainen pumppaamo, käytännössä liittämiskohtana voidaan pääsääntöisesti pitää vanhan sakokaivon paikkaa. Pumppaamon
käyttö-, huolto- ja korjauskustannukset jäävät kiinteistön omistajalle.
2.3. Liittämisetäisyys
Liittämisetäisyys vesilaitoksen toiminta-alueella asemakaavaalueella on n. 20 m. Asemakaava-alueella liittämispiste veteen ja
viettoviemäriin on kiinteistöllä oleva talohaara tai sen välittömässä
läheisyydessä sijaitseva runkolinja.
Liittämisetäisyys vesilaitoksen toiminta-alueella asemakaavaalueen ulkopuolella haja-asutusalueella (Ollila ja Prunkila) on n.
200 m. Haja-asutusalueella liittämispiste veteen ja viettoviemäriin
on kiinteistön läheisyydessä sijaitseva runkolinja.
2.4 Huleveden erottaminen
Hulevedet on erotettava jätevesistä, eikä niitä saa johtaa viemäriverkostoon.
Haja-asutusalueella viemäriin liittymisen yhteydessä samaan kaivoon tulevat jätevedet sekä hulevedet erotetaan pumppaamon
asennuksen yhteydessä.
Kiinteistö, joka liittyy tai on liittynyt laitoksen jätevesiviemäriin, on
laitoksen antamassa kohtuullisessa määräajassa velvollinen liit-
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tymään myös laitoksen hulevesiviemäriin, jos laitos hoitaa alueen
hulevesiviemäröinnin.
Jos laitos ei hoida alueella hulevesiviemäröintiä, mutta siellä on
toinen laitos, joka sitä hoitaa, liittyjä sopii liittymisestä tämän laitoksen hulevesiviemäriin edellä mainitulla tavalla.
Mikäli laitos muuttaa tai on muuttanut sekaviemäröintijärjestelmän
erillisviemäröinniksi, on kiinteistö kohtuullisen ajan kuluessa velvollinen erottelemaan jätevedet sekä hulevedet ja perustusten
kuivatusvedet sekä liittymään laitoksen erillisiin jätevesi- ja hulevesiviemäreihin. Jos sekaviemäröintiä jatketaan, siitä voidaan periä erillisviemäröinnin maksua korkeampaa maksua laitoksen taksan mukaan.
2.5 Liittymishakemus/ lausunto
Liittyjä antaa liittymishakemuksessa tiedot kiinteistön käyttötarkoituksesta, arvion vedenkulutuksesta ja viemärivesien määrästä ja
laadusta, asian harkinnassa tarvittavat mahdolliset muut laitoksen
erikseen määrittelemät selvitykset sekä sellaiset asema- ja pääpiirustukset, joihin laitos merkitsee vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreiden padotuskorkeudet. Tonttijohtojen aineen, koon ja sijoituksen määrää tai hyväksyy laitos.
2.6 Liittyminen toiminta-alueen ulkopuolella
Toiminta-alueen ulkopuolella laitos tekee sopimuksen vedentoimituksesta ja/tai viemäröinnistä, mikäli liittyjä sitoutuu kustantamaan
ja ylläpitämään johdot laitoksen vesijohdosta tai viemäristä kiinteistölle saakka silloin, kun kiinteistö sijaitsee toiminta-alueen ulkopuolella.
Haja-asutusalueen paineviemäröinnissä toiminta-alueen rajan jälkeinen kaivuu ja putki jäävät halukkaan liittyjän kustannuksiksi.
Pumppaamon asennus kuuluu liittymähintaan.
Toiminta-alueen ulkopuolella liittyjä vastaa tonttijohdoille tarvittavien sijoitussopimuksien tekemisestä.
2.7 Liittyminen erityisehdoin
Laitos päättää tapauskohtaisesti tilapäisen liittyjän liittymisehdoista tai sellaisten tehtaan, laitoksen, yrityksen, liikkeen tai muun vesihuoltolain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun liittyjän liittymisehdoista, joka vedenkulutuksensa tai viemäreihin johtamansa viemäriveden laadun tai määrän vuoksi saattaisi vaikeuttaa vesihuoltolaitoksen toimintaa.
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Ellei toisin sovita tai olosuhteista muuta johdu, noudatetaan em.
liittyjien ja laitoksen kesken soveltuvin osin näitä yleisiä toimitusehtoja. Laitos voi määritellä sopimusehdot tarpeellisilta osiltaan
näistä yleisistä toimitusehdoista poikkeavina tai niitä täydentävinä.
3. SOPIMUS
3.1 Vesihuollon sopimukset
Vesihuollon sopimuksia ovat liittymis- ja käyttösopimus ja erillinen
käyttösopimus (jälj. käyttösopimus).
Liittymis- ja käyttösopimus koskee kiinteistön liittämistä laitoksen
verkostoon ja laitoksen palvelujen toimittamista ja käyttämistä.
Sen osapuolet ovat liittyjä ja laitos. Käyttösopimus koskee laitoksen palvelujen toimittamista ja käyttämistä. Sen osapuolet ovat
kiinteistön haltija ja laitos. Sopimukset tehdään kirjallisesti tai sähköisesti.
Laitoksella on oikeus vedota asiakkaan kanssa tekemäänsä sopimukseen huolimatta siitä, mitä liittyjä ja kiinteistön haltija ovat
keskenään sopineet kiinteistön vesihuollosta.
3.2 Sopiminen liittymisestä
Kun laitos on hyväksynyt liittymishakemuksen tai antanut lausunnon kohdan 2.5 mukaisista asioista, tehdään liittyjän ja laitoksen
kesken sopimus liittymisestä ja käytöstä (liittymis- ja käyttösopimus).
Laitos määrittelee sopimuksessa kiinteistölle padotuskorkeuden
eli tason, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta. Mikäli laitos ei
sopimuksessa ole määritellyt liittyvälle kiinteistölle erikseen padotuskorkeutta, on jätevesiviemärin padotuskorkeus erillisviemäröinnissä viemärin sisäpuolisen laen tasokorkeus tonttiviemärin
liittymäkohdassa + 1000 mm ja sekaviemäröinnissä ja hulevesiviemärissä kiinteistöä palvelevan kadun tai maan pinta + 100
mm tonttiviemärin liitoskohdassa.
Mikäli liittyjä viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei
vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta
haitasta tai vahingosta.
3.3 Sopiminen käytöstä
Kiinteistöllä, jota voimassa oleva liittymissopimus koskee, tulee olla voimassa myös käyttösopimus. Liittyjän ja laitoksen välinen
käyttösopimus tehdään samanaikaisesti ja samalla asiakirjalla
kuin liittymissopimus ja se on voimassa toistaiseksi.
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Laitos voi tehdä käyttösopimuksen myös kiinteistön haltijan kanssa, kun liittyjä antaa siihen kirjallisen suostumuksensa ja jos laitoksella ei ole liittyjältä erääntyneitä maksuja koskevia saatavia.
Lisäksi laitos voi edellyttää, että kiinteistöä koskeva liittymismaksu
on maksettu. Jos samalla kiinteistöllä on useita haltijoita (muita
kuin liittyjä), näiden kanssa tehdään yksi käyttösopimus.
Muun kuin liittyjän kanssa käyttösopimus voidaan tehdä myös
määräajaksi. Jos muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei
ole voimassa, noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.
Kun kiinteistön haltijan ja laitoksen välisen käyttösopimuksen voimassaolo päättyy irtisanomisen tai määräajan kulumisen johdosta, noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta ilman
eri toimenpiteitä päättymispäivästä alkaen.
3.4 Sopimusehtojen muuttaminen
Laitoksella on oikeus tehdä sopimukseen lainsäädännön muutoksista, viranomaisten päätöksistä tai olosuhteiden olennaisista
muutoksista johtuvia muutoksia. Lisäksi laitoksella on oikeus tehdä vähäisiä sopimusehtojen muutoksia, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön. Maksujen muuttamisesta on
sanottu kohdassa 4.2.
Laitos lähettää asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Jos muutoksen perusteena on muu kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
3.5 Sopimuksen irtisanominen
3.5.1 Liittymis- ja käyttösopimus
Laitos saa irtisanoa liittymis- ja käyttösopimuksen vain, jos sopimuksen pitäminen voimassa on kiinteistön vedenkulutuksen tai
kiinteistöltä viemäriin johdettavan jäteveden, huleveden tai perustusten kuivatusveden laadun tai määrän olennaisen muuttumisen
vuoksi kohtuutonta.
Liittyjä saa irtisanoa liittymis- ja käyttösopimuksen laitoksen toiminta-alueella vain, jos kiinteistölle on myönnetty vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 §:n perusteella. Laitos erottaa liittyjän kustannuksella tämän kvv-laitteistot verkostosta.
Mikäli liittyjä tällöin irtisanoo vesilaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen ja pitää voimassa sopimuksen viemärilaitoksen kanssa,
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erottaa vesilaitos liittyjän kustannuksella tämän vesilaitteet verkostosta. Viemärilaitoksen käyttömaksun perusteena on veden
mittaus kohdan 5.2 kolmannen kappaleen mukaisesti tai arvioitu
vuosikulutus.
Kun liittymissopimus päättyy, päättyy myös kiinteistöä koskeva
käyttösopimus.
3.5.2 Käyttösopimus
Laitos saa irtisanoa käyttösopimuksen, jos vesihuollon palvelu on
keskeytetty näiden ehtojen kohdan 3.10 perusteella ja sopimuksen voimassapitäminen on kohtuutonta. Lisäksi käyttösopimus
päättyy ilman irtisanomista, kun liittymissopimus irtisanotaan.
Muun asiakkaan kuin liittyjän tulee irtisanoa laitoksen kanssa tekemänsä käyttösopimus luopuessaan kiinteistön hallinnasta. Jos
sopimusta ei irtisanota, se päättyy viimeistään, kun liittymissopimus irtisanotaan. Edellä mainittu asiakas ilmoittaa laitokselle käyttösopimuksen irtisanomisesta viimeistään kaksi viikkoa ennen sopimuksen haluttua päättymisajankohtaa. Ilmoituksen saatuaan laitos ilmoittaa siitä liittyjälle. Samalla laitos muistuttaa liittyjää siitä,
että liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta noudatetaan kiinteistön haltijan sopimuksen päättymispäivästä alkaen.
Asiakkaan tulee myös ilmoittaa sopimuksen päättymispäivän mittarinlukema laitokselle.
3.5.3 Yhteiset ehdot
Silloin kun asiakkaalla on oikeus irtisanoa laitoksen kanssa tekemänsä sopimus, irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti vähintään
kaksi viikkoa ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa.
Liittymis- ja käyttösopimuksen päättyessä laitoksella on oikeus
erottaa liittyjän kustannuksella kiinteistön laitteistot verkostaan.
Kun käyttösopimus päättyy, laitoksella on oikeus erottaa asiakkaan kustannuksella kiinteistön laitteistot verkostaan, jos liittyjän
liittymis- ja käyttösopimus ei ole voimassa. Sopimuksen irtisanominen ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuutensa täyttämisestä
eikä aiheuttamiensa vahinkojen korvaamisesta.
Laitos ei vastaa sopimuksen päättymisen jälkeen asiakkaalle, kiinteistölle tai kolmannelle vedestä tai viemärivedestä mahdollisesti
aiheutuvista vahingoista.
3.6 Uuden sopimuksen tekeminen irtisanomisen jälkeen
Mikäli liittymis- ja käyttösopimuksen irtisanomisen jälkeen kiinteistö haluaa hankkia vettä tai johtaa viemärivettä, on liittyjän ja laitoksen tehtävä uusi liittymis- ja käyttösopimus.
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Uuden sopimuksen tekemisen edellytyksenä on lisäksi, että asiakas korvaa laitokselle verkostosta erottamisesta, uudelleen liittämisestä ja uudelleen liittämiseen kuuluvista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.
3.7 Uuden sopimuksen tekeminen kiinteistön muutoksen takia
Jos kiinteistön tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu oleellisesti tai
siten, että kiinteistön liittymiseen olisi sovellettava kohtaa 2.7 tai
viemärivesien pitoisuuksia ja määrää koskevat viranomaisten
määräämät lupaehdot muuttuvat tai jos lainsäädännön tai valtakunnallisten määräysten, ohjeiden tai lupaehtojen muutokset
muutoin edellyttävät, asiakas on velvollinen tekemään laitoksen
kanssa uuden sopimuksen.
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle kiinteistön tai sen
osan käyttötarkoituksen muuttumisesta vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos muuten tapahtuu.
3.8 Uuden sopimuksen tekeminen verkosta erottamisen jälkeen
Jos kiinteistön vesihuoltolaitteistot on asiakkaan pyynnöstä erotettu verkostosta sopimuksen irtisanomisen yhteydessä tai muuten,
on asiakkaalla luvuissa 2 ja 3 mainituin edellytyksin oikeus tehdä
laitoksen kanssa uusi sopimus. Edellytyksenä on lisäksi, että
asiakas korvaa laitokselle verkostosta erottamisesta, uudelleen
verkostoon liittämisestä ja uudelleen liittämiseen kuuluvista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.
3.9 Sopimuksen siirto
Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta.
Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla
luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.
Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt
sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron
hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.
Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan edellä tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan
vertainen haltija vaihtuu.
Liittyjä ei voi ilman laitoksen hyväksyntää siirtää sopimukseen perustuvia maksu- tai muita velvoitteitaan vuokralaiselle tai kolman-
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nelle. Sopimuksen siirtämisestä tai uuden sopimuksen tekemisestä huolimatta asiakas on velvollinen hoitamaan sopimuksensa
mukaiset maksu- tai muut velvoitteet.
Jos laitos lopettaa toimintansa ko. alueella tai vesi- tai viemäriverkosto luovutetaan toiselle omistajalle tai laitoksessa tapahtuu muita tähän verrattavia uudelleenjärjestelyjä, laitos voi siirtää laitoksen ja asiakkaan välisen sopimuksen toiselle omistajalle siirtohetken mukaisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Siirronsaaja ilmoittaa siirrosta asiakkaille viimeistään ensimmäisen laskun yhteydessä, mutta siirto on voimassa ilmoituksesta riippumatta.
3.10 Palvelun keskeyttäminen
Laitoksella on oikeus keskeyttää veden toimittaminen sekä jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden vastaanottaminen
ja erottaa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot (kvv-laitteistot) laitoksen vesijohdosta ja/tai viemäristä, jos
a) asiakas ei kirjallisesta huomautuksesta huolimatta huolehdi siitä, että kvv-laitteistot ovat kohdassa 8.2 mainittujen määräysten ja
muiden säädösten edellyttämässä kunnossa eikä laitoksen asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa suorita laitoksen vaatimia
toimenpiteitä sellaisten häiriöiden poistamiseksi, jotka vahingoittavat tai voivat vahingoittaa laitoksen laitteita taikka voivat vaikuttaa
haitallisesti veden laatuun tai paineeseen.
b) asiakas anastaa tai yrittää anastaa vettä, murtaa luvatta vesimittarin sinetin tai käyttää vettä sopimuksen vastaisella tavalla tai
laitoksen kirjallisesta huomautuksesta välittämättä on ilman laitoksen lupaa jakanut tonttivesijohtonsa kautta vettä kolmannelle tai
johtanut kolmannen viemärivesiä oikeudettomasti tonttiviemäreiden kautta yleisiin viemäreihin.
c) asiakas kirjallisesta muistutuksesta huolimatta olennaisesti laiminlyö maksuvelvollisuutensa. Veden toimittamista ja viemäriveden vastaanottamista ei kuitenkaan voida keskeyttää kuluttajalta
tai asuinkäytössä olevalta pienkiinteistöltä, jos tällaisen asiakkaan
maksamatta oleva maksu tai useampi maksu yhteensä ei ole vähintään 170 euroa tai jos vanhimman maksamatta olevan laskun
eräpäivästä ei ole kulunut vähintään kolmea kuukautta.
Asuinkäytössä olevalla pienkiinteistöllä tarkoitetaan edellä tässä
kohdassa omakotitaloa tai asunto-osakeyhtiömuotoista pari- tai rivitaloa, jossa asuu kaksi tai muutama kuluttajataloutta.
d) asiakas muulla tavoin olennaisesti rikkoo tai laiminlyö lainsäädännöstä, lainsäädännön perusteella annetuista viranomaismääräyksistä, tai sopimuksesta johtuvat velvoitteensa.
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e) muu asiakas kuin kuluttaja on asetettu konkurssiin ja laitoksella
on saatavia konkurssipesästä tai kiinteistö on ulosmittauksessa
liittyjän veloista eikä vakuutta maksujen suorittamisesta ole annettu.
Laitos saa keskeyttää veden toimittamisen sekä viemäriveden
vastaanottamisen aikaisintaan viiden viikon kuluttua siitä, kun
keskeyttämisen uhkasta on ensimmäisen kerran ilmoitettu asiakkaalle eikä laiminlyöntiä tai velvoitteiden rikkomista ole oikaistu
ajoissa ennen ilmoitettua keskeyttämisajankohtaa.
Jos toiminta on kuitenkin omiaan aiheuttamaan välitöntä vaaraa
tai huomattavaa haittaa laitoksen käytölle taikka terveydelle tai
ympäristölle tai jos muu asiakas kuin kuluttaja on asetettu konkurssiin, veden toimittaminen sekä viemäriveden vastaanottaminen saadaan keskeyttää välittömästi.
Palvelun toimittaminen voidaan keskeyttää myös asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä väliaikaisesti. Keskeytystä on pyydettävä, mikäli
mahdollista, viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua keskeyttämisajankohtaa kirjallisesti. Asiakkaan halutessa pyytämästään
keskeytyksestä huolimatta ylläpitää mahdollisuuden vesihuoltopalvelun käyttöön, asiakkaan on maksettava tästä ylläpidosta
voimassa olevat laitoksen taksan/hinnaston mukaiset maksut.
Laitos ei vastaa verkostosta erottamisesta johtuvista veden toimittamisen ja/tai viemäriveden poisjohtamisen ja vastaanoton keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista tai
edunmenetyksistä.
Palvelun keskeyttäminen tai irtisanominen ei vapauta asiakasta
maksuvelvollisuutensa täyttämisestä eikä aiheuttamiensa vahinkojen korvaamisesta
3.11 Kuluttajaa koskeva erityisehto
Kun asiakas on näiden toimitusehtojen kohdassa 1.8 tarkoitettu
kuluttaja, maksun laiminlyönnin osalta sovelletaan asiakkaaseen
lisäksi seuraavaa ehtoa:
- Jos maksun laiminlyönti aiheutuu kuluttajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut vakavan sairauden tai työttömyyden
taikka muun niihin rinnastettavan erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, ja asiakas on tällaisista maksuvaikeuksista ilmoittanut laitokselle, veden toimittaminen sekä
viemäriveden vastaanottaminen saadaan keskeyttää aikaisintaan kymmenen viikon kuluttua siitä, kun keskeyttämisen uhkasta on ensimmäisen kerran ilmoitettu asiakkaalle.

Marttilan vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

15/31

Kuluttaja ilmoittaa laitokselle kirjallisesti laskun maksamisen esteenä olevasta seikasta heti, kun se on kuluttajan tiedossa. Ilmoitus ei vapauta kuluttajaa maksuvelvollisuudestaan.
3.12 Toimituksen jatkaminen keskeytyksen jälkeen
Kun palvelun toimittaminen on keskeytetty muusta syystä kuin
asiakkaan pyynnöstä, palvelun toimittamista jatketaan sen jälkeen, kun keskeyttämisen aihe on poistettu, edellyttäen, että liittymis- ja käyttösopimus on yhä voimassa. Laitos ei ole kuitenkaan
velvollinen jatkamaan palvelun toimittamista ennen kuin asiakas
on maksanut kirjallisesta huomautuksesta tai muista ilmoituksista
sekä muista keskeytykseen ja jälleen kytkentään liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneet maksut ja kustannukset ja erääntyneet
laitoksen saatavat.
Kun palvelun toimittaminen on keskeytetty asiakkaan pyynnöstä,
palvelun toimittamisen jatkamisen edellytyksenä on, että asiakas
korvaa laitokselle palvelun keskeyttämisestä ja aloittamisesta aiheutuvat kustannukset ja mahdolliset verkostosta erottamisesta ja
uudelleen liittämisestä ja uudelleen liittämiseen kuuluvista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset siltä osin, kun niitä ei ole
korvattu keskeytyksen yhteydessä.
4. MAKSUT
4.1 Vesihuollon maksut
Laitos perii taksassa tai hinnastossa ja palvelumaksuhinnastossa
määrättyjä maksuja.
4.2 Maksujen muutokset
Laitoksella on oikeus muuttaa maksuja ja taksarakennettaan, jos
muutoksen syynä on jokin seuraavista:
‒ lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös
‒ muu erityinen syy olosuhteiden olennaisesti muututtua
Lisäksi laitoksella on oikeus muuttaa maksuja ja taksarakennettaan niin, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti
muutu, jos muutoksen syynä on jokin seuraavista:
‒ hinnoittelu- ja sopimusjärjestelmien uudistaminen
‒ laitoksen käyttö- ja investointikustannusten muutos, ottaen
huomioon, että vesihuoltolain mukaan laitoksen kaikki kustannukset tulee kattaa maksuilla
‒ ympäristön- ja terveydensuojelusta, luonnonvarojen käytöstä,
maankäytön rajoituksista aiheutuvat kustannukset tai näiden
kustannusten muutos
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Lisäksi laitoksella on aina oikeus tehdä maksuihin ja taksarakenteeseen vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen
keskeiseen sisältöön.
Maksujen muutoksista ja muutosten perusteista sekä taksarakenteen muutoksesta laitos ilmoittaa asiakkaalle vähintään kuukautta
ennen muutosten voimaantuloa. Ilmoitus lähetetään asiakkaan
laskutusosoitteeseen ja se voi esimerkiksi sisältyä asiakkaalle tulevaan laskuun.
5. MITTAUS
5.1 Vedenkulutus ja viemäriveden määrä
Vedenkulutus todetaan laitoksen asentamalla vesimittarilla tai
poikkeustapauksessa laitoksen suorittamalla arvioinnilla.
Asiakkaan tulee seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia. Asiakkaan tulee olla riittävästi selvillä kiinteistöltä viemäriin johdettavan viemäriveden määrästä ja ilmoitettava laitokselle sellaiset
muutokset, jotka vaikuttavat olennaisesti viemäriveden määrään.
5.2 Mittarin asentaminen
Laitos luovuttaa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden. Vesimittarin omistaa laitos, ellei toisin sovita. Laitos määrää vesimittareiden tyypit ja koot. Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen jne. maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät.
Jätevesiverkostoon päätymättömän, tuotantotarkoituksiin käytetyn
veden mittaamiseen tarvittavan toisen vesimittarin ja sen asentamisen maksaa liittyjä. Esimerkiksi maataloudessa eläinten juottamiseen ja kasvinsuojeluun käytetty vesi.
Vesilaitos luovuttaa voimassa olevan taksan mukaisesti vesimittarin vedenkulutuksen toteamiseksi viemärilaitoksen käyttömaksun
perimistä varten silloin, kun kiinteistö on liitetty viemäriin, on irtisanonut sopimuksen vesilaitoksen kanssa ja ottaa vettä omasta
vesilähteestä. Maksu perustuu laitoksen taksassa tai hinnastossa
määriteltyyn maksuun.
Viemärilaitokseen liittymisen edellytyksenä on asiakkaan vedenkulutuksen mittaus. Laitoksen vaatiessa mittaus on suoritettava
laitoksen omistamalla vesimittarilla. Laitoksen ei kuitenkaan tarvitse asentaa vesimittaria, jos vedenkulutus on erityisestä syystä
vähäinen tai jos kiinteistö on liittynyt ainoastaan laitoksen viemäriin.
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5.3 Mittaritila
Asiakas on velvollinen korvauksetta varaamaan vesimittarille viranomaisohjeiden mukaan rakennetun, laitoksen hyväksymän,
lämpimän ja lattiakaivolla varustetun tilan. Vesimittarille voidaan
kuitenkin erityisestä syystä varata sellainen tila, jossa ei ole lattiakaivoa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että laitos voi
esteettä suorittaa mittarin lukemiseen, asentamiseen, huoltoon,
vaihtamiseen yms. liittyvät toimenpiteet.
Laitos ei vastaa viranomaisten ohjeiden vastaisesti rakennetussa
ja kunnossapidetyssä mittaritilassa aiheutuvista vahingoista tai
lattiakaivon puuttumisesta aiheutuvista vahingoista.
5.4 Luenta
Laitos lukee vesimittarit 1 - 4 vuoden välein tai tarpeen mukaan.
Asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu määräajassa tai luennasta ole erikseen toisin sovittu laitoksen kanssa, laitoksella on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella tai periä palvelumaksuhinnaston mukainen korvaus suorittamastaan luennasta.
Asiakas on velvollinen pyydettäessä ilmoittamaan vesilaitokselle
vedenkulutusta koskevia tietoja ja sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat vedentoimitukseen sekä ilmoittamaan tai sallimaan vesilaitoksen ilmoittaa erilliselle viemärilaitokselle liittyjän vedenkulutuksen määrän.
Laitoksella on oikeus järjestää vesimittareiden kaukoluenta. Luennan järjestämiseksi laitoksella on oikeus asentaa ja käyttää
kiinteistöön asennettuja, luentaan tarvittavia laitteistoja.
5.5 Kunnossapito
Vesimittarin kunnossapitää kustannuksellaan laitos. Mikäli vesimittari on vaurioitunut asiakkaasta johtuvasta syystä, laitoksella
on oikeus periä vaihdosta, huollosta ja korjauksesta aiheutuneet
kulut asiakkaalta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan häiriöistä vesihuoltolaitokselle.
Ainoastaan laitoksella on oikeus asentaa, korjata, poistaa, kytkeä
tai tarkistaa vesimittari sekä murtaa sen sinetti.
5.6 Tilapäinen mittarin poisto
Jos asiakas tilapäisen käyttökatkoksen ajaksi haluaa, että laitos
ottaa vesimittarin pois määräajaksi pakkasen, kiinteistöllä tehtävän työsuorituksen tai muun vaaran johdosta, on laitos palvelumaksuhinnaston mukaista korvausta vastaan velvollinen ottamaan mittarin pois sekä asentamaan mittarin uudestaan paikoil-
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leen. Asiakkaan on kirjallisesti pyydettävä mittarin poistoa vähintään kaksi viikkoa ennen määräaikaa.
5.7 Mittaustarkkuus
Mittaustarkkuuteen sovelletaan turvatekniikan keskuksen tai
muun viranomaisen, jolle asia säädösten mukaan kulloinkin kuuluu, antamia määräyksiä. Vesimittarin katsotaan mittaavan oikein,
jos tarkistuksessa todettu virhenäyttämä on pienempi kuin  5 %
kuormituksen ollessa likimain nimellisvirtaaman suuruinen, ellei viranomaisten määräyksistä muuta johdu.
5.8 Tarkistaminen
Laitos tarkistaa vesimittarin asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä.
Asiakkaalla on oikeus olla läsnä tarkistuksessa. Toimenpiteestä
tehdään pöytäkirja.
Jos asiakkaan tilaamassa tarkistuksessa vesimittarin todetaan
näyttävän kohdassa 5.7 tarkoitettujen määräysten mukaisesti oikein, laitos veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan tarkistusmaksun. Muussa tapauksessa tarkistuskulut maksaa laitos.
6. LASKUTUS
6.1 Lasku
Laskusta on käytävä riittävän selkeästi ilmi laskutuksen perusteena käytetyt kulutus- ja yksikköhintatiedot, laskutuskausi sekä erillisistä toimenpiteistä perityt maksut.
Laitos tarkistaa asiakkaan pyynnöstä arvioituun kulutukseen perustuvaa laskutusta, kun arviolaskutuksen perustana olevissa olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos tai tarkistamiseen on
muuten perusteltua syytä.
Laitos laskuttaa asiakasta vähintään kerran vuodessa. Laitos on
oikeutettu laskuttamaan käyttömaksut vesimittarin luennan perusteella edellisiin laskutuskausiin tai arviointiin perustuvina erinä, jolloin lopullinen maksu määrätään mittarin luennassa todetun tai laitoksen pyynnöstä tapahtuneen, asiakkaan ilmoittaman mittarinluennan mukaisen todellisen kulutuksen perusteella.
Laitos hyvittää asiakkaalle liikaa maksetun ja lisäveloittaa puuttuvan määrän. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei suoriteta korkoa.
Mikäli hyvitettävä tai veloitettava määrä on vähäinen, laitos voi
suorittaa tai periä sen seuraavassa laskussa.
6.2 Laskun maksaminen
Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.
Laskut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.
Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähintään kol-
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me viikkoa. Jos asiakas on muu kuin kuluttaja, sopijapuolet voivat
sopia myös lyhyemmästä erääntymisestä.
6.3 Maksun laiminlyönti
Jos asiakas laiminlyö laskun määräaikaisen maksamisen, on yliajalta maksettava lisäksi korkolain mukainen viivästyskorko. Jos
eräpäivä ja maksettava määrä on määrätty ennalta, viivästyskorkoa on maksettava eräpäivästä lukien. Jos eräpäivää ja maksettavaa määrää ei ole määrätty ennalta, viivästyskorkoa voidaan
periä aikaisintaan 30 päivän kuluttua laskun lähettämispäivästä.
Jokaisen maksumuistutuksen lähettämisestä laitos perii palvelumaksuhinnastossa määrätyn maksun.
Laitos lähettää asiakkaalle vähintään kaksi maksumuistutusta ennen saatavien siirtämistä perintään. Maksumuistutus lähetetään
aikaisintaan kahden viikon kuluttua laskun eräpäivästä.
6.4 Hyvitys/ lisäveloitus
Asiakas voi tehdä laitokselle laskua koskevat huomautukset kirjallisesti tai suullisesti. Huomautuksen tekeminen ei vapauta asiakasta laskun määräaikaisesta maksamisesta, paitsi jos laskun
eräpäivä tai määrä on selvästi virheellinen ilmeisen kirjoitusvirheen johdosta.
Jos huomautus osoittautuu aiheelliseksi tai laitos muutoin huomaa
laskuttaneensa virheellisesti, laitos hyvittää asiakkaalle tai veloittaa asiakkaalta puuttuvan määrän. Hyvityksestä tai lisäveloituksesta ei makseta korkoa.
Laskutus-, mittaus- tai mittarin luentavirheen perusteella myyjällä
on oikeus lisäveloitukseen ja asiakkaalla oikeus hyvitykseen. Laskutus-, mittaus- tai mittarin luentavirheeseen perustuvia saatavia
laitos ja asiakas voivat vaatia enintään kolmen vuoden ajalta.
Asiakas voi kuitenkin vaatia laskutus-, mittaus- tai mittarin luentavirheeseen perustuvia saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei
kuitenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos laskutus-, mittaus- ja mittarin luentavirheen syntymisajankohta ja sen vaikutus
laskutukseen voidaan jälkeen päin todeta.
Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan laskutuksen yhteydessä tai
erikseen mittauslaitteiden tarkistukseen, asiakkaan aikaisempiin
kulutusmääriin tai muihin tietoihin perustuvan, laitoksen suorittaman arvion nojalla. Lisäveloitukselle tai hyvitykselle ei suoriteta
korkoa sen kertymisen ajalta. Lisäveloituksen maksamiselle on
asiakkaalle myönnettävä kohtuullinen maksuaika. Jollei asiakas
myönnetyssä ajassa maksa lisäveloituksesta aiheutunutta laskua,
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voidaan siitä tämän jälkeiseltä ajalta periä korkolain mukaista viivästyskorkoa.
6.5 Vakuus
Laitoksella on sopimusta tehtäessä oikeus pyytää asiakkaalta, joka ei ole kuluttaja, kohtuullinen vakuus tai ennakkomaksu sopimukseen perustuvien saatavien maksamisesta. Laitos voi lisäksi
vaatia asiakkaalta vakuuden tai vakuuden täydentämistä tai ennakkomaksua sopimuksen tekemisen yhteydessä ja sopimuksen
voimassaoloaikana, jos asiakas on olennaisesti laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa.
Mikäli laitos on erottanut asiakkaan verkostosta ja/tai purkanut
sopimuksen maksuihin kohdistuvan laiminlyönnin takia, voi laitos
vaatia vakuuden verkostoon kytkemisen tai uuden sopimuksen
tekemisen yhteydessä. Em. syystä laitos voi vaatia vakuuden
myös kuluttajalta.
Laitos voi vaatia asiakkaalta, joka on kuluttaja, kohtuullisen vakuuden tai vakuuden täydentämistä tai ennakkomaksua sopimuksen tekemisen yhteydessä ja sopimuksen voimassaoloaikana, jos
asiakas on olennaisesti laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa. Laitoksella tulee lisäksi olla sopimusta tehtäessä ja sen voimassa ollessa erittäin painava syy vakuus- tai ennakkomaksuvaateelleen.
Erittäin painavia syitä voivat olla esimerkiksi:
‒ veden toimittaminen kuluttajalle tai viemäriveden vastaanottaminen kuluttajalta on keskeytetty maksun laiminlyönnin takia;
tai
‒ laitoksella on kuluttajalta erääntyneitä veden toimittamiseen tai
viemäriveden vastaanottamiseen liittyviä saatavia, joiden määrää voidaan pitää olennaisena; tai
‒ kuluttajan luottotiedoista ilmenee, että kuluttaja on ilmeisesti
kyvytön suoriutumaan sopimukseen perustuvasta maksuvelvollisuudestaan.
Kun asiakas on velvollinen antamaan vakuuden tai ennakkomaksua tai täydentämään vakuutta sopimuksen tai näiden toimitusehtojen perusteella ja asiakas ei näin tee kohtuullisessa ajassa, tätä
voidaan pitää olennaisena sopimusrikkomuksena, joka voi johtaa
toimituksen keskeyttämiseen.
Vakuuden tai ennakkomaksun suuruus vastaa vähintään kolmen
kuukauden ja enintään yhden vuoden arvioitua käyttömaksua.
Laitos ei maksa vakuudelle tai ennakkomaksulle korkoa.
Laitos palauttaa asiakkaalle vakuuden sopimuksen päätyttyä välittömästi, kun loppulasku on maksettu ja mahdolliset muut sopimuksen mukaiset velvoitteet on suoritettu. Sopimuksen pysyessä
voimassa vakuus palautetaan viimeistään kahden (kuluttajalle yhden) vuoden kuluttua sen antamisesta, jollei asiakas ole vakuu-
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denpitoaikana laiminlyönyt maksujaan olennaisesti. Jos asiakas ei
ole kuluttaja, laitos ja asiakas voivat sopia vakuuden palauttamisesta muutakin.
Jos asiakas on vakuudenpitoaikana laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa olennaisesti ja vakuutta on käytetty asiakkaan maksuihin, jäljelle jäänyt osa vakuudesta palautetaan sopimuksen päättyessä. Palauttamisesta huolimatta laitos voi vaatia uuden vakuuden, jos edellä tässä kohdassa tarkoitetut laiminlyönnit alkavat
uudestaan.
Ennakkomaksuna voidaan periä asiakkaalta etukäteen sovitut
maksut, jotka erääntyvät myöhemmin. Siltä osin kuin ennakkomaksua ei käytetä maksuihin niiden eräpäivänä, laitos hyvittää
asiakkaalle ennakkomaksun eräpäivää seuraavien laskujen yhteydessä.
Vakuuden tai ennakkomaksun luovuttamisen sijasta laitos ja asiakas voivat sopia sopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta
ennakkoon. Palaamisesta tavanomaiseen maksuaikatauluun
noudatetaan soveltuvin osin, mitä edellä tässä kohdassa vakuuden palauttamisesta on sanottu.
7. LAITOKSEN TOIMINTA JA KESKEYTYKSET
7.1 Laitoksen toiminta
Laitos toimii siten, että vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton katkokset ja vedentoimituksen paineen tai laadunvaihtelut eivät poikkea alalla yleisesti hyväksytystä käytännöstä ja terveydensuojelulainsäädännön määräyksistä.
Laitos on velvollinen kunnossapitämään ja varustamaan laitoksen
laitteistot siten, että vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton katkoksia tapahtuu mahdollisimman harvoin. Laitos ryhtyy
toimenpiteisiin siten, että vedentoimituksen ja viemärivesien vastaanoton keskeytyessä katkos muodostuu kustannukset huomioon ottaen mahdollisimman lyhyeksi ja vähän haittaa tuottavaksi.
Laitos järjestää yli 24 tuntia kestävien vedentoimituskatkosten aikana mahdollisuuden veden ottamiseen tilapäisistä vesipisteistä.
Laitos voi antaa tarvittaessa toimintaohjeita vedentoimituksen tai
viemäriveden vastaanoton katkoksiin varautumisesta, varoajoista
ja menettelytavoista katkosten aikana ja välittömästi niiden jälkeen. Laitos ei vastaa ohjeiden ja varoaikojen noudattamatta jättämisestä asiakkaalle, asiakkaan kvv-laitteistolle tai kolmannelle
osapuolelle aiheutuvista vahingoista.
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7.2 Virhe ja oikeus hinnanalennukseen
Vesihuollossa on virhe, kun veden laatu tai toimitustapa tai laitoksen palvelu ei vastaa sitä, mitä sopimuksen tai säädösten perusteella voidaan edellyttää. Vesihuollossa on virhe myös silloin, kun
se on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, jollei keskeytystä
voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Virheenä ei yleensä pidetä jäljempänä kohdissa 7.3, 7.4
ja 7.5 tarkoitettuja ja niihin rinnastettavia tapahtumia.
Virheenä pidetään myös liitostyön tai veden toimittamisen ja/tai
viemäriveden vastaanoton aloittamisen viivästymistä sovitusta
ajankohdasta, jos viivästyminen johtuu laitoksesta ja jos viivästystä ei ole pidettävä syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.
Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.
Jos virhe perustuu vesihuollon keskeytykseen, hinnanalennuksen
määrä on vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta perusmaksusta. Vaatimus hinnanalennuksesta on esitettävä laitokselle kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai
hänen olisi pitänyt se havaita.
7.3 Ylivoimainen este
Laitoksella on oikeus välittömästi tilapäisesti keskeyttää vedentoimitus ja/tai viemäriveden vastaanotto tai rajoittaa niitä ylivoimaisen esteen vuoksi tai jos se on välttämätöntä ihmishenkeä,
terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaran vuoksi.
Ylivoimaisen esteen sattuessa laitos vapautuu vedentoimituksesta
ja viemäriveden vastaanotosta siinä määrin ja niin pitkäksi ajaksi,
kuin laitoksen normaali toiminta on ylivoimaisen esteen vuoksi
mahdotonta.
7.4 Ennalta arvaamaton tilapäinen keskeytys
Laitoksesta riippumattoman syyn tai asiakkaan tai kolmannen aiheuttaman syyn kuten vedentoimitukseen tai viemäriveden vastaanottoon tarvittavan laitteen tai putken rikkoutumisen, sähkön
toimituskatkoksen, vedenhankinnan häiriöiden tai sammutusveden toimittamisen tai muun vastaavan syyn takia voi laitos tilapäisesti keskeyttää tai rajoittaa vedentoimitusta ja viemäriveden vastaanottoa.
Laitos voi tilapäisesti keskeyttää vedentoimituksen tai rajoittaa sitä
jätevedenpuhdistamon toimintahäiriön tai viemärilaitteiston tai verkoston vian takia.
Laitoksen tulee ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin vedentoimituksen
ja viemäriveden vastaanoton jatkamiseksi.
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7.5 Tilapäinen keskeytys huoltotyön takia
Vedentoimitukseen tai viemäriveden vastaanottoon tarvittavan
laitteen, koneistoihin tai verkostoon kohdistuvan työn tai muun
välttämättömän syyn vuoksi laitos voi tilapäisesti keskeyttää vedentoimituksen ja/tai viemäriveden vastaanoton tai rajoittaa niitä.
Laitos voi tilapäisesti keskeyttää vedentoimituksen tai rajoittaa sitä
jätevedenpuhdistamoon tai viemärilaitteistoon tai -verkostoon
kohdistuvan työn ajaksi.
7.6 Keskeytyksistä ja rajoituksista tiedottaminen
Ennalta arvaamattomista ja äkillisesti syntyneistä vedentoimituksen tai viemäriveden vastaanoton keskeytyksistä tai rajoituksista
laitos tiedottaa olosuhteet huomioon ottaen viipymättä asiakkaalle.
Huolto-, korjaus- ym. töiden takia tapahtuvista, etukäteen tiedossa
olevista keskeytyksistä tai rajoituksista laitos tiedottaa hyvissä
ajoin ennen töiden aloittamista: rajoitettuja alueita koskevista keskeytyksistä ja rajoituksista liittyjäkohtaisesti ja laaja-alaisista keskeytyksistä ja rajoituksista lehdistön välityksellä.
7.7 Laitoksen korvausvelvollisuus
Laitos korvaa vesihuollossa olevasta virheestä henkilölle taikka
yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen vahingon.
Laitos korvaa vesihuollossa olevasta virheestä kuluttajalle aiheutuvan taloudellisen vahingon. Välillisen vahingon laitos on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko aiheutuu huolimattomuudesta laitoksen puolella. Välilliset vahingot on lueteltu vesihuoltolain 28 §:n 3 momentissa.
Laitos ei vastaa niistä haitoista, vahingoista tai edunmenetyksistä,
jotka aiheutuvat asiakkaalle sellaisista toimituksen keskeytyksistä
ja rajoituksista, jotka eivät johdu vesihuollon virheestä.
Laitos ei vastaa niistä veden laadun ja paineen vaihteluista tai
viemäriveden vastaanoton keskeytyksistä tai rajoituksista aiheutuvista haitoista, vahingoista tai edunmenetyksistä, jotka eivät
johdu vesihuollon virheestä.
Laitos ei myöskään vastaa vahingoista, haitoista tai edunmenetyksistä, jotka johtuvat siitä, että kiinteistön vesihuolto on keskeytetty asiakkaan pyynnöstä tai jotka johtuvat asiakkaan tai kolmannen henkilön laitteista, toimenpiteistä tai laiminlyönneistä.
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7.8 Vahingon torjuminen ja rajoittaminen
Sopijapuolen tulee vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen
uhatessa ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai
rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella vaatia ja edellyttää. Jos asiakas omalla toiminnallaan aiheuttaa vahingon, ei laitoksella ole velvollisuutta korvata sitä. Vahinko, joka on aiheutunut
sopijapuolelle näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon rajoittamisesta, on korvattava.
7.9 Yleiseen viemäriin johdettavan veden määrän ja laadun rajoitukset
Asiakas ei saa johtaa laitoksen viemäriin sellaisia vesiä tai sellaisia haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, joiden osalta on erikseen valtioneuvoston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä
säädetty tai määrätty tai, jotka ovat vahingollisia viemäreiden,
pumppaamoiden ja puhdistamoiden toiminnalle tai jätevesilietteen
käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottovesistölle.
Laitoksen viemäriin ei saa johtaa bensiiniä, liuottimia tai palo- ja
räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai muita ongelmajätteitä. Laitoksen viemäriin ei saa johtaa haittaa tai vahingon vaaraa tuottavasti:
‒ esineitä, tekstiilejä, metalleja, hiekkaa, multaa, lasia, kumia,
muovia, rasvaa, öljyä tai muita sellaisia yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista
tai vaikeuttaa viemärivesien käsittelyä tai ainetta, joka reagoidessaan viemäriveden kanssa voi aiheuttaa tukkeutumista,
myrkkyjä, syöpymistä tai viemäriveden merkittävää lämmön
nousua,
‒ myrkkyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita, happoja
tai viemärilaitoksen rakenteita syövyttäviä aineita,
‒ viemärivettä, jonka pH-luku (happamuusarvo) yleisen viemärin
liitoskohdassa on pienempi kuin 6,0 tai suurempi kuin 11,
‒ suurta hetkellistä vesimäärää tai suurta määrää vettä, jonka
lämpötila ylittää +40 oC,
‒ viemärilaitoksen tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia
tai myrkyllisiä aineita tai aineita, jotka häiritsevät viemäriverkoston tai jätevedenpuhdistamon toimintaa tai vaarantavat työntekijöiden terveyden.
Huleveden ja perustusten kuivatusveden johtaminen jätevesiviemäriin samoin kuin jäteveden johtaminen hulevesiviemäriin
on kielletty, ellei johtamisesta ole sovittu erillisellä sopimuksella.
7.10 Asiakkaan vastuu ja ilmoitusvelvollisuus
Asiakas on korvausvelvollinen laitokselle, muille asiakkaille ja
kolmannelle osapuolelle niistä haitoista ja vahingoista, joita em.
ohjeiden ja varoaikojen noudattamatta jättämisestä, sopimukses-
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sa ja valtioneuvoston asetuksissa tai päätöksissä mainittujen
enimmäispitoisuuksien ylittämisestä ja 7.9 kohdassa mainittujen
kieltojen noudattamatta jättämisestä aiheutuu laitokselle, viemäriveden käsittelylle, vastaanottovesistölle tai jätevesilietteen hyötykäytölle.
Jos kiinteistöltä on joutunut tai uhkaa joutua viemäriin kiellettyjä
tai haitallisia aineita, on asiakkaan viipymättä ilmoitettava asiasta
laitokselle.
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat kiinteistöltä laitokselle tulevan viemäriveden
tai jätevesilietteen laatuun. Tieto viemäriveden tai jätevesilietteen
laadun muuttumisesta ja niihin vaikuttavista olosuhteista on annettava laitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen muutosten toimeenpanoa.
8. KIINTEISTÖN VESIHUOLTOLAITTEISTOT
8.1 Kvv-laitteistot
Kiinteistön vesihuoltolaitteistot (kvv-laitteistot) on määritelty kohdassa 1.11.
8.2 Rakentamista koskevat määräykset
Sen lisäksi, mitä kunnan rakennusvalvonta katsoo tarpeelliseksi,
kvv-laitteistojen suunnittelu-, asennus-, muutos-, korjaus- ja kunnossapitotöissä sekä laitteistoja koskevissa tarkastuksissa on
noudatettava lainsäädäntöä ja lainsäädäntöön perustuvia kvvlaitteistoja ja työnjohtoa koskevia viranomaismääräyksiä ja ohjeita
sekä niiden perusteella annettuja vaatimuksia.
8.3 Suunnitelmat ja asentaminen
Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan laitokselle kvv-laitteiden asennusten alkamisesta ja edistymisestä laitoksen antamien ohjeiden
mukaan.
Jos liitettävässä kiinteistössä on aikaisemmin rakennettuja kvvlaitteistoja, jotka liittyjä haluaa edelleen pitää käytössä, liittyjän on
esitettävä vaadittaessa laitteistoista laitoksen määrittelemät piirustukset. Laitos voi suorittaa laitteistojen tarkastuksen sekä päättää,
missä laajuudessa laitteistot ovat hyväksyttävissä.
Jos liittyjä haluaa muuttaa tai täydentää kvv-laitteistoja tai ottaa
käyttöön laitokselle aikaisemmin ilmoittamiensa kvv-laitteiden lisäksi muita laitteita tai lisää huomattavasti veden käyttöä tai viemäriveden johtamista tavalla, jota ei ole voitu edellyttää kiinteistön
vesijohtoja ja viemäreitä mitoitettaessa, on niitä koskevat suunni-
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telmat ennen muutostöihin ryhtymistä esitettävä laitoksen tarkastettavaksi.
Laitos huomauttaa tarkastuksessa havaitsemistaan puutteista liittyjälle, mutta laitteistojen, piirustusten tai suunnitelmien tarkastus
ei siirrä asiakkaan vastuuta kiinteistön kvv-laitteistojen asianmukaisesta toiminnasta laitokselle.
8.4 Tonttijohtojen muutostyöt
Liittyjä on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja
muutostöiden kustannuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli muutostyöt tehdään laitoksen verkostojen muutostöiden yhteydessä ja niistä johtuen. Tämä koskee muulla alueella
kuin liittyjän kiinteistöllä olevaa tonttijohto-osuutta, kun liittymiskohta on liittyjän kiinteistön alueen ulkopuolella.
Siltä osin kuin liittyjä ja laitos eivät toisin sovi, kustannusosuudet
jakautuvat seuraavasti:
Johdon ikä

Laitoksen
kustannusosuus (%)

Liittyjän
kustannusosuus (%)

0-5
5-15
15-30
yli 30

100
70
40
0

0
30
60
100

Jos liittyjä haluaa muuttaa tonttijohdot kustannuksellaan toiseen
paikkaan, on toimenpiteestä sovittava kirjallisesti laitoksen kanssa.
8.5 Laitoksen velvollisuudet
Laitos suorittaa tonttijohtojen liitostyön laitoksen johtoihin edellä
mainittujen muutostöiden yhteydessä. Laitos vastaa suorittamistaan töistä kulloinkin voimassa olevien rakennusurakan yleisten
sopimusehtojen mukaisesti.
Jos laitos toteaa, että asiakkaan vedenkulutus on niin suuri, että
on syytä epäillä vuotoa kiinteistön kvv-laitteistossa, laitos saattaa
asian asiakkaan tietoon.
8.6 Asiakkaan velvollisuudet
Asiakkaan on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä
kvv-laitteistot siten, että niistä ei aiheudu haittaa kiinteistölle, laitokselle eikä kolmannelle osapuolelle ja että vesi säilyy jatkuvasti
talousveden laatua valvovien viranomaisten asettamien laatuvaatimusten mukaisena. Haittana pidetään esimerkiksi vuotavia viemäreitä. Eläintiloille suositellaan varavesisäiliötä mahdollisten vesikatkojen vuoksi.
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Mikäli asiakkaan viemärivesi ei sellaisenaan täytä yleiseen viemäriin johdettaville viemärivesille asetettuja vaatimuksia tai se sisältää merkittävissä määrin laitoksen kannalta haitallisia aineita, se
on esikäsiteltävä ennen laitoksen viemäriin johtamista laitoksen
hyväksymällä tavalla.
Asiakas on velvollinen huolehtimaan sellaisten tonttijohtojensa tai
niihin kuuluvien laitteiden uudistamisesta ja korjaamisesta, jotka
saattavat vaikeuttaa tai vaarantaa laitoksen toimintaa. Jos asiakas
laitoksen kehotuksesta huolimatta laiminlyö korjaustyön, voi laitos
asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa työn on suoritettava toimituksen keskeyttämisen uhalla. Laitos voi laskuttaa mahdollisen vuodon aiheuttamasta hukkavedestä.
Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan laitokselle tonttijohdoissa sekä laitoksen laitteissa havaitsemistaan vioista ja vuodoista.
Laitoksen verkostoon liitetyn kiinteistön omistaja tai haltija vastaa
kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Asiakas
vastaa kiinteistökohtaisten kvv-laitteiden kunnosta. Asiakkaan on
säännöllisesti tarkastettava ja kunnossapidettävä kiinteistökohtaiset kvv-laitteensa kuten vesijohtopaineen korottamiseen ja alentamiseen, viemäriveden pumppaukseen, käsittelyyn ja padotukseen varautumiseen, vedensaannin ja viemäriveden johtamisen
katkoksiin varautumiseen tarkoitetut sekä muut vastaavat laitteet.
Kiinteistön vesihuoltolaitteisto tulee muutenkin pitää sellaisessa
kunnossa ja sitä tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa
tai haittaa laitoksen laitteiston käytölle eikä terveydelle ja ympäristölle. Asiakas on velvollinen noudattamaan laitoksen antamia ohjeita tai määräyksiä näiden laitteiden asentamisesta, käytöstä,
kunnossapidosta ja toiminnan tarkkailusta. Asiakas on laitoksen
kirjallisesta pyynnöstä velvollinen poistamaan laitoksen toimintaa
haittaavat kiinteistökohtaiset kvv-laitteistot.
Asiakas ei saa sulkea eikä avata tonttivesijohtoon kuuluvaa sulkuventtiiliä ilman laitoksen lupaa.
8.7 Asiakkaan kvv-laitteen käyttö poikkeustilanteissa
Poikkeustilanteessa laitoksella on oikeus toimittaa tilapäisesti vettä asiakkaan kiinteistön tonttivesijohdon kautta toiselle asiakkaalle
tai johtaa asiakkaan viemäreitä käyttäen toisen asiakkaan viemärivettä yleisiin viemäreihin. Asiakkaalla on oikeus saada todetusta
haitasta mittaukseen tai arviointiin perustuvaa käyttömaksua vastaava hyvitys.
Laitoksen toimintahäiriön aikana tai välittömästi sen jälkeen laitoksella on oikeus käyttää asiakkaan kvv-laitteistoja yleisen vesi-
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johdon huuhtelemiseen. Asiakkaalla on oikeus saada mittaukseen
tai arviointiin perustuvaa käyttömaksua vastaava hyvitys.
8.8 Kvv-laitteistoja koskevia erillismääräyksiä
Mikäli asiakas yritystoiminnan tai muun syyn vuoksi vaatii keskeytymätöntä vedensaantia, viemäriveden johtamista tai toiminta
asettaa erityisvaatimuksia veden laadulle, asiakas on velvollinen
varautumaan laitoksen toiminnan häiriöistä aiheutuviin luvussa 7
mainittuihin katkoksiin tai veden laadun vaihteluihin kiinteistökohtaisilla varolaitteilla, varavesisäiliöillä tai muulla vedensaannin,
viemäriveden johtamisen tai veden laadun turvaavalla kiinteistökohtaisella laitteella,
Laitoksen vesijohtoon liitetyllä vesilaitteistolla ei saa olla yhteyttä
muusta vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon.
Mikäli yksittäisen liitettävän kiinteistön korkeus tai korkeustaso
poikkeavat merkittävästi alueella yleisesti vallitsevista kiinteistöjen
korkeuksista tai korkeustasoista, on liittyjä velvollinen varustamaan kiinteistönsä kiinteistökohtaisella vesijohtopaineen korotukseen tai alennukseen tarkoitetulla laitteistolla. Kiinteistökohtaiset
vesijohtopaineen korottamiseen tai alentamiseen tarvittavat laitteet saa asentaa vain vesilaitoksen erikseen antamalla luvalla.
Jos liittyvän kiinteistön korkeustaso on sellainen, että viemärivesien johtaminen yleisiin viemäreihin ilman pumppausta ei ole
mahdollista, on liittyjä velvollinen varustamaan kiinteistönsä
pumppaamoilla viemärivesien johtamiseksi.
Rakennuksen sisäpuolisella viemäröinnillä ei saa olla yhteyttä hulevesiviemäriin. Hule- ja valumavesiä ei saa johtaa salaojaverkostoon.
Kiinteistökohtaisten viemäritulvien estämiseksi asiakkaan on suojattava padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäröidyt tilansa.
Jätemyllyn saa asentaa vain laitoksen antamalla luvalla.
9. KIINTEISTÖN SAMMUTUSVESILAITTEISTOT
9.1 Hakemus ja sopimus
Asiakkaan tulee tehdä kirjallinen hakemus vesilaitokselle sammutusveden hankinnasta silloin, kun kiinteistölle on tarkoitus rakentaa automaattiset tms. sammutusvesilaitteet.
Laitos voi tehdä erillisen sopimuksen sammutusveden toimittamisesta kiinteistökohtaisiin sammutusvesilaitteisiin, mikäli laitos katsoo, että liittämisestä ei aiheudu haittaa talousveden toimittamiselle eikä muulle laitoksen toiminnalle. Laitoksella ei ole velvolli-
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suutta hyväksyä sprinklerilaitteistoja kytkettäväksi suoraan verkostoon.
9.2 Syöttövesijohto
Syöttövesijohto on liittymiskohdan ja sprinklerilaitteiston välinen
vesijohto.
9.3 Liittymiskohta
Laitos osoittaa sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liittymiskohdan, joka voi poiketa näiden määräysten mukaisesta tonttivesijohdon liittymiskohdasta.
9.4 Suunnittelu ja asentaminen
Sprinklerilaitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on noudatettava kulloinkin voimassa olevia sprinklerisääntöjä sekä kvvlaitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita.
Asiakkaan on esitettävä sprinklerilaitteiston, muiden sammutusvesilaitteiden ja koko kiinteistön mitoitusvesimäärä, sekä asian
harkinnassa tarvittavat muut laitoksen erikseen pyytämät selvitykset.
9.5 Kunnossapitovelvollisuus
Asiakas vastaa kiinteistökohtaisten sammutusvesilaitteistojen toiminnasta ja kunnosta kvv-laitteistoista annettujen viranomaismääräysten mukaisesti.
9.6 Sammutusvesilaitteiden kokeileminen
Sammutusvesilaitteiden kokeilemisesta on asiakkaan ilmoitettava
laitokselle. Kokeilemisesta peritään laitoksen palvelumaksuhinnastossa määrättyjä maksuja.
Asiakas on velvollinen tiedottamaan muille asiakkaille kokeilusta
aiheutuvista paineen ja veden laadun muutoksista. Asiakas vastaa kokeilusta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja haitoista
muille asiakkaille ja laitokselle.
9.7 Muutokset
Jos laitoksen arvioima toimitusvesimäärä, painetaso tai muut vedentoimitukseen vaikuttavat tekijät muuttuvat, asiakas on velvollinen saattamaan asia laitoksen tietoon. Laitoksella on oikeus tarkistaa sopimus uusia olosuhteita vastaavaksi.
9.8 Irtikytkentä ja tarkastus
Sprinklerilaitteistojen irtikytkennässä ja tarkastuksessa tulee noudattaa sisäasiainministeriön antamia määräyksiä.
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10. ASIAKKAAN KIINTEISTÖN KÄYTTÖ
10.1 Johtojen, laitteiden ja merkkikilpien sijoittaminen
Laitoksella on oikeus kiinteistön omistajaa tai haltijaa kuultuaan
korvauksetta sijoittaa tarpeellisia johtoja, laitteita ja merkkikilpiä
liittyjän kiinteistöön tarkoituksenmukaiseen, kiinteistön käyttöä
mahdollisimman vähän haittaavaan paikkaan. Tällaiset johdot,
laitteet ja merkkikilvet on tarkoitettu vedentoimitusta, veden laadun tarkkailua, viemäriveden poisjohtamista, verkostojen huoltoa
tai palo- ja pelastustoimen tarvitsemaa sammutusveden ottamista
varten.
10.2 Yleisen viemärin tuulettaminen
Asiakas on velvollinen sallimaan laitoksen viemärin tuulettamisen
kiinteistön viemärin kautta, jollei siitä aiheudu kiinteistölle sanottavaa haittaa.
10.3 Liikkuminen ja toimenpiteet asiakkaan tiloissa ja kiinteistöllä
Asiakas päästää laitoksen edustajan tiloihinsa asennus-, tarkastus- sekä muita laitoksen toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä varten.
Laitoksen edustaja tai laitoksen valtuuttama saa tarvittaessa liikkua asiakkaan kiinteistöllä ja suorittaa siellä vesihuoltolaitteiston
rakentamisen, kunnossapidon ja käytön kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, laitos ilmoittaa
liikkumisesta ja toimenpiteistä etukäteen asiakkaalle.
Asiakas sallii laitoksen edustajan pääsyn kiinteistöön vesimittarin
asentamista, lukemista ja muita huoltotoimenpiteitä varten. Jollei
erityisestä syystä muuta johdu, laitos ilmoittaa liikkumisesta ja
toimenpiteistä etukäteen asiakkaalle.
Laitos huolehtii siitä, että asiakkaan kiinteistöllä liikkumisesta ja
toimenpiteiden suorittamisesta siellä aiheutuu mahdollisimman
vähän haittaa tai vahinkoa kiinteistölle tai sen käytölle. Laitos korvaa kiinteistölle tai sen käytölle aiheuttamansa haitan ja vahingon,
lukuun ottamatta tilapäistä viihtyvyyden vähentymistä tai kiinteistön käytön rajoittumista tilapäisesti tai muuta niihin verrattavaa
vähäistä haittaa ja vahinkoa.
11. ERIMIELISYYDET
Laitoksen ja asiakkaan välisiä sopimuksia sekä näitä yleisiä toimitusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa.
Kanne nostetaan laitokseen liitetyn kiinteistön sijaintipaikan kärä-
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jäoikeudessa, ellei yksittäistapauksessa ole toisin sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
Asiakas, joka on edellä kohdassa 1.8 tarkoitettu kuluttaja, voi
saattaa vesihuollon sopimusehtoja koskevat kuluttajavalituslautakunnan toimialaan kuuluvat erimielisyydet kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi ja nostaa kanteen Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.
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Kh 9.4.2021 Liite 5 § 70
Kv 26.4.2021 Liite 5 § 23

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN
SOPIMUSEHDOT
Marttilan kunnanvaltuuston hyväksymä 26.4.2021 § 23
Yleistä
1§

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli.
Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa asiakasta, joka on laitokseen liitettävän tai liitetyn kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuksensaajaa, jolle sopimus on siirretty kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa.
Kiinteistön haltijalla tai muulla osapuolella (jälj. kiinteistön haltija) tarkoitetaan
asiakasta, joka hallitsee laitoksen verkostoon liitettyä kiinteistöä tai rakennusta liittyjän kanssa tekemänsä maan- tai huoneenvuokrasopimuksen perusteella, esimerkiksi liittyjän teollisuus- tai asuinkiinteistön päävuokralaisena.

2§

Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen sopimusehtoja,
laitoksen kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja laitoksen taksaa tai hinnastoa sekä erillisten maksujen osalta palvelumaksuhinnastoa.

3§

Kiinteistöllä, jota voimassa oleva liittymissopimus koskee, tulee olla voimassa myös käyttösopimus. Liittyjän ja laitoksen välinen käyttösopimus tehdään samanaikaisesti ja samalla asiakirjalla kuin liittymissopimus.

4§

Laitos voi tehdä käyttösopimuksen myös kiinteistön haltijan kanssa, jos liittyjä antaa siihen kirjallisen suostumuksensa ja jos laitoksella ei ole liittyjältä
erääntyneitä maksuja koskevia saatavia. Lisäksi kiinteistöä koskevan liittymismaksun tulee olla maksettu.
Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

5§

Asiakas vastaa vesihuoltolaitokselle edellä 2 §:ssä tarkoitettujen maksujen
suorittamisesta.
Liittyjä vastaa kiinteistön liittymis-, perus- ja käyttömaksusta. Silloin kun laitos
on tehnyt käyttösopimuksen kiinteistön haltijan kanssa, vastuu maksuista jakaantuu niin, ellei toisin erikseen sovita, että liittyjä vastaa laitokselle kiinteistön liittymismaksusta ja laitoksen kanssa käyttösopimuksen tehnyt kiinteistön
haltija käyttö- ja perusmaksusta. Liittyjä vastaa myös mahdollisesta lisäliittymismaksusta laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti.

6§

Silloin kun asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus tai keskeyttää palvelun
toimittaminen, asiakkaan tulee ilmoittaa tästä laitokselle kirjallisesti tai
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sähköisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa tai keskeytyksen ajankohtaa.

Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot
7§

Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot on esitetty vesilaitoksen Yleisissä toimitusehdoissa.
Liittämiskohta yksilöidään sopimuksessa sanallisesti tai laitos merkitsee
sen rakennuslupa-asiakirjoihin ja/tai sopimuksen liitteenä olevaan karttaan.
Jos merkinnät poikkeavat toisistaan, sovelletaan sopimuksessa olevaa
merkintää.
Jäljempänä näissä sopimusehdoissa jäteveden johtamiseen tarkoitetusta
tonttiviemäristä käytetään lyhennettä ”jäteveden tonttiviemäri” ja huleveden
johtamiseen tarkoitetusta tonttiviemäristä lyhennettä ” huleveden tonttiviemäri”. Tonttivesijohto ja edellä mainittu tonttiviemärit ovat kiinteistön tonttijohtoja.

8§

Ennen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv-laitteistojen) asentamista
on niitä koskevat suunnitelmat esitettävä laitosta koskevalta osalta laitokselle. Suunnitelmiin tulee kuulua tässä sopimuksessa luetellut piirustukset.

9§

Mahdollisesta rakentamisaikaisesta veden toimittamisesta sekä jäteveden
johtamisesta sekä näiden laskutuksesta sovitaan erikseen.

10 §

Toiminta-alueella tonttivesijohdon ja jäteveden tonttiviemärin rakentamisen
ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä liittymispisteestä
saakka. Muulla alueella kuin liittyjän tontin/kiinteistön alueella maanrakennustöiden tai kunnossapitotöiden suorittamisesta päätetään tapauskohtaisesti.
Tonttivesijohdon ja jäteveden tonttiviemärin kunnossapidosta ja uudelleen
rakentamisesta maanrakennustöineen huolehtii kustannuksellaan liittyjä tontin/kiinteistön alueella.
Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa ja tonttivesijohdon maanrakennustöissä, hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan laitoksen antamia
ohjeita.
Muulla alueella kuin liittyjän tontin/kiinteistön alueella tarkoitetaan tässä sopimuksessa katualueita, liikennealueita, toreja, tiealueita, puistoja ja muita
liittyjälle kuulumattomia alueita vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Toiminta-alueen ulkopuolella laitos tekee sopimuksen vedentoimituksesta
ja/tai viemäröinnistä, mikäli liittyjä sitoutuu kustantamaan ja ylläpitämään johdot laitoksen vesijohdosta tai viemäristä kiinteistölle saakka silloin, kun kiinteistö sijaitsee toiminta-alueen ulkopuolella.
Haja-asutusalueen viemäröinnissä toiminta-alueen rajan jälkeinen kaivuu ja
putki jäävät halukkaan liittyjän kustannuksiksi. Pumppaamon asennus kuuluu liittymähintaan.
Toiminta-alueen ulkopuolella liittyjä vastaa tonttijohdoille tarvittavien sijoitussopimuksien tekemisestä.
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11 §

Asiakas ilmoittaa laitokselle, jos liittymissopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöllä olevaa rakennusta laajennetaan tai sinne rakennetaan uusi rakennus. Asiakas ilmoittaa laitokselle myös, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu tai sen vedentarve tai viemäriveden määrä kasvaa tai sen viemäriveden
laatu muuttuu olennaisesti siitä, mitä on sovittu kiinteistön liittyessä.
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle kiinteistön tai rakennuksen
käyttötarkoituksen muuttumisesta, rakennuksen laajentamista tai lisärakentamisesta vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos
muuten tapahtuu.

12 §

Liittyjä ilmoittaa luovutuksensaajalle erääntyneistä maksuista ennen kuin
kiinteistön luovutuksesta on sovittu.
Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta kuukauden kuluessa luovutuspäivästä. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään
luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen
ehtoja.
Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai luovutuksensaaja on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja
käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.
Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidettä, jonka
seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

13 §

Kun kiinteistö luovutetaan, tämä sopimus ja siihen perustuva liittymismaksu
siirretään luovutuksensaajalle.
Kun liittymän avaaminen ja sitä koskevan liittymismaksun maksaminen ovat
molemmat tapahtuneet 30.6.2004 tai sen jälkeen, liittymismaksu on palautuskelpoinen. Liittymismaksu palautetaan, kun laitoksen palvelujen käyttö
lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymis- ja
käyttösopimus irtisanotaan. Liittymismaksu palautetaan sen suuruisena kuin
se on maksettu eikä sille lasketa indeksikorotuksia tai korkoja. Palautuksen
yhteydessä asiakkaalta veloitetaan erikseen liittymän purkamisesta aiheutuvat mahdollisesti arvonlisäveron alaiset palvelut.
Liittymissopimuksen irtisanomiseen sovelletaan vesihuoltolaitoksen yleisiä
toimitusehtoja ja vesihuoltolain säännöksiä verkostoon liittämistä koskevan
sopimuksen irtisanomisesta. Sitä, mitä edellä sanotaan liittymismaksusta,
sovelletaan myös lisäliittymismaksuun. Lisäliittymismaksu on kuitenkin palautuskelpoinen silloin, kun sen peruste on syntynyt ja se on maksettu
30.6.2004 tai sen jälkeen.

Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat ehdot
14 §

Laitos toimittaa asiakkaalle talousvettä ja/tai vastaanottaa asiakkaan asumajätevettä tai laadultaan vastaavia muita käytöstä poistettuja vesiä tätä
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Marttilan vesihuoltolaitoksen sopimusehdot
sopimusta ja laitoksen voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja
noudattaen.
15 §

Jollei toisin sovita, asiakas toimittaa laskutusta varten vesimittarin lukematiedot laitoksen kirjallisesta pyynnöstä __1__ kertaa vuodessa.

16 §

Jos asiakas vaihtuu, sopimuksen tehnyt asiakas on vastuussa laitokselle
kiinteistön vedenkulutuksesta ja viemärivesien johtamisesta aiheutuvista
maksuista vesimittarin lukemiseen saakka, joka on suoritettava viimeistään
kahden viikon kuluessa vaihtumis- tai eroamisilmoituksen saapumisesta lukien. Muilta osin noudatetaan mitä erääntyneen saatavan perinnästä on säädetty.

17 §

Kun laitos tekee kiinteistön haltijan kanssa käyttösopimuksen, sitä noudatetaan laitoksen ja liittyjän välisen käyttösopimuksen sijasta niin kauan kuin se
on voimassa. Kun kiinteistön haltijan ja laitoksen välisen käyttösopimuksen
voimassaolo päättyy, noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä sopimusta ilman eri toimenpiteitä päättymispäivästä alkaen.
Saatuaan kiinteistön haltijalta ilmoituksen käyttösopimuksen irtisanomisesta
laitos ilmoittaa tästä liittyjälle. Samalla laitos muistuttaa liittyjää siitä, että kiinteistön haltijan käyttösopimuksen päätyttyä noudatetaan liittyjän ja laitoksen
välistä käyttösopimusta.

18 §

Asiakas on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleen laitoksen voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja sekä laitoksen taksan/ hinnaston/ maksuja koskevan asiakirjan.

19 §

Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

20 §

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.
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Perusraportti
Kunnanhallituksen itsearviointikysely
Vastaajien kokonaismäärä: 8

Kh 16.3.2021 Liite 1 § 47
Kv 26.4.2021 Liite 6 § 24

1. Miten arvioit yleisesti kunnanhallituksen työn onnistumista ja edellytyksiä seuraavien asioiden suhteen?1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä
Vastaajien määrä: 8

Keskiarvo
Koko hallituksen vaikuttamismahdollisuudet

4,4

n=8

4,5

n=8

Onnistuminen yhteisen tahtotilan määrittelyssä

4,0

n=8

Onnistuminen kunnan sopimussuhteiden hoidossa

Onnistuminen kunnan edunvalvonnassa

4,3

n=8

Onnistuminen tiedottamisvelvollisuudessa kuntalaisia kohtaan

4,5

n=8

Onnistuminen avoimen ja läpinäkyvän toimintakulttuurin
luomisessa

3,9

n=8

Onnistuminen talouden hoidossa

4,3

n=8

4,0

n=8

Onnistuminen palveluiden kehittämisessä

Onnistuminen elinkeinojen kehittämisessä

n=8

4,1

Onnistuminen oman palvelutuotannon ohjauksessa

n=8

4,1

Onnistuminen strategian toteuttamisessa ja toimeenpanon
käynnistämisessä

4,3

n=7

4,0

n=2

0

1

2

3

4

Keskiarvo 4,2

1

2

3

4

5

Keskiarvo

Mediaani

Koko hallituksen vaikuttamismahdollisuudet

0%

0%

12,5%

37,5%

50%

4,38

4,5

Onnistuminen yhteisen tahtotilan määrittelyssä

0%

0%

12,5%

25%

62,5%

4,5

5

Onnistuminen kunnan sopimussuhteiden hoidossa

0%

0%

12,5%

75%

12,5%

4

4

Onnistuminen kunnan edunvalvonnassa

0%

0%

0%

75%

25%

4,25

4

Onnistuminen tiedottamisvelvollisuudessa kuntalaisia kohtaan

0%

0%

12,5%

25%

62,5%

4,5

5

Onnistuminen avoimen ja läpinäkyvän toimintakulttuurin luomisessa

0%

12,5%

12,5%

50%

25%

3,88

4

Onnistuminen talouden hoidossa

0%

0%

12,5%

50%

37,5%

4,25

4

Onnistuminen palveluiden kehittämisessä

0%

0%

25%

50%

25%

4

4

Onnistuminen elinkeinojen kehittämisessä

0%

0%

25%

37,5%

37,5%

4,13

4

Onnistuminen oman palvelutuotannon ohjauksessa

0%

0%

12,5%

62,5%

25%

4,13

4

Onnistuminen strategian toteuttamisessa ja toimeenpanon käynnistämisessä

0%

0%

14,28%

42,86%

42,86%

4,29

4

0%

0%

50%

0%

50%

4

4

5

2. Miten muuten arvioit yleisesti hallituksen työn onnistumista ja edellytyksiä?
Vastaajien määrä: 2
Vastaukset
Marttilan kunnan asioita hoidamme yhteistyöllä mielestäni erittäin hyvin.
Ilmapiiri on hyvä ja ihmiset ovat sitoutuneita hallitustyöskentelyyn.

3. Miten arvioit oman hallitustyösi onnistumista ja edellytyksiä seuraavien asioiden suhteen? 1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä
Vastaajien määrä: 8

Keskiarvo
Tiedonsaanti valmisteltavista asioista

4,6

n=8

4,5

n=8

Tiedonsaanti käsiteltävistä asioista

Omat vaikuttamismahdollisuudet

3,8

n=8

Hallitustyöskentelyn ilmapiiri

n=8

4,1

Oman ajankäytön riittävyys

n=8

4,1

4,0

n=8

Hallitustyöskentelystä maksettava palkkio

Omat tiedolliset/taidolliset valmiudet

3,9

n=8

4,1

n=8

Oma panostus hallitustyöskentelyyn

Oma rakentava suhtautuminen hallitustyöhön

4,4

n=8

3,9

n=8

Henkilökohtaisen hallitustyöskentelysi onnistuminen

0

1

2

3

Keskiarvo 4,1

1

2

3

4

5

Keskiarvo

Mediaani

Tiedonsaanti valmisteltavista asioista

0%

0%

0%

37,5%

62,5%

4,63

5

Tiedonsaanti käsiteltävistä asioista

0%

0%

0%

50%

50%

4,5

4,5

12,5%

0%

12,5%

50%

25%

3,75

4

Hallitustyöskentelyn ilmapiiri

0%

12,5%

0%

50%

37,5%

4,13

4

Oman ajankäytön riittävyys

0%

0%

12,5%

62,5%

25%

4,13

4

Hallitustyöskentelystä maksettava palkkio

0%

0%

37,5%

25%

37,5%

4

4

Omat tiedolliset/taidolliset valmiudet

0%

0%

25%

62,5%

12,5%

3,88

4

Oma panostus hallitustyöskentelyyn

0%

0%

12,5%

62,5%

25%

4,13

4

Oma rakentava suhtautuminen hallitustyöhön

0%

0%

0%

62,5%

37,5%

4,38

4

Henkilökohtaisen hallitustyöskentelysi onnistuminen

0%

0%

37,5%

37,5%

25%

3,88

4

Omat vaikuttamismahdollisuudet

4

5

4. Miten muuten arvioit oman hallitustyösi onnistumista ja edellytyksiä?
Vastaajien määrä: 2
Vastaukset
Ennenkaiketi olen aktiivinen olen paikalla kokouksissa. Otan osaa keskusteluihin, ehkä liikaakin ? Luen Esityslistat tarkasti. En harrasta puoluepolitiikkaa, vaan pidän kaikki saman arvoisina, tällöin
työskentely on ns, hyvää päättämistä kuntamme asioista.
Positiivinen kausi.

5. Millaiseksi arvioit yhteistyön toimivuuden hallituksen ja muiden osapuolten välillä? 1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä
Vastaajien määrä: 8

Keskiarvo
Hallituksen ja kuntalaisten välillä

4,0

n=8

Hallituksen ja valtuuston välillä

4,3

n=8

Hallituksen ja kunnanjohtajan välillä

4,5

n=8

Hallituksen ja lautakuntien välillä

4,0

n=8

Hallituksen ja johtavien viranhaltijoiden välillä

4,3

n=8

Hallituksen ja elinkeinoelämän välillä

4,1

n=8

Hallituksen ja kunnassa toimivien järjestöjen välillä

3,8

n=8

Hallituksen ja seudun muiden kuntien välillä

3,9

n=8

Hallituksen ja median välillä

4,4

n=8

0

1

2

3

Keskiarvo 4,1

1

2

3

4

5

Keskiarvo

Mediaani

Hallituksen ja kuntalaisten välillä

0%

0%

25%

50%

25%

4

4

Hallituksen ja valtuuston välillä

0%

0%

12,5%

50%

37,5%

4,25

4

Hallituksen ja kunnanjohtajan välillä

0%

0%

0%

50%

50%

4,5

4,5

Hallituksen ja lautakuntien välillä

0%

0%

25%

50%

25%

4

4

Hallituksen ja johtavien viranhaltijoiden välillä

0%

0%

12,5%

50%

37,5%

4,25

4

Hallituksen ja elinkeinoelämän välillä

0%

0%

25%

37,5%

37,5%

4,13

4

Hallituksen ja kunnassa toimivien järjestöjen välillä

0%

0%

37,5%

50%

12,5%

3,75

4

Hallituksen ja seudun muiden kuntien välillä

0%

0%

25%

62,5%

12,5%

3,88

4

Hallituksen ja median välillä

0%

0%

0%

62,5%

37,5%

4,38

4

4

5

6. Miten muuten arvioit yhteistyön toimivuutta hallituksen ja muiden osapuolten välillä?
Vastaajien määrä: 1
Vastaukset
Kuten mainitsin edellisessä osiossa, en tee puoluepolitiikka jokainen ihminen on ihmisen arvoinen. Jokaisen kannanotto on tarkasti kuunneltava, ja yhteistyöllä päätetään asiat.

7. Mitä mieltä olet seuraavista hallituksen sisäiseen toimintakulttuuriin ja luottamushenkilötyöhön liittyvistä väittämistä? 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin
samaa mieltä
Vastaajien määrä: 8

Keskiarvo
Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään kiinni

Tärkeisiin asioihin käytetään riittävästi aikaa

Ajankäytön jakautuminen päätösasioihin ja keskusteluasioihin
toteutuutarkoituksenmukaisesti

n=8

4,3

n=8

4,3

n=8

4,3

Päätöksiin sitoudutaan myös äänestyksen jälkeen

4,5

n=8

Työskentely on pidempää aikaväliä huomioivaa

4,3

n=8

4,0

n=8

Strategia ohjaa päätöksentekoa

Luottamuksellinen työskentelyilmapiiri toteutuu

n=8

4,1

Esityslistan asioihin perehdytään etukäteen

n=8

4,1

Arvostus ja kunnioitus säilyvät myös ristiriitatilanteissa

4,3

n=8

0

1

2

3

Keskiarvo 4,2

1

2

3

4

5

Keskiarvo

Mediaani

Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään kiinni

0%

0%

12,5%

50%

37,5%

4,25

4

Tärkeisiin asioihin käytetään riittävästi aikaa

0%

0%

12,5%

50%

37,5%

4,25

4

Ajankäytön jakautuminen päätösasioihin ja keskusteluasioihin toteutuu
tarkoituksenmukaisesti

0%

12,5%

0%

37,5%

50%

4,25

4,5

Päätöksiin sitoudutaan myös äänestyksen jälkeen

0%

0%

0%

50%

50%

4,5

4,5

Työskentely on pidempää aikaväliä huomioivaa

0%

0%

0%

75%

25%

4,25

4

Strategia ohjaa päätöksentekoa

0%

0%

12,5%

75%

12,5%

4

4

Luottamuksellinen työskentelyilmapiiri toteutuu

0%

0%

25%

37,5%

37,5%

4,13

4

Esityslistan asioihin perehdytään etukäteen

0%

0%

12,5%

62,5%

25%

4,13

4

Arvostus ja kunnioitus säilyvät myös ristiriitatilanteissa

0%

0%

0%

75%

25%

4,25

4

8. Kommentit hallituksen toimintakulttuurista
Vastaajien määrä: 1
Vastaukset
Jo edellisessä hallituksessa huomasin hyvän kulttuuriperinteen, joten hallitukseen oli helppo sulautua kesken kautta. Ystävällisyys yllätti.

4

5

9. Strategian laadinta, toimeenpano ja seurantaMitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä
Vastaajien määrä: 8

Keskiarvo
Hallitus on onnistunut strategian laadinnassa

4,4

n=8

Hallitus on onnistunut strategian toteuttamisessa ja
toimeenpanonkäynnistämisessä

4,1

n=8

Hallituksen ja valmistelutahojen keskinäinen työjako toimii
strategisenohjauksen osalta hyvin

4,0

n=8

0

1

2

3

4

5

Keskiarvo 4,2

1

2

3

4

5

Keskiarvo

Mediaani

Hallitus on onnistunut strategian laadinnassa

0%

0%

0%

62,5%

37,5%

4,38

4

Hallitus on onnistunut strategian toteuttamisessa ja toimeenpanon
käynnistämisessä

0%

0%

12,5%

62,5%

25%

4,13

4

Hallituksen ja valmistelutahojen keskinäinen työjako toimii strategisen
ohjauksen osalta hyvin

0%

0%

12,5%

75%

12,5%

4

4

10. Miten hallituksen tulisi kehittää strategian toimeenpanoa ja seurantaa?
Vastaajien määrä: 1
Vastaukset
Samalla tavalla kuten tähänkin asti. On jouduttu pitämään aivan liian vähän yhteisiä kokoontumisia Koronan vuoksi. Myös niitä kuntalaiset yhdessä pidettyjä tiedotustilaisuuksia. Kuntamme on
toteuttanut tähän astisen strategian kuten olimme suunnitelleet ainakin osapuilleen.

11. Missä tehtävissä tai millä osa-alueilla katsot hallituksen onnistuneen hyvin? Mainitse 1-3 onnistunutta asiaa.
Vastaajien määrä: 4
Vastaukset
Kehittyvässä tonttien rakentamisessa. Kunnan talouden tasapainottamisessa. Yritystoiminta ja työllisyys.
Yhteistyö Marttilassa toimivien yrittäjien kanssa on onnistunut hyvin. Uusi käytännönläheinen kuntastrategia saatiin tehtyä ja sen jalkautus käytäntöön on alkanut hyvin. Kokousten siirtyminen Teams
-ympäristöön koronan vuoksi on lopulta toiminut hyvin.
Talouden hallinnassa kaikista haasteista huolimatta. Kunnan koronatoimissa. Kunnan houkuttelevuus työpaikkana ja rekrytointien onnistuminen
Laaditun toimintastrategian noudattaminen. Elinkeinoelämän kehittäminen

12. Missä tehtävissä tai millä osa-alueilla katsot hallituksen epäonnistuneen? Mainitse 1-3 epäonnistunutta asiaa.
Vastaajien määrä: 3
Vastaukset
Minun mielestäni ei ole.
Suoranaisia epäonnistumisia en muista, mutta Sandön kiinteistön myynti on osoittautunut pitkäksi projektiksi.
Kannanotot eri kyselyihin yms. useinmiten liian "lepsuja"

13. Mihin asioihin seuraavan hallituksen tulisi mielestäsi erityisesti paneutua työskentelyssään?
Vastaajien määrä: 4
Vastaukset
Ekologisen talouden toteuttamisessa. Talousarvio on tärkeä jokaiselle vuodelle. Investoida maltillisesti, pysyäksemme edelleen itsenäisenä kuntana. Huomioida myös kaikki uudet tulevaisuuden asiat
olla siinäkin aktiivisia.
Hyvä taloudenhoito nousee jatkossa korkeaan arvoon. Marttilassa se on hyvissä käsissä.
Lisää keskustelua asioista, enemmän erilaisten näkemysten esille tuomista
Työhyvinvoinnin parantaminen

14. Miten arvioit koronapandemian vaikuttaneen kunnan toimintaan?
Vastaajien määrä: 5
Vastaukset
Korona on vaikuttanut kunnassamme siten, ettemme ole konkreettisesti paikalla kokuksissa. Mutta kuitenkin olemme joukolla päässeet teamsiin. Kunta on hyvin ottanut rajoitukset käyttöön. Myös
kunnan asukkaat ovat ottaneet säännöt hyvin kohtuullisesti käyttöön.
Kunnan viestintää on lisätty ja varautumista erilaisiin tilanteisiin on opittu. Ajantasaisen tilannekuvan muodostaminen on varmasti parantunut ja nopeutunut.
Korona on rajoittanut toimintoja, mutta kekseliäisyydellä ja uusilla ratkaisuilla on saatu esim. harrastustoimintaa jatkettua. Toistaiseksi Marttilassa on ollut sairastuneita vähän. Yhteistyöllä ja
joustavuudella työntekijät ovat hienosti saaneet toiminnat pidettyä käynnissä.
Perustoiminnot toimii OK.
Joustavaa ja kokonaisuudessa toimivaa. Pieniä "kauneusvirheitä" eri toimialoilla, mutta isossa kuvassa homma toiminut hyvin.

15. Miten kunnassa on mielestäsi toimittu koronapandemiatilanteessa?
Vastaajien määrä: 8

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Hyvin, Kerro tarkemmin

50%

Kohtalaisesti, Kerro tarkemmin

50%

30%

35%

40%

Huonosti, Kerro tarkemmin

n

Prosentti

Hyvin, Kerro tarkemmin

4

50%

Kohtalaisesti, Kerro tarkemmin

4

50%

Huonosti, Kerro tarkemmin

0

0%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot

Teksti

Kohtalaisesti, Kerro tarkemmin

Turhaan suljettu esim. kuntosali, koska siellä ei kovin montaa kävijää ole muutenkaan.

Kohtalaisesti, Kerro tarkemmin

Tiedotus ollut melko hyvää. Turhaa "hysteriaa" havaittavissa aika ajoin. Rajoitusten sijaan toivoisi luovaa ajattelua kehittää uusia toimintatapoja.

Kohtalaisesti, Kerro tarkemmin

Huoltajat unohdettiin varhaiskasvatuksessa.

Hyvin, Kerro tarkemmin

Ilmoitus asioissa ja lehtitiedotteissa

Hyvin, Kerro tarkemmin

tiedotus on pelannut hyvin

45%

50%

Perusraportti

Kh 16.3.2021 Liite 2 § 47
Kv 26.4.2021 Liite 7 § 24

Valtuuston itsearviointikysely
Vastaajien kokonaismäärä: 8

1. Mitä mieltä olet valtuuston toimintakulttuurista?1 = toimii erittäin huonosti, 5 = toimii erittäin hyvin
Vastaajien määrä: 8

Keskiarvo
4,1

n=8

Strategia ohjaa päätöksentekoa

Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään kiinni

4,5

n=8

3,9

n=8

Tiedonkulku on hyvää ja avointa

Tärkeisiin asioihin käytetään riittävästi aikaa

3,6

n=8

4,6

n=8

Päätöksiin sitoudutaan

Valtuuston kokouksissa työskentely on tehokasta

n=8

4,3

Valtuutetut suhtautuvat kunnioittavasti toisiinsa

n=8

4,3

Kokoukset eivät veny tarpeettomasti

5,0

n=8

3,6

n=8

Tieto kulkee valmisteltavista asioista

Tehtyihin linjauksiin sitoudutaan

4,5

n=8

0

1

2

3

4

Keskiarvo 4,2

1

2

3

4

5

Keskiarvo

Mediaani

Strategia ohjaa päätöksentekoa

0%

0%

12,5%

62,5%

25%

4,13

4

Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään kiinni

0%

0%

12,5%

25%

62,5%

4,5

5

Tiedonkulku on hyvää ja avointa

0%

0%

37,5%

37,5%

25%

3,88

4

Tärkeisiin asioihin käytetään riittävästi aikaa

0%

25%

12,5%

37,5%

25%

3,63

4

Päätöksiin sitoudutaan

0%

0%

0%

37,5%

62,5%

4,63

5

Valtuuston kokouksissa työskentely on tehokasta

0%

0%

12,5%

50%

37,5%

4,25

4

Valtuutetut suhtautuvat kunnioittavasti toisiinsa

0%

0%

12,5%

50%

37,5%

4,25

4

Kokoukset eivät veny tarpeettomasti

0%

0%

0%

0%

100%

5

5

Tieto kulkee valmisteltavista asioista

0%

12,5%

37,5%

25%

25%

3,63

3,5

Tehtyihin linjauksiin sitoudutaan

0%

0%

0%

50%

50%

4,5

4,5

2. Millaiseksi arvioit yhteistyön toimivuuden valtuuston ja muiden osapuolten välillä?
Vastaajien määrä: 8

1 = toimii erittäin huonosti, 5 = toimii erittäin hyvin

5

Keskiarvo
Valtuustoryhmien sisällä

4,4

n=8

3,6

n=8

Valtuustoryhmien välillä

Valtuustoryhmien puheenjohtajien välillä

3,5

n=8

3,9

n=8

Valtuuston ja hallituksen välillä

Johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä

4,3

n=8

4,0

n=8

Hallintokuntien välillä

Oman kunnan ja muiden kuntien välillä

3,6

n=8

4,0

n=8

Kunnan ja elinkeinoelämän välillä

Kunnan ja järjestöjen välillä

3,9

n=8

4,0

n=8

Kunnan ja median välillä

0

1

2

3

Keskiarvo 3,9

1

2

3

4

5

Keskiarvo

Mediaani

Valtuustoryhmien sisällä

0%

0%

0%

62,5%

37,5%

4,38

4

Valtuustoryhmien välillä

0%

0%

37,5%

62,5%

0%

3,63

4

12,5%

0%

25%

50%

12,5%

3,5

4

Valtuuston ja hallituksen välillä

0%

0%

25%

62,5%

12,5%

3,88

4

Johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä

0%

0%

12,5%

50%

37,5%

4,25

4

Hallintokuntien välillä

0%

0%

12,5%

75%

12,5%

4

4

Oman kunnan ja muiden kuntien välillä

0%

12,5%

12,5%

75%

0%

3,63

4

Kunnan ja elinkeinoelämän välillä

0%

0%

12,5%

75%

12,5%

4

4

Kunnan ja järjestöjen välillä

0%

0%

25%

62,5%

12,5%

3,88

4

Kunnan ja median välillä

0%

0%

12,5%

75%

12,5%

4

4

Valtuustoryhmien puheenjohtajien välillä

3. Jos yhteistyössä on parannettavaa, mitä pitäisi tehdä?
Vastaajien määrä: 0
Vastaukset

4

5

4. Millaisina pidät valtuuston vaikuttamismahdollisuuksia seuraavien asiakokonaisuuksien osalta?1 = erittäin huonoina, 5 = erittäin hyvinä
Vastaajien määrä: 8

Keskiarvo
Kunnan toiminnan kokonaisohjaus

n=8

3,8

Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

n=8

3,8

3,5

n=8

Palvelujen tuottamisesta ja palveluverkosta päättäminen

Elinvoiman ja elinkeinojen kehittäminen

3,4

n=8

3,8

n=8

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

0

1

2

3

4

5

Keskiarvo 3,6

1

2

3

4

5

Keskiarvo

Mediaani

Kunnan toiminnan kokonaisohjaus

0%

0%

25%

75%

0%

3,75

4

Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

0%

0%

37,5%

50%

12,5%

3,75

4

Palvelujen tuottamisesta ja palveluverkosta päättäminen

0%

12,5%

37,5%

37,5%

12,5%

3,5

3,5

Elinvoiman ja elinkeinojen kehittäminen

0%

12,5%

37,5%

50%

0%

3,38

3,5

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

0%

0%

25%

75%

0%

3,75

4

5. Jos vaikuttamismahdollisuuksia pitäisi parantaa, mitä pitäisi tehdä?
Vastaajien määrä: 1
Vastaukset
Valtuuston kokoukset ovat lyhyitä ja hyvin valmisteltuja, mutta itse valtuusto sellaisenaan osallistuu harvoin valmisteluun, päätöksentekoon kylläkin. Hyvä osallistumistapa on valtuustoseminaari, jossa
saamme ajankohtaiskatsauksen sekä suunnitelmaa tulevasta. Kenties pienryhmätyö toisi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa valmisteluun.

6. Mihin seuraavista työ- ja toimintamuodoista mielestäsi tulisi erityisesti panostaa?Merkitse kolme tärkeintä
Vastaajien määrä: 8

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

Valtuustoryhmien puheenjohtajapalaverit

Oman valtuustoryhmän kokoukset

Asioiden ennakoiva selostaminen, infotilaisuudet

75%

12%

Seminaarit

Luottamushenkilöiden suunnitelmallinen koulutus

Osallistuminen ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa

13%

Jokin muu, mikä?

n

Prosentti

Valtuustoryhmien puheenjohtajapalaverit

0

0%

Oman valtuustoryhmän kokoukset

0

0%

Asioiden ennakoiva selostaminen, infotilaisuudet

6

75%

Seminaarit

1

12,5%

Luottamushenkilöiden suunnitelmallinen koulutus

0

0%

Osallistuminen ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa

1

12,5%

Jokin muu, mikä?

0

0%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot

Teksti

7. Kommentit työmuodoista
Vastaajien määrä: 5
Vastaukset
Seminaareja voisi olla useammin, infoa/tietoa lisää ja laajemmin. Yllä olevaan ei voinut valita kolmea vaihtoehtoa
Pienryhmätyöskentely etukäteen suunniteltuna.
1. Asioiden ennakoiva selostaminen, infotilaisuudet. 2. Luottamushenkilöiden suunnitelmallinen koulutus 3. Osallistuminen ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa
Pystyy merkitsemään vain yhden. Muut kaksi ovat seminaarit ja luottamushenkilöiden koulutus, varsinkin jos tulee paljon uusia luottamushenkilöitä
Ei antanut valita kuin yhden, tässä kolme tärkeintä: ennakoivat infotilaisuudet, seminaarit ja osallistuminen ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa

8. Miten arvioit kunnan viranhaltijatyöskentelyä?1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä
Vastaajien määrä: 8

60%

65%

70%

75%

Keskiarvo
Asioiden valmistelu on avointa ja läpinäkyvää

3,6

n=8

Asioiden esittelyt ovat yleensä moitteettomia

n=8

4,1

Esittelytekstit ovat hyvin valmisteltuja

n=8

4,1

Asiat tulevat käsittelyyn oikea-aikaisesti

n=8

4,1

Käsittelyaikaa on varattu riittävästi

3,8

n=8

4,3

n=8

Päätösehdotukset ovat selkeitä

4,8

n=8

Viranhaltijat ovat helposti tavoitettavissa

Viranhaltijat tiedottavat kuntalaisille asianmukaisesti
valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä

3,6

n=8

0

1

2

3

4

5

Keskiarvo 4,0

1

2

3

4

5

Keskiarvo

Mediaani

Asioiden valmistelu on avointa ja läpinäkyvää

0%

0%

50%

37,5%

12,5%

3,63

3,5

Asioiden esittelyt ovat yleensä moitteettomia

0%

0%

12,5%

62,5%

25%

4,13

4

Esittelytekstit ovat hyvin valmisteltuja

0%

0%

0%

87,5%

12,5%

4,13

4

Asiat tulevat käsittelyyn oikea-aikaisesti

0%

0%

12,5%

62,5%

25%

4,13

4

Käsittelyaikaa on varattu riittävästi

0%

0%

25%

75%

0%

3,75

4

Päätösehdotukset ovat selkeitä

0%

0%

12,5%

50%

37,5%

4,25

4

Viranhaltijat ovat helposti tavoitettavissa

0%

0%

0%

25%

75%

4,75

5

Viranhaltijat tiedottavat kuntalaisille asianmukaisesti valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä

0%

12,5%

12,5%

75%

0%

3,63

4

9. Jos edellä olevissa asioissa on parannettavaa, mitä pitäisi tehdä?
Vastaajien määrä: 1
Vastaukset
Pääsääntöisesti viranhaltijatyöskentely on hyvää, mutta poikkeuksiakin on.

10. Miten hyvin nykyisen strategian sisältö ja rakenne tukevat toimintaa?1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä
Vastaajien määrä: 8

Keskiarvo
Strategia on tulevaisuuteen suuntautunut

4,6

n=8

Strategia vastaa muuttuvan toimintaympäristön aiheuttamiin
tarpeisiin

3,9

n=8

Strategian tavoitteet on johdettu todellisista tarpeista

n=8

4,3

Strategiassa on otettu huomioon kuntatalouden realiteetit

n=8

4,3

Arvot, visio ja toiminta-ajatus ovat ymmärrettäviä ja laajasti
hyväksyttyjä

4,5

n=8

Tavoitetasot on määritelty realistisesti ja sopivan
haasteellisesti

4,1

n=8

Strategia on rakenteeltaan ja sisällöltään selkeä ja
johdonmukainen

4,3

n=8

0

1

2

3

4

5

Keskiarvo 4,3

1

2

3

4

5

Keskiarvo

Mediaani

Strategia on tulevaisuuteen suuntautunut

0%

0%

0%

37,5%

62,5%

4,63

5

Strategia vastaa muuttuvan toimintaympäristön aiheuttamiin tarpeisiin

0%

0%

25%

62,5%

12,5%

3,88

4

Strategian tavoitteet on johdettu todellisista tarpeista

0%

0%

12,5%

50%

37,5%

4,25

4

Strategiassa on otettu huomioon kuntatalouden realiteetit

0%

0%

25%

25%

50%

4,25

4,5

Arvot, visio ja toiminta-ajatus ovat ymmärrettäviä ja laajasti hyväksyttyjä

0%

0%

12,5%

25%

62,5%

4,5

5

Tavoitetasot on määritelty realistisesti ja sopivan haasteellisesti

0%

0%

12,5%

62,5%

25%

4,13

4

Strategia on rakenteeltaan ja sisällöltään selkeä ja johdonmukainen

0%

0%

0%

75%

25%

4,25

4

11. Millaisia tarpeita strategian sisällön ja rakenteen uudistamiselle on?
Vastaajien määrä: 1
Vastaukset
Etätyön vaikutukset työelämään ja liikkumiseen voisivat tarjota mahdollisuuksia uusille ideoille ja uusille asukkaille, herkullinen selvityksen aihe. Kunnan talouden tasapainottaminen vaatii
tarkennusta. A. Onko Marttila luonnonläheinen kunta, jossa luonnossa liikkumiseen ja harrastamiseen panostetaan ja saadaan siten ihmiset asettumaan kuntaan. B. Vai rakennetaanko tänne esim.
lisää tuulivoimaa kiinteistöverotulojen toivossa, jolloin leimaudumme teollisuuskunnaksi kuten Lieto jo on.

12. Miten valtuustotyöskentely on onnistunut kokonaisuutena valtuustokaudella?
Vastaajien määrä: 8

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Erittäin huonosti

Melko huonosti

Kohtalaisesti

12%

Melko hyvin

50%

Erittäin hyvin

38%

n

Prosentti

Erittäin huonosti

0

0%

Melko huonosti

0

0%

Kohtalaisesti

1

12,5%

Melko hyvin

4

50%

Erittäin hyvin

3

37,5%

13. Missä tehtävissä tai millä osa-alueilla katsot valtuuston onnistuneen hyvin?Mainitse 1-3 onnistunutta asiaa.
Vastaajien määrä: 3
Vastaukset
Kokoukset yksimielisesti nopeasti läpi, kertooko hyvästä valmistelusta vai keskustelun puutteesta. Suuri osa valtuuston jäsenistä myös jo hallituksessa läsnä
Kunnan strategia on toteutunut hyvin ja se on koettu yhteiseksi asiaksi. Työskentely on varsin ripeää, hedelmällistä ja sujuvaa.
Päätöksenteko on ollut selkeää. Politikointi on osattu jättää päätöksenteon ulkopuolelle ja on ymmärretty yhteistyön merkitys kaikkien ryhmien kesken.

14. Missä tehtävissä tai millä osa-alueilla katsot valtuuston epäonnistuneen?Mainitse 1-3 epäonnistunutta asiaa.
Vastaajien määrä: 3
Vastaukset
Monesti hallituksen kokoukset jatkuvat ja valtuusto käydään läpi 10 minuutissa. Infot ja iltakoulut ovat jääneet pitämättä.
Läsnäoloon valtuuston kokouksissa suhtaudutaan osin välinpitämättömästi. Poissaolot, varavaltuutettujen kutsuminen.
Asiat on hyvin valmisteltu, mutta valtuusto lähinnä siunaa päätökset. Keskustelua ei ole kokouksissa juuri syntynyt.

15. Mihin asioihin seuraavan valtuuston tulisi mielestäsi erityisesti paneutua työskentelyssään?
Vastaajien määrä: 3
Vastaukset
Enemmän yhteisiä tilaisuuksia kuten seminaareja ja koulutusta sekä koulutusta kunta-alan muutoksissa
Avointa keskustelua saisi olla lisää. Lisäksi valtuuston kokouksiin voisi olla hyvä saada lisää kuntalaisia seuraamaan tai etsiä kanava jossa voisi tiedottaa tärkeistä päätöksistä paremmin ja
ymmärrettävästi.
Ymmärtää edelleen yhteistyön merkitys Marttilan selviytymisessä tulevaisuuden haasteissa. Vakaa talous on kaiken toiminnan perusta.

50%

16. Miten arvioit koronapandemian vaikuttaneen kunnan toimintaan?
Vastaajien määrä: 6
Vastaukset
Pandemia on vaikuttanut aika vähän, kaikki on toiminut moitteetta ja tiedotus kuntalaisille on ollut selkeää.
Korona on pakottanut kunnan uusiin tyuötapoihin,joihin ei ehkä muutoin olisi tullut paneuduttua. Etätyö, -opiskelu ja palvelujen hoitaminen entistä tehokkaammin. Paineessa työskentelyn haittojen
ehkäisyyn tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota.
On selvitty toistaiseksi hyvin, kiitokset siitä hyvälle johtamiselle kunnassa.
Mielestäni koronan vaikutus ei ole näkynyt juurikaan. Positiivista on digiloikka.
Toimintoja on jouduttu rajoittamaan ja niiden toteutusta muuttamaan. Tilanne on luonut myös hyviä uusia käytäntöjä. Työttömyys on noussut. Tilanne on luonut myös taloudellisia haasteita.
Kunta ja kunnallinen päätöksenteko toiminut joustavasti tilanteen mukaan. Toki pieniä "kauneusvirheitä" eri toimialojen toiminnasta löytyy, mutta isossa kuvassa homma toiminut.

17. Miten kunnassa on mielestäsi toimittu koronapandemiatilanteessa?
Vastaajien määrä: 8

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

75%

Hyvin, Kerro tarkemmin

Kohtalaisesti, Kerro tarkemmin

25%

Huonosti, kerro tarkemmin

n

Prosentti

Hyvin, Kerro tarkemmin

6

75%

Kohtalaisesti, Kerro tarkemmin

2

25%

Huonosti, kerro tarkemmin

0

0%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot

Teksti

Hyvin, Kerro tarkemmin

Rauhallisesti ja organisoidusti

Hyvin, Kerro tarkemmin

ripeästi, johdonmukaisesti ja tasapuolisesti

Hyvin, Kerro tarkemmin

tiedotus toiminut hyvin ja tilanteisiin reagoitu oikea-aikaisesti

Kohtalaisesti, Kerro tarkemmin

koulun tiedottaminen järjestelyistä puutteellista, vanhempainillat peruuntuivat (ei edes etänä) tilanteessa jossa varhaiskasvatuksen henkilöstö vaihtui

70%

75%

Kv 26.4.2021 Liite 8 § 25

Kv 26.4.2021 Liite 9 § 25

Valtuustoaloite

Marttilassa 26.4.2021

Fysioterapeutin palvelujen saatavuutta Mattilassa on lisättävä ja kuntalaisten muiden lähiterveyspalvelujen
tarpeet on kartoitettava nyt ennalta, kun tekeillä oleva soteuudistus on siirtämässä päätöksenteon soteasioissa maakunnan laajuisille, perustettaville sote-alueille, joissa pienten kuntien asukkaiden ääni ei enää
kuulu.
Marttilassa on Härkätien terveyskeskuksen toimesta tarjolla fysioterapeutin palveluja vain kahtena päivänä
kuukaudessa. Tämä vaikeuttaa mm. tuki- ja liikuntaelin leikkauksista toipuvien kuntoutus ja
kontrollipalvelujen saamista ajallaan kotikunnassa ja lisää kuntalaisten matkakuluja, jos palvelu joudutaan
hakemaan esim. Liedosta. Monesti näiden palvelujen käyttämiseksi tarvitaan kelataksi inva-varustein
(pyörätuoli ja korotustyyny). Viime vuosina tapahtuneet taksilakiuudistukset ja niiden aiheuttamat
heikennykset maaseudun asukkaiden taksien saatavuudessa ovat aiheuttaneet sen, että ko. takseja ei edes
enää löydy kotikunnasta.
Nämä terveydenhuollon keskittämisestä johtuvat lähipalvelujen saatavuuden heikentymiset aiheuttavat
kuntalaisille lisäkuluja. Näiden lisäkulujen kattamiseen tarvittavat lisävarat ovat poissa kuntalaisten
ostovoimasta ja heikentävät kuntalaisten ja kunnan elinvoimaa ja viihtyvyyttä.

Marttilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Marttilassa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin
fysioterapiapalvelujen saatavuuden parantamiseksi ja kuntalaisten muiden lähiterveyspalveluiden
tarpeiden kartoittamiseksi, ettei jäädä tumput suorina makaamaan tulevaa terveydenhuollon uudistusta
odotellessa ja terveyspalveluiden kauaksi karkaamista.

Marttilassa 26.4.-21

Marttilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Lauri Heikkilä ja Kimmo Kylämäki

